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سرمقاله

پس از ابالغ اسناد باالدستی، از جمله سیاست های 
کلــی ابالغــی نظــام، ســند تحــول بنیادین در 
آموزش وپــرورش و برنامة درســی ملــی جمهوری 
اســالمی ایران، »دفتر برنامه ریــزی و تألیف کتب 
درســی فنی وحرفه ای و کاردانش«، برای دست یابی 
به الگوی مناســب برنامه ریزی درسی آموزش های 
شــاخه فنی وحرفــه ای و کاردانش، پژوهشــی را با 
عنوان »طراحی و تدوین فرایند برنامه ریزی درســی 
در آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی«، ســفارش 
داد. طرح پژوهش مذکور مبتنی بر اسناد باالدستی 
و براســاس فراتحلیلی از پژوهش ها و آسیب شناسی 
انجام شــده در حــوزة آموزش هــای فنی وحرفه ای 
و کاردانــش در کشــورمان، و همچنیــن مطالعات 
مقایسه ای با کشور های صاحب سبک در آموزش های 

فنی وحرفه ای تهیه شد.

پژوهش مذکور در دو بخش »دنیای کار« و »دنیای 
آموزش« طرح ریزی شده است. در بخش دنیای کار، 
اطالعات مورد نیاز حرفه های موردنظر، با مشارکت 
جــدی ذی نفعان کــه خبرگان صاحبــان حرفه ها 
و مشــاغل را در حوزه هــای تخصصی خود شــامل 
می شــدند، كه در دو سند »اســتاندارد شایستگی 
حرفه« و »اســتاندارد ارزشیابی حرفه« مختص هر 
حرفه مدون شــدند. در بخش دنیــای آموزش نیز 
متخصصان حرفه ای، اعضای هیئت علمی، مدرسان 
دانشکده هاي فني وحرفه اي هنرآموزان، برنامه ریزان 
درســی و کارشناسان دفاتر آموزشــی در جلسات 
شــوراهای تخصصی طراحی و تدوین اسناد دنیای 

آموزش و برنامه های درسی، مشارکت داشتند.
بعد از طرح برنامه های درسی در جلسات کمیسیون 
برنامة  درســی »شــورای عالی آموزش وپرورش« و 
تصویب رشــته ها در  شــورا، فرایند تألیف و تدوین 
اجزای بســتة آموزشــی رشــته های فنی وحرفه ای 
در زمانی فشــرده شــکل گرفت. به منظور آشنایی 
هنرآموزان با تغییرات مربوط به برنامه های درســی، 
دوره )توجیهی - آموزشــی( در دو نوبت تابســتان 
و زمستان ســال گذشــته ویژة پایه دهم، در قالب 
دوره های حضوری تأمین مدرس، متمرکز كشــوري 
و غیرحضوری )الکترونیکی( انجام شد. از جملة این 
دوره ها، دورة آموزشی الکترونیکی مربوط به ویژه نامة 
رشد فنی وحرفه ای است. اولین شمارة این ویژه نامه 

حكايت اين 
ويـژه نامه

احمدرضا دورانديش
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محور اول: مبانی و اصول اســناد باالدســتی در 
ارتباط با ارزشیابی مبتنی بر شایستگی؛

محور دوم: تجارب بین المللی در ارزشیابی مبتنی 
بر شایستگی؛ 

محور سوم: توجه به ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
در برنامه های درسی؛

محور چهارم: ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی در 
بسته های آموزشی فنی و حرفه ای؛

محور پنجم: چالش ها و الزامات اجرای ارزشیابی 
مبتنی بر شایستگی.

نگارندگان این مجموعه امیدوارند مدیران آموزشــی، 
هنرآموزان و كارشناسان برنامه ریز درسی به این ویژه نامه به 
عنوان یك منبع مرجع بنگرند و همواره به آن وفادار باشند 
و از طریق وب گاه دفتر تألیف کتب درسی فنی وحرفه ای 
و کاردانش ارتباط خویش را با برنامه ریزان درسی برای 

ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود حفظ کنند.

با هدف اشــاعه و آشــنایی هنرآموزان و مدیران، با 
رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی در سال گذشته 
تهیه و طی یک دورة آموزشی ضمن خدمت محتوای 

آن آموزش داده شد.
جایــگاه و اهمیت ارزشــیابی به عنــوان عنصری 
اصلی در برنامه های درســی، به خصوص در آموزش 
فنی وحرفــه ای، به گونه ای اســت کــه متخصصان 
اعتقاد دارنــد، تحول در یک نظام آموزشــی بدون 
تغییر در نظام ارزشــیابی آن اثربخش نیســت. در 
سند تحول بنیادین، ارزشیابی به عنوان یکی از زیر 
نظام های این سند مورد توجه قرار گرفته و در ابالغ 
سیاســت های کلی نظام در بخش تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش، بر ایجاد تغییر در نظام ارزشــیابی 

تأکید شده است.
بر این اســاس و بــا توجه به ضــرورت و اهمیت 
موضوع ارزشیابی در نظام جدید آموزشی در شاخة 
فنی وحرفه ای و به منظور آشنایی بیشتر هنرآموزان، 
مدیــران و ذی نفعان موضوع ارزشــیابی با تحوالت 
صورت گرفته در آن، ویژه نامة حاضر تهیه شده است. 
ان شــاء اهلل هم زمان با برگــزاری دوره های توجیهی 
و آموزشــی ویژة هنرآموزان، این ویژه نامه بتواند به 
عنوان جزئی از اجزای بستة آموزشی، مورد استفاده 

قرار گیرد.
محتوای این ویژه نامه در پنج محور تدوین شــده 

است:
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كلیدواژه ها: 
شایستگی، سنجش 
عملكرد، ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی، 
پودمانی كردن

ــری  ــ ــ ــی نظـ ــ ــ مبانـ
ــابی )سنجش( ارزشیـ
ــاس ــ ــ اسـ  بر
ــگی  شايست

ابراهیم آزاد مقاله

محتوای
 درس

محتوای
 تدريس

محتوای
ارزشیابی

چرخــش تحولــی و اصلی ترین آن بــرای تضمین 
كیفیــت و آرام كردن بســتر انتقال از مدرســه به 
محیط كار1 و در نهایت ارائه آموزش كه از مدرســه 
به محیط كار واقعي و با مشــاركت دنیاي كار انجام 
خواهد شــد كه به عنوان چهارمین چرخش تحولي 

است، دیده مي شود.
به جز این تفاوت های چهارگانه و تحولی در فرایند 
برنامه ریزی درســی، در آموزش های فنی و حرفه ای 
تغییراتی صورت گرفته اســت كه ناشــی از تغییر 
رویكرد آموزش براساس شایستگی است. این موارد 

عبارت اند از:
 ســازمان دهی یاددهــی و یادگیری براســاس 

بروندادها )اهداف توانمندساز(2؛
 نظام هدف گذاری براساس شایستگی ها؛

 نظام نمره گذاری براساس معیار عملکرد؛ 
 آموزش همراه با تجربــه )کار عملی( به صورت 

درهم تنیده؛ 

مقدمه
برنامه ریزی درســی »شایســتگی محور« در برابر 
برنامه ریزی درسی »رشته محور« دارای تفاوت هایی 
اســت كه همــة اركان آموزش را تحــت تأثیر قرار 
می دهد. این تفاوت هــا در فرایند آموزش به عنوان 
اولین چرخش تحولی كه به جای آموزش های نظری 
و كالس درس بــه آموزش های عملــی و كارگاه و 
دنیــای كار واقعی می پردازد، در بازیگران آموزش به 
عنوان دومین چرخش تحولی كه »فراگیرمحوری« را 
به جای »معلم محوری« قرار می دهد و نقش معلم از 
یاد  دهنده به تسهیل كنندة یادگیری تبدیل می شود. 
)عملكردی(،  تحصیلی  پیشــرفت  ارزشــیابی  در 
ارزشیابی تراكمی جای خود را به ارزشیابی تكوینی 
براســاس شایســتگی می دهد. به عنوان ســومین 
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 سنجش برای یادگیری و به عنوان یادگیری برای 
اصالح مسیر یادگیری و تضمین کیفیت؛ 

 گذر تحصیلی از طریق پودمان ها و در طول سال 
تحصیلی براساس عملکرد فردی هنرجویان؛

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی براساس عملکرد؛ 
 نظام درس گذاری براســاس دنیای کار )تركیب 

شایستگی ها و عناوین مشاغل و حرفه ها(؛
 مشــارکت همه جانبة فراگیرندگان در آموزش و 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.
آنچــه در این تغییر رویکرد برنامة درســی و آثار 
تحولــی آن در نظام آموزشــی فنی وحرفه ای قابل 
توجه، تأمل و انتظار اســت، تحقق این برنامه است. 
بدیهی اســت مهم ترین تضمینی کــه برای تحقق 
وجود دارد و نشان دادن آن شاخص موفقیت است، 
وجود نظام ارزشــیابی سازگار و هم گام با آن است. 
به عبارت بهتر چنانچه به هر دلیلی ارزشــیابی برای 
شایســتگی عملیاتی نشود و یا در مورد اجرای آن با 
برخی از ســاده انگاری های مدیریتی روبه رو شویم، 
نباید انتظار داشته باشــیم که نتایجی درخشان در 
پیامدهای یادگیری در انتقال از مدرســه به محیط 

کار را شاهد باشیم.
نویسنده کوشیده است در این مقاله مبانی نظری 
و استلزامات ســنجش براساس شایستگی را مرور و 

چارچوبی برای آن معرفی كند.

تعاريف مفهومی
• شايستگی3: توانایــی انجام کار برابر استاندارد 
اســت که از در هم تنیدگی دانش، مهارت و نگرش 
همراه بــا تجربه حاصل می شــود. شایســتگی ها، 

صرف نظر از انواع آن  به شایستگی های فنی در دنیای 
کار و غیرفنــی دنیای کار، و یا طبقه بندی های دیگر 
مانند شایستگی های اجتماعی، یادگیری، روش مند 
و... از لحــاظ تعریف تفاوتــی ندارند. فقط در فرایند 
یاددهی و یادگیری و سنجش برای تحقق آن ها باید 

به تفکیک برنامه ریزی الزم انجام گیرد.
• سنجش مبتنی بر شايستگی4: نظام ارزشیابی 
اســت که در آن: تجربه های یادگیری هنرجویان با 
استفاده از شــواهد معتبر و روا و روش های متفاوت 
ســنجش متناســب بــا موقعیت هــای یاددهی و 
یادگیری )آموزش( براساس استاندارهای دنیای کار5 
)شایستگی( مورد ارزشیابی قرار می گیرد و نتیجة آن 
به صورت معیارهای عملکردی )نمره گذاری( کیفی 
با عبارت »شایستگی دارد« و یا »هنوز به شایستگی 

نرسیده است«، مشخص می شود.

سیر تحول آموزش براساس شايستگی 
به لحاظ تاریخی، آموزش براساس شایستگی پنج 
خاســتگاه متفاوت دارد که هر یک به اقتضای زمان 
وقوع از وجهی به آن پرداخته اند: یادگیری برنامه ای 
)اســکینر 1952(، یادگیری در حد تســلط6 )بلوم، 
1974(، شایســتگی در آموزش )بــروک، 1975(، 
آزمون های معیار مرجع )پوفام، 1978( و آزمون های 
حداقل شایستگی )جیگار، 1980(. این گذر تاریخی 

و تحولی حاوی سه پیام و میراث مشترک بود:
1. پیمانه ای کردن آموزش )مادوالر7(؛

2. طراحی ســنجش براســاس رفتارهــای قابل 
مشاهده )عملکردی(؛

3. کاربرد واژة کلیدی تسلط در آموزش.
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استلزامات سنجش براساس شايستگی 
براساس دستاوردهای این سیر تاریخی می توان از 
دیدگاه های متفاوت اما هم گرا به استلزامات سنجش 

براساس شایستگی پرداخت: 
1. خاستگاه8 اهداف برنامه درسی

در آموزش براســاس شایستگی، خاستگاه اهداف، 
دنیای کار و نیاز های شــغلی و حرفه ای )شــغل و 
شاغل( است که باید براساس استاندارهای عملکردی 
در دنیــای کار تعریف و اجرا شــوند. بدیهی اســت 
سنجش براساس شایســتگی، تطبیق شایستگی ها 
)تجارب یادگیری( با استانداردهای دنیای کار است.

2. نظام ارائة آموزش و درس گذاری9
ارائــة آموزش به صورت عملــی، کارگاهی و نظام 
درس گذاری براســاس شایســتگی های دنیای کار 
و مشــاغل و حرفه ها )هیبریــدی10(، اقتضا می کند 
که ســنجش به صورت عملکردی11 )شایســتگی( 
و در قالــب زمانی کارهــای عملــی کارگاهی و یا 
دنیای کار واقعی انجام شــود. مراحل انجام کارهای 
عملی12 مســتلزم پیچیدگی13 در اجرا، اســتقالل14 
در فعالیت هــا، و مدیریــت بــر تغییــرات کارهای 
عملی توســط فراگیرندگان است که بدون سنجش 

عملکردی )شایستگی( امکان پذیر نیست.  
3. گذر راحت و آرام از مدرسه به دنیای کار15

به هر حال هنرجویان و حتی دانش آموزان شــاخة 
نظری در دورة متوســطه دوم با مســیرهای دوگانه 
برای عبور از مدرســه روبه رو هســتند. اولین مسیر 

ورود به دنیای کار و شــغل و دومین مســیر ادامة 
تحصیل در دانشگاه اســت. بدیهی است هنرجویان 
هنرستان ها در مســیر عبور از مدرسه به دنیای کار 
باید واجد شایســتگی هایی باشــند که این عبور به 
راحتی امکان پذیر باشد. تضمین انتقال آرام و راحت 
به دنیای کار در گرو وجود نظام ســنجش مبتنی بر 
شایســتگی در فرایند آموزش و در مراحل یادگیری 
اســت که با معیارهای دنیای کار طراحی و با همان 

معیارها و شواهد معتبر اجرا شوند.
4. اصالح يادگیری

ســنجش براساس شایستگی با دو مفهوم به ظاهر 
یکســان ولی در عملکرد متفاوت روبه روست. اولین 
مفهوم »ســنجش برای یادگیری«16 و مفهوم دیگر 

»سنجش به عنوان یادگیری«17 است.
در سنجش برای یادگیری که بعد از هر یک از مراحل 
تکالیف کاری و براســاس شایستگی )درهم تنیدگی 
دانش، مهارت و نگرش( انجام می شــود، نقص های 
عملکــردی در چرخه هــای یادگیــریـ  یاددهی18 
جلسات کارگاهی مشخص و برای اصالح آن ها برنامة 

جبرانی یا مکمل پیش بینی می شود.
در سنجش به عنوان یادگیری که هدف آن عالوه 
بر اصالح یادگیری، در نظر گرفتن تفاوت های فردی 
یادگیرندگان و محیط های یادگیری است، سنجش 
براساس شایستگی به صورت هم زمان و درهم تنیده 
در طول آمــوزش اجرا و اقدامات اصالحی و تکالیف 

سنجش در محیط داخل مدرسه

استاندارد شايستگی

سنجش در محل كار  برنامة درسی
 معیارهای سنجش عملكرد

آموزش براساس شايستگی
يادگیری های قبلی

نمودار 1. ارتقا سنجش براساس شايستگی
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یادگیری جانشین برنامه ریزی می شود.
5. پودمانی کردن آموزش

ارائــة آموزش به صورت پودمانــی، به دلیل توالی 
دنیــای کار، نیازمند اطمینان از شایســتگی در هر 
پودمان برای گذر به پودمان بعدی اســت. سنجش 
براســاس شایســتگی برای تضمین کیفیت19 عبور 

طراحی و اجرا می شود.
نکتــة دیگر این اســت کــه شایســتگی حاصِل 
درهم تنیدگی دانش، مهارت و نگرش20 در انجام یک 
تکلیف کاری اســت که در سازمان دهی پودمان های 
آموزشــی وجود دارد و با ســنجش تفکیکی دانش، 
مهارت و نگرش امکان ارزیابی شایستگی وجود ندارد. 
به عبارت بهتر، همان طور که قباًل گفته شد، یکی از 
دســتاوردهای مهم و قابل عرضه در میدان آموزش 
براساس شایستگی، ارائة پودمانی )مادوالر( است که 

از ابزارهای تحقق شایستگی در آموزش است.

چارچوب عملیاتی سنجش براساس 
شايستگی

ســنجش براســاس شایســتگی دارای چارچوب 
عملیاتی همراه با اجرای ارزشــیابی های پیشــرفت 
تحصیلی اســت و ســه بعد دارد که در تعامل با هم 

کیفیت را تضمین می کنند:
1. اطمینان از نوع تقاضای دنیای کار

به هر حال هنرجویان برای مشــاغل و حرفه هایی 
تربیت می شوند که قرار اســت بر حسب شرایط در 
یکی از آن ها کار کنند. بدیهی است اطمینان از اینکه 
شایستگی الزم را کسب کرده اند، باید قبل از ورود به 
دنیای کار با سنجش براساس شایستگی  اثبات شود. 
لذا مقایسة تقاضاهای دنیای کار و محتوای آموزش 
باید در چارچوب عملیاتی ســنجش در نظر گرفته 

شود.
2. پايش مداوم نیازهای پیچیدة محل کار 

به هر حــال پیچیدگی هــای روزافــزون محیط 
کار21 و تغییــرات فناوری22 از جمله مواردی اســت 
که شایســتگی ها را در معرض تهدید قرار می دهد. 
بنابراین پایش مــداوم این تغییرات و انعکاس آن ها 
در برنامه های درسی و سنجش عملکردی، هم گامی 
دنیــای کار و آموزش را طلب می کند. یکی از نکات 
دیگــر در چارچوب عملیاتی ســنجش براســاس 
شایســتگی، توجه ویژه به ســنجش روشن و دقیق 
شایستگی های غیرفنی23 است که متضمن سازگاری 

با دنیای کار در تمام مراحل زندگی کاری است.

3. عملکرد معیاری24
در سنجش براساس شایستگی، عملکرد فرد در یک 
موقعیت کاری که نشان دهندة توانایی نمایش دانش، 
مهارت و نگرش در قالب فعالیت است، ارزیابی می شود. 
بنابراین معیار اعالم نتایج عملکرد اســت که این مورد 
باید در ارائة شواهد، روش های سنجش و نوع سنجش 
متناسب با نوع شایســتگی مدنظر قرار گیرد. روشن 
اســت نسبت دادن معدل نمره های حاصل از سنجش 
تفکیکی25 دانش، مهارت و نگرش، عملکرد محسوب 
نمی شود و از جمله خطاهایی است که نظام سنجش 

براساس شایستگی را به مخاطره می اندازد.

ارزش ها26 و ويژگی های ابزارهای سنجش 
عملکردی

برای اثبات شایستگی، انواع ابزارهای سنجش مورد 
اســتفاده قرار می گیرند که از لحاظ تناســب با نوع 
شایستگی و کفایت برای قضاوت الزم است ارزشمند 
و دارای ویژگی های قابل ارزیابی و مشاهده پذیر باشند 

که مهم ترین آن ها در جدول 1 مشخص شده اند. 

جدول 1. ويژگی های ابزارهای سنجش شايستگی )عملكرد(

تعريف عملكردیويژگی ابزار سنجش
از همان محتوایی باشد كه آموزش داده شده است.روایی27

در شرایط متنوع و یادگیرندگان متفاوت قابلیت اجرا داشته باشد.قابلیت اعتماد28
براساس استاندارد عملكرد در دنیای كار باشد.شفافیت معیار29

اعتبار اجرایی30
در شرایط واقعی )دنیای كار( و یا در محیط اجرایی بسیار شبیه به 

دنیای كار واقعی اجرا شود.

برای زندگی و بقای فرد مفید باشد.ایجاد انگیزه

برای یادگیرندگان قوی هم چالش ایجاد كند.چالش برانگیز
نظام نمره گذاری و ارزیابی برای همه یكسان باشد.منصفانه31
یادگیری های بعدی را آسان كند.سازنده32

در زمانی اجرا شود كه برای یادگیری مفید باشد.زمان اجرا33
فرصت هضم را براي یادگیرندگان فراهم كند.تدریجي بودن34

طوري سازمان دهي و اجرا شود كه گذر و ارتقاء براي همه فراهم شود.تضمین موفقیت همگان

تأکیدهای سنجش براساس شايستگی
هرگونه ســنجش براساس شایستگی الزم است از 

تأکیدهای سه گانة زیر تبعیت کند:
• تأکید بر معیارهای ملی براســاس استانداردهای 

عملکرد در دنیای کار؛
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• ممیزی مداوم صالحیت های حرفه ای هنرآموزان 
و امکانات کالبدی واحدهای آموزشــی برای ارتقای 

مستمر کیفیت بستر اجرایی آموزش؛
• کوشــش بــرای هدایت عملــی و جهت دهندة 
هنرآمــوزان و دســت اندرکاران درگیر با ســنجش 

براساس شایستگی

معیارهای اساسی سنجش براساس 
شايستگی 

1. وجود استانداردها: استاندارد شایستگی حرفه 
و اســتانداردهای عملکردی تکالیف کاری که دارای 

معیارهای سنجش پذیر و مرجع باشند.
2. وجــود شــواهد35: اســتفاده از روش های 
جمــع آوری شــواهد مرتبط با هر تکلیــف کاری و 

سازگار با معیارهای عملکردی دنیای کار.
3. وجود چارچوب تطبیقی: طراحی چارچوب 
عملیاتی مقایســه پذیری شــواهد با استانداردها در 

سطوح متفاوت عملکرد.
4. تضمین کیفیت فرايند: فرایند سنجش باید 
کیفیت را تضمین کند. به این معنی که براســاس 
اســتاندارهای رویه های عملیاتی حوزة حرفه ای در 

دنیای کار باشد.
پیامدهای  5. تأکید بر پیامدهای يادگیری36: 
یادگیری در ســطوح متفــاوت هم گام با ســطوح 

شایستگی در هر تکلیف کاری باید مورد توجه قرار 
گیرد و در سطوح باالتر، سنجش پیامدهای چندگانه 
مدنظر قرار می گیرد. به هر حال تعمیم شایســتگی 
بــه دنیای کار واقعی و زندگی مســتلزم چیرگی بر 

پیچیدگی است.

شاخص های قضاوت شايستگی
بــرای اینکه در مورد شایســتگی داوری و قضاوت 
كنیم، چه ویژگی هایی و با چه معیارهایی باید وجود 
داشته باشند؟ دست کم پنج شاخص به شرح زیر باید 
در چارچوب سنجش براساس شایستگی مورد آزمون 
قرار گیرد و براساس نتایج آن داوری نهایی انجام شود:
1. عملکرد قابل قبول در یک سطح مهارتی براساس 

تکالیف کاری؛
2. سازمان دهی تکالیف کاری براساس توالی دنیای 

کار؛ 
3. پاســخ و عکس العمل به مــوارد دور از انتظار در 
فرایند انجام کار به صورت طبیعی و یا تحریک شده 

توسط ارزیابان؛ 
4. اجــرای نقش تعریف شــده و مــورد انتظار در 
محــل کار )کارآمــوزیـ  کارورزی و یا موقعیت های 

شبیه سازی شده(؛
5. توانایی انتقال دانش و مهارت ها به موقعیت های 

جدید )تعمیم37 شایستگی ها(.

 پی نوشت ها
1. School Transition to work
2. Enabling objectives     
3. Competency
4. Competency based Assessment
5. World Work
6. Mastery Learning
7. Modular
8. Origins
9. Training plan
10. Hybrid 
11. Performance Assessment
12.  Steps of Task
13. Complexity
14. Autonomy
15. School Transition program
16. Assessment for learning
17. Assessment As learning
18. Teaching and Learning Cycle
19. Quality assurance
20. Integrated Knowledge Skill 
and Attitude
21.  Complexity Of Work Place
22. Pace of Technology 
23. Non-Technical Competency
24. Criterion Performance
25. Atomize
26. Values 
27. Validity
28. Reliability
29. Transparent
30. Authentic
31. Fair
32. Formative
33. Timely
34. Incremental 
35. Evidence
36. Out exams
37. Connect To Work and Life
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انواع روش های سنجش براساس 
شايستگی

برای اثبات شایستگی چهار روش در آموزش های 
فنی وحرفه ای وجود دارند که براســاس نوع و سطح 
شایستگی انتخاب و به صورت واحد و یا چند روشی 

از آن ها استفاده می شود. این موارد عبارت اند از: 
1. مشاهدة عملکرد 

تمرکز ارزیاب بر فرایند انجام کار است. نمونه های این 
مــورد عبارت اند از: تعمیر، عیب یابی، نصب، راه اندازی، 
بهره بــرداری و ابزارهای ســنجش کمکــی هنرآموز، 
چك لیست ها، سؤال شفاهی، خودارزیابی هنرجویان و 

استانداردهای مرجع.
2. آزمون مهارت

تمرکز ارزیاب بر نمونــة کار، نمونة مهارت و پروژه 
است. نمونه های این مورد عبارت اند از: تولید محصول 
ســاده و پیچیده، انجــام پروژه به صــورت گروهی، 
تعمیرات تخصصی، عیب یابی سیستم های گسترده به 
روش بلوکی با کمک نقشه و ابزارهای سنجش کمکی 
هنرآموز، اســتاندارهای مرجع، چك لیست ها، سؤال 

شفاهی، نقشة اجرایی و ارزیابی همتایان )ژوژمان(.
3. شبیه سازها

تمرکز ارزیاب بر مشاهدة محصول و مشاهدة فرایند 
است. نمونه های این مورد عبارت اند از: کار عملی در 
فضای رایانه شامل تولید محصول و طراحی فضاهای 
عملیاتی، ارزیابی کیفیت و کنترل پروژه و ابزارهای 
سنجش کمکی هنرآموز، آزمون های چهار گزینه ای، 

خودارزیابی هنرجو و ارزیابی همتایان )ژوژمان(.
4. آزمون کتبی عملکردی

تمرکز ارزیاب بر حل مسئله در شرایط غیرقطعی 
براســاس مبانی نظری و حل مســئله در شــرایط 
غیرقطعی براساس تجربه و شهود است. نمونه های این 
مورد عبارت اند از: طراحی، نقشه کشــی، حل مسئلة 

پیچیده، تهیة مقاله 
)جستارنویســی(، 
نتایــج  تحلیــل 
گزارش  موقعیتی، 
فنی، برنامه نویسی 
ابزارهای  رایانه ای و 
هنرآموز،  کمکــی 
ی  ها ر ا ند ســتا ا
مرجع، نقشــه های 
و  چندمرحلــه ای 

سؤال شفاهی.

جمع بندی و نتیجه گیری
سنجش براســاس شایستگی حاصل تغییر رویکرد 
برنامة درسی از مدل سنتی رشته ای به شایستگی است 
که دست کم چهار چرخش تحولی را در نظام آموزشی 
فنی وحرفه ای باعث شده است: اولین چرخش مربوط 
به فرایند آموزش است که محیط آموزش کارگاه است 
و مباحــث نظری و عملی توأمان در همان محل اجرا 
می شوند. دومین چرخش تغییر نقش هنرآموزان به 
تسهیل کننده است و بازیگر اصلی هنرجویان هستند. 
سومین چرخش و مهم ترین آن ها، ارزشیابی تکوینی 
بــه جای ارزشــیابی تراکمی )نهایــی(، و در نهایت، 
چهارمین چرخش انتقال محل آموزش از مدرسه به 

محیط کار واقعی و یا شبیه سازی شده است.
این تحوالت در حوزة ســنجش براساس شایستگی 
با تغییر نظام نمره گذاری، نوع آزمون ها، شــاخص های 
قضاوت و گذر تحصیلی همراه شد. سیر تحول تاریخی 
از 1952 تا 1980 نشان می دهد که موضوع تسلط بر 
یادگیری به شکل های متفاوت مدنظر بوده که حاصل 
آن نظام درس گذاری پودمانی، سنجش براساس عملکرد 
)مشاهده رفتار( و ورود مفهوم تسلط به یادگیری است.

برخی استلزامات این نگاه عبارت اند از:
• تغییر خاســتگاه هدف های برنامة درســی، نظام 
ارائة آموزش و درس گذاری، تسهیل گذر از مدرسه به 
محیط کار، اصالح یادگیری و پودمانی کردن آموزش.

• بــرای اجرای ســنجش براســاس شایســتگی 
چارچوبی نیاز اســت که به تقاضای دنیای کار پاسخ 
دهد، نیازهای سنجیدة محل کار را در برنامة درسی 

پایش کند و عملکرد معیار باشد.
• سنجش عملکردی دارای ارزش ها و ویژگی هایی 
است که در طراحی آزمون ها و اجرا باید مورد توجه 
قرار گیرند. مهم ترین این ویژگی ها و ارزش ها روایی، 

اعتبار، قابلیت اعتماد و منصفانه بودن است.
• برخی معیارها مانند وجود اســتاندارهای معتبر، 
شواهد روا، چارچوب تطبیقی مقایسه پذیری شواهد 
و اســتانداردها، تضمین کیفیــت فرایند و تأکید بر 
پیامدهــای یادگیری از جمله معیارهای ســنجش 

براساس شایستگی هستند.
• و در نهایت قضاوت در مورد شایســته بودن فرد 
است که نشــان دادن عملکرد و تعمیم مهارت ها به 

شرایط جدید از مهم ترین آن هاست.
برای ســنجش عملکرد از چهار روش مشــاهدة 
عملکرد، آزمون مهارت، موقعیت های شبیه ســازی 

شده و آزمون کتبی عملکردی استفاده می شود. 
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مقدمه
نمره، حرف یا عددی است كه در آموزش به منظور 
ســنجش دانش آموزان و هنرجویــان و برای تعیین 
میزان بازدهی، پیشــرفت یادگیری یا میزان تحقق 
اهــداف یادگیری به كار برده می شــود. معادل نمره 
)كه خود واژه ای فرانســوی است ( در زبان انگلیسی 
واژه های »grade« )درجه بندی(، و »Mark« )نشان( 
یا »score« )امتیاز( اســت. نمره دهی یكی از اركان 

اصلی نظام ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی است.  
ارزشیابی و سنجش دانش آموزان یكی از موضوعاتی 
است كه بیشترین بحث و جدل در حوزة آموزش را 
در قرن بیســت و یكم به خود اختصاص داده است. 
از دالیل عمــدة این بحث و جــدل، كمبود دانش 
در مورد نمره دهی و ارزشــیابی منصفانه در كالس 
درس اســت. در تغییرات نظام آموزشی نیز، یكی از 

بحرانی ترین تصمیماتی كه موفقیت نظام آموزشــی 
را تحت تأثیر قرار می دهد، موضوع نظام ارزشــیابی 

تحصیلی دانش آموزان است. 
در ایران »سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش« 
بر طراحی و استقرار نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
»نتیجه محور« و »فرایندمحور« در دوره های متفاوت 
تحصیلی تأكید دارد. همچنین، در »برنامة درســی 
ملی ایران«، درخصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، 
مواردی همچون توجه به شایســتگی، وجود شواهد 
كافی، متنوع و منعطف، حفظ كرامت دانش آموزان و 
توجه به عملكرد آن ها مورد توجه قرار گرفته است. 

مقالــة حاضر به بررســی موضــوع نمره دهی در 
كشــورهای مختلــف و همچنین مســائل پیرامون 
نمره دهی می پردازد تا بتوان از تجارب آن ها در نظام 

كلیدواژه ها: 
نمره دهی، ارزشیابی، 
سنجش، نشان دهی، 
شایستگی

نمره دهی در ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

مهدی اسمعیلی مقاله
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آموزشی دورة دوم متوسطه، به ویژه در آموزش های 
فنی وحرفه ای و مهارتی، در كنار دیگر تجارب موجود 
در كشور، براســاس هدف های سند تحول و برنامة 

درسی ملی ایران استفاده كرد. 

نمره دهی در برابر نشان دهی
واژه هــای »نمره دهی« (grading) و »نشــان دهی« 
(marking) در اغلب منابع آموزشی به جای یكدیگر 
به كار برده می شــوند. تمایزی كه برای این دو واژه 
می توان در نظر گرفت، این است كه نمره دهی برای 
ارزشــیابی تجمیعی و پایانی است، ولی نشان دهی 

برای ارزشیابی تكوینی و مستمر.
نمره دهی برای سنجش یادگیری و برای قضاوت 
و داوری در مورد یادگیری هنرجویان است. این نوع 
ســنجش معمواًل از قبل برنامه ریزی شده است و در 
پایان واحد یادگیری، فعالیت، دوره، نیم سال یا درس 
انجام می شود. هدف آن، به اشتراك گذاری و اطالع 
برای بیرون از كارگاه، هنرســتان و محیط آموزشی 

است. 
نشــان دهی وظیفة نمره دهی را برعهده ندارد. 
نشــان دهی به این معنی اســت كه با یك بازخورد 
مناسب از كار هنرجویان، آنان از نقاط قوت و ضعف 
خود آگاه شوند و كار خود را بهبود دهند. همچنین 
به آن ها كمك شود كه یادگیرندة مستقل شوند. به 
عبارت دیگر، نشان دهی سنجش برای یادگیری است. 
با اســتفاده از ابزارهای سنجش از قبیل »روبریك«، 
این بازخــورد باید به صورت توصیفــی و به منظور 
اصالح و بهبود دانش، مهارت و نگرش ارائه شود. به 
عالوه، در نشان دهی از به كار بردن بازخورد های كلی، 
همانند خوب بودن و بد بودن نیز جلوگیری می شود. 
برای این نوع ســنجش باید یــك فضای فرهنگی 
بین هنرجویــان و هنرآموزان با یك رابطة همكاری 
وجود داشته باشد؛ به گونه ای كه هر كدام از دیگری 
چیزی یاد بگیرند، هنرجویان در مورد یادگیری شان 
و هنرآمــوزان در مورد یاددهی شــان. هنرجویان و 
هنرآموزان، هر دو گروه می باید در این فرایند ایفای 
نقش كننــد. در هدف گذاری و تبییــن معیار های 
عملكــرد در انجام كارها، در ارائه و دریافت بازخورد، 
در پایــش میزان پیشــرفت یادگیــری و در تعیین 
راهبردهــای یاددهی ـ یادگیری ایــن ایفای نقش 
می باید انجام پذیــرد. اگر این فرایند انجام شــود، 
آن گاه هنرآمــوز به عنوان یادگیرندة پیشــرو عمل 
می كند و به تدریج مســئولیت یادگیری، بیشــتر و 

بیشتر به هنرجویان واگذار می شود و هنرجویان به 
یادگیرندگانی مستقل تبدیل خواهند شد. 

گاه هنرآموزان به منظور ارائة بازخورد به هنرجویان 
برای »كارهای اولیه«1 از نمرة عددی یا نمرة حرفی 
استفاده می كنند. در این موارد به هنرجویان شانس 
مجددی برای بهبود یادگیری داده می شود. همچنین، 
گاه نمره به منظور مقایســة خودش با خودش و به 
عنوان عاملی بــرای افزایش انگیزش هنرجو در نظر 
گرفته می شود. در واقع، نمره دهی تنها برای مقایسة 
كار آینده )پیشــرفت در یادگیری( با كار فعلی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و از آن برای مقایسه با دیگر 
هنرجویان استفاده نمی شود. البته بازخوردی نیز باید 
به هر هنرجو در مورد كیفیت یادگیری خاص او ارائه 
شود. در صورتی كه از نمره برای مقایسة یك هنرجو 
با هنرجویان دیگر استفاده شود، آن هنرجو تنها به 
نمــره توجه می كند و دیگــر روی بازخورد متمركز 
نمی شود و اصالح و بهبود یادگیری اتفاق نمی افتد.  

نمره دهی عادالنه در مقابل نمره دهی 
غیرعادالنه

در ارزشیابی و سنجش انواع نمره دهی غیرعادالنه 
وجــود دارد كــه در ادامه به برخی از آن ها اشــاره 

می كنیم:

1. نمره دهی براســاس عواملی غیر از پیشــرفت و 
تحقق اهداف یادگیری؛

2. اســتفاده از نمرة پایین یــا منفي برای دیركرد 
هنرجویــان در تحویــل كار، به جــای اســتفاده از 

روش های پشتیبانی و اصالح؛
3. اســتفاده از نمرة ارفاقی بــا معیارهایی غیر از 

تحقق هدف ها و پیشرفت یادگیری؛
4. استفاده از نمرة كم برای تنبیه هنرجویان؛

5. تأثیر غیبت در نمره دهی به جای استفاده از واژة 
غایب؛
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6. نمره دهی پیشرفت فردی براساس نمرة پیشرفت 
گروهی؛

7. نمره دهی براساس نوع آزمون )برای مثال نمرة 
كتبی/ نمرة عملی( به جای نمره دهی براساس تحقق 

هدف ها؛
8. نمره دهــی براســاس انتظــارات و هدف های 

غیرشفاف در یادگیری 
9. نمره دهی پیشــرفت یادگیــری هنرجویان در 

مقایسه با یكدیگر؛
10. نمره دهی براســاس سنجشــی كه مبتنی بر 

استاندارد كیفیت )عملكرد( نیست؛
11. نمره دهی با تأكید بر نقاط ضعف به جای تأكید 

بر نقاط قوت؛
12. استفاده از نمرة صفر در نمره دهی؛

13. تمركز نكــردن روی اصالحــات یادگیری و 
تمركز بر روی نمره؛ 

14. نمره دهی و سنجش در زمان فعلی با استفاده 
از اطالعات سنجش در زمان قبلی؛ 

15. نمره دهــی و ارزشــیابی از كار هنرجویان در 
همان ابتــدا، بدون فرصت دادن بــه تكرار، تمرین، 

اصالح و بازخورد؛
16. نمره دهــی بــدون مشــاركت هنرجویان در 

ارزشیابی؛
17. نمره دهی با استفاده از میانگین سادة نمرات در 

طول سال برای نمرة پایانی.
هنگام نمره دهی باید از وضعیت ناعادالنه به سمت 
عادالنه و منصفانه حركــت كرد. آنچه در نمره دهی 
مهم اســت، تحقق هدف ها و پیشرفت در یادگیری 

است. 

نمره دهی نهايی كدام يك باشد: نمرة پايانی 
)تجمیعی( يا نمرة مستمر )تكوينی(؟

بحث در مورد شــیوة نمره دهی نهایی بسیار زیاد 
است. برخی از افراد معتقدند، در نمره های نهایی تنها 
باید نمرة پایانی درس ها اثر داشته باشد و نمره های 
مســتمر در نمرة نهایی دخالت داشته باشند. یكی 
از دالیل این دیدگاه آن اســت كه دانش آموزان در 
مرحلة اولیة یادگیری و ســنجش، درك درستی از 
محتوا ندارند و هنوز در حال یادگیری هستند. آن ها 
در حالی كــه فرایند یادگیری را طی می كنند، نباید 
برای انجام كار به طور كامل تحت فشار و تنبیه قرار 
گیرند. زمانی كه از دانش آمــوزان انتظار می رود در 
اولین گام یادگیری كار درست را انجام دهند، آن ها 
به »حافظه محوری« به جای »خطرپذیری« و صرف 

زمان كافی برای درك و فهم متوسل می شوند. 
از دانش آموزان انتظار می رود كه خطرپذیر باشند 
و از اشتباهاتشــان در موقعیت های كم اهمیت یاد 
بگیرند. خطرپذیری بخشی از فرایند یادگیری است. 
كودكانی كه تازه به راه می افتند، در هر تالششــان 
خطرپذیری دارند. آن ها به وسیلة تحسین والدین و 
برادر و خواهرشــان و همچنین به دلیل تشویق برای 
تالش های لرزانشــان، راه رفتن در شــرایط ایمن و 
مطمئن را فرا می گیرند. والدین انتظار ندارند در اولین 
گام ها، كودكشان به صورت كامل و درست راه برود، 
پس چرا معلمــان انتظار دارند دانش آموزان تكالیف 

پیچیده را در اولین سعی شان، كامل انجام دهند؟
به این دلیل اســت كه برخی معتقدند، ارزشیابی 
مســتمر و تكوینی در جایی كه هنــوز دانش آموزان 
در حال خطرپذیری برای یادگیری هســتند، نباید 
به عنوان ارزشــیابی پایانی و تجمیعی تلقی شــود. 
قانون كلی این اســت كه در نمره دهی نهایی، تنها 
نمره های پایانی باید لحاظ شوند و نمره های مستمر 
را نباید شــامل شوند. از ارزشیابی مستمر تنها برای 
حالتی می توان استفاده كرد كه دانش آموز در سطح 
بهینه ای از تحقق هدف های یادگیری باشد یا اینكه 
اطالعاتی در مورد توانایی و دانش او مورد نیاز باشد. 
صــرف زمان برای آزمون محتــوا و مهارت هایی كه 
دانش آموز در آن ها تسلط دارد، معنی خاصی ندارد.     

نمره دهی براساس مالك محوری يا 
هنجار محوری؟

در نمره دهی به روش مالك محوری، عملكرد فرد 

ارزشیابی تكوينی

ارزشیابی تكوينی

ارزشیابی تكوينی

ارزشیابی تجمیعی

12  ويژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش/ پاييز 1396



با استانداردها مقایسه می شود كه نتیجة آن قبول یا 
رد اســت. )مثاًل، یك فرد مكانیك یا می تواند عمل 
تعویض الستیك را انجام دهد یا خیر. یا یك خلبان 
می تواند با اســتفاده از ابزار ارتفاع ســنجش عمل 
چرخش را انجام دهد یا خیــر(. در برخی از موارد، 
تنها درصدی از ســؤاالت اســت كه به طور صحیح 
پاسخ داده می شوند )یك مكانیك یا خلبان باید 70 
درصد سؤاالت را درست پاســخ دهد تا گواهی نامه 

دریافت كند(.

در نمره دهی به روش هنجارمحوری، با اســتفاده از 
ابزار هنجار محور فرد با دیگر افراد شركت كننده در 
آزمون مقایسه می شود. از هنجار می توان برای قبول 
یا رد  افراد اســتفاده كرد. این روش مناسب سطوح 
محلی، ملی و بین المللی است. اما استفاده از این روش 
ممكن است سؤاالتی را در مورد كارایی و امنیت این 
روش ایجاد كند و اگر در مرحلة آزمون نمره های همة 
افراد پایین باشد، استانداردها ممكن است پایین تر از 
حد قابل قبول باشــند. اما این روش، مناسب بعضی 
مشاغل مانند پزشكی )یا پرستاری( است كه حداقل را 

می توان برای رد یا قبول تعیین كرد.

آزمون های استاندارد شده يا بانك 
اطالعاتی برای آزمون؟

»آزمون استاندارد شده« شامل تدوین عملكردهای 
ســنجش و دانش اســتاندارد شده و ســازمان دادن 
آزمون در موقعیت های متمركز است كه یا مستقیمًا 
توســط مؤسسات انجام می شــود و یا این مؤسسات 
اعتباربخشــی آن را به عهده می گیرنــد. این روش 
معمواًل در كشورهای در حال توسعه انجام می شودكه 
با مؤسســات بین المللی همكاری كرده اند. مؤسسات 
مذكور به كشورهای در حال توسعه كمك می كنند 
كه برنامه های ارزشیابی مناسبی را تدوین و یا اقتباس 
كنند. در ســال های اخیر برخی شركت های فناوری، 
نظیر »میكروســافت« و »سیسكو« نیز ابزار سنجش 

استاندارد شــده و برنامه های مهارت آموزی قابل كار 
برد در ســطح جهان را تولید كرده اند. این مؤسسات 

می توانند گواهی نامه های مربوطه را صادر كنند. 
بانك اطالعاتی، براســاس استانداردهای حرفه ای، 
شامل ســؤاالت ســنجش دانش و عملكرد تشكیل 
می شــود. این بانك در اختیار تمــام افراد ذی نفع 
)مانند مؤسسات آموزش و كارفرمایان( قرار می گیرد 
تا بتوانند براساس این بانك اطالعات، سنجش های 
خود را تدوین كنند. انجام این كار مســتلزم آموزش 
كاركنان در سازمانی است كه استانداردها را تدوین 
كرده اســت. این كاركنان به افراد دیگر مؤسســات 
آموزش می دهند كــه چگونه از ایــن اطالعات در 
ارزشــیابی های خود اســتفاده كنند. انجام این كار 
در كشورهای در حال توســعه بسیار مشكل است، 
مخصوصًا اگر قرار باشــد، آزمون ها دارای روایایی و 

پایایی باشند. 
روش بانــك اطالعاتــی نســبت بــه آزمون های 
اســتاندارد به اقدامات امنیتی و كاركنان متخصص 
كمتری احتیاج دارد. ســؤاالت این بانك را می توان 
مستقیمًا به تمام فعالیت ها در هر حرفه مرتبط كرد 
و تدویــن و اجرای آزمون ها محتــاج كارهای اداری 
عریــض و طویل نیســت. آزمون هــا دارای انعطاف 
بیشتری هستند، زیرا در صورت تغییر استانداردهای 
یك حرفه، می توان اطالعات مربوط را در بانك تغییر 
داد. حتــی در صورت اجرای این روش، باید افراد به 
صورت متمركز ثبت نام شوند و گواهی نامه های آن ها 
صادر شــود تا تغییر محل افراد به ســهولت صورت 
گیرد و یادگیری مادام العمر نیز میسر شود )نیوزلند 

و كره از این روش استفاده كرده اند(.

از كدام مقیاس برای نمره دهی و 
نشان دهی استفاده می شود؟

در اندازه گیری متغیرها معمواًل از چهار نوع مقیاس 
اندازه گیری استفاده می شود:

• مقیاس اسمی2
• مقیاس ترتیبی یا رتبه ای3

• مقیاس فاصله ای4
• مقیاس نسبی5

مقیاس رتبه ای مقیاسی است که افراد یا اشیا را از لحاظ 
صفت ویژه رتبه بندی می کند. در این مقیاس وضعیت 
نســبی اشــیا یا افراد، بدون تعیین فاصلة بین آن ها و 
براساس صفت معینی مشخص می شود. شرط ضروری 
اندازه گیری در این مقیاس رعایت مالک رتبه بندی اشیا 
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یا افراد است. یعنی باید روشی را به کار برد که به کمک 
آن بتوان تعیین کرد، فرد یا شــیء مورد اندازه گیری 
دارای ارزش بیشــتر، کمتر یا مساوی است. با توجه به 
اینكه در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، سنجش كیفیت 
یادگیری، با كمك ابزارهایی از قبیل »روبریك«، 360 
درجه، كارپوشه و نمونه كار استفاده می شود، هنرجویان 
براساس یك معیار و استاندارد عملكرد مورد سنجش 
قرار می گیرند و فاصلة بین یادگیری هنرجویان هدف 
اصلی سنجش نیست، استفاده از مقیاس رتبه ای برای 

نمره دهی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

معادل سازی )تبديل( نمره دهی سنتی 
در سطح بین المللی چیست؟

»سازمان خدمات جهانی آموزش«6 (WES) در سال 
1974 تأسیس شد. این سازمان، سازمانی غیرانتفاعی 
اســت كه به منظور كمــك به افــراد دارای آموزش 
بین المللی و دستیابی آن ها به آموزش عالی و هدف های 
حرفه ای، به وسیلة ارزشیابی و حمایت از صالحیت ها در 
سطح بین المللی ایجاد شد. این فرایند به مهاجران ماهر 
برای دسترسی به هدف های آموزشی و حرفه ای كمك 
مي كند. فرایند تبدیل نمره، شامل متعادل سازی انواع 
متغیرها، به منظور سنجش همسان پیشرفت تحصیلی 
انجام می گیرد. معادل سازی نمرات پیشرفت تحصیلی 
براساس نمرات معمول و با استفادة حداكثری در هر 
كشور انجام می شــود. در جدول های 1 تا 8 نمونه ای 
از معادل سازی نمره ها )روش آموزش سنتی( در نظام 

آموزشی برخی از كشورها مشاهده می شود.
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جدول 1. معادل سازی نمره ها در ايران

WES نمرة عددینمرة معادل

A16-20

B14-15

C12-13

D10-11

F0-9

جدول 7. معادل سازی نمره ها در روسیه

WES نمرة عددینمرة معادل

A5

B4

C3

F2

جدول 8. معادل سازی نمره ها در سوئیس

WES نمرة عددینمرة معادل

A6-5/5

B5/4-4/5

C4/4-4/0

F< 4

جدول 2. معادل سازی نمره ها در هند

WES نمرة حرفینمرة عددینمرة معادل

A75-100A

A60-74B

B+53-59C

B45-52D

C33-44E

F15-32F

F0-14G

جدول 3. معادل سازی نمره ها در چین

WES نمرة حرفینمرة عددینمرة معادل

A90-100A

B80-89B

C70-79C

D60-69D

Fail0-59F

جدول 5. معادل سازی نمره ها در اوكراين

WES نمرة حرفینمرة عددینمرة معادل

A5عالی

B4خوب

C3رضایت بخش

F2-1عدم رضایت بخشی

جدول 6. معادل سازی نمره ها در ويتنام

WES نمرة حرفینمرة عددینمرة معادل

A10-9عالی

B8-7خوب

C6-5متوسط

F4-0ضعیف

جدول 4. معادل سازی نمره ها در آمريكا

WES نمرة حرفینمرة عددینمرة معادل

AعالیA+/A

A-A-

B+B+

BخوبB

B-B-

C+C+

CمتوسطC

DقبولD

FمردودF

ـ ارزشیابی شايستگی حرفه مقیاس بندی رتبه ای 
صرف نظر از ابزارها و روش های متفاوت سنجش، از مقیاس های 
گوناگونی با تعداد سطوح متفاوت سنجش (Points) در نمره دهی 
شایستگی استفاده می شود. در جدول 9 نمونه ای از این مقیاس ها 
نشــان داده شده است. تعداد كم ســطوح سنجش و تعداد زیاد 
سنجش، هر كدام دارای معایب و مزایایی هستند كه در انتخاب 
نمره دهی نهایی باید به آن توجه داشــت. معیاری هایی از قبیل 
پیچیدگی، سهولت، دقت، انتظارات ذی نفعان و بازار كار از جملة 

این معایب و مزایا هستند.

15   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



جدول 9. نمونه ای از مقیاس ها در نمره دهی سنجش شايستگی

مقیاس بندی شايستگی 
)گروه کاری-پودمان(

مقیاس بندی شايستگی )کار( محدودة انتظارات- مراحل كاری
مقیاس بندی 
شايستگی  ف

دي
ر

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های 
مربوط به شایستگی کار

شايسته: داشتن معیار های مربوط به 
شایستگی کار

معیارهای  نداشــتن  آموزش:  نیازمند 
مربوط به شایستگی کار

شايسته: داشــتن معیارهای مربوط به 
شایستگی کار

عدم شايستگی: کسب نکردن حداقل 75 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
شایسته: کســب حداقل 75 درصد انتظارات 

در سطح شایستگی مورد نیاز

یر
 خ

- 
ی

بل

1

نیازمنــد آموزش: کســب نکردن 
حداقل 60 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
شايسته: کسب حداقــل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد انتظارات در سطوح 

شایستگی مورد نیاز
شايستگی کامل: کسب حداقل 85 
درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز

نیازمند آموزش: کســب نکردن حداقل 
60 درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز
شايسته: کســب حداقــل 60 درصد و 
حداکثــر 85 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
 85 حداقل  کســب  کامل:  شايستگی 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد 

نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 60 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 2: کسب حداقل 60 درصد 
و حداکثــر 85 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 3: کسب کردن حداقل 85 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

و3
 2

 ،1
ی 

ها
س 

قیا
م

2

کاماًل نیازمند آموزش: کسب نکردن 
حداقل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات 

در سطح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کسب حداقــل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد انتظارات در سطح 

شایستگی مورد نیاز
شايستگی کامل: کسب حداقل 85 
درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز

کاماًل نیازمند آموزش: کســب نکردن 
حداقــل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمنــد آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات در 

سطح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کســب حداقــل 60 درصد و 
حداکثــر 85 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
 85 حداقل  کســب  کامل:  شايستگی 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد 

نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 40 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 2: کسب حداقل 40 درصد 
و حداکثــر 60 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 3: کسب حداقل 60 درصد 
و حداکثــر 80 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 4: کسب حداقل 80 درصد 
و حداکثــر 90 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 5: کسب حداقل 90 درصد 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
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کاماًل نیازمند آموزش: کسب نکردن 
حداقل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات 

در سطح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کسب حداقــل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد انتظارات در سطح 

شایستگی مورد نیاز
شايستگی کامل: کسب حداقل 85 
درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز

کاماًل نیازمند آموزش: کســب نکردن 
حداقــل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمنــد آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کســب حداقــل 60 درصد و 
حداکثــر 85 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
 85 حداقل  کســب  کامل:  شايستگی 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد 

نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 40 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 2: کسب حداقل 40 درصد 
و حداکثــر 80 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 3: کسب حداقل 60 درصد 
و حداکثــر 80 در صد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 4: کسب حداقل 90 درصد 
و حداکثــر 90 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 5: کسب حداقل 90 درصد 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
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نمره دهی مبتنی بر شايستگی در برخی 
از كشور ها

آموزشكده های فنی وحرفه ایـ  
استرالیا

 TAFE( آموزشــكده های فنی وحرفه ای اســترالیا
یا VET( شــما را از تمام جزئیات مربوط به ضوابط 
ارزیابی و سنجش در رشتة شــما مطلع می سازند. 
بســته به رشــتة تحصیلی، ارزیابی عملکرد شــما 
می تواند شــامل این موارد باشــد: فعالیت و تکالیف 
کالســی و عملی که باید نشــان دهیــد، می توانید 
تکالیف و مأموریت خود را طبق استانداردهای الزم 
انجام دهید و آزمون های شفاهی یا کتبی که دانش 
و درک شــما را از حوزة آموزشی مشخص می سازد. 
اکثر این آموزشكده ها  از نظام نمره دهی زیر استفاده 

می کنند:
• شایستگی با نمرة ممتاز

(competent with distinction)
(competent with creadit) شایستگی با نمرة عالی •
(Not yet comptent) شایستگی یا عدم شایستگی •

آموزش مبتنی بر شايستگی- آمريكای 
مركزی

15 كشــور آمریكای مركزی از ســال 2006، در 
ارزشیابی و نمره دهی در آموزش مبتنی بر شایستگی 
روش جدیدی را ارائه داده اند. ســنجش شایستگی 

براساس سه بخش انجام می گیرد:
• سنجش درون مؤسسه ای

• سنجش عملی
• سنجش خارج از مدرسه ای مكتوب

 پی نوشت ها
1. Draft work
2. Nominal scale
3. Ordinal scale
4. Interval scale
5. Ratio scale
6. World Education Services

 منابع
1. برنامة درســی ملی ایران، مصوب 
شورای عالی آموزش وپرورش، 1391.

 .)1389( مهــدی  اســمعیلی،   .2
»آموزش مبتنی بر شایستگی«. دفتر 
تألیــف آموزش های  برنامه ریــزی و 
فنی وحرفــه ای، ســازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی.
3. Grading and Reporting Stu-
dent Learning, E. Nola Aitken, 
Competence based Vocational 
and Professional Education, 
Springer, 2017.
4. A Repair Kit For Grading: 
Fixes for Broken Grades, O’ 
Connor, K., and Portland, OR: 
Educational Testing Service, 
2007.
5. Competence Assessment – 
Which Scale to Choose? https://
emplo.com, 2015.
6. http://www.wes.org.
7. “A Framework for Defining 
and Assessing Occupational 
and Training Standards in De-
veloping Countries”, David H. 
Fretwell, World Bank, Informa-
tion Series No. 386, 2009.
8. Assessment in Competency-
Based Education, Hemispheric 
Project, NCTVET, Jamaica, 
2006.

مقیاس بندی شايستگی 
)گروه کاری-پودمان(

مقیاس بندی شايستگی )کار( محدودة انتظارات- مراحل كاری
مقیاس بندی 
شايستگی  ف

دي
ر

کاماًل نیازمند آموزش: کسب نکردن 
حداقل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات 

در سطح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کسب حداقــل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد انتظارات در سطح 

شایستگی مورد نیاز
شايستگی کامل: کسب حداقل 85 
درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز

کاماًل نیازمند آموزش: کســب نکردن 
حداقــل 40 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
نیازمنــد آموزش: کســب حداقل 40 
درصد و حداکثــر 60 درصد انتظارات در 

سطح شایستگی مورد نیاز
شايسته: کســب حداقــل 60 درصد و 
حداکثــر 85 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
شايستگی کامل: کسب کردن حداقل 
85 درصد انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 60 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 2: کسب حداقل 60 درصد 
و حداکثــر 80 درصد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 3: کسب حداقل 80 درصد 
و حداکثــر 90 در صد انتظارات در ســطح 

شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس 4: کسب حداقل 90 درصد 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
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5

در ســنجش درون مدرســه ای دانــش، مهارت و 
نگرش یادگیرندگان به صورت مكتوب و عملی مورد 
ارزشیابی قرار می گیرد. نمره دهی به این صورت  به 
عنوان بخش از اعطای گواهی نامه به هر فراگیرنده در 
نظر گرفته می شود. مقیاس نمره دهی از 1 تا 5 است 
كه هم برای ســنجش مكتوب و هم برای سنجش 
عملی مورد استفاده قرار می گیرد. تمام نمره ها باید 
ثبت شــوند. هر فراگیر باید برای هر پودمان حداقل 
نمــرة 3 بگیرد. اگر این نمره را كســب نكند، برای 
سنجش خارج از مؤسسه معرفی نمی شود و در عوض 
فرصت یادگیری مجدد برای او فراهم می شود. زمانی 
كه فراگیرنده به تســلط الزم رسید، برای سنجش 

بیرون از مؤسسه معرفی می شود.  

آموزش های فنی وحرفه ای- مالزی
ارزشیابی مؤثر در نظام آموزش مبتنی بر شایستگی 
باید معتبر، قابل اعتماد، ســازگار، عادالنه، فراگیر، 
کنترل پذیــر،  همراه با توســعه و آموزنــده، همراه 
بازخورد، انگیزشــی،کارآمد، لذت بخش، آسان برای 
محاســبه، بدون عارضه، مبتنی بــر صرفه جویی در 
زمان، و مختصر باشــد. بدین منظــور از معیارهای 
مرجع اســتاندارد )نمره دهی براســاس شایستگی(. 
برای معلمان و دانش آموزان اســتفاده می شود. این 

معیارها عبارت اند از:
سطح 3: براساس معیارها و باالتر از معیارهای تعیین شده

سطح 2: براساس معیارهای تعیین شده
سطح 1: براساس برخی از معیارهای تعیین شده

سطح 0: برخالف معیارهای تعیین شده
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• سنجش 360 درجه3؛
• فهرست وارسی4.

هر یک از روش های ســنجش عملکرد در طیفی 
وسیع از عملکرد )شناختی، عاطفی، روان حرکتی به 
صورت تفکیکی و یا درهم تنیده( و در موقعیت های 
متفاوت تحصیلی رســمی، از دبســتان تا دانشگاه، 
آموزش هــای تخصصی و آموزش های غیررســمی 
حرفه ای قابلیت استفاده دارد که از ویژگی ها و قدرت 

ابزارها در این حوزه است.

معرفی و کاربرد 
الف( نظام ســنجش نمره گــذاری معیاری 

کیفیت )روبريک(
1. تعريف 

نظــام نمره گذاری برای ارزیابی کیفی پاســخ های 
هنرجویان براساس معیار عملکرد است. 

2. کاربردها
 تولید یا خلق یک محصــول، مانند نمونة کار، 

تهیة مقاله، تهیة نقشه و شرکت در نمایشگاه.
 فرایندهای شــناختی پیچیــده، مانند مهارت 
ســازمان دهی و جمع آوری اطالعات، حل مســئله، 

خلق یک راه حل، و برنامه ریزی راهبردی.
 انجام رویه هــای عملکردی اســتاندارد، مانند 
حرکات ورزشــی، تعمیر یک وســیله، تنظیم یک 
ابزار یا دستگاه، تراشــکاری قطعات براساس نقشه، 

كلیدواژه ها: 
سنجش عملكرد، ارزیابی 
360 درجه ای، ارزیابی 
روبریك، ارزیابی پوشه 
عملكرد، مقیاس های 
وارسی، راهنمای 
نمره گذاری

وش های سنجش عملكرد  ر
)شايستگی( در آموزش های 

فنی وحرفه ای

ابراهیم آزاد مقاله

زمینة نظری و تجربی 
برای سنجش عملکرد الزم است:

• عملکرد را با عباراتی قابل مشاهده و سنجش پذیر 
تعریف کنیم.   

• برای تبدیل آن به شایستگی از استاندارد عملکرد 
در دنیای کار در همان حوزة حرفه ای استفاده کنیم.
• برای انطبــاق عملکرد با اســتاندارد روش های 

سنجش روا و معتبرانتخاب کنیم.
• بــه کمک ایــن ابزارهای سنجشــی )روش ها( 

شواهدی را از عملکرد هنرجو جمع آوری کنیم.  
آنچه در این فرایند مهم اســت و باید مورد توجه 
ارزیابــان حرفه ای و هنرآموزان قــرار گیرد، انتخاب 
ابزارهــا یا همان روش های ســنجش عملکرد برای 
جمع آوری شواهد است. از میان روش های متعدد، 
چهــار روش در حوزة آموزش هــای فنی وحرفه ای، 
بــه دلیل تناســب با رویکــرد آمــوزش مبتنی بر 
شایستگی، محیط اجرا، و برخی سوابق اجرا کاربرد 
فراوان تری دارند که در این نوشــتار به شــرح آن ها 
خواهیم پرداخت. یادآوری این نکته ضروری اســت 
که ابزارهای ســنجش، عالوه بر تناسب اجرایی که 
توضیح داده شد، دارای معیارهای نظری نیز هستند 

که مفروض گرفته شده اند.
این چهار ابزار سنجش عملکرد عبارت اند از: 

• نظام ســنجش نمره گذاری معیــاری کیفیت1 
)روبریک(؛

• پوشة عملکرد2؛

18  ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



جوشــکاری تخصصی براســاس موقعیت )مثاًل به 
صــورت افقی یا عمودی و یــا در مکان خاص مانند 
فضای باز و محیط بسته(، برنامه نویسی رایانه ای، کار 

در محیط های نرم افزاری و...
 مهارت هــای اجتماعی و رفتارهای عاطفی قابل 
مشــاهده، مانند کار تیمی، برقــراری ارتباط مؤثر، 
توجهات زیست محیطی، ایمنی، مشتری مداری، و... 

3. مراحل طراحی راهنمای نمره گذاری
طراحی شامل سه مرحله است:

 تعریف کیفیت پاســخ های هنرجویان که قابل 
سنجش و مشاهده پذیر باشد؛

 تعریف معیارهای عملکرد برابر اســتانداردهای 
مرجع یا توافقی در دنیای کار؛
 اختصاص نمره به عملکرد.

4. انواع روبريک 
دو نوع روبریک )راهنمای نمره گذاری( وجود دارد 
که اســتفاده از هر یک تابع کاربرد و ســازگاری با 

شرایط است.
 نــوع اول با عنوان »روبریــک تحلیلی«5 که در 
آن پاسخ های هنرجویان به بخش های معنادار کیفی 
شکسته می شود و نمره گذاری براساس این بخش ها 
انجام می گیرد. برای تقریب ذهنی، بارم بندی نوعی 
روبریک تحلیلی وجــود دارد كه در امتحانات فعلی 
به فراوانی از آن اســتفاده می شود. اما ذکر این نکته 
ضروری است که شکستن پاسخ به بخش های کیفی 
ســنجش پذیر و اختصاص نمره بــه آن ها از جمله 
مواردی است که اگر براساس معیار شایستگی انجام 

نشود، در یادگیری پایدار خلل ایجاد می کند. 
 در نــوع دوم با عنــوان »روبریــک کل نگر«6، 
پاســخ هنرجو به چند بخش  شکســته نمی شود و 
ارزیابی پاســخ به صورت کلی است که در طیفی از 
نمره گذاری دو وضعیتی »شایســته است« یا »هنوز 
به شایستگی نرسیده« و یا نمره گذاری سه وضعیتی  
»به شایستگی نرسیده«، »شایسته است« و »باالتر 
از حد انتظار اســت« می تواند قرار گیرد. در شــاخة 
فنی وحرفه ای بــرای درس های دانــش فنی پایه و 
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تخصصی، الزامات محیط کار، نوآوری و کارآفرینی، 
كاربرد فناوری های نوین، مدیریت تولید و درس های 
شایســتگی های پایة فنی، ماننــد ریاضی، فیزیک، 
شــیمی و زیست شناســی و دروس شایستگی های 
فنی مشــترك گروه های تحصیلی ـ حرفه ای شامل 
نقشه كشی فنی رایانه ای، طراحی و زبان بصری، آب 
و خاك و گیاه، ارتباط مؤثــر از این نوع روبریک به 
دلیل مالحظات تفاوت های محیطی اجرا، تفاوت های 
فردی هنرجویان، صالحیت های حرفه ای هنرآموزان، 
تنوع رشــته های تحصیلی - حرفــه ای در طیفی از 
فعالیت های اقتصادی صنعت، کشاورزی، خدمات و 

هنر استفاده شده است.

ب( پوشه عملکرد )کار پوشه(
1. تعريف

مجموعة برجسته ای از کارها و فعالیت هایی است 
که در طول زمان معین، ســال تحصیلــی، یا دورة 
آموزشی حرفه ای مانند کارورزی یا کارآموزی، توسط 
هنرجو با هدایت هنرآموز به منظور سنجش عملکرد 
)شایســتگی( جمع آوری و ارائه می شــود که نشان 

دهندة کوشش، پیشرفت و بلوغ حرفه ای اوست. 

2. محتوای کار پوشه 
 نمونة کارها؛ 

 گــزارش کار هفتگی و یــا ماهانة فعالیت ها که 
تحلیل پذیر باشد؛ 

 تصویرهای فرایندی و مرحله ای از کارها؛ 
 نمودارهای عملکردی استاندارد شدة موقعیتی7؛  

 نقشه های تولید شده در فرایند اجرای کارها، 
 نتایج »خود سنجی«8؛

 نتایــج ارزیابی های اصالح یادگیری در مســیر 
توسط هنرآموزان )معلمان فنی وحرفه ای(؛

 شــرح موانع انجام پروژه هــا و راه حل های داده 
شــده در مسیر اجرا )سنجش ظرفیت فرا شناخت و 

تفکر فناورانه(.

3. طراحی پوشة عملکرد 
  کار پوشه یکی از روش های سنجش عملکرد است  
که در کنار دیگر شواهد سنجش عملکرد، به دلیل باز 
بودن دامنة زمان و اختیار هنرجویان در ارائه شواهد، 
مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه، می توان 
از آزمون هــای نمونة مهــارت در محیط حقیقی یا 
آزمون های کتبی عملکردی در کنار کار پوشه برای 

ارزیابی موثق سود جست.
کار پوشــه ها براســاس توافق می توانند به صورت 
فیزیکی )پوشة کاغذی، یا مکان برای قرار دادن نمونة 

کارها( یا رایانه ای و مجازی طراحی و اجرا شود.   

4. کاربردها 
 گزارش پیشرفت تحصیلي به والدین؛ 

 اصالح یادگیری؛ 
 توجه به تفاوت های فردی هنرجویان؛ 

 »هدایت تحصیلی و حرفه ای«9؛
 پیش بینی عملکرد هنرجویان؛

 ارزیابی صالحیت حرفه ای هنرآموزان؛
 تعیین شایستگی براساس شواهد »تدریجی«10؛

 »ارزیابی مرحله ای«11 شایستگی ها در »تکالیف 
کاری«12.

5. برخی نمونه ها13  
 گزارش هــای کار کارگاهی )که در رشــته های 
فنی وحرفه ای  ســال ها توســط هنرجویــان تهیه 
می شــدند و هم اکنون هم در برخی از رشته ها یکی 
از مالک های ارزیابی عملکردنــد و با کمی اغماض 

می توان آن ها را کار پوشه تلقی کرد(؛
 گزارش های کارآموزی و کارورزی؛

 ارزیابی عملکرد رانندگان از طریق سامانة پلیس 
راهوار )ثبت تخلفات(؛

 ارزیابی شایســتگی و صالحیــت در دوره های 
تخصصی رزیدنتی پزشکی و دستیاری؛ 

 ارزیابی کارآموزی حرفه ای وکال و حسابرسان؛ 
 ارزیابــی عملکرد کارکنان دولــت برای ارتقای 
حرفه ای و تعیین ضریب کوشش برای دریافت کارانه. 

ج( سنجش 360 درجه ای 
1. تعريف 

نوعی سنجش است که در آن عملکرد در مرکز یک 
دایرة فرضی قرار می گیرد و سنجش کیفیت عملکرد 
از محیــط دایره در فضای 360 درجه ای براســاس 

معیارهای دنیای کار انجام می شود.

2. انواع سنجش 360 درجه ای 
سنجش همه جانبه )360 درجه( به دو روش انجام 

می شود:
 چند ارزياب هم زمان )چند منبعی(: در این 
روش سه تا پنج ارزیاب دارای صالحیت های حرفه ای 
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متمایز در یك ابر حرفه انتخاب كه عملکرد هنرجو/ 
دانش آموز را براســاس معیاری واحــد مورد ارزیابی 
قرار می دهند. »ژوژمان« در حوزة هنر نمونة موفق و 

کارامدی از این نوع سنجش است.
 چند معیاری: در این روش ســه تا پنج ارزیاب 
دارای صالحیت های حرفه ای یکســان در یک حوزة 
حرفــه ای، عملکرد هنرجو/ دانش آموز را براســاس 
معیار هــای متفاوت مــورد ارزیابی قــرار می دهند. 
»ارزیابی پروژه ای« نمونة کاملی از این نوع سنجش 

است. 

3. کاربرد ها 
 ارزیابی پروژه های هنرجویان؛ 

 ارزیابی تولیدات هنری با عنوان ژوژمان؛ 
 ارزیابــی عملکرد در مســابقات ملی مهارت در 

هنرستان ها؛ 
 »ارزیابی همتا«14 در امتحانات نهایی )روش یک 
معیاری در تصحیح اوراق ( که هم اکنون هم در حال 

اجراست؛
 ارزیابی برای استخدام به روش چند منبعی تک 

معیاره و چند معیاره.

4. برخی نمونه ها 
 ارزیابــی تولیدات هنــری، مانند فیلم، نمایش، 

پوستر، عکس، صنایع دستی و مد لباس؛
 ارزیابی همتــا در مورد پایان نامه های دکترا، در 

فرایند شکل گیری و جلسة دفاع؛ 
 ارزیابی پروژه های کارگاهی هنرجویان به صورت 

انفرادی و گروهی؛ 
 ارزیابی تولیدات کشاورزی و درجه بندی آن ها؛ 

 ارزیابی کیفیت تولیدات صنعتی توسط مجامع 
حرفه ای؛ 

 ارزیابی درجه بندی مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای.

د( مقیاس های وارسی 
1. تعريف

ابزاری برای مشــاهده و تأییــد صحت فرایندها و 
کنترل وجود برخی ویژگی های فنی در یک محصول 

است که در سنجش های مشاهده ای به کار می رود.

2. انواع فهرست وارسی 
با توجه به تعریف دو نوع فهرســت وارسی وجود 
دارد که با توجه به شرایط کاربرد، ساختار و محتوای 

آن ها متفاوت است:
 فهرست وارســی کنترل فرايند: که دارای 
گزاره های درســت و تعدادی گزاره های نادرست به 
منظور ارزیابی عملکرد فــرد در انجام آن فرایند به 
صورت تأییدی به کار می رود و معمواًل پاسخ گزاره ها 

به صورت بلی یا خیر است. 
 فهرست های وارســی کنترل ويژگی های 
فنی و کارکردی: این فهرســت كه مربوط به یک 
محصول اســت، حاوی گزاره های دارای نشانگرهای 
قابل تطبیق برای کنترل کننده است و ارزیاب بادیدن 
آن نشانه ها در محصول یا نمونة کار  وجود یا نبود آن 

را تأیید می کند.

3. کاربرد ها 
 کنترل فرایندها برای اجرای عملکرد استاندارد 

در یک شایستگی؛ مثاًل تعویض روغن اتومبیل.
 کنترل فرایندها بــرای تنظیم و راه اندازی یک 
سیستم مثاًل روشن کردن سیستم های گرمایی یک 

ساختمان مسکونی بلندمرتبه.
 تنظیم و آماده ســازی کورة ذوب فلز در تولید 

فوالد و مانند آن.
 ارزیابی نمونة کار براســاس جدول مشخصات 

ساخت.
 کنترل مراحل اجرای رویة عملیاتی اســتاندارد 
در عملیات زراعی؛ مثاًل شــخم زدن زمین یا آبیاری 

به روشی خاص.
 ابــزار کمکــی بــرای ســنجش عملکــرد در 

سنجش های کتبی عملکردی.
 

4. برخی نمونه های رايج 
 کنتــرل آمادگی پــرواز هواپیما توســط گروه 
عملیاتی متخصص با استفاده از چك لیست های فنی؛ 
 فرمان راه اندازی سیستم های حمل ونقل زمینی 
اتوماتیک )قطارها، مترو، اتوبوس هاي برقي و امثال 
آن( براساس تأیید فهرســت های وارسی روزانه و یا 

تناوبی؛ 
 کنترل اجرای پروتکل های استاندارد )رویه های 

عملیاتی استاندارد( در آزمایشگاه های پزشکی؛
 کنترل کیفیت آزمایشگاهی در صنعت.

اگرچه فهرســت های  وارسی مستقل نیستند و در 
حوزة سنجش عملکرد به تنهایی کاربردی ندارند، اما 
به عنوان ابزاری قدرتمند می توانند با کاربرد منظم به 

رفتارهای پایدار در یادگیرنده منجر شوند.  

 پی نوشت ها
1. Rubric assessment 
2. Portfolio 
3. 360 degree assessment 
4. Checklist 
5. Analytical Rubric 
6. Holistic Rubric 
7. Standard operation proce-
dure (sop)
8. Self-assessment 
9. Career guidance 
10. Incremental 
11. Steps of task 
12. Tasks 
13. B.examplars
14. Peer Assessment 
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بازشناسی يادگیـری 
جهان پیشین در 

ترجمة  سیدمحمود صموتي مقاله

چكیده
هدف از بازشناسی1 يادگیری های پیشین يا آر.پي.ال 
)RPL(2، ارزش گذاری، اعتبار يابی و اعتبار گذاری به 
مجموعه ای از دانش، مهارت و شايستگی هايی است که 
افراد جامعه که از نظر آموزشی در سطوح پايین تری قرار 
دارند، آن ها را از طريق تجربه و خارج از محیط آموزشی 
و به صورت سازمان نايافته فرا می گیرند. اين افراد به 
دلیل ســطح دانش آکادمیک پايینی که دارند، جرأت 

نمی کنند وارد آموزش های رسمی شوند و برای مهارت ها 
و شايستگی های خود گواهینامه رسمی دريافت کنند تا 

بتوانند به طور جدی و پايدار اشتغال يابند.
نمودن  هدفمند  منظــور  به  بین المللــی،  جامعه 
فعالیت  از ســال 2004  اين نــوع شايســتگی ها 
خود را بــا پژوهش های مختلف شــروع و مواردی 
را در برخــی از کشــورها نیز به اجــرا درآورد که 
 تــا کنون ادامــه دارد. با وجود ســابقه 12 ســاله 
آر.پي.ال، متأسفانه بازشناسی يادگیری های پیشین، 
اعتباريابی و اعتباردهی به آن ها هنوز نتوانسته است 
فراگیر شود و جايگاه مناسبی را در جامعه جهانی پیدا 
کند. بديهی است اين مقوله در ارتباط با آموزش های 
فنی و حرفه ای جدی تر بــوده و بهتر می تواند اثر گذار 
باشد. در کشــور ايران اين روش از طريق »استادـ  
شاگردی« از زمان های بسیار دور متداول بوده و تجربه  
کاری، مهارت ها و شايســتگی ها از طريق استاد به 
صورت عینی و در محیط کار به شاگرد منتقل می شود. 
همچنین در صورتی که شاگرد بخواهد محل کار خود 
را تغییر دهد، ارزشیابی توســط استادکار جديد از 
طريق اجرای عملی کار و مشاهده صورت می گیرد. در 
هیچ زمانی برای اين نوع يادگیری ها گواهینامه رسمی 
صادر نشده است. در مواردی بسیار محدود، استادکار 
يک يادداشــت جهت معرفی شاگرد می نويسد که از 
نظر قانونی و حقوقی هیچ ارزش و اعتبار رسمی ندارد.

چنانچه شرايطی مهیا شــود که اين شايستگی ها 
مورد ارزشــیابی قرار گیرد و بــرای آن گواهینامه 
رسمی شايستگی صادر شود فرد می تواند با داشتن 
گواهینامه، زمینه اشتغال خود را آسان تر بیابد و حق 

كلیدواژه ها: 
بازشناسي، یادگیري 
پیشین، اعتباردهي، 
یادگیري مادام العمر و 
)RPL( آر.پي. ال
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انتخاب هم داشــته باشــد. ضمن اين که در صورت 
تمايل و داشتن شرايط می تواند در آموزش های رسمی 

شرکت کند. 
اين مقاله موضوع بازشناسی يادگیری های پیشین 
را در ده کشور مورد مطالعه قرار داده و پژوهش های 
بین المللی، ملی و محلی را با هم مقايسه کرده است. 
همچنین موارد اجرا شــده را در اين کشورها دقیقًا 
بررســی و چالش ها، مزايا و معايب هريک را تجزيه و 
تحلیل نموده است. در ايران نیز سازمان آموزش های 
فنی و حرفه ای چند سالی است که از طريق آزمون های 
ادواری اقدام به بازشناســی يادگیری های پیشین و 
ارائه گواهینامه می نمايد. ولی متأسفانه سازوکار قانونی 
و تشکیالتی و بودجه ای مشــخص برای اين فرايند 
وجود نــدارد. امیدواريم اين مقالــه بتواند باب اين 
موضوع را در کشور عزيزمان ايران باز کند تا افرادی 
که دارای مهارت ها و شايستگی های خاصی هستند، 
به طور رسمی مورد شناسايی قرار گیرند تا بتوانند در 

بازارهای محلی، ملی و جهانی اثر گذار باشند.
مقدمه

تاريخچه: امروزه در دهكده جهانِي ما، مجموعه اي 
از جایگاه هــاي شــغلي در ســطوح مختلف مهارتي 
)نیمه ماهر و ماهر( ایجاد شــده است. كیفیت و نوع 
مهارت3 در بین كشــورهاي جهان متفــاوت بوده و 
از كشــوري به كشــور دیگر تغییــر مي كند. كمبود 
مهارت هاي مورد نیاز و وجود شكاف و عدم تطبیق بین 
مهارت هاي ایجاد شده منشأ بروز یك مشكل اساسي 
در دنیای کار به شمار مي آید. به خصوص این امر براي 
كشورهایي ملموس است كه براي جذب نیروي كار یا 

صدور نیروي انساني اعالم آمادگي مي كنند.
در جهــان امــروزي، مراكــز تربیــت و آموزش 
فني و حرفــه اي4 باید به گونه اي آمــوزش دهند كه 
فراگیرنــدگان براي كار در بــازار كار جهاني5 آماده 
باشند. پژوهش ها نشان مي دهد كه دیدگاه امروزي با 
توجه به چشم انداز قرن بیست و یكم كاماًل متفاوت 
اســت. در این پژوهش، از روش شناســي مبتني بر 
مقایسه همزمان چند كاركرد موجود و در دسترس 
استفاده شده اســت. همچنین دیدگاه هاي وسیع تر 
مانند یادگیري مادام العمر6 سطوح یادگیري7، تعیین 
موقعیت هاي یادگیــري، بروندادهــا8 در چار چوب 
صالحیت هاي حرفه اي بین المللي9 و توصیف گرهاي10 
سطوح مهارتي11 نیز لحاظ شده است. اخیراً موضوع 
پذیرش به ویژه پذیرش های مربوط به تسهیل كننده 
یادگیري مطرح شده است. این بازشناسی از طریق 

تدوین و اجراي بروندادهاي یادگیري در چهارچوب 
صالحیت حرفه اي و تعیین سطوح یادگیري از ابعاد 
بین المللي و توصیف گرهــاي مرتبط با آموزش هاي 

فني وحرفه اي صورت می گیرد.

طرح ايده و چالش هاي آن
ایده این نظریه در ســومین همایــش بین المللي 
فني وحرفه اي )2012- شانگهاي چین( بنیان گذاري 
شــده و در ادامه از توصیه هــاي بخش آموزش هاي 
فني وحرفه اي یونسكو در سال 2013 نیز بهره برداري 

شده است.
  ابعاد این ایده مبتني بر پرسش هاي مطرح شده از 

طرف صاحب نظران بوده و به شرح زیر است:
 چگونه مي توانیــم آموزش هاي مادام العمر را در 
تدوین و توسعه سطوح مهارتي در بازه جهاني پیاده 
كنیم، در حالي كه در توصیف گرهاي سطوح مهارتي، 
ســطوح پایه اي مهارتي را در انواع مختلف و متنوع 
چارچوب صالحیت هــاي حرفه اي تعریف مي كنند. 
دیدگاه وســیع و متفاوت ایــن توصیف ها، عملیاتي 
كردن موضوع مطرح شــده را دشــوار مي سازد و از 
ســوي دیگر، در این دیدگاه نقش ســلیقه ای دست 
اندركاران آموزش هاي رســمي پررنگ تر بوده و این 

امر مشكالت را دوچندان مي كند.
 چگونــه مي توانیم در آموزش هاي رســمي12، 
غیر رســمي هدف دار13 و غیررسمي ســازمان یافته 
)خودجوش(14 واژه ها و مفاهیم ســطوح مهارتي را 
بگنجانیم، یادآور مي شود كه توصیف گرهاي جاري 
و موجــود در ســطح بین المللی و ملــی، تأكید بر 

آموزش هاي رسمي دارند.
 از نظــر حقوقــي و قانوني، چگونــه مي توانیم 
مطمئن شــویم كه واژه هاي مربوط به مباني سطوح 
مهارتي، تضمین شــده و قابل اجرا هستند. تشریح 
مفهومي واژه ها و سازگاري دروني آن ها با این مقوله، 
نیاز به رایزني هاي بســیار وسیع و گســترده دارد. 
محدوده اي كه توصیف گرهاي سطوح مهارتي مورد 
قبول قرار گرفته و بــراي آن در زمینه هاي مختلف 
اعتبار15 قائل اند، شــامل آموزش هاي فني وحرفه اي، 
آموزش هاي مادام العمر و بازار كار است، كه آن را در 

بازه زماني كنوني بحراني مي پندارند. 
براي پاســخ به سؤال فوق، رویكرد چهار مرحله اي 
پله اي از ســوي كنفرانــس بین المللي آموزش هاي 

فني وحرفه اي در شانگهاي چین توصیه شده است:
1( باز بیني فني توصیف گرهاي سطوح مهارتي در 
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سطح ملي و منطقه اي
2( تدوین مفهومي تعیین مبناي جهاني ســطوح 

مهارتي
3( مشاوره و رایزني گسترده در سطوح مختلف 

4( تعریف یك فرایند سیاســي براي جست و جوي 
جنبه هاي قانوني مرتبط با تعاریف مطلوب و سازگاري 

آن با سطوح مهارتي تعریف شده در سطح دنیا.
در این زمینه پژوهش هاي گســترده و متفاوتي از 
سوي دســت اندكاران و صاحب نظران انجام شده كه 
هر كدام در قالب یك كتاب چاپ و منتشــر شــده 
اســت. از جمله این كتاب ها مي توان كتابي با عنوان 
»تعیین ســطوح مهارتــي و پذیرش 
پیامدهاي یادگیري« را نام برد كه در 
سال 2015 توسط گروهي از مؤلفین 
تدوین و توسط بخش فرهنگي، تربیتي 
و علمي یونســكو در ســازمان ملل به 
چاپ رسیده است. این كتاب مشتمل 
بر 203 صفحه و 5 فصل است. )تصویر 

جلد کتاب( 
پــس از آن در ســال 2017 كتاب 
دیگــري با عنوان »تربیــت و آموزش 
فني وحرفه اي مبتني بر شایستگي16« 
و با تیتــر فرعي »برقــراري پلي بین 
دنیــاي كار و آموزش17« به وســیله 
گروه بزرگي از مؤلفین و صاحب نظران 
در ســطح جهان از كشــورهاي قطر، 
چین، انگلســتان، آلمان، فرانسه، مجارستان، سوئد،  
كانادا، برزیــل، ایتالیا، آمریكا،  اســپانیا،  كره، كنیا، 
نروژ، اردن، اســترالیا،  هنگ كنك، هلند، هندوستان 
و اروگوئه به سرپرســتي آقاي مارتین مولر18 استاد 
دانشــگاه واشنگتن و هلند تألیف شد. نگاه كلي این 
كتاب، تربیت و آمــوزش فني وحرفه اي، نگراني ها و 
چشــم اندازها است که در 1144 صفحه و 50 فصل 

تدوین شده است. 
در این كتاب چكیده اي متجاور از 40 سال تجربه 
)2017- 1964( در زمینــه تربیــت و آموزش هاي 
فني وحرفــه اي گنجانــده شــده اســت. همچنین 
دیدگاه هــاي تأكیــد بر شایســتگي و صالحیت در 
هــر یك از بخش هاي این مجموعه دیده مي شــود. 
هــر چند تك تــك بخش هاي این كتــاب مي تواند 
تجربــه جدیــدي را در زمینــه تربیــت و آموزش 
فني وحرفه اي با رویكرد شایستگي انتقال دهد، بخش 
بیســت وهفتم این كتاب نگاه جدیــدي را با عنوان 

 پذیرش یادگیري هاي پیشــین در كشورهاي جهان 
)آر.پي.ال( مطرح مي كند كه نگاه كاماًل نو به تربیت و 

آموزش و شایستگي در تمام سطوح است. 

مفهوم پذيرش
پذیرش از دیدگاه عمومي جامعه به معني پذیرش 
اعتبار گذاري19 و ارزش گذاري20 به نتایج آموزش هاي 
رسمي است كه منجر به دریافت گواهینامه و كسب 
صالحیت مي شود. در مقایســه، واژه ارزشیابي21 به 
فرایندي اشــاره مي كند كه در آن دانش22، مهارت 
و شایســتگي هاي23 هر فرد را كــه در محیط هاي 
مختلف، چه رســمي و چه غیررسمي كسب كرده 

است مورد ارزشیابي و پذیرش قرار مي دهد.
در ســال 2001 واژه پذیرش بــا تعریفي جدید و 
گستره وســیع تری مطرح گردید. در مفهوم جدید 
پذیرش، دانشــمندان اروپایی نگاه عمیق تري به این 
واژه داشته اند و آن را به صورت زیر تعریف كرده اند: 

»پذیرش شایســتگي ها عبــارت از پذیرش تمام 
شایســتگي هایي اســت كه هر فرد در محیط هاي 
مختلــف مانند محیط كار، محیــط آموزش و حتي 
در زمان تفریح در طول دوران زندگي خود كســب 

مي كند.«
در ســال 2004 كالردین24 و بــي جي اورناولد25، 
دریافتنــد كه اعتبار یابي، یك عنصر تعیین كننده و 
حیاتي است، زیرا رشد واقعي همه آموخته هایي را كه 
براي هر فرد در هر مكان و در هر زمان رخ مي دهد، 

تعیین مي كند.
در ســال 2009 شــوراي عالي آموزشــي كشور 
كانادا، براساس پژوهش ها و یافته هاي جهاني، براي 
هــر دو واژه اعتباریابي و پذیــرش تعریف جدیدي 
را ارائــه كرد. براســاس ایــن تعریــف، پذیرش و 
اعتباریابي عبــارت از تعیین، تأیید و پذیرش تمام 
یادگیري هاي مرتبط از جنس دانش و مهارت است 
كه با ابزارهاي ســنتي و قدیمي قابل اعتبارگذاري، 
ارزشــیابي، امتیازدهي و توصیف كامل نیست ولي 
فــرد آن ها را در طول زندگي معمولي و كاري خود 

كسب مي كند.
از نظــر مفهومي، پذیرش یادگیري هاي پیشــین 
)آر.پي.ال( یك نظریه جدید و تازه نیســت. با توجه 
به اشــارات فلسفي كه ارســطو26 و پستالوزي27 در 
اعتبار یابي یادگیري هاي قبلي بزرگساالن داشتند و با 
توجه به تجربه جان دیویي28 )پدر یادگیري براساس 
تجربه( و كورنارد29، چنین بر  مي آید كه آر.پي.ال به 
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گذشته هاي دور و نظریه هاي ارسطو و سقراط30 در 
زمینه یادگیري براساس تجربه بر مي گردد. 

پیشینه اجرا
با وجــود اینكه ارزش گــذاري بر هر نــوع نتایج 
یادگیري های قبلي، داراي سابقه تاریخي و طوالني 
اســت، ولي كشورهاي پیش قدم، خیلي دیر یعني از 
سال 1940 اقدام به اجراي این ایده نموده اند. اولین 
كشور پیشرو در این زمینه كشــور آمریكا بود. این 
كشور در خالل جنگ جهاني دوم اجراي این فرایند 
را به صورت ایالتي براي سربازان قدیمي كه از جنگ 
باز مي گشــتند و مي بایستي مهارت هاي خود  را در 
مشــاغل غیر نظامي31 به كار گیرند، در دستور كار 

خود قرار داد.
در كشور كانادا اولین گام در سال 1980 میالدي 
به منظور اعتبار دادن به یادگیري هایي كه به صورت 
غیر دانشگاهي اتفاق افتاده بود برداشته شد. این اعتبار 
به كســاني داده مي شد كه بدون گذراندن دوره هاي 
آموزش عالي و دریافت گواهینامه مربوطه موفق، به 
كسب مهارت و شایستگي در زمینه هاي پرستاري، 
كمك دندان پزشــكی و آموزش هاي پیش دبستاني 

شده  بودند.
در نــروژ تا قرن هجدهم تعلیم و تربیت براي همة 
افراد جامعه از سیاست هاي كلي نظام بود. هنگامي 
كه در ســال 1952 اولین نســخه آموزش حرفه اي 
به اجرا درآمد،  به افرادي كه ســابقه كار و تخصص 
در زمینه هنرهاي دســتي و صنعت32 داشتند اجازه 
داده شــد تا در آزمون مهارت شركت كنند. هر سه 
مدل ذكر شده براي كشورهاي كانادا، آمریكا و نروژ 
با كمي تغییر به عنوان الگو در سایر كشورهاي جهان 

نیز پیاده شده است.
امــروزه با توجه به سیاســت هاي كلــي و مواضع 
قانوني تصویب شــده در شــوراي فرهنگــي اروپا، 
پذیرش و اعتبار یابي آموخته هاي پیشین در بسیاري 
از كشــورهاي اروپایي و غیر اروپایي شتاب بیشتري 
پیدا كرده اســت. در مصوبه شوراي سیاست گذاري 
فرهنگي اروپا در ســال 2012 توصیه شده است كه 
كلیه اعضاي اتحادیه اروپا تا سال 1918 باید ساختار 
آر.پــي.ال را با حداقــل  چهار عنصر شناســایي33، 
مستندســازي34، ارزشــیابي35 و تأیید  صالحیت36 
به منظور اعتبار یابي یادگیري هاي غیر رسمي هدف دار 
و غیررسمي سازمان یافته به اجرا در آورند. در همان 
ســال سازمان فرهنگي یونســكو راهنماي پذیرش، 

 اعتباریابي و اعتبار گذاري بر پیامدهاي یادگیري هاي 
غیررسمي هدفدار و غیررسمی سازمان نایافته را با در 
نظر گرفتن حداقل اســتانداردها براي اجراي آر.پي.

ال منتشــر كرد. در این راهنما حداقل استانداردها 
به صورت زیر تعریف شده است:

 تضمیــن برابــري افــراد براي دسترســي به 
فرصت هاي یادگیري یكســان و كســب مهارت در 

زمینه هاي مختلف
 ارزیابي یكســان پیامدهاي یادگیري حاصل از 
مهارت هاي كسب شــده بدون توجه به اینكه چرا، 

چگونه و در چه مكاني به اجرا درآمده است.
 تضمین نقش محوري افراد در زمینه مهارت هاي 

كسب شده مبتنی بر آر.پي.ال
در بســیاري از كشورها مانند اســترالیا، فرانسه و 
آفریقاي جنوبي با توجه به سیاســت هاي فرهنگي، 
چارچوب صالحیت هاي حرفــه اي ملي و چارچوب 
امتیازدهي و ارزشــیابي آنان با سیاســت هاي كلي 
آر.پي.ال پیوند خورده است. در برخي از كشورها به 
دلیل فشردگي و تســریع در كار و ممانعت از عقب 
ماندن از ســایر كشــورها، این آمیختگي به صورت 
موردي اتفاق افتاده اســت. مثاًل در كشور اسكاتلند 
فعالیت هاي بدنسازي و در كشور انگلستان، پرستاري 
با آر.پي.ال پیوند خورده است. براي كسب اطالعات 
بیشتر توصیه مي كنیم به كتاب هریس37 )2011( و 
كتاب مشــترك هریس و اندرسون38 )2006( كه با 
عنوان »پژوهشي در چشم انداز بین المللي آر.پي.ال« 

تدوین شده است، مراجعه كنید.

موانع و راهكارها
پیچیدگــي و ناهمگنــی رویکردهــا و ملیت های 
مرتبط با آر.پي.ال بســیار گسترده و کالن است. این 
گســتردگی ها و انگیزه هاي چندگانة درهم تنیده با 
آن، برای آر.پي.ال یک پشــتیبان قدرتمند به شمار 
Duve� تمی آید. براي كسب اطالعات بیشتر به سای

kot2013 مراجعه كنید. در هــر صورت ما با توجه 
به هســته اصلي بحث و گســترش آن در سرتاسر 
كشورهاي جهان، توانسته ایم براي سامانه هاي اجراي 
اعتباریابي، معیارهاي مشــابه و مشترکی بیابیم كه 

خالصه آن به شرح زیر است:
 (LLL) ترویج و توسعه یادگیري مادام العمر 

 فراهم کردن زمینه اشتغال برای افراد با توجه به 
نیازهای بازار کار

 تقویت زمینه های رقابتی بین کشورهای مختلف جهان 
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 بهبــود روابط اجتماعی و صداقت در اجتماع به 
ویژه در ارتباط با بازارکار

 برقــراری پیونــد محکم تــر بین بــازار کار و 
سامانه های تربیت و آموزش 

همچنین ما می توانیم بین ایده ها و چالش هایی که 
بین تعداد بسیار زیادی از کشورهای جهان مشترک 
است و در اثر مجادالت و مذاکرات سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی به وجود می آید همگرایی ایجاد کنیم.
کشورها معمواًل برای مشخص کردن مواردی مانند 
مستندات، ارزشــیابی، بازشناسی و ارزش گذاری بر 
یادگیری های کسب شده در زمینه های مختلف در 
طول زندگی، تمرکز بــر تدوین فرایندها، روش ها و 
خطــوط راهنما دارند. با توجه بــه این که آر.پي.ال 
الگویی از آموزش مادام العمر شــده است و به عنوان 
یک نمونه پذیرفته شدة یادگیری مادام العمر به شمار 
می آید، بــرای ارزش دهی به آن چه که فرد در طول 
زندگی حرفه ای، اجتماعی و شخصی یاد گرفته است 
نیاز به روش های نو و تــازه داریم که مرزهای آن با 
روش های ارزشیابی سنتی کاماًل متفاوت است. پس 

می توانیم نتیجه بگیریم که: 
اگر مرزهای بین تربیــت، آموزش، کار و تفریح به 
هم نزدیک شــوند، بازشناسی یادگیری های تجربی 
در ســامانه های تربیتی و آموزشی در عصر حاضر و 

گذشته به ویژه برای بزرگساالن یک چالش غیرقابل 
اجتناب به حساب می آید.

واژگان و اصطالحات سامانه های تربیت و آموزش 
بازسازی شــده امروزی نمی تواند متناسب با تغییر 
واژگان و اصطالحــات فنــی یا با تغییر ســازمان و 
تشکیالت، دگرگون شود، در صورتی که اصطالحات 
فنی و تشــکیالت، کلید اصلی بحث ها و منافشــات 
فرهنگی هستند که می توانند به عنوان مدل مرجع 
عمل کنند. در اروپا یکی از مواردی که بیشتر مورد 
مشاهده قرار گرفته، واژگان و اصطالحات فنی است 
که به وسیله کمیته اروپایی با در نظر گرفتن مفاهیم 
آموزش های رسمی، غیررسمی هدفدار و غیررسمی 
سازمان یافته تصویب و ارائه شده است. در این کمیته 
افرادی مانند انگستروم39 )1984 تا 1991( ایروت40 
)2000( اســکرابر41 و کول42 1973 حضور داشته و 
ســند را تدوین کرده اند. خالصه ای از این واژگان و 

اصطالحات به شرح زیر است:
 يادگیری های رســمی يا فورمال: شــامل 
یادگیری هایی اســت که محتــوای آن در یک قالب 
ســاختار یافته و سازمان دهی شــده اتفاق می افتد. 
آموزش و تربیت درســی در یک شرکت یا سازمان 
نمونه ای از این نوع یادگیری است. اهداف یادگیری 
رسمی فقط یادگیری است که ممکن است منجر به 
اخذ مدرک رســمی مانند دیپلم یا گواهینامه شود. 
به طور کلی یادگیری رســمی از دیدگاه یادگیرنده 

نوعی آموزش اجباری است.
 يادگیری غیررســمی هــدف دار يا »نان 
فورمان«: شــامل ادگیری هایی است که به صورت 
درهم تنیده با فعالیت های از پیش تعریف شده به اجرا 
در می آیــد. هدف از این نوع آموزش صرفًا یادگیری 
نبوده ولــی عناصر یادگیری در آن گنجانده شــده 
اســت. از دیدگاه یادگیرنده، آموزش های غیررسمی 
هدف دار نوعی یادگیری اجباری است که غالبًا منجر 

به اخذ گواهینامه می شود.
 يادگیری های غیررسمی سازمان نايافته يا 
خودجوش )اين فورمان(: یادگیری هایی است که 
در فعالیت هــای روزانه مرتبط با کار، خانواده، تفریح 
و اوقات اســتراحت رخ می دهد. این نوع یادگیری ها 
را یادگیر های تجربی می نامند که می تواند تا درجه 
مشخصی از سطح درک انســان به صورت تصادفی 
باشد. یادگیری غیررسمی ســازمان نایافته از ابعاد 
و اهــداف یادگیــری، زمان یادگیری و پشــتیبانی 
یادگیری، ســاختار هدفمندی ندارد و منجر به اخذ 
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گواهینامه نمی شود، برخی از موارد اجباری ولی در 
اغلب موارد غیراجباری است.

مقايسه يادگیری های رسمی و 
غیررسمی سازمان نايافته

بدون توجه به مسائل سیاسی کشورها به خصوص 
کشورهای غیراروپایی، اغلب تفاوت بین آموزش های 
رسمی و غیررسمی ســازمان نایافته را بسیار ساده 
می پندارند و بدون توجه به این حقیقت که یک نگاه 
مبتنی بر درک مصنوعی و سیاســی این دو موضوع 
را تحلیل می کند. حال آن که باید نگاه خود را تغییر 
داده و آن را با دیدگاهی مبتنی بر تحقیق و پژوهش 
تطبیق دهیم. در این فرآیند عالوه بر تشخیص دقیق 
تفاوت های بین یادگیری های رســمی و غیررسمی 
ســازمان نایافته، فرصتی فراهم می شــود تا بتوانیم 
تأکیدی بر عوامل مرتبط بــا یادگیری های متداول 
مانند زمان، مــکان، محتوا گروه های بزرگ و عوامل 
مشــابه آن و نوع یادگیری مانند یادگیری تصادفی، 

انحصاری و مرحله ای داشته باشیم. 
از نظر واژه شناسی، هر کشــور یا سازمانی، دارای 
روش هــای ارزشــیابی و بازشناســی یادگیری های 
پیشــین ترجیحی و خاص خود را دارد. این ترجیح 
برای بازشناسی و ارزشــیابی یادگیری های پیشین 
)43PLAR(، اعتبارگذاری بر یادگیری های پیشــین، 
بازشناســی پیامدهــای یادگیری هــای رســمی، 
غیررســمی هدف دار و غیررسمی ســازمان نایافته 
یادگیری های پیشین  بر  اعتباردهی   .)44RNFILO(
)45VPL(، اعتباردهی به یادگیری های غیررســمی 
 )46VNFIL( هدف دار و غیررسمی ســازمان نایافته
و بازشناســی یادگیری های تجربی و پیامد های آن 
)47RPELLO( نیز وجود دارد. مهم نیســت چه نوع 
رویکردی و چه نوع برچســبی را برای بازشناســی 

استفاده می کنیم. فرآیند تعیین و ارزش گذاری برای 
یادگیری های گذشته افراد و نتایج آن به طور وسیع 
در سرتاسر جهان با روش های گوناگون تمرین شده 
است. به طور واضح و مشخص نمی توان یک مدل با 
اندازه و روش خاصی را برای بازشناســی، اعتبار یابی 
و اعتبار گذاری بر یادگیری پیشین افراد تعریف کرد.

ایــن موضوع برای درک پیامدهــای یادگیری نیز 
صادق است. با توجه به چارچوب صالحیت حرفه ای 
در اروپا، کمیته فرهنگی مجلس اتحادیه اروپا، عناصر 
کلیدی چارچوب صالحیت های حرفه ای را در اروپا 
)48EQF( دانش، مهارت و شایستگی می داند. مدتی 
بعــد  این اتحادیه تعاریف خود را کامل کرده و برای 
پیامدهای یادگیری طیف گســترده تری از تعاریف 
را بــه صورت عناصر فرعی بــرای دانش و مهارت و 

شایستگی در نظر گرفت.
اگر بخواهیم مقایســه ای داشته باشیم، بحث های 
مربوط به تحصیالت آموزشــگاهی، اساسًا به مدل ها 
و نظریه های مرتبط با تدوین، اعتبار یابی و ارزشیابی 
دانش، مهارت ، توانایی، شایستگی  و توانایی انجام کار 
می پردازد، بدون اینکه به پیامدهای یادگیری توجه 
کنند. البته برخی از کشــورها فراتر از سیاست های 
کلی آموزشی حرکت کرده اند و توانسته اند پیامدهای 

یادگیری را ملموس کند. 

آر.پي.ال در کشورهای جهان
درک پیچیدگــی و ناهمســانی های رویکردها و 
اصطالحات فنی با اســتفاده از روش ها و منابع زیر 

امکان پذیر است. 
• توصیــف مربوط به دیدگاه مّلی کشــورها که از 
طریــق گزارش های مراکزی ماننــد 49OECD ارائه 
می شود. هم چنین فهرست اعتباریابی تدوین شده 

در کشورهای اروپایی نیز قابل استفاده است.
• با دسترسی به عناوین مرتبط به صورت ریشه ای 
و خوشــه بندی و مقایســه مواردی مانند قوانین و 
تعداد عناوین مشترک نیز می توان به پیچیدگی ها و 

ناهمسانی ها پی برد.
• می توان از ترکیب دو روش ذکر شده یعنی توصیف 
موفقیت کشــورها و دسترسی به عناوین مرتبط نیز 

برای درک پیچیدگی ها و ناهمسانی ها استفاده کرد.
پی گیری رویکردها و رســیدن بــه تعلیم وتربیت 
رقابتی بین کشــورها، اولین بار به وسیله تی سن50 
و آدامس51 در ســال 1990 در ادامه آن به وســیله 
واتسون52 در سال 1996 صورت گرفت. در این بخش 
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قصد داریم با توجه بــه رویکردهای مختلف، به طور 
مختصر به ســاختار درونی آر.پي.ال و مقررات مربوط 
به تعلیم وتربیت فنی وحرفه ای در تعدادی از کشورها 
بپردازیم. برای مثال تعداد ده کشــور استرالیا، کانادا، 
فرانســه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا و 
ســوئیس را انتخاب کرده ایم. معیار انتخاب کشورها 
زمان شــروع و میزان ســابقه آن ها در آر.پي.ال بوده 
است. برای مثال کشورهای فرانسه، کانادا و نروژ به این 
دلیل انتخاب شــده اند که سابقه طوالنی در آر.پي.ال 
دارند و از پیشکسوتان این رویکرد محسوب می شوند. 
اما ایتالیا به این دلیل انتخاب شده که اخیراً به آر.پي.
ال پیوسته و سابقه بســیار کمی در این زمینه دارد. 
از ســوی دیگر ایرلند و اسپانیا در یک فرایند فشرده 
شروع به بازســازی نظام آموزش و مقررات مرتبط با 
آن نموده اند. آلمان و اســترالیا، هر دو دارای مقررات 
ویژه مربی حرفه ای خاص هستند. آنان تالش کرده اند 
رویکرد مرتبط با این حرفه ها را به تمام ســامانه های 

تربیتی و آموزشی خود تعمیم دهند.
یافته های آر.پي.ال مبتنی بر پروژه های دو ساالنه 
آر.پي.ال، سامانه های نقاط امتیاز دهی و تغییر پذیری 
اســت که در فاصله ســال های 2012 تــا 2014 
به اجــرا درآمده اســت. برای اطالعات  به ســایت 
http://euvetsupport.ev مراجعــه کنید. عالوه بر 
یافته های ذکر شده، اسناد زیر نیز مورد استفاده قرار 

گرفته است:
 آمارهــای ملــی، مقررات آموزشــی، اســناد 
سیاست گذاری و مقاالت و پژوهش های مرتبط با آن
 داده های مربوط به برنامه های ارزشیابی ملی یا 

محلی شامل مصاحبه با قانون گذاران در سطح ملی
 اســناد پژوهشی و سیاست گذاری که به وسیله 
بین المللي  مانند ســازمان  بین المللی  قانون گذاران 
كار )ILO(53، ســازمان همكاري توســعه اقتصادي 

(OECD) یا یونسکو تهیه شده است.
معمواًل تمرکز بر صالحیت های تربیت و آموزش های 
فنی وحرفه ای در ســطوح آموزش عمومی و آموزش 
عالــی اتفاق می افتد. این موضوع برای کشــورهایی 
صدق می کند که دارای سامانه اعتباریابی یک پارچه 

در تمام سطوح آموزشی هستند.
با توجه به پیچیدگی های موجود در این زمینه، باید 
به خاطر داشته باشــید که تعداد ارزیابی های تدوین 
شــده برای فناوری های نوین در خارج و داخل اروپا 
در حال رشــد و افزایش اســت. بــرای مثال آخرین 
فهرست اعتباریابی یادگیری های غیر رسمی هدف دار 

و غیررسمی ســازمان نایافته یا گزارش های  سازمان 
همكاري توســعه اقتصادي در ارتباط با بازشناســی 
یادگیری های غیررسمی هدف دار و غیررسمی سازمان 
نایافته می تواند مفید باشــد. استفاده از این اطالعات 
سبب می شــود که داده های مفید بیشتر با تمرکز بر 
فرایندها، روش ها و معیارهای ارزشــیابی تولید شود. 
هم چنین این داده ها موجب تقویت بدنه و زمینه های 

قضاوتی برای پیامدهای یادگیری پیشین می شود.
چون داده ها همگن نیســتند ســبب می شود که 
مقایســه پذیر نیز نباشــند. از ســوی دیگر این نوع 
داده ها نوعی بینشــن  درونی را در ارتباط با تنوع و 
پیچیدگــی موقعیت های ملی فراهم می کند. داده ها 
در این بخــش مبتنی بر مصاحبه بــا قانون گذاران 
ملی، آمارهای ملی، گزارش های ســازمان همكاري 
توســعه اقتصــادي مربوط به کشــورهای مختلف، 
کمیته های مرتبط اروپایی مركز فني وحرفه اي اروپا54 
و فدراسیون مربیگري بین المللي (ICF)55 بین المللی 
در سال 2014 اســت. یادآور می شود که داده های 
ذکر شده برای کشــور کانادا که ویژگی های خاص 
خود را دارد قابل اســتفاده نیست. منابع دیگری در 
ارتباط با این موضوع ها وجود دارد که برای دسترسی 

به آن می توانید به سایت های مرتبط مراجعه کنید.

کاربردها و هزينه های افراد
در سال 2014 دستینه (hand book)ای در ارتباط 
با بازشناسی یادگیری های پیشین توسطَ ون ِکلیف56 
تدوین شده اســت. در این کتاب متذکر می شود که 
آموخته هایی که بعد از ارزشیابی اتفاق می افتد به دلیل 
نبودن نام آنان در ادبیات آموزشی کاماًل تجملی است. 
مسئله ارزشیابی یادگیری های پیشین و بازشناسی آن 
(PLAR) نیز در همیــن رده قرار دارد. در هر صورت 
اگر کســی به طور عمیق وارد پژوهش شود، تصویری 
از پیامد و تأثیر ارزشــیابی یادگیری های پیشــین و 
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بازشناسی آن در تعلیم و تربیت بزرگساالن شروع به 
پدیدار شدن می کند.

هم چنین ون کلیف عماًل دریافت که حجم بســیار 
زیــادی از داده ها در زمینه هــای نمونه های مختلف 
آر.پي.ال وجود دارد که نمی تواند قابل اعتماد باشــد. 
هم چنین امکان به روز رســانی، مقایســه و کاربردی 
کردن این داده ها بسیار کم است. در ضمن، در ارتباط 
با تربیت و آموزش رســمی هنوز یک آمار بین المللی 
مدون وجــود ندارد داده های این نوع آموزش ها اغلب 

مربوط به ارزشیابی برنامه ملی یا آموزش های رسمی 
اســت. اگر مقایســه ای بر داده های آماده شده برای 
کشورهای مختلف مثاًل گزارش های سازمان همكاري 
توسعه اقتصادي در فهرست اروپایی در دهه گذشته 
داشته باشــیم، درمی یابیم که در کشورهای مختلف 

جدول 1. وضعیت آر.پي.ال در ده کشور منتخب

استرالیا
داده های کلی در دسترس نیست. آزمون های بیرونی 57VET تقریبًا 15 درصد تمام آزمون ها را تشکیل می دهد. ورود به دانشگاه 

بدون پیشینه

کانادا
در سال 2014، تعداد گواهینامه های معتبر صادر شده 27/4 درصد بدون حضور در آزمون وگذراندن آن براساس برنامه تصویب 

شده و بدون گذراندن دوره کارآموزی

فرانسه
در ســال 2012 تعداد افراد مجاز برای شــرکت در آر.پي.ال، 63543 نفر و تعداد افراد پذیرفته شده در آر.پي.ال، 48709 نفر و 

تعدادی که موفق به دریافت گواهینامه شدند 28677 نفر بودند.

آلمان
تعــداد افراد متقاضی برای شــرکت در آزمون صالحیت حرفه ای 34674 نفر در ســال 2011 )7 درصد تمام آزمون ها- میزان 
موفقیت 78 درصد( تعداد کارگران ماهر در ســال اول آموزش عالی 1/9 درصد. تعداد درخواســت برای آر.پي.ال در تمام سطوح 

در سال 2013، 10989 نفر

ایرلند
هیچ داده کلی در دسترس نیست. گواهینامه مبتنی بر آر.پي.ال صادر شده به وسیله مؤسسه استخدام و آموزش ملی در ایرلند 

)58FAS( در سال 2006 شانزده هزار نفر و در سال 2008 هشتاد و دو هزار نفر

هیچ داده ای در دسترس نبود.ایتالیا

هلند
تعداد گواهینامه های صادر شــده برای  آر.پي.ال در سال 2011، 17700 گواهینامه که گواهینامه صالحیت مدیریت به وسیله 

اشیاء )59MBO( هم در آن لحاظ شده است.

نروژ
در ســال 2013 به هفت درصد از کل دانش آموزان دوره اول متوســطه آموزش عالی فنی وحرفه ای اجازه داده شــد در آر.پي.ال 
شــرکت کنند. در سال 2011 دوازده ونیم درصد یادگیرندگان بزرگســال در دوره دوم متوسط در آر.پي.ال مورد ارزشیابی قرار 

گرفتند. هم چنین 38 درصد دانش آموزان فنی و حرفه ای نیز در آر.پي.ال شرکت کردند.

هیچ داده قابل اعتمادی در دسترس نبود. با توجه به گزارش مسئولین، بودجه برای اعتباریابی 60000 نفر وجود دارد.اسپانیا

سوئیس
در دوره دوم متوسط آموزش فنی وحرفه ای در سال 2013، 768 نفر، تقریبًا یک درصد تمام دیپلم ها. آموزش عالی VET برای 
بزرگســاالن 191 نفر از بین 3227 نفر، موفق به اخذ گواهینامه آر.پي.ال شــدند. دسترسی آموزش عالی در سایر قسمت ها به 

آر.پي.ال حدود یک درصد.

جهان تمایل به جمــع آوری و بهبود داده های کیفی 
ایجاد شــده است. با توجه به این زمینه، ون کلیف در 
جدول شــماره 1، تصویر اجمالــی از عدم وجود این 
اســناد و واژه ها را در ادبیات آموزشی برای ده کشور 

منتخب جمع آوری کرده و ارائه می دهد.
نبود داده ها و بحث ها در ادبیات آموزشی به مسائل 
مالــی و بودجه ای نیز ارتبــاط دارد. این موضوع در 
کمیســیون اروپایی آر.پي.ال و مركز مهارت آموزي 

اروپا نیز آمده است.

نکتة کلیدی
در ارتباط با این موضوع جالب است یادآوری کنیم 
که الزم اســت حداقل بحث های کوتاهی در ارتباط 
با بودجه و مســائل مالی به منظور تداوم اعتبار یابی 

یادگیری های پیشین داشته باشیم.
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ســود
هــزينه

پژوهش های آینده بدون در نظر گرفتن نگاه کلی از 
تصاویر شرایط فعلی باشد. جدول 2 یافته های مربوط 
بــه بودجه هزینه ها را برای ده کشــور مورد مطالعه 

قرار می دهد.

معیارهای ارزشیابی و مراحل 
بازشناسی

در تمام کشورها، معیارهای ارزشیابی آموزش های 
رسمی فنی و حرفه ای یا آموزشگاهی اطالق می شود. 
این ارزشیابی ها برای انواع آموزش های فنی و حرفه ای 
یا استانداردهای بخشــی تدوین می شوند. طراحی 
برخــی از آن ها به صــورت مّلــی و در قالب رقابتی 
در سطح کشــور و برخی دیگر به وسیله مؤسسات 

آموزشی صورت می گیرد.
در بیشتر موارد اســتانداردهای تدوین شده کاماًل 
قانونمند است. این موضوع بیشتر درباره کشورهایی 
مانند فرانسه و ایرلند صدق می کند که صالحیت های 
تعریف شده با چارچوب صالحیت آموزش های آنان 

ساختار بودجه بندی عمومی و هزینه های شرکت ها 
به سختی قابل دسترسی اســت. جدول 2 اشاراتی 
بــه هزینه های افراد در ارتباط با آر.پي.ال دارد. کلیه 

هزینه ها، کاربردی و کارشناسی شده است.
با مقایسه داده های قبلی، هزینه افراد در ارتباط با 
آر.پي.ال تقریبًا در تمام کشورها افزایش یافته است. 
هم چنین یک بازه وســیع برای قسمت های مختلف 
به منظور در نظر گرفتن اســتثناها وجــود دارد. در 
هر صورت داشــتن داده های کمی و کیفی می تواند 
یک نقطه شــروع خوب برای مهیا کردن شــرایط 

جدول 2- هزينه افراد برای اجرای آر.پي.ال

استرالیا
 BRP 125 تا 150 یورو- آزمون ویژه ،VET آزمون بیرونی برای آموزش عمومی 15 یورو- اجازه برای شرکت در آزمون بیرونی
که نوعی آزمون VET اســت و دیپلم ورود به آموزش عالی را ارائه می دهد 450 یورو. این آزمون می تواند بدون حضور در دوره 

دوم متوسطه باشد. کالس آمادگی برای 60BRP، 2600 تا 2800 یورو

حدود 72 تا 236 یورو متناسب با زمینه امتحان و نوع کاربردکانادا

متناسب با نوع و سطح صالحیت بین صفر تا هزار یورو- برای آزمون صالحیت VET تقریبًا 800 یوروفرانسه

تقریبًا بین 100 تا 600 یورو و متناسب با محل، رشته، زمان و میزان تالش فردآلمان

ایرلند
متناسب با مقررات سازمان آزمون گیرنده- اهداف و سطوح NQF61- کاربرد برای توجه به یادگیری های منجر به اخذ گواهینامه 
معموال ارزان تر از ارزش های یادگیری های تجربی اســت، به طور عمومی در حدود 600 تا 2000 دالر. ســطوح 4 تا 7 مربوط به 

NQF تقریبًا 1000 تا 1250 یورو- سطوح 4 و 5 مربوط به NQF برای VET 800 تا 1350 یورو

داده های قابل اعتماد در دسترس نیست. در شهر توسکانی62 حدود 500 تا 1200 یوروایتالیا

هلند

آموزش عالی حدود 1000 تا 1250 یورو، این هزینه شامل ارزشیابی و بازشناسی نتایج نیز می شود. به طور متوسط فرایند اجرایی 
موسسات MDO در VET و سطوح باالی دبیرستانی ارزان تر است. قسمتی از هزینه ها درصورت شرکت فراگیر در برنامه های 
منظم آموزشــی، کاهش می یابد. هزینه کلی آر.پي.ال در ســطح VET حدود 800 تا 1300 یورو است که با مشارکت کارفرما 
و اســتخدام شونده تأمین می شود. چنانچه هزینه های آر.پي.ال توسط دولت یا مؤسسات مردم نهاد حمایت نشود، بنابر تقاضای 

شرکت کننده، کاهش می یابد. در این شرایط میزان هزینه بیش از 500 یورو خواهد بود.

برای افراد بیکار و معلول و افرادی که قبل از 1978 متولد شده اند رایگان است. در غیر این صورت بین 100 تا 1800 یورونروژ

متناسب با مقررات کشوری بین 10 تا 30 یورو برای هر شرکت کننده اسپانیا

قیمت متوسط برای هر فرد برای فرایند اعتباریابی 5142 یوروسوئیس
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گره  خورده است. در برخی از کشورها مانند اسپانیا، 
نروژ و ســوئیس راهبردهــای اعتبار دهی ملی آنان 
مستقر شده یا مانند کشورهای استرالیا و آلمان در 
حال تدوین اســت. در این کشورها  اصول و سرخط 
برنامه ها در ارتبــاط با فعالیت هــای اعتبار گذاری، 

قانونی شده است. 
 در تعــدادی از کشــورها مانند کانادا، اســترالیا، 
آلمان و ســوئیس، بخش خصوصی نقش کلیدی در 
تدوین استانداردهای حرفه ای دارند که خود می تواند 
مبنایی برای بازشناسی و اعتباریابی باشد. جدول 3 
معیارهای اعتباریابی را برای ده کشور مورد پژوهش 

نشان می دهد.

مختلف تفاوت می کند. پیشــنهاد شورای آموزشی 
اروپــا در ســال 2012 تعداد مراحــل را 4 مرحله 
پیشــنهاد کرده اســت. این مراحل شامل مشخص 
کردن، مستند ســازی، ارزشــیابی و ارائه گواهینامه 
می شود. ورکوئین63 در سال 2014 پیشنهاد جدیدی 
را تدوین کرد که در آن تعداد 7 مرحله به شرح زیر 

در نظر گرفته شده است:
1. اطالع رسانی، توصیه و راهنمایی به متقاضیان در 

زمینه مستندسازی اولیه
2. تصمیم گیــری برای اجــازه دادن به افراد واجد 

شرایط برای درخواست آر.پي.ال
3. مستندسازی کامل

4. ارزشیابی

جدول 3. معیارهای ارزشیابی

افراد متقاضی براساس چارچوب قانون تعریف شده و با توجه به سطوح استاندارد ملی مورد آزمون قرار می گیرند.استرالیا

استاندارد خارجی برای ارزشیابی تعریف شده است.کانادا

فرانسه
افراد متقاضی براســاس اســتانداردهای حرفه ای مورد آزمون قرار می گیرند. فرایند اجرای آر.پي.ال بین 20 تا 24 ساعت طول 

می کشد. 12 ساعت برای آماده سازی و مستندسازی، 4 ساعت برای ارزشیابی و 8 ساعت برای خودآموزی

استاندارد ملی برای ارزشیابی حرفه تعریف شده است.آلمان

استانداردهای حرفه ای، تربیتی یا علمی وجود دارد.ایرلند

استانداردهای تربیتی و استانداردهای بخشی وجود دارد که با توجه به نیاز انتخاب می شود.ایتالیا

مقررات استاندارد ملی برای ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش عالی وجود دارد.هلند

استاندارد حرفه ای ملی وجود دارد.نروژ

اسپانیا
صالحیت های بازشناســی شده در فهرستی با عنوان ســیاهه صالحیت های حرفه ای ملی آمده است و با استفاده از اصطالحات 

مرتبط، کلیه مهارت ها و شایستگی های فنی تعریف شده است.

استاندارد حرفه ای ملی وجود دارد.سوئیس

در هر صورت این معیارهای ارزشــیابی نمی تواند 
برای فرایند آر.پي.ال مورد اســتفاده قرار گیرد. زیرا 
الزم اســت بخش ها و مراکز مختلف آموزشــی هر 
کشــور، روش ها، مقررات، نیروی انســانی و بودجه 
خاصی را برای آر.پي.ال در نظر بگیرند. از سوی دیگر 
متفاوت بودن ساختار فرایندی و روش های ارزشیابی 
بین کشــورها، مناطق، مراکز آمــوزش، بخش های 
خصوصی و حرفه ها، سبب شده است که نتوان آر.پي.

ال را به آسانی به اجرا درآورد.
به طــور عمومی فرایند اجرایــی آر.پي.ال در تمام 
کشورهای جهان به طور مشــابه و طی چند مرحله 
بــه اجرا درمی آید. تنها تفاوت موجود، تعداد مراحل 
اجرایی است که بین مؤسســات، کشورها و مراجع 

سنجـــش
عــــــالي

31   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



5. تصمیم گیری در مورد نتایج ارزشیابی
6. صدور گواهینامه و تأیید صالحیت 

7. بازشناسی اجتماعی
در پژوهش انجام شــده دریافتیم کــه مراکز باید 
حداقل 4 یا 5 مرحله نشان داده شده در شکل 1 را 

به اجرا در آورند.

با توجه به شــکل 1، قبل از این که افراد متقاضی 
بخواهند تصمیم بــرای اعتبار یابی بگیرند، آنان نیاز 
به اطالع رســانی و راهنمایی دارند. زیــرا آنان باید 
آگاه باشــند که چه منافعی از این اعتبار یابی کسب 
می کنند. هم چنین با چه انتظارات، چه استانداردها، 
چه شرایط اولیه و چه بودجه هزینه ای روبرو خواهند 
شد. چه اسناد و مدارکی را باید ارائه دهند. در خالل 
اجرای مرحلــه اول، متقاضیان اطالعــات کتبی یا 
شفاهی را دریافت می کنند که در آن کلیات فرایند 
اجرای آر.پي.ال، شــامل بازه زمانی برای اعتباریابی، 
هزینه هــا، مراحل اجــرای کار و انــواع پیامدهای 
یادگیری مورد انتظار ارائه می شود. مرحله اول ممکن 
است به صورت اینترنتی و برخط یا مصاحبه حضوری 
یا تلفنی باشد. در کشــورهایی که آر.پي.ال به اجرا 
درآمده اســت، ارائه مرحله اول بدون هزینه بوده و 
معمواًل قبل از اجرای سایر فرایندها به طور مستقل، 
یا در خالل اجرای سایر فرایندها در اختیار متقاضی 
قرار می گیرد. در برخی از کشــورها مانند استرالیا، 
کانادا و آلمان، فرایند ارزشــیابی توسط اجزاء و بدنه 
مراکزی که ارزشیابی را اجرا می کنند تعیین می شود. 
کشورهایی مانند فرانسه و ایرلند به منظور جلوگیری 
از تداخل و به هم ریختگی مراحل مختلف آر.پي.ال، 
مراکز مستقل فرایند اجرای آر.پي.ال را برنامه ریزی 

می کنند.
هــدف از تشــخیص و مستند ســازی پیامدهای 

یادگیــری این اســت که افراد متقاضی نســبت به 
پیامدهای یادگیری مرتبط تعریف شــده در زمینه 
موردنظر آگاه شوند و به گونه ای خود را آماده کنند 
که پیامدهــای یادگیری آنان از دیــدگاه آر.پي.ال 
شــفاف و قابل درک باشد. از نظر محتوا، این مرحله 
با فرایند کسب صالحیت های رسمی پیوند می خورد. 
بــه عبارت دیگر ایــن موضوع به دانــش، مهارت و 
شایســتگی هایی متصل می شــود که قســمتی از 
صالحیت های کسب شده آن در آموزش های رسمی 

و سازمان یافته رخ داده است.
ارزشــیابِی پیامدهــاِی  یادگیــرِی متقاضی، یک 
اصطالح عمومی اســت که عملکــرد متقاضی را با 
روش های مختلف مورد قضاوت قرار می دهد. در این 
قضاوت ممکن است تأکید بر یادگیرنده و یاد دهنده 
)دانش آموز و معلم( و روش هــای اجرای آموزش از 
دیدگاه اعتباریابی باشــد. یادآور می شــود واژه های 
مرتبط مانند آزمون و امتحان معمواًل برای تشــریح 
ارزشــیابی یادگیری های رســمی بــه کار می رود. 
اســتفاده از این واژه ها معیاری برای تضمین میزان 
اعتماد، ارزش گذاری روایی و شفافیت موضوع مورد 

ارزشیابی است.
تمام ارزشــیابی ها براســاس معیارهــای از پیش 
تعریف شــده صورت می گیرد. این معیارها شــامل 
اســتانداردهای ملی و محلی می شود. ممکن است 
استانداردهایی  تعریف شــده معادل  استانداردهای 
باشــد که در فرایند یادگیری های رســمی کســب 
شده است. هم چنین معیارها باید بتوانند پیامدهای 
یادگیــری مورد انتظــار را اندازه بگیرنــد. معمواًل، 
ارزشیابی ها تمرکز بر فرد یادگیرنده یا گروه یادگیرنده 
مانند کالس درس یا کارگاه های آموزشی دارد. گروه 
می تواند یک مرکز آموزشــی یا یک سیستم تعلیم و 
تربیت نیز باشد. در آر.پي.ال ارزشیابی فقط تمرکز بر 

پیامدهای یادگیری فرد متقاضی دارد.
ارزشــیابی ها اغلب در قالب بدنه رقابتــی، افراد یا 
مراکزی صــورت می گیرد که مجــوز قانونی دارند و 
می تواننــد یادگیری ها را ارزشــیابی کنند و برای آن 
گواهینامه شایستگی صادر نمایند. ارزشیابی کننده های 
شایســتگی ها و صالحیت حرفــه ای نقش کلیدی و 
حساس در آر.پي.ال دارند. زیرا آنان تصمیم می گیرند، 
چه مدارکی ارزش مستندســازی برای ارزشــیابی و 
اعتبارگذاری دارد. در هــر صورت تعداد محدودی از 
کشــورها هســتند که مقررات واضح و روشنی را در 
ارتباط با تربیت متخصصین حرفه ای تدوین کرده اند. 
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برداشت ما با آن چه که در فهرست استانداردها یا سایر 
اســناد مرتبط آمده است نشان می دهد که پیشرفت 
کمی در این زمینه ایجاد شده است. یادآور می شود که 
تربیت متخصصین حرفه ای در زمینه آر.پي.ال یکی از 
موارد اساســی است که باید به طور گسترده در سطح 

کشورهای جهان توسعه یابد.
گزارش های دریافتی از 26 کشــور جهان نشــان 
می دهد که نه تنها در زمینه تربیت متخصص آر.پي.
ال توســعه ای اتفاق نیفتاده است، بلکه در بسیاری 
از مــوارد حتی برای این امر مجوز هم صادر نشــده 
اســت. به عبارت دیگر در این زمینه بســیار مهم و 
حیاتی، پیشرفت بســیار کم است. جدول 4 نگاهی 
اجمالی به صالحیت های ارزشــیابی کنندگان در ده 

کشور منتخب دارد.
جدول 4. صالحیت ارزشیابی کنندگان آر.پي.ال

استرالیا
کمیته اعضاء آزمونگر توسط دفاتر کارآموزی تشکیل شده است.

اعضا آزمونگر افراد مجرب و واجد صالحیت یا معلم هستند.

هیچگونه مقررات ملی برای تأمین نیازهای آینده برای  تربیت متخصص آر.پي.ال وجود ندارد.کانادا

فرانسه
در قوانین، هیچگونه پیش بینی برای تأمین نیازهای آینده در این زمینه وجود ندارد. هیئت ژوری )قضات( باید تجربه مرتبط با 

موضوع مانند تجربه معلمی را داشته باشند.

برای متخصصین هیچ اجباری در تأمین نیازهای مربوط به صالحیت اعتباریابی نیست.آلمان

افراد واجد صالحیت برای ارزشیابی VET و آموزش عالی وجود دارد.ایرلند

برای متخصصین هیچ اجباری در تأمین نیازهای مربوط به صالحیت آر.پي.ال نیست.ایتالیا

هلند
افراد باید اســتانداردهای حرفه ای خود را اثبات کنند ولی هیچگونه اســتاندارد یا گواهینامه ای برای اثبات وجود ندارد. در سال 

2000 استانداردی در این زمینه تهیه شده است ولی تا سال 2014 اجرای نشده است.

مشاوران و ارزشیابان مسئولین فرایند اعتباریابی به صورت اجباری باید دوره های آموزشی مرتبط را بگذرانند.نروژ

اسپانیا
ارزشــیابان و افراد راهنما باید در دوره آموزش خاص شــرکت کنند و باید تجربه حرفه ای مرتبط، یعنی حداقل 4 سال سابقه در 

دبیرستان یا آموزش های فنی وحرفه به عنوان معلم یا کارشناس در زمینه مرتبط داشته باشد.

سوئیس

در سال 2010 دو نوع روش تأیید صالحیت برای آزمونگرهای آر.پي.ال دوره های VET پیش بینی شده است
- راهنمایان اعتباریابی، کسانی هستند که آموزش های مربوط به تمرین اعتباریابی را می گذراند. این افراد نمی توانند ارزشیاب یا 

ارائه دهنده گواهینامه باشند.
- ارزشیابان، متخصصینی هستند که در زمینه کاری خود از تخصص و  تجربه کافی برخوردار بوده و کارشناس محسوب می شوند. 

این افراد نیاز به آموزش برای کسب صالحیت ندارند.

روش های ارزشیابی
متداول ترین مفهوم برای واژه ارزشــیابی، بررسی، 
تأیید یا رد اسنادی مانند نمون برگ ها و گواهینامه ها 
اســت که در قالب رقابت دســته جمعــی به اجرا 
در می آید. معمواًل افراد متقاضی احســاس می کنند 

که فرایند ارزشــیابی اســناد آموزشــی از شفافیت 
کافی برخوردار نیست. این امر زمانی قوت می گیرد 
که ارزشــیابی آر.پي.ال فقط مبتنی بر اسناد رسمی 
ارائه شده باشــد. عالوه بر ارزشیابی اسناد ارائه شده 
تمام کشورها روش های گوناگونی را برای ارزشیابی 

دكتر .........

طرح و سنجش پزشكي 
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آر.پي.ال به کار می برند. این روش ها می توانند مواردی 
مانند آزمون شــفاهی یا کتبی، مستندسازی، اوراق 
بهادار ارزشیابی، شبیه ســازی، مشاهده عملکرد، پر 
کردن فهرست وارسی در محیط واقعی کار یا مشاهده 

محصول باشد.
هیچ یک از ده کشــور ذکر شــده، مقررات دقیق 
درباره چگونگی و زمان اجرای روش های ارزشــیابی 
آر.پي.ال را ندارند. در هر ده کشــور ذکر شده، نتایج 
به دســت آمده با نمونه های استاندارد شده مقایسه 
می شود. استانداردها ممکن اســت استاندارد ملی، 
استاندارد بخشی یا استانداردی باشد که توسط یک 

مرکز آموزشی در کشور تهیه شده است.
ارزشیابی به وسیله کارشناسان به اجرا در می آید. 
در کشورهایی مانند نروژ، فرانسه، ایتالیا، کارشناسان 
متخصصینی هستند که مهارت الزم را در ارزشیابی، 
صــدور یک گواهینامه یا دیپلم رســمی که موجب 
بهبــود بازار کار و تعلیم وتربیت می شــود، کســب 
کرده اند. هم چنین برخی از کشــورها مانند آلمان و 
نروژ طرح های آموزشی اضافی یا شرایط اعتباردهی 
بــه واحدهای شایســتگی را مهیا می ســازند بدون 
این که گواهینامه صالحیت و شایستگی رسمی صادر 

نمایند.
اساســًا روش هــای اجرایی که برای تشــخیص، 
ارزشیابی و اعتبار دهی به یادگیری های پیشین به کار 
می رود مشابه ارزشــیابی یادگیری های رسمی بوده 
و دسترســی به اهداف آن برای کشورهای مختلف 
یکســان اســت. ولی برای آموزش عالی اســتثناء 
وجود دارد. زیرا اکثر کشــورها یک فرایند مشترک 

برای ارزشــیابی آموزش عالی ندارند. متداول ترین 
روش هــای اجرای ارزشــیابی در ســطوح مختلف 

آموزشی عبارتند از: 

- ارزشیابی مبتنی بر مصاحبه64
ایــن روش در بیشــتر کشــورها متداول اســت. 
دارد.  ضــرورت  کــه  شــرایطی  در  به خصــوص 
پیچیدگی های مربوط به قضاوت را تسهیل کنند یا 
متقاضی می خواهد مهارت های ارتباطی شفاهی خود 
را اثبات کند. در یک مصاحبه، فرد مصاحبه شونده 
توانایی خود را در ارائه دانش تأیید می کند. چنانچه 
مصاحبه گروهی باشد، فرد مورد نظر توانایی خود را 
در زمینه ارتباطات شفاهی و بحث و جدل دو طرفه 
به بوته آزمایش می گذارد و مهارت های تداوم بحث و 

مهارت های برقراری ارتباط را نمایش می دهد.

- ارزشیابی مبتنی بر مشاهده در محیط کار 
واقعی و شبیه سازی فعالیت های کاری65

با وجــود این که این روش بســیار قابل اعتماد و 
معتبر است، ولی مشاهده فرایند اجرا در محیط کار 
واقعی و شبیه سازی فعالیت های کاری، در مقایسه با 
مصاحبه و آزمون کتبی کمتر متداول است. مشاهده 
و شبیه سازی ممکن است به صورت های زیر به اجرا 

درآید: 
الف( فرد متقاضی دانش، مهارت و شایستگی های 
خود را از طریق اجرای یک تکلیف کاری مشــخص 
به نمایش می گــذارد. فرایند و چگونگی اجرای کار 
توسط ارزشیابان مشاهده می شود و مورد ارزشیابی 

قرار می گیرد.
ب( فرد متقاضی مراحل اجرای یک تکلیف کاری را 
که توسط فرد دیگری اجرا می شود مشاهده می کند. 
سپس توسط ارزشیاب از متقاضی خواسته می شود 
که مشاهدات خود را از فرایند اجرای کار شرح دهد.
اجرای روش )الف( آســان تر بوده و هزینه کمتری 
را تحمیل می کند.  در صورتی که به نظر می رســد 
مرحله )ب( عملی تر بوده ولی قضاوت و تصمیم گیری 
درباره تعییــن صالحیت را با پیچیدگی های خاصی 
مواجــه می کنــد. زیــرا در این روش الزم اســت 
مهارت های مشاهده شده از طریق یک واسطه مورد 
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قضاوت قرار گیرد.

- ارزشــیابی مبتنی بر آزمون های کتبی و 
شفاهی مبتنی بر استاندارد66

به خاطر هزینه کم، دسترسی به موضوع در سطح 
گســترده، ارزش گذاری، رقابت، اعتماد و ســادگی، 
متأســفانه آزمون های شــفاهی و کتبــی، در حد 
گســترده تری برای آر.پي.ال مورد پذیرش قرار دارد. 
آزمون های کتبی نیاز به حداقل مهارت برای نوشتن 
را دارد. هــم چنین این فرصت را به فرد می دهد که 
قبل از پاســخ بتواند فکر کند. آزمون های شــفاهی 
برای تعیین میزان درک عمیق افراد در موضوع های 
پیچیده بــه کار می رود. هم چنیــن توانایی فرد در 
بیان اصطالحات با زبان ســاده مورد ارزشیابی قرار 
می گیرد. در برخی از کشورها مانند کانادا آزمون های 
چنــد گزینه ای نیز متداول اســت. زیرا این روش را 
فعال تر از ســایر روش ها تلقی می کنند. در صورتی 
که پرســش های چند گزینه ای تنها می تواند بخش 
کمــی از پیچیدگی های پیامدهای یادگیری را مورد 

ارزشیابی قرار دهد.

- ارزشیابی مبتنی بر انجام تکلیف67
روش دیگر آزمــون، ارائه یک تکلیف نوشــتاری 
است. این روش آزمون برای ارزشیابی سطح مهارت 
نوشتن، توانایی تدوین بحث دوجانبه به منظور اثبات 
یک موضوع و درک انتقال دانش و اعتبار دهی دقیق 

ایده ها به کار می رود.

- ارزشیابی مبتنی بر اوراق ارزش دار68
اوراق ارزش دار )بهــادار( مجموعــه ای از اســناد 
نوشــته شده به صورت کاغذی یا دیجیتال است که 
به منظور راســتی آزمایی پیامدهای کسب شده به 
صورت تجربی به کار می رود. در بسیاری از کشورها 
و بخش های مختلف، اســتفاده از این روش می تواند 
به عنوان بخش جدا نشدنی از اعتبار دهی ارزشیابی 
یا اعتبار گذاری باشــد که توســط متقاضی به اجرا 

درمی آید. 
در هر صورت استفاده از اوراق ارزش دار به تنهایی 
به عنوان ارزشــیابی متقاضی محسوب نمی شود. در 

واقــع اوراق ارزش دار فرصتــی را فراهم می کند تا 
بتوانیم ارزش گذاری قابلیــت اعتمادی را در ارتباط 
با روش اتخاذ شــده برای فرایند ارزشــیابی آر.پي.
ال فراهم کنیــم. اوراق ارزش دار برای افراد می تواند 
نامه، نتایج آزمون ها، روزمه )گزارش ســوابق کاری 
مرتبط(، نمونه هایی از تصویر کارهای انجام شــده یا 

ارائه گزارش باشد.
با وجود اینکــه اســتفاده از اوراق ارزش دار برای 
ارزشــیابی در آموزش تربیت رسمی متداول نیست. 
ولی یک روش متداول در آر.پي.ال به شمار می آید. 
زیرا این اســناد موقعیت متقاضیــان را در ارتباط با 
آموخته های پیشین آنان مشخص می کند. همچنین 
میزان آگاهی متقاضیــان در ارتباط با فرایند آر.پي.
ال و تمرکــز آنــان را در زمینــه تضمین کیفیت و 

مسئولیت پذیری باال می برد.
در هــر صورت بــه منظــور تضمین اســتاندارد 
کیفیت در تدوین اوراق ارزش دار، توصیه می شــود 
که افراد ذینفــع، اوراق ارزش دار خود را با توجه به 
استانداردهای تعریف شــده توسط آر.پي.ال تنظیم 
کنند و به طور مســتمر از این فرایند بازخورد داشته 
باشــند. به این ترتیب در فرایند اجرای کار، آنان با 

مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.

- ارزشیابی مبتنی بر محصول68
محصــول می توانــد اوراق ارزش دار، گزارش های 
کتبــی، فیلم های ویدیویی، عکس هــا، نمونه  کار یا 
نمایش کار باشد. در گزارش های ارزشیابی مبتنی بر 
محصول، متقاضیان، دانش، مهارت و شایستگی خود 
را به ترتیبی به نمایش می گذارند که مصداقی از اتصال 
به محیط کار واقعی باشــد. در این روش باید دقیقًا 
موضوع ارزشیابی مشخص شود. مثاًل تعیین کنند که 
هدف ارزشــیابی محصول، فرایند یا هر دو است. در 
صورتی که فرایند آر.پي.ال مبتنی بر محصول باشد، 
باید متقاضیان برای ارزشیابی محصول نهایی تولید 
شده تالش کنند. شرایط تولید باید به طور دقیق و 
واضح از قبل مشــخص شود، به طوری که متقاضی 
بتواند پرسش های مرتبط بر عوامل مؤثر بر تولید را 
به طور دقیق و واضح پاسخ دهد. در صورتی که هدف 
ارزشیابیي فرایند تولید باشد، در این حالت مشاهده 
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فرایند و قضاوت بر چگونگی اجرای آن ضرورت دارد. 
برای این منظور الزم است یک راهنمای قضاوت بر 
فرایند تولید محصول توســط متقاضی تهیه شود و 
در اختیار ارزشــیاب قرار گیرد. ارزشیابی مبتنی بر 
محصول بیشتر در کشورهای اروپایی مانند استرالیا و 

نیوزلند متداول است. 
عالوه بر موارد فوق، امتیازدهی به اســناد مربوط 
به دسترسی به حرفه ها مانند قراردادکاری، نامه های 
 ICT مرجع، تألیفات مانند کتاب و تولید محصوالت
در بیشتر کشورها متداول است. همچنین مصاحبه 
با هیئت ژوری که امر قضاوت بر ارزشیابی را برعهده 
دارند معمواًل قابل اســتفاده نیست. اما در برخی از 

کشورها مانند فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد. 
براســاس یافته های ســوتو اوترو69 که در ســال 
2010 حاصل شــده است، اغلب کشورها ترکیبی از 
روش های ذکر شده را برای ارزشیابی به کار می برند 
تا مطلوب ترین روش برای راستی آزمایی پیامدهای 
یادگیری حاصل شود. چالش هایی که از این روش ها 
به وجود می آید مربوط به استفاده از اوراق ارزش دار 
اســت. به عبــارت دیگر زمان زیادی الزم اســت تا 
بتوانند این مدارک و اســناد قابل ارائه را جمع آوری 

و آماده کنند.
در مورد ســایر روش ها مانند مشاهده محل کار یا 
نمونه های کار نیز گزارش هایی مبنی بر حصول نتایج 
با کیفیت باال از دیدگاه قابلیت اعتماد، دسترسی به 
موضوع و ارزش گذاری دریافت شــده اســت. در هر 
صورت آن ها نیاز به منابع گســترده ای از ابعاد زمان، 

نیروی انسانی و هزینه  دارند.

جمع بندي
براســاس یافته هاي حاصل از پژوهش هاي انجام 
شــده به وســیله صاحب نظران و دانشمندان علوم 
تربیتي و آموزشــي، دوره هاي آموزشي نسبتًا زیادي 
در زمینه پذیــرش و اعتباریابي پیامدهاي یادگیري 
و یادگیري هاي پیشــین افــراد و جامعه به اجرا در 
آمده اســت. از نتایج پژوهش هاي مرتبط با آموزش 
و اسناد سیاســتگذاري چنین استنباط مي شود كه 
این پژوهش ها و اسناد به عنوان ابزاري براي تسهیل 
در حضور یا بازگشت افراد به آموزش هاي رسمي یا 
حضور در بازار كار در سطوح ملي و منطقه اي محسوب 
می شود. از سوي دیگر تعداد محدودي از آموزش ها 
و پژوهش ها هستند که داده های قابل اعتماد و قابل 
مقایســه را برای اثربخشــی عملی آر.پي.ال فراهم 
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می کنند. با وجود همه این مسائل، یك پیوند عمیق 
بین پژوهش ها ي آر.پي.ال و سیاستگذاري ها و ابتكار 
عمل هاي مرتبط با تقاضا در حال ظهور است. براي 
مثــال به نظر مي آید فعالیت هاي مركز پژوهش هاي 
 )PLIRC70( بین المللــي یادگیري هــاي پیشــین
از اهمیــت ویژه اي برخوردار باشــد. این مركز كه با 
میزباني دانشــگاه 71TRU كانادا اداره مي شود، یك 
مركز بین المللي با هدف گذاري پژوهشي است. مركز 
PLIRC پژوهش هاي خالقانه در ارتباط با آر.پي.ال 
را شبیه سازي مي كند. همچنین یافته هاي پژوهشي 
متخصصین، سیاســتگذاري پژوهشــي و گروه هاي 
تحقیقاتي را به چاپ مي رساند و به صورت آزاد و در 
سطح بین المللي در دســترس افراد قرار مي دهد. با 
مراجعه به سایت هاي این مركز به آساني می توانیم 
تعداد اسناد تدوین شده براي آر.پي.ال را بیابیم. در 
این جست و جو ها با تعداد کمی از آموزش هاي مبتني 
بــر پژوهش با عنوان »چرا كشــورها رابطه خوبي با 
آر.پي.ال ندارنــد« برخورد مي كنیم. قطعًا آموزش ها 
در هر كشــور محدودیت هایــي دارد که باید قبل از 
تعمیم دادن نتایج مربوط به پژوهش هاي اجرا شده و 
مورد توجه قرار گیرد. موضوع عدم استقبال کشورها 
از آر.پي.ال و محدودیت هاي آموزشي با پژوهش هاي 
انجام شده در ســال 2005 تا حدود زیادي انطباق 
دارد. نتایج به دست آمده مبتني بر موانع آموزشي، 
تشــكیالتي، فرهنگي و نیروي انســاني است كه در 

ادامه به شرح هر یك مي پردازیم.

موانع آموزشي: این موانع شامل قوانین، شرایط، 
ساختارها، معیارهاي ارزشیابي و اهداء گواهینامه و 
سازوار بودجه بندي مي شود. موانع آموزشي، وابسته 
به ســطوح جهت گیري پیامدهاي برنامه آموزشي و 
تربیتي است. همچنین وجود قوانین براي ارزشیابي 
و ارائه گواهینامه صالحیت، آموزش و ســازمان را به 
سمت و سوي خاص سوق مي دهد. این قوانین اغلب 
براي مشــاركت در دوره و ایجــاد زمینه هاي رقابت 
تدوین شــده اســت. به این ترتیب غالبًا دسترسي 
یادگیرندگان غیر ســنتي به آر.پــي.ال امكان پذیر 
نیست. همچنین مســایل مالي مربوط به آر.پي.ال 
از مســایل مالي مربوط به دوره هاي آموزشي رسمي 

تفكیك نشده است.

موانع تشــكیالتي: با توجه به بدنه رقابتي در 
نظام آموزشي بسیاري از كشورها، تشكیالت مربوط 

به آمــوزش و تربیت، مانع دسترســي افراد ذي نفع 
به آر.پي.ال مي شــود. به این ترتیب آنان نمي توانند 
بهره كافي از آن ببرند. ضمن اینكه در هر سازماني، 
تشكیالت با مســایل بودجه اي كاماًل پیوند خورده 
است. از آنجا كه روش ارزشیابي آر.پي.ال در مقایسه 
با ارزشــیابي آموزش هاي رسمي زمان بر و هزینه بر 
اســت، لذا نمي تواند براي برنامه ریزان به عنوان یك 
روش ارزشیابي آسان و بي دردسر تلقي شود و عماًل 
به اجرا درآید. زیرا جدا سازي آر.پي.ال از برنامه هاي 
آموزشي رسمي و فرایند پیچیده ارزشیابي آن، سبب 
مي شــود كه نیاز به بودجه جداگانــه اي براي یك 
پدیده جدید باشد. این موضوع براي مدیراني كه نگاه 
بودجه اي دارند بسیار مهم بوده و اغلب زیر بار اجراي 

آن نمي روند. 
موضوع بعدي در ارتباط با تشــكیالت و بودجه به 
كساني مربوط مي شــود كه باید با عنوان ارزشیاب، 
یادگیري هاي پیشین افراد را بازشناسی، اعتباریابي 
و ارزشــیابی كنند. تعدادي از كشــورها به منظور 
جذب بیشــتر، زمینه رقابتي را بــراي این مراحل 
فراهــم مي كنند و به افراد شــركت كننده امتیاز و 
جایزه مي دهند. تعدادي دیگري از كشورها هیچ گونه 
حقوقي براي ارزشیابان قایل نمي شوند و براي اجراي 
این فرایندها بودجه اي در نظر نمي گیرند. این موضوع 
سبب به هم ریختگی و عدم عالقه ارزشیابان به تداوم 

همكاري مي شود.

موانع فرهنگي: یكي از مهم ترین موانع فرهنگي، 
اعتماد نداشــتن به آر.پــي.ال اســت. چنین عدم 
اعتمادي ممكن اســت سبب حذف یا اجراي ناقص 
فرایندها به دلیل كمبود زمان و كافي نبودن نیروي 
انساني شود. بنابراین موانع فرهنگي با عدم پذیرش 
انواع یادگیري هاي غیرسنتي توسط افراد و مدیران با 
چگونگي اعتبارگذاري و صدور گواهینامه گره خورده 

است.

باید  افرادي  آر.پــي.ال  معمواًل در  موانع فردي: 
شركت كنند که با محتواي فرایند یادگیري رسمي 
بیگانه هســتند. چگونگي جذب ایــن افراد یكي از 
پیچیده ترین موانع محســوب مي شود. به این سبب 
براي اشــاعه آر.پي.ال، كشــورهاي عالقه مند سعي 
مي كنند زمینة تشویقي را با درجات بسیار باال براي 
هریك از شركت كنندگان فراهم كنند. البته از بین 
ده كشور منتخب، كشــور هاي فرانسه، هلند و نروژ 
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تمایلي به اجراي این نوع زمینه هاي تشویقي ندارند. 
از ســوي دیگر ممكن اســت افرادي كه در درجات 
عالي آموزش و یادگیري هستند، تمایل داشته باشند 
به جاي افراد معمولي و سنتي وارد این حوزه شوند، 
درباره آر.پي.ال بررسی کنند و حتی به عنوان گروه 
یادگیرنده حضور یابند. در این حالت از نظر آماري، 
كارایي آر.پي.ال افزایش مي یابد ولي از نظر اثربخشي 
در واقع اتفاقي رخ نمی دهد. ضمن اینكه خطر حذف 
شدن كرده اصلي یعني یادگیرندگان سنتي همواره 
در آر.پي.ال وجود دارد. زیرا در این شرایط افرادي كه 
مهارت هایي را به صورت تجربي كســب كرده اند به 
خود اجازه نمي دهند وارد این وادي شوند و به رقابت 
با كســاني بپردازند كه داراي آموزش هاي رســمي 

درسطح عالي هستند.
یکی دیگر از مسائل مورد بحث، دیدگاه یا وسعت نظر 
آر.پي.ال است. به نظر می رسد در بعضی از کشورها 
از جمله آفریقای جنوبی، اســترالیا، دانمارک، وجود 
سامانه اعتبار گذاری مّلی که بخشی از آن چارچوب 
صالحیت ملی اســت، سبب افزایش حضور افراد در 
آر.پي.ال شده است. زیرا مبنای آن، استاندارهای ملی 
است که بابدنه رقابتی صالحیت های آموزش رسمی 

گره خورده و با چارچوب صالحیت ها پیوند نزدیک 
دارد.

در کشــورهایی که چارچوب صالحیت های ملی 
وجــود دارد، این چارچــوب نقش محــوری را در 
اعتباردهی به استانداردها و صالحیت ها حتی برای 
ارزشــیابان ایفا می کند. همچنین در این کشــورها 
فرایند بازشناســی و تضمین کیفیــت نیز در نظر 
گرفته می  شود. در کشور هایی مانند فرانسه، ایرلند، 
اســترالیا، آفریقای جنوبی و نیوزلند، فرآیند آر.پي.
ال بــرای آموزش های فنی و حرفــه ای از پیامدهای 
یادگیــری درونــی و بیرونی آموزش های رســمی 
تفکیک شــده نیست. این امر ســبب می شد که اثر 
بخشی عملی NQF روی سامانه های اعتبار گذاری و 
سامانه آموزشــی و تربیتی به طور کلی محدود شود 
و اثر گذاری طوالنی مدت آن از بین برود. از ســوی 
دیگر، کاماًل واضح نیست که این عدم تفکیک برای  
آر.پي.ال عاملی تواناســاز یا محدود کننده به شمار 
می آید. تعدادی از کشــورهای مورد آزمون، فرایند 
اجرایی اعتبار یابی را با رویکرد از پایین به باال تعریف 
می کنند. در ایــن رویکرد شــرکت ها، اتحادیه ها و 
موسســات ارائه دهنده خدمات آموزشی، پیشنهاد 
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 پی نوشت ها
1. بازشناســي به معني شناســایي ارزش گذاري، اعتباریابي و اعتباردهي به 
مهارت هاي كســب شده با روش هاي مختلف است كه در نهایت به پذیرش و 
صدور گواهي نامه منتهي مي شود. بنابراین به جاي واژه بازشناسي مي توان از واژة 

پذیرش نیز استفاده كرد.
2. Recognitition of Prior Learning
3. Skill
4. Technical and vocational education and training
5. Word market
6. Long life learning
7. Learning levels
8. Out com
9. International qualification frame work
10. Descriptors
11. Skill levels
12. Formal
13. Non formal
14. Informal
15. Validity
16. Competence based vocational and professional education
17. Bridging the words of work and education 
18. Martin Mulder
19. Accrediting
20. Validation
21. Assessment
22. Knowledge
23. Competency
24. Colardyn
25. Bj Ornavold
26. Aristotle
27. Pestalozzi
28. John Dewey
29. Cornad
30. Socratic
31. Civil
32. Craft
33. Identification
34. Documentation
35. Assessment
36. Certification
37. Harris
38. Anderson
39. Engestrom
40. Eraut
41. Scribner
42. Cole
43. Prior Learning Assessment and Recognition
44. Recognition of Non formal and in Formal Learning out 
com
45. Validation of Prior Learning 
46. Validation of Non Formal and in Formal Learning
47. Recognition of Prior and Experimental Learning and 
Learning Out come
48. European Qualifications Frame work
49. Organization of Economic Co-operation and Developer 
50. Lheisen
51. Adams
52. Watson
53. International Labour Organization 
54. Canter for the development of vocational training
55. International Coach Federation
56. Van klecf
57. vocational education and training
58. IrishNational Training and Employment Authority (FAS)
59. Management by objectives
60. BRP (Berufsreifeprüfung, a particular type of VET 
diploma)
61. National Qualifications Framework
62. Tuscany
63. Werquin
64. Interviews
65. Work place observation and simulation of working task 
66. Oral/written (standard – based) test
67. Portfolios
68. Product – based methods
69. Souto Otero
70. Prior Learning International Roseareh Center
71. TRU= Thomsun River University

دهنده و تعیین کننده فرایندها هستند. در صورتی 
که سایر کشورها رویکرد اجرای فرایند آر.پي.ال را از 
باال به پایین تعریف می کنند در این فرایند، چارچوب 
صالحیت ملــی (NQF) و ســامانه های اعتبار یابی 
فراملیتی و بین المللی تصمیم گیرنده و تعیین کننده 
هستند. در صورتی که نشانه ها و استاندارهایی وجود 
داشته باشــد که اجازه دهد معادل صالحیت ها در 
آموزش های رسمی از طریق اعتبار یابی و بازشناسی 
تعیین  شود. در این شرایط چارچوب صالحیت ملي 
می تواند یک عامل تاثیرگذار و پیش برنده در اجرای 

آر.پي.ال باشد.
ایــن روش نیاز بــه راهبرد طوالنــی و نزدیک به 
دنیای کار و نزدیک به گروه های ارائه دهنده سطوح 
مختلف یادگیــری دارد. همچنین تعامل نزدیک با 
آموزش دهندگان  و  آموزش گیرندگان  یادگیرندگان، 

را می طلبد.  
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مقدمه 
از دهة  1960 که با ظهور نظریة  »سرمایه  انسانی«،  
آمــوزش  و پرورش  یــك  ســرمایه گذاری  و نه  یك  
مصرف  تلقی شد و نقش  مهم آن  در توسعه  اقتصادی  
شناخته شد،  بسیاری  از كشورهای  پیشرفتة  صنعتی  
در دهــة  1970، به  عنوان  یك  راهبــرد  اقتصادی،  
بر اصالح  و بهبود نظام  های  آموزشــی،  به ویژه  نظام  
آموزش  فنی وحرفه ای  خود تأكید ورزیدند تا در سایة 
آن  بتواننــد، بر ركود اقتصادی  موجــود و بی كاری  
جوانان  فائق  آیند و  آن را بهبود بخشــند. به  همین  
علت ، دهة  1980 شاهد رشد روزافزون  آموزش های  
فنی  و حرفه ای  با تأكید بر تركیب  كار و آموزش  شد و 
ارتباط  نزدیك تر میان  مدرسه  و محیط  كار را میسر  
ســـاخت . به  بیان  دیگر، میان  مـدرسه  و محیط  كار 
پیوندی  ایجاد شد كه  به موجب  آن ، نیازهای  شغلی  
و تقاضای  كـارفـرمـایان  به  نیروی  انسانی  ماهر مورد 

توجـــه  برنامه  ریزان  آموزشی  قرار گرفت. زیرا، برای  
رقابت  در بــازار جهانی ، كارفرمایان  به  كارگرانی  نیاز 
داشــتند كه  بتوانند وظایف  شغلی  خود را با كارایی ، 

خالقیت  و كیفیت  باالیی  انجام  دهند. 
در اواخر دهة  1980، كارامدی  و کسب شایستگی 
حرفه ای جوانانی  كه  از نظام  آموزشی  به ویژه  آموزش  
فنی  و حرفه ای  دانش آموختگان می  شدند، مورد توجه  
جدی  قرار گرفت . در نتیجة  این  تحوالت  و اندیشه  های  
جدید، مفهوم  تازه ای  تحت عنوان »آموزش مبتنی بر 
شایســتگی«1 در آموزش  فنی  و حرفه ای  پدید آمد و 
در دهة 1990 توســعه  یافت و كانون  توجه  محافل  
آموزشی  در كشورهایی  مانند ایاالت  متحده  آمریكا، 

انگلستان ، زالند نو و استرالیا قرار گرفت.  
آموزش مبتنی بر شایستگی در اوایل دهة 1990، 
در جریان فشــار برای بازســازی صنعــت و برنامة 

كلیدواژه ها: 
 شایستگی، عملكرد 
استاندارد، آموزش 
فنی وحرفه ای

ويژگی های ارزشیابی 
مبتنی بر شايستـگی

علی اصغر خالقی مقاله
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اصالحــات ملی آموزش در اســترالیا معرفی شــد. 
اســتانداردهای شایســتگی در صنعت تعیین و به 
عنوان یک ویژگی اصلی چارچوب ملی معرفی شدند. 
به این وســیله آموزش مبتنی بر شایســتگی برای 
به رســمیت شــناختن نیروی عظیم مهارت آموزی 
راه اندازی شد. در سال 1998، »مرکز تربیت حرفه ای 
و ارزیابی«2 (VEAC) در اســترالیا طیف وسیعی از 
کاربران آموزش مبتنی بر شایســتگی، شامل 300 
نفر از نمایندگان صنعــت، کارفرمایان، اتحادیه های 
بازرگانی، مدیران آموزشــی، هنرآمــوزان، معلمان، 
هنرجویان و دانش آموزان را در همة ایاالت و مناطق 

استرالیا مورد ارزشیابی قرار داد.   
در انگلســتان و آمریــکا نیز آمــوزش مبتنی بر 
شایستگی مراحل مختلفی را گذرانده و دارای تاریخی 
نســبتًا طوالنی اســت. در دهة 1960 در آمریکا، به 
علت نارضایتــی از آموزش وپرورش، آموزش معلمان 
و تقاضا برای اصالح برنامة درســی، سرمایه گذاری 
زیادی توســط دولت فدرال برای برنامه ریزی درسی 
صــورت گرفت.  اصالحات آموزشــی بــر ارتباط با 
صنعــت/ بازرگانی متمرکز شــد و بــر پیامدهای 
مشخص رفتارهای هدف محورتأکید داشت. پیگیری 
در این زمینه به معرفی آموزش مبتنی بر شایستگی 

انجامید. 
در انگستان عالقه به آموزش مبتنی بر شایستگی 
به چند دلیل شروع شد. در میان آن ها افزایش نرخ 
بی کاری، آماده نشــدن جوانان بــرای کار و مهارت 
در بزرگ سالی مشــهودتر بود. عالوه برآن، به سطح 
مهارت ها در محیط کار توجه بیشــتری نشان داده 
می شد. به همین سبب، در ســال 1986، »شورای 
ملی صالحیت حرفه ای« (NCVQ) تأســیس شــد 
و نظام مبتنی بر ارزشــیابی شایســتگی مرتبط با 

استخدام را به وجود آورد. 
در آسیا نیز کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور در 
ســال های اخیر آموزش مبتنی بر شایستگی را در 
اصالحات آموزشــی مورد اســتفاده قرار داده اند. در 
ایران نیز در دهة 1390 و در ســند تحول بنیادین 
آموزش و پــرورش، بر آموزش مبتنی بر شایســتگی 
تأکید شــده و به صــورت آزمایشــی در برنامه های 

آموزش فنی و حرفه ای به اجرا درآمده است. 
در این مقاله نیز کوشش شده است، ضمن تبیین 
آموزش مبتنی بر شایســتگی و روش های ارزشیابی 
آن، ویژگی هــای ارزشــیابی در این سیســتم مورد 

بررسی قرار گیرند. 

تعريف مفهوم شايستگی 
مفهوم  »شایستگی« یكی  از عناصر كلیدی ـ  حركتی  
اســت  كه  بورك  آن را »انقالب  ساكت«  در آموزش  
فنی وحرفه ای  خوانده  اســت. این  مفهــوم  به جای  
توجه  به  فرایند آموزشــی  و چگونه  آموختن  فرد، بر  

كیفیت  محصول  نهایی  نظام  آموزشی  و كارامدی  آن  
تأكید می  ورزد. به  عبارت  دیگر، در این  مفهوم  میزان  
توانایی  فرد در به كارگیری  دانش  خود برای  انجام  كار 
در عمل  مورد توجه  قرار می  گیرد. به  بیان  ســاده تر، 
آموزش  مبتنی  بر  شایســتگی  عبارت  است  از ارائة  
دانش  و مهارت  معینی  كه  مطابق  استانداردهای  مورد 
درخواست  شركت های  تولیدی  و صنایع  و پاسخ گوی  
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نیازهای  آنان  در محیط  كار باشد. در مقایسه  با نظام  
آموزشی  ســنتی ، توجه  اصلی  این  سیستم  بیشتر  به  
كسب  شایســتگی  و توانایی  برای  انجام  كار معینی  
معطوف است  تا توجه  به  موفقیت  های  نسبی  فردی  
هنگامی  كه  شاگردان  در مقایسه  بایكدیگر رتبه  بندی  

می شوند.
در واقــع، مفهــوم  آموزش  مبتنی  بر شایســتگی  
به  توانایی های  مكتســبة  فرد، صرف نظــر از فرایند 
آموزشی ، تأكید می  ورزد. لذا از یك سو با توجه  كردن  
به  اســتانداردهای  مهارت ، به  كیفیت  آموزش  و توان  
پاســخ گویی  آن  به  نیازهای  بخش  تولید و خدمات  
اهمیت  می دهد و از ســوی  دیگر، با ارزش  گذاری  بر 
آموخته های  خارج  از مدرسه  از گرایش  به  مدرك داری  
می كاهد. فرانکلین3 و ملويل4 شایستگی را توانایی 
انجام کار در حد استانداردها می دانند که با توجه به 
محیط واقعی کار تنظیم شــده اند و در آن ها توانایی 
شــخص برای به کارگیری دانش شناختی، مهارت، 
رفتار و نگرش در موقعیت های تعیین شــده ارزیابی 

می شود.   
بنابرایــن، تعریــف شایســتگی بر می گــردد به 
محصوالت یا مهــارت حاصل از آموزش و تجربه، به 
جای یکی از ویژگی های طبیعی مانند هوش. به بیان 
دیگر، شایستگی در آموزش فنی وحرفه ای به افرادی 
نســبت داده می شــود که بتوانند به صورت مستمر 
دانش و مهارت های مبتنی بر عملکرد اســتاندارد و 
مورد نیاز در کار را به اجرا درآورند و قادر باشــند از 

خود، عملکرد استاندارد در محیط کار ارائه دهند.  
واژة  شایســتگی  به صــورت  وســیعی  در ادبیات  
آموزش وپرورش  به كار برده  شده  است . مانسفیلد5 
)1989( كــه  با ابداع  مفهوم  »اســتاندارد مبتنی  بر 
شایستگی « به  تداوم  این  بحث ها كمك  كرده  است،  
بریك  مفهوم  كلی  )تــا یك  معنی  دقیق  و خاص ( از 
ایــن  واژه  تأكید دارد. او مدل های  شایســتگی  را در 
دو گروه  مورد مقایسه  قرار می دهد: گروه  اول  شامل  
چهار مدل  و مبتنی  بر »درونداد« نظام  آموزشی  است . 
گروه  دوم  دو مــدل  را در برمی گیرد و بر »برونداد« 
نظام  آموزشــی  استوار است . مدل  شایستگی  مبتنی  
بر »درونداد« بــه  عناصر موجد كیفیت  فردی ، مثل  
نگرش ، دانش  و مهارت  شخص  تأكید دارد، در حالی 
كه  مدل  مبتنــی  بر »برونداد« بــه  نتیجة  كار یا به  
بیان  دیگر، به  توانایی  محصول  آموزشی  در انجام  كار 
توجه  می كند. در واقع  مفهوم شایستگی  به  نیازهای  
راهبردی آینده  و ایجاد توانایی  در آموزش گیرندگان  

برای  پاســخ گویی  به  نیازهای  عمومی  كارفرمایان  در 
زمینة  تربیت  نیروی  انسانی  ماهر تأكید می ورزد.

ولف6 مفهوم   شایســتگی  را به طور خیلی  خالصه  
چنیــن  تعریف  می كند: »توانایــی  انجام  كار در حد 
استاندارد مورد انتظار كارفرمایان «. این  یك  تعریف  
نسبتًا پیچیده ای  اســت،  زیرا از یك  سو مجموعه  ای  
از عناصر نظیر نگــرش ، دانش ، درك  و مهارت  را در 
بر می گیرد و از ســوی  دیگر، به  جنبه های  متفاوتی  
از عملكرد، از قبیل: سطح ، كیفیت ، هدف ، انتظارات  
یا خواســته های  كارفرمایان  توجه  دارد. از نظر ولف  
بسیاری  از ابعاد شایستگی  به طور مستقیم  و به  روشنی  
قابل  مشــاهده  یا اندازه گیری  نیست . او، میشل7  و 
مانسفیلد، كوشش  كرده اند از طریق  استاندارد كردن ، 
این  تعریف  را روشن تر سازند. آنان  معیاری مبتنی  بر 
عملكرد به وجود آورده انــد كه  می تواند تعیین  كند، 

یك  فرد باید چه  نوع   شایستگی  كسب  كند. 
در این  باب  میشــل  می گوید: مــا درتحقیقات  
خود دریافتیم  بازگشت  به  استانداردهایی كه  مفهوم 
 جامعه شناختی  نقش  كار را مورد توجه  قرار می دهند، 
بســیار مفید است . این  اســتانداردها بر سطحی  از 
مهــارت  تأكید می ورزند كه  از فرد انتظار می رود، در 

انجام  كار خود به كار برد.
از این  نقطه  نظر، شایستگی  با دو مقولة عملكرد و 
استاندارد ســروكار دارد. در الگوی  برونداد، عملكرد 
عبارت اســت  از توانایی  یك  فرد یا یك  سازمان  در 
انجام  یك  شغل . استانداردها نیز عبارت اند از انتظارات  
كارفرمایان  از اجرای  یك  وظیفه  توسط  افراد در محل  
كار. بنابراین  از این  دیدگاه ، در یك  نظام  آموزشــی  
مبتنی  بــر شایســتگی،  ارتباط  دوجانبــه ای  میان  
صنعت  و مدارس  یا آموزشــكده های  فنی  و حرفه ای  
به وجود می آید. بــه  بیان  دیگر، می توان  براســاس  
مفهوم  شایســتگی  پلی  میان  صنعت  و نظام  آموزش  
فنی  و حرفه ای  ایجاد كرد كه  همان  آموزش  مبتنی  بر  

شایستگی  است .
نظام  آموزش  مبتنی  بر شایســتگی  از دیدگاه های  
متفاوت  نیز مورد نقد قرار گرفته  اســت . از نقطه نظر 
اجتماعــی ، ساوسك8  معتقد است  كه  این  سیستم  
برای  نیازهای  اقتصادی ، بیش  از اولویت  های  آموزشی ، 
اهمیت  قائل  می شود. وی  در چهار مورد این  سیستم  

را مورد نقد قرار می دهد: 
اول ، نظام  آموزشی  مبتنی  بر شایستگی ، بر عملكرد 
بیــش  از دانش  تأكید می ورزد. این  نظر بر این  فرض  
استوار اســت  كه  دانش  در انجام  یك  مهارت  معین  
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انعكاس  می یابد، در حالی كه  عملكرد نمی تواند مسیر 
رسیدن  به  دانش  باشد. 

دوم ، بنابر گزارش  فیــن 9 و كارمايكل 10، فرض  
بر این  اســت  كه  درك  و دانش  تا حدودی  از طریق  
آموختــن  مهارت  و آزمون  مهــارت  به وجود می آید، 

حال  آنكه  عملكرد متضمن  حضور دانش  نیست . 
سوم ، در این  سیستم  به طور فزاینده ای  كارفرمایان  
)و نه  متخصصان  آموزشــی ( هســتند كــه  تعیین  
می كنند، چه  چیــزی  در كالس  درس  باید آموخته  

شود. 
و باالخره  چهارم، وی  اظهــار می دارد به كارگیری  
برنامه هــای  پودمانی در نظام شایســتگی  به  توقف  
ایده های  نو منجر می شود كه  معمواًل در یك  برنامة  
درســی  مداوم  چنیــن  اتفاقی  نمی افتــد. از دیدگاه  
ساوسك،  آموزش و پرورش  باید بتواند توان  شهروندان  
را توسعه  دهد تا آنجا كه  قادر شوند، سرنوشت  جامعة  
خود را در دست  گیرند. آموزش  وپرورش  نه  تنها باید 
توانایی  های  افراد را افزایــش  دهد، بلكه  باید آنان  را 
قادر سازد در موقعیت های  كاری  نیز شركت  جویند.

ارزشیابی مبتنی بر شايستگی 
بهبــود عملکرد  بــرای  مهارت آمــوزی عمومــًا 
آموزش گیرندگان انجام می شــود، لذا اثر آموزش را 
می توان از طریق عملکرد دید. آموزش گیرندگان باید 
مهارت های مورد انتظار را در جریان آموزش به دست 
آورنــد. از یک متربی انتظار می رود، رفتار خود را در 
جهــت مورد انتظار تغییر دهــد و در پایان آموزش 
سطح تعیین شــدة مهارت برای انجام موفقیت آمیز 
شغل مورد انتظار را به دست آورد.  از این رو، در یک 
برنامة آموزشی، باید فرایند نظام مندی وجود داشته 
باشد که مشاهده کند، آیا آموزش گیرنده رفتار خود 
را در جهــت موردنظــر تغییــر داده و مهارت مورد 
نظر را در ســطح اســتاندارد عملکرد به دست آورده 
است؟ ارزشــیابی به صورت فرایندی نظام مند برای 
کســب اطالعات مرتبط و تفسیر داده ها، به آموزش 
و آسان سازی تصمیم گیری دربارة آن کمک می کند. 
ارزشــیابی می تواند در هر مقطع زمانی در ســطوح 
متفاوت از یک کالس درس، یک برنامة درسی، یک 
واحد آموزشی یا در ســطح یک منطقة آموزشی یا 

ایالت تا سطح ملی انجام شود. 
در آموزش فنی وحرفه ای، ارزشــیابی عملکرد یک 
فرایند نظام مند مركب از مشاهده، سنجش و تفسیر 
عملکرد واقعی اســت. اساسًا آموزش در جهت ایجاد 

مهارت ارائه می شــود و عملکرد بســتگی به میزان 
مهارت هایــی دارد که متربی به دســت می آورد. هر 
برنامة آمــوزش فنی و حرفه ای انتظــار دارد متربی 
مهارت حرفه ای الزم را در فرایند آموزش به دســت 
آورد. زیــرا کارگر ماهر می تواند شــغل را به صورت 
قابل قبولی انجــام دهد، در حالی که کارگر غیرماهر 
نمی تواند. بنابراین، در آموزش فنی وحرفه ای ضروری 
است بررسی شود، چه مهارت هایی مورد نیازند و تا 
چه اندازه مهارت باید کســب شود. عملکرد واکنش 
مهارت ها است و تحلیل عملکرد به ناچار به تحلیل 
مهارت می انجامد. لذا ارزشیابی عملکرد می تواند به 
عنوان روشــی نظام مند برای ســنجش و ارزشیابی 
شایســتگی متربــی در یک وظیفــة معین تعریف 
شــود. در اجرای یک وظیفة طراحی شده با حداقل 
اســتاندارد مورد انتظار، هر سیستم ارزشیابی خوب 

باید: 
• وظایــف مورد انتظار یــا فعالیت هایی را که یک 

متربی باید انجام دهد، بداند.
• توالی آموزشی در آموزش را در نظر بگیرد.

• حداقل اســتاندارد مــورد انتظــار و قابل قبول 
عملکرد را كه متربی باید به دست آورد، معین کند.

امــا ازمانیرا11 و همکارانش اذعــان می کنند که 
ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی تنها تلفیق دانش 
و مهارت با کاربرد عملی نیســت، بلکه ارزشــیابی 
شایســتگی براســاس مدارک گردآوری شــده در 
شــماری از موقعیت ها در زمینه ها و اصول متفاوت 
اســت. با این مفهوم ذهنی، از طرفی تعریف مفهوم 
شایستگی نشــان می دهد که شایستگی در محیط 

کار با عواملی به شرح زیر سروکار دارد:
• به کارگیری مهارت های فنی قابل قبول؛

• وظایف سازمانی؛
• ایجاد بازخورد و واکنش مناسب  هنگام به وجود 

آمدن مشکل یا رخ دادن اشتباهی؛ 
• ایفای نقش در همة کارها؛ 

• استفاده از دانش و مهارت در موقعیت جدید. 
همان طور که نویسندگان متفاوت تأکید کرده اند، 
مفهوم شایستگی عبارت است از توانانی انجام وظایف 
در محیط کار. سازوكار ارزیابی در مدارس فنی برای 
اعتبارســنجی و گواهی کردن این پیامد در فعالیت 
آموزشی انجام می شود. بنابراین، روش های ارزشیابی 
زیرمجموعة آن هم از نظر ظاهر، شــکل، ماهیت و 
وظایف ارزشــیابی موضوعات آمــوزش حرفه ای به 
ارزشــیابی پیش بینی شده در آموزش فنی و حرفه ای 

43   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



تغییر کرده اند. تحولی کــه در آن، تمرین های رایج 
به فعالیت های معتبر و قابل مشاهده تبدیل شده اند.  
این امر سبب شده است که در نظام ارزشیابی موجود 

تحولی به وجود آید. 
نظام سنتی موجود مبتنی بر آزمون هایی است که 
می خواهند دانش آموز برای گذراندن امتحان مطالب 
را حفظ کند. بعضی منتقدان عقیده دارند، ارزشیابی 
بایــد بر ارزشــیابی معتبر حل مســئله هایی که در 
واقعیت اتفاق می افتند، تأکید بیشتری داشته باشند.  
در حالی که  ارزشــیابی ســنتی در پی آن است که 
اندازه گیری کند، آیا دانش آموزان به هدف های تعریف 
شده دست یافته اند یا خیر. به همین سبب، تأکید آن 
احتمااًل بیشتر بر محتوا و جهت گیری به سوی نتیجه 
است )محصول محور(. اجرای یک ارزشیابی تراکمی، 
آزمون محور و روش های ارزیابی از استاندارد مرجع 
استفاده می کند. زیرا ارزیابی یک عامل کلیدی است 
که روش های یادگیــری دانش آموزان را در آموزش 
رســمی تحت تأثیر قرار می دهد، روش های سنتی 
ارزیابی، یادگیــری منفعل و یادگیری معلم محور و 

سطحی را توسعه می دهند. 
افزون بــر این، ارزشــیابی رایج به صــورت کمی 
اندازه گیــری می کند که دانش آمــوزان تا چه اندازه 
آموخته اند و آموخته ها چه مقدار توسط دانش آموزان 
جذب شده اند. در حالی که ارزشیابی معتبر بر کاربرد 
دانــش  و مهارت در محیط واقعــی کار تأکید دارد. 
ارزشــیابی معتبر، ارزشــیابی جایگزین و ارزشیابی 
عملکرد به طور وسیعی برای توصیف ارزشیابی به کار 
می روند. از نظر مفهومی، این واژه ها معانی مشابهی 
دارند، اما بنابر گفتــة واگ و گراندلوند12، هر یک 
از آن ها با هــم تفاوت هایی دارند. ارزیابی عملکرد از 
دانش آموزان می خواهد نشان دهند، دانش و مهارت 
را برای انجام یک  سلسله وظایف، مانند انجام آزمایش 
و کار با دستگاه را کسب کرده اند، در حالی که ارزیابی 
جایگزین، گزینة دیگری غیر از آزمون کاغذ- مدادی 

است. 
در آموزش فنی وحرفه ای، ارزشیابی عملکرد برای 
اندازه گیری شایستگی دانش آموزان به کار می رود. به 
قول نورتان و همکارانش میان »عملکرد محوری«13 
و »شایستگی محوری«14 تفاوت وجود دارد. عملکرد 
محوری به روشــی برمی گردد که توسط معلم برای 
نمایش دروس، دانش و مهارت به کار گرفته می شود. 
رفتار و هدف های نوشــته شــده مثل: »دانش آموز 
می تواند بنویســد«، »دانش آموز انجام خواهد داد«، 

»و دانش آموزان قادر به توصیف هســتند« می تواند، 
مشــاهده شــود. عالوه بر آن، عملکرد به ما یادآور 
می كند کــه دانش، محتــوا و راهبردهای یادگیری 
ـ یاددهی در تدریس کافی نیســتند. عمل آشــکار 
و قابل مشــاهده اهمیت دارد. به هرحال، ارزشیابی 
شایستگی محور بر حداقل استاندارد تأکید دارد. به 
این ها ســطوح معیار، جهت گیری ارزش، و کیفیت 
اضافه می شــود. در حالی که طرف داران شایستگی 
ســه ســطح برای معیار تعیین می کنند: شناخت، 
عملکرد و نتیجه. بنابراین، عملکردمحوری بر هدف  و 

شایستگی محوری بر معیار تأکید دارند. 
شکل                           های جدید ارزشیابی در مقایسه با رویکردهای 

سنتی، در شش زمینة کلیدی با هم  تفاوت دارند: 
1. استانداردهای اساسی مبتنی بر پیامد؛ 

2. ارزیابی از فرد؛  
3. الگوی ارزشیابی شایسته/ غیرشایسته؛ 

4. ارزیابی در محیط کار؛ 
5. در نظر نگرفتن زمان آماده شدن برای ارزیابی؛ 

6. دورة معین قائل نبودن برای یادگیری.  
از نظــر بالنک15 میــان برنامة شایســتگی محور 
و برنامة ســنتی تفاوت  وجود دارد. رویکرد ســنتی 
معمواًل مبتنی بر کتاب درسی، مواد آموزشی مرجع، 
و سایر مواد آموزشی اســت که پاسخ گوی نیازهای 
اشتغال نیستند، دانش آموزان به ندرت می دانند چه 
چیــزی باید یاد بگیرند، برنامه براســاس فصل های 
کتاب، واحدهای بســته شــده و ســایر بخش های 
کتابی اســت که بعضی از معانی مرتبط با اشــتغال 
را که بســتگی به محتوای تدریس مدرســین دارد، 
ارائه یا شــرح می دهند. به عالوه، برنامه معلم محور 
است، دانش آموزان فقط بازخورد محدودی از مدرس 
دریافــت می کننــد، معمواًل از گروهــی دانش آموز 
خواسته می شــود که زمان برابری را برای هر واحد 
درسی بگذرانند، وابسته به آزمون های کتبی است و 
معمواًل عملکرد هنجاری دانش آموزان قابل مقایسه 

است. 
رویکرد شایستگی به طور ویژه موفقیت دانش آموزان 
را به نحوی در نظر می گیرد که در اشــتغال تعیین 
کننده باشــد. تدریس به صورت دانش آموزمحور، با 
فراهــم کردن کیفیت باال، طراحی خوب، اســتفاده 
از رسانه برای کمک به تسلط هنرآموزان به وظایف 
داده شــده، داشتن وقت برای پاســخ گویی هنگام 
فراینــد یادگیری اســت. از فرد فــرد یادگیرندگان 
خواسته می شود، به وظایف خودشان برای به دست 
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آوردن سطح باالیی از تخصص در شغلی که دوست 
دارند، عمل کنند و قبل از دریافت گواهی نامه، برای 
دستیابی به هر وظیفه، عملکرد آن ها با استانداردهای 

ثابت مقایسه می شود.    

هدف های ارزشیابی
ارزشــیابی آموزشــی می تواند هدف های متنوعی 
داشته باشــد. انتخاب ارزشیابی بخشی بستگی دارد 
به اینکه اطالعات ارزیابی چگونه مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. از نظر »ادارة ارزیابی کنگره آمریکا«، 
ســه کاربرد وسیع برای ارزشــیابی آموزشی وجود 
دارد کــه همة آن ها به آموزش فنی و حرفه ای مربوط 

می شوند:
• اصالح یادگیری و تدریس؛ 

• تأیید تسلط فردی؛ 
• ارزشیابی موفقیت برنامه.

معلمان فنی از نتایج آزمون ها و ســایر روش های 
ارزشــیابی ها برای نظارت بر پیشرفت دانش آموزان، 
تشــخیص نیازهای آنان، و تهیة برنامه های تدریس 
اســتفاده می کنند. وقتــی فراگیرنــدگان دوره یا 
زنجیــره ای از دوره هــا را می گذراننــد، برنامه های 
حرفه ای از ارزشــیابی برای تأیید یــا گواهی اینکه 
فراگیران به ســطح تســلط خواســته شده دست 
یافته اند یا اســتانداردهای صنعت را کسب کرده اند، 
اســتفاده می کنند. در نهایت، اطالعات جمع آوری 
شــده دربارة پیشرفت دانش آموزان )دانش و مهارت 
خواسته شده، موفقیت در دوره و غیره( برای داوری 
در مورد کیفیــت برنامه های حرفــه ای به کار برده 
می شــود. ممکن اســت یک ارزشــیابی واحد برای 
هدف های  متعدد مورد اســتفاده قــرار گیرد. مثاًل 
معلمان نتایج آزمون اســتاندارد شده را برای تعیین 
نقاط ضعــف دانش آموزان و هــدف تدریس  به کار 
می برند. همچنین این اطالعات توسط قانون گذاران 
و مراکز عمومی بــرای داوری در مورد کیفیت نظام 
آموزش دولتی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. البته 
این کاربرد ممکن اســت برای همه بــه یک اندازه 
اثربخش نباشــد. بنابراین، در انتخاب ارزشیابی باید 
امکان اســتفادة ممکن از اطالعات در هر سه کاربرد 
وسیع به روشنی در نظر گرفته شود. رایج ترین دلیل 
ارزیابی دانش آموزان اندازه گیری پیشرفت فردی آنان 

به منظور اصالح تدریس و ارتقای یادگیری است.  
مربــی می تواند اثربخشــی آموزش را به وســیلة 
مشاهدة سطح عملکردی که توسط متربی نشان داده 

می شود، در پایان آموزش ارزیابی کند. برای قضاوت 
در مورد اینکه آیا متربی دارای ســطح مورد انتظار 
عملکرد هســت یا نیست، مربی باید عملکرد متربی 
را به طور نظام مند مشــاهده و با مقایســة عملکرد 
نمایش داده شــده با استاندارد مورد انتظار عملکرد، 
آن را ارزیابی کند. بنابراین، هدف ارزشیابی معطوف 
به دو حوزة کلی اســت: یکی در ارتباط مستقیم با 
فرد آموزش گیرنــده و دیگری در ارتباط با مدیریت 
آموزش و سیاســت گذاری. به طور کلی، ارزشــیابی 

آموزشی چهار هدف را دنبال می کند: 
1. ارزیابی موفقیت فردی؛ 

2. تشــخیص مشــکالت یادگیری فرد متربی یا 
گروهی از متربیان؛ 

3. ارزیابی اثربخشی برنامة آموزشی، برنامة درسی، 
مواد آموزشی، فرایند و تنظیمات سازمانی؛ 

4. ارزیابــی فرایند برای کمک به فهم مشــکالت 
آموزشی و سیاست گذاری مناسب.

در یک ارزشیابی عملکردی که هدف آن ارزشیابی 
عملکرد متربی و شایستگی هایی است که در فرایند 
آموزش به دســت آورده است، از نظر سازمان جهانی 
»فائو«16 چهــار عنصر کلیدی بایــد در یک هدف 
عملکرد وجود داشته باشد و به اطالع متربی برسد تا 
بداند در چه مهارتی باید تسلط یابد و چگونه تسلط 

خود را نشان دهد:
1. مهــارت یا رفتار واقعی که متربی باید بیاموزد و 

نشان دهد، چیست؟ 
2. شرایط عملکرد چیســت؟ تحت چه شرایطی، 
با چه مــوادی، با کدام ابزار و در کجــا او می تواند 

مهارتش را نشان دهد؟
3. نتیجــة مــورد انتظار از عملکرد چیســت؟ آیا 

فرایند، نمایش است یا محصول یا هر دو؟ 
4. ســطح عملکردی که متربی بایــد برای اثبات 
تسلطش به مهارت نشــان دهد، چیست یا حداقل 
استاندارد مورد قبول که یک متربی باید برای اثبات 

تسلط خود نشان دهد، چیست؟ 

نتیجه گیری
تحوالت اقتصــادی و فناوری بعــد از جنگ دوم 
جهانی، به ویژه بعــد از بحران اقتصــادی 1970 و 
تکاپوی ملت ها برای توســعة اقتصــادی و مقابله با 
چالش های پیش رو در مســائل جهانی موجب شد، 
اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای و نقش پیوســته 
و مستمر آن در توســعة اقتصادی کشورها بیش از 
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بیش بر مال شــود و توجه جدی بسیاری از کشورها 
به سوی این آموزش ها و اصالح نگرش و ساختارهای 

آن جلب شود. 
یکی از ســاختارهایی که در دهــه 1990 و پس 
از آن مــورد توجه قرار گرفت و تحــوالت تازه ای را 
به ویژه در برقراری ارتباط میان آموزش فنی و حرفه ای 
و محیــط کار به وجــود آورد، آمــوزش مبتنــی بر 
شایســتگی (CBT) و روش ارزشیابی مبتنی بر آن 
بود که در بعضی از کشــورها به عنوان کلید تدوین 
راهبردهای اقتصادی برای ایجاد توانایی مشارکت در 
رقابت جهانــی مورد پذیرش قرار گرفت. این نگرش 
و مفهــوم، روش های یادگیری را تحــت تأثیر قرار 
داد و همان طور که در این مقاله بحث شــد، از آنجا 
که ارزشــیابی به عنوان یک عامل کلیدی می تواند 
روش های یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد، موفقیت 
اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی متکی به اجرای 
روش های ارزشیابی معتبر برای اندازه گیری و قضاوت 
دربارة توانایــی آموزش گیرندگان در کاربرد دانش و 
مهــارت در محیط واقعی کار اســت. به بیان دیگر، 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی باید با تمرکز بر مفهوم 
دقیق شایستگی و معیارهای آن طراحی و اجرا شود. 
مفهوم شایســتگی تأکید زیادی بر میزان توانایی 
فرد در به کارگیری دانش آموخته شــده برای انجام 
کار در عمل در سطح استانداردهای مورد درخواست 
کارفرمایان و محیط کار دارد. بنابراین، در این مفهوم 
ســه مقولة »توانایی به کارگیری دانش و مهارت در 
عمل«، »ســطح اســتاندارد و قابل قبول برای این 
توانایــی«، و »مطابق بودن آن بــا نیاز محیط کار و 
کارفرمایان« مورد تأکید قرار گرفته است. اما چگونه 
مربی یــا برنامه ریز درســی می توانــد داوری کند 
که متربی به این توانایی دســت یافته اســت. برای 
قضاوت در این زمینه مربــی باید عملکرد متربی را 
به صورت نظام مند مشــاهده و با مقایســة عملکرد 
وی با استانداردهای مورد انتظار، آن را ارزیابی کند. 
بنابراین، ارزشیابی باید به صورت فرایندی نظام مند 
به مشــاهده، ســنجش و تفســیر عملکرد متربی 
بپردازد و شایستگی های کسب شده را در مقایسه با 
استانداردهای تعریف شده ارزیابی و قضاوت کند. این 
نظام ارزشیابی، نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  
نام دارد که ویژگی های آن باید از یک سو پاسخ گوی 
وظایف و مأموریت آن باشد و از سوی دیگر، با روایی 
و اعتبــار باال بتواند دانش، نگرش و مهارت و توانایی 
متربی را در به کارگیری آن ها در محیط کار ارزیابی 

کند. بر این اساس، هر نظام ارزشیابی شایستگی محور 
خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• ارائة تعریف روشــن و ساده ای از مهارت عمومی 
که براساس آن شاخص عملکرد )حداقل استاندارد( 

و شواهد راهنما روشن و قابل فهم باشند.
• مجموعــه ای از راهنمایی هــای روشــن بــرای 
یادگیرندگان دربارة آنچه الزم اســت برای دستیابی 

به یک ارزشیابی موفق بدانند.
• ســازوكاری برای ایجــاد ارتبــاط در محدودة 
مهارت های عمومی قابل عمل برای یادگیرندگان و 

کارفرمایان. 
• ابزار تولید بازخورد برای یادگیرندگان در اکتساب 

مهارت های قابل استفاده در محیط کار.
• منابــع غنی اطالعات دربــارة موفقیت فردی، با 

شواهد حمایت کننده. 
• فرصتی بــرای به عهده گرفتــن ارزیابی و انجام 
آن در درون زمینــة کاری یــا مــوردی که به دقت 

شبیه سازی شده باشد.
• خالصه ای از عملکرد فردی که برای کارفرمایان 

به آسانی اشکار باشد.
• اســتفاده از ابزار اثربخش با کمترین هزینه برای 
جمع آوری اطالعات عملکــرد، به صورت فردی و در 

سطح یکپارچه. 
• استفاده از ابزارهای متفاوت مانند مشاهدة منظم 

سطح عملکرد در ارزیابی.
• معین نبودن زمان ارزشیابی و زمان آمادگی برای 

ارزشیابی.
• انجام ارزشــیابی در هر سه وضعیت تشخیصی، 

تکوینی و تراکمی.
به نظر می رســد به كارگیری  آموزش و ارزشــیابی 
مبتنی بر شایستگی  در نظام  آموزشی ایران  می  تواند 
به  حل  یكــی  از معضالت  كنونــی  آموزش وپرورش  
كــه  توجه  زیاد به  محفوظات  اســت، یاری رســاند 
و گرایش  بــه  مدرك  یابــی  را به ســوی  گرایش  به  
مهارت آموزی  هدایت  كنــد. از آنجا كه  به كارگیری  
مفهوم  شایستگی در آموزش  فنی وحرفه ای  مستلزم  
تعیین  اســتانداردهای  مهارت  در ســطوح  متفاوت  
بــرای  ارزشــیابی  فراگیرندگان اســت  و عمومًا این  
اســتانداردها از ســوی  كارگزاران  بخش  تولیدی  و 
خدماتی  تعیین  می شــوند، كاربــرد آن  در آموزش  
فنی  و حرفه ای  كشــور می تواند به  حل  یكی  دیگر از 
مشكالت  آموزش  موجود، یعنی  عدم  انطباق  محتوای  
آموزشــی  با نیازهای  بخش  اقتصادی  كشور، كمك  
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كند. زیرا وقتی  مالك  ارزشیابی  توانایی  انجام  كار در 
حد استانداردهای  تعیین  شده  از سوی  بخش  تولید 
و خدمات  باشد، برنامه ریزان  درسی  و آموزشی  ناگزیر 
خواهند شــد محتوای  آموزشی  دوره  را براساس  این  

استانداردها تدوین  كنند. 
فایدة  دیگر این  سیستم  برای  آموزش  فنی  و حرفه ای  
ایران  این اســت  كه  می توانــد محتوای  آموزش های  
فنی  و حرفه ای  را كه  توســط  دســتگاه های  متعدد و 
متنوع  دولتی  و غیردولتی  ارائه  می  شــوند، هماهنگ  
و هم ســاز كند. اعتباربخشــی  به  مهارت های  كسب  
شــده  در كوران  تجربه  در خارج  از نظام  آموزشی  و 
همچنین  جهت  گیــری  آموزشــی  دادن  به  تجارب  
مهارتی ، فایدة  دیگر كاربرد این  مفهوم  اســت . ایجاد 
ارتباط  بیشــتر بین  واحدهای  تولیدی  و خدماتی  و 
آموزش های  فنی  و حرفه ای،  یا به  عبارت  دیگر، ایجاد 
ارتباط  دوجانبه  بین  نظام  آموزش های  فنی  و حرفه ای  
و بخــش  صنعت ، خدمــات  و كشــاورزی،  از دیگر 
دستاوردهای  مهم  نظام  آموزشی  مبتنی  بر شایستگی  
اســت  كه  می تواند از طریق  تأســیس  سازمان ها یا 
كمیته های  واسطه ای  با عضویت  نمایندگان  مشترك  
از هــر دو گروه  به وجود آید تــا به صورت  تخصصی  
محتوای  آموزشی  فنی  و حرفه ای  را براساس  نیازهای  
بنگاه های تولیدیـ  اقتصادی  مورد بحث  و تبادل نظر 

و توافق  قرار دهد.
امــا به كارگیری  مفهــوم  شایســتگی در آموزش  
فنی  و حرفه ای  مســتلزم  وجود ســازوكارهایی  است  
كه  اجــرای  آن را در ایران  با محدودیت هایی  مواجه  
می  سازد. از جملة این  ســازوكارها وجود تشكیالت  
ســازمان  یافتة  كارگران  و كارفرمایان ، تغییر نگرش  
كارفرمایــان  اعــم  از دولتی  و خصوصی  نســبت  به  
اهمیت  آموزش  در افزایش  تولید و كیفیت  محصوالت  
تولیدی ، تدوین  اســتانداردهای  دقیــق  مهارت  در 
ســطوح  متفاوت  شــغلی ، برقراری  ارتباط  نزدیك  و 
دوجانبه  بین  واحدهای  آموزشــی  و محیط های  كار 
و مشــاركت  اتحادیه های  كارگــری  و كارفرمایی  در 
برنامه ریزی  درسی  آموزش  فنی  و حرفه ای ، و باالخره ، 
تأســیس  مركزی  برای  اعتبار بخشــی  به  دوره های  
آموزشی  اجرا شــده  توسط  تولیدكنندگان  دوره های  
آموزشــی  اســت . كمبود چنین  ســازوكارهایی  در 
نظام  صنعتی  و آموزشــی  كشور برای  اجرای  چنین  
سیســتمی  محدودیت  هایی  را به وجود می  آورد كه  

می تواند تحقق  آن را بسیار دشوار   سازد.
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مقدمه
مبنا قرار دادن گزاره های اســناد باالدستی به عنوان 
اسناد پشــتیبان هر تغییر بنیادی، ضروری است. در 
ســال های اخیر، اسناد باالدستی و تحولی درخصوص 
آموزش های فنی وحرفه ای، توســعه و کیفیت بخشی 
به آن توسط نهادهای ذی ربط مورد تأکید قرار گرفته 
اســت. در ســند تحول بنیادین در آموزش وپرورش و 

وی  چالش های پیش ر
ــابی مبتنی بر  ارزشی
ــــــــــگی شايست

احمدرضا دورانديشمقاله

48  ويژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش/ پاييز 1396



)دنیای آموزش( 

) دنیای كار(

)دنیای آموزش( 

) دنیای كار(

تهیه و تدوین برنامة درسی 
رشتة تحصیلی

تدوین استاندارد ارزشیابی 
پیمانه ها/ دروس

ارزشیابی برنامة درسی

طراحي فعالیت ها و تجارب 
یادگیري

آموزش و اجراي برنامه درسي

تعیین رئوس محتوا و الزامات 
پیمانه ها/ دروس

تهیه و اجرای برنامة جامع 
فعالیت های بخش ها

تهیة مواد و رسانه های 
یادگیری

تهیه و تدوین راهنماي برنامه درسي طراحی گروه و رشتة تحصیلی )با 
رشته و گرایش تحصیلی(

 انتخاب حرفه/ وظایف 
و كارها

نیازسنجی آموزشی )حرفه ها، 
مشاغل، شایستگی عمومی و ...(

طراحی مفهومی برنامه های 
درسی )اهداف دوره، چارچوب 

راهنما و...(

اصالح و بهبود

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

نیازسنجی شغلی/ 
حرفه

تدوین استاندارد 
شایستگی حرفه تحلیل تکالیف کاریتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفه

برنامة درسی جمهوری اسالمی ایران ارزشیابی مبتنی 
بر شایستگی تأکید شــده و استناد حداکثری به این 
اســناد در طراحی، تدوین و اجرای نظام ارزشــیابی 
پیشــرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی محور خود 
عاملی، برای ایجاد هماهنگی بین ذی نفعان آموزش های 
فنی وحرفه ای و فراهم کنند گان شرایط تحقق هدف های 

نظام آموزشی است.
مطالبات اسناد باالدســتی، تغییرات فناوری و نیاز 
بازار کار داخل کشور، تغییر در استانداردها و همچنین 
توصیه های بین المللــی، دفتر برنامه ریــزی و تألیف 
کتاب های درســی فنی وحرفه ای و کاردانش را مکلف 
كرد تا براســاس وظیفة قانونی خود، پس از سفارش و 
انجام پژوهش های بررسی و آسیب شناسی نظام سالی 
واحدی فنی وحرفه ای و کاردانش که از سال 1379 در 
هنرستان های کشور در حال اجراست، برای دستیابی 
به الگویی مناســب به طراحــی و بازنگری برنامه های 
درسی اقدام كند. از این رو دفتر در سال 1390 طرحی 
پژوهشی با عنوان »طراحی و تدوین فرایند برنامه ریزی 
درســی در آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی« را 
ســفارش داد. طرح پژوهشــی مذکور براساس اسناد 
باالدستی، مانند سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، ماده های 19 و 21 قانون برنامة 
پنجم توسعه، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، 
برنامة درســی ملی جمهوری اســالمی ایران و نقشة 

جامع علمی کشور تنظیم شــد. همچنین به منظور 
ارتقای سطح شایستگی نیروی کار کشور در مقایسه 
با سطح استاندارد جهانی، به استانداردهای بین المللی و 

توصیه نامه های مربوطه نیز توجه شده است. 
حاصل این پژوهش الگویی بود برای برنامه ریزی درسی 
در آموزش های فنی وحرفه ای، تعیین سطوح شایستگی 
و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه، توجه 
به ویژگی های شغل و شاغل، توجه به نظام صالحیت 
حرفه ای ملی و تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی 
در تدوین برنامه ها، از ویژگی های الگوی مذکور است. 
براساس این الگو، فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های 
فنی وحرفــه ای و مهارتی در دو بخــش دنیای کار و 
دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل 10 
مرحله و بخش دنیای آموزش شامل 15 مرحله است. 
نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرایند به 
صورت طولی و عرضی است. با این توضیح که طراحی 
و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط 

به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر است.
پس از تدوین اســتاندارد های شایســتگی حرفه 
براســاس فراینــد برنامه ریــزی درســی، تدویــن 
استاندارد های ارزشیابی حرفه ها مطابق با برنامة دفتر 
عملیاتی شد؛ با این توضیح که هر یک از واحد های 
حرفه در ســطح کارگر ماهر و کمک تکنیســین و 
تکنیسین شامل تعدادی شایستگی است که سنجش 

كلیدواژه ها: 
شایستگی فنی و غیرفنی، 
ستاد وصف، برنامه درسی 

ملی، نظام صالحیت 
حرفه ای

نمودار 1. فرايند برنامه ريزي درسي و آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش
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و ارزشــیابی به منظور اثبات آن شایستگی ها انجام 
می شود. هر واحد شایستگی از استاندارد دنیای کار 
بــرای اثبات پیروی می کند و مجموعه ای از آن ها به 
صورت معنی دار صالحیت حرفه ای در ســطح های 
1، 2 و 3 را می ســازد. اســتاندارد ارزشیابی حرفه 
سندی است که راهنمای سنجش، ارزشیابی و اثبات 

شایستگی در هر یک از سطح هاست.
مشارکت ذی نفعان به عنوان یک اصل در طراحی 
و تدوین استانداردهای ارزشیابی حرفه ها مورد توجه 
قرار گرفت و در مجموع از اطالعات كلیه دستگاه ها 
و نهادهــای متولــی آموزش هــای فنی وحرفــه ای 
غیررســمی از جمله وزارت ارشــاد، سازمان میراث 
فرهنگی، سازمان بنادر و كشتیرانی، صنایع دستی، 
جهاد و كشاورزی و... و شركت های بزرگ و كوچك، 
بنگاه هــای اقتصادی، كارخانجات صنعتی و تولیدی 
و تجربیــات بیش از 400 نفر از خبرگان اهل فن در 
سطوح كارگر ماهر، تكنسین و متخصصین حرفه ای 
در حرفه های گوناگون، در جلسات تدوین استانداردها 
استفاده شد. تدوین اســتانداردهای ارزشیابی برای 
رشــته های آموزش های فنی وحرفه ای با مشــارکت 
ذی نفعــان دنیای کار از نقاط قوت نظام ارزشــیابی 

پیشرفت تحصیلی آموزش های فنی و حرفه ای است.
نظام ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی در آموزش 
فنی وحرفه ای، علی رغــم دارا بودن ویژگی های قوت 
و فرصت های قابل اعتنا، با بعضی از چالش ها مواجه 
اســت که در صورت توجه و رفــع موانع، به فرصت 
تبدیل می شــوند. در غیر این صــورت، تهدیدهای 
بالقوه ای در اجرا و کیفیت بخشی و توسعه ارزشیابی 
مبتنی بر شایســتگی به حساب می آید. در ادامه به 

برخی از چالش های مهم پیش رو اشاره می شود.

1. اجرای مطلوب آموزش مبتنی بر 
شايستگی

اســتانداردهای عملکرد و مالک های ارزشــیابی 
براساس اســتاندارد ارزشیابی حرفه تنظیم و تدوین 
می شوند. برای سنجش شایستگی فرد، ارزشیاب باید 
از کسب شایستگی های فرد برابر استاندارد شایستگی 
حرفه اطمینان یابد. حال آنکه اجرا و آموزش صحیح 
استاندارد شایســتگی حرفه، خود متکی به عناصر 
دیگری همچون کیفیت و کمیــت فضا، تجهیزات، 

مواد آموزشی، و صالحیت حرفه ای آموزشگر است.

2. صالحیت های ارزيابان و اعتقاد به 

فرايند
ارزشیاب براســاس معیارها و شاخص های تعیین 
شده در استاندارد شایستگی حرفه، شایستگی های 
افراد را در حرفه مورد سنجش قرار می دهد. از آنجا 
که فرایند سنجش امری کاماًل تخصصی است، لزومًا 
ارزشیاب می باید ضمن برخورداری از صالحیت های 
الزم، به این شــیوه از ارزشــیابی اعتقاد الزم را نیز 

داشته باشد.
ارزشــیاب می باید ضمن دارابودن دانش تخصصی 
شایســتگی های موضوع ســنجش، دانــش مربوط 
بــه فرایند ارزشــیابی را دارا باشــد. صالحیت های 
حرفه ای ارزشــیاب در جریان ارزشیابی این موارد را 
شامل می شود: شایســتگی های فنی مورد نیاز بازار 
کار در خصوص موضوع قصد شــده برای ارزشیابی؛ 
شایستگی های غیرفنی مورد نیاز بازار کار؛ ایمنی و 
بهداشت؛ مدیریت منابع؛ اخالق حرفه ای در حرفه و 
رشته تحصیلی؛ شایستگی های مربوط به طراحی و 

اجرای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی.
فراینــد ارزشــیابی مبتنــی بــر شایســتگی از 
پیچیدگی هایی برخوردار است و دارابودن صالحیت 
تخصصی و شایستگی های آن زمانی کارامد است که 
ارزشــیاب از انگیزه و اعتقاد الزم برای اجرای فرایند 

ارزشیابی برخوردار باشد.

3. تفاوت نظام های ارزشیابی
تفاوت نظام های ارزشیابی از سه منظر قابل بررسی 

است:
1. تفاوت درون رشته ای: در این نوع از تفاوت، 
هنرجو در یک پایه، در نحوة ارزشــیابی درس های 
شایستگی های فنی، شایستگی های مربوط به سایر 
درس ها، مانند شایستگی های عمومی و پایه، تفاوت 

مشاهده می کند.
2. تفاوت در دوره هــای متفاوت تحصیلی: 
یادگیــری هنرجویان قبل از ورود به هنرســتان در 
دورة اول متوسطه در مقایســه با دورة هنرستان با 
نوع دیگری از ارزشیابی مورد سنجش قرار می گیرد.

3. تفاوت در دستگاه های آموزشی: در ادامة 
مسیر تحصیلیـ  حرفه ای هنرجویان در آموزش عالی 

در مقایسه با آموزش وپرورش تفاوت دیده می شود.
فقدان انسجام و هماهنگی الزم در رابطه با هر یک 
از انواع تفاوت در نظام های آموزشــی، دانش آموزان 
را دچار سردرگمی و افت عملکرد می سازد. مقایسة 
ویژگی ها و الزامات ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی 

50  ويژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش/ پاييز 1396



با ســایر مدل های ارزشیابی، نشــان از آن دارد که 
برخی از شــاخص های مدل های ارزشیابی کاماًل در 
تضاد با مدل دیگرند. لذا دوگانگی در نحوه ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلی می تواند به عنوان تهدیدی در 
اجرای ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی قلمداد شود. 
تدوین و اجرای زیرنظام  ارزشــیابی در سند تحول 
بنیادیــن در آموزش وپــرورش در این چالش نقش 

اساسی را ایفا می کند.

4. آزمون سراسری برای ادامة تحصیل 
در آموزش عالی

همواره تأثیرگذاری کنکور بر نحوة اجرای برنامه های 
درســی مصوب و مــورد نظر آموزش وپــرورش، به 
خصوص شــیوة ارزشــیابی از درس ها، محســوس 
بوده است. ارزشــیابی از طریق کنکور، بر حفظیات 
دانش آموزان متمرکز اســت. بــه خصوص، کنکور 
در شــیوة ارزشیابی درس  کارگاهی ناتوان است و از 
سه حیطة دانش، مهارت و نگرش فقط ارزشیابی از 
دانش داوطلبان را نشــانه مــی رود. در حالی که این 
موضوع در تعارض با ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
اســت. به دلیل اهمیت و وجــود تقاضای اجتماعی 

برای رتبه های برتر کنکور و در نهایت دســتیابی به 
رشــته های دانشگاهی، ممكن است اعتبار ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی تهدید شود.
تأکیــد بــر تأثیر ســوابق تحصیلــی، خصوصًا بر 
درس هایی که مبنای ارزشیابی آن ها شایستگی است 
و جایگزینی آن با آزمون سراســری در رشــته های 
پیوســتة کاردانی، از راه های برونرفت از این مشکل 

محسوب می شود.

5. آموزش و ارزشیابی توسط يک نهاد 
در نظام های آموزش مبتنی بر شایســتگی معمواًل 
ارزشــیابی جدا از نهاد آموزشــگر و توســط نهادی 
مســتقل صورت می گیرد تا صحــت و روایی نتایج 
ارزشــیابی از اعتبار بیشتری برخوردار باشد. در این 
نظام ها گواهی نامه ها و مــدارک صالحیت حرفه ای 
نیز توســط نهادهای مستقل که وظیفة ارزشیابی را 

برعهده دارند، صادر می شود. 
امکان عدم تحقق آموزش اســتانداردهای عملکرد 
و یــا بخشــی از آن و به تبــع آن، اجــرای فرایند 
ارزشیابی ناقص توسط آموزشــگر و مواجهه با انواع 
محدودیت های مرتبط با ارزشــیابی توسط مجریان، 
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نگاه تقلیل گرایانه به ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
را در پی دارد. 

6. فقدان الگوی اشاعه
منظور از اشــاعة فرایند ارزشیابی، اتخاذ تدابیری 
برای آگاه سازی شــركای حوزة ارزشیابی به منظور 
ایجاد وفاق و هماهنگی هرچه بیشــتر ذی نفعان در 
پذیرش و عملیاتی كردن نظام ارزشــیابی پیشرفت 
تحصیلی اســت. سیاست گذاران و برنامه ریزان کالن 
نظام های آموزشی، پس از حصول اطمینان از اعتبار 
درونی برنامه های طرح ریزی شــده، 
به دنبال تبیین آن در بدنة آموزشی 
هســتند و این موضوع به صورت از 
باال به پایین و از ستاد به صف انجام 

می پذیرد. 
از عوامــل عدم پذیــرش و وجود 
ناهماهنگی بین مجریــان و افرادی 
که در فرایند ارزشیابی مورد سنجش 
قرار می گیرند، نبود یک برنامة اشاعة 
منسجم و مناســب است. به منظور 
اشاعة ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 

می توان از موارد زیر بهره گرفت:
• برگزاری دوره های آموزشی برای 
آموزش و توجیــه مجریان آموزش 
و ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی 
از جملــه هنرآمــوزان، مدیــران و 

کارشناسان فنی وحرفه ای؛
• تولید فیلم آموزشــی و توزیع آن 

در هنرستان ها؛
• تولیــد فیلم آموزشــی و پخش 
در ســیما با هدف اطالع و آشنایی 
جامعه و والدین با رویکرد های نوین 

ارزشیابی؛
• برگزاری نشســت های هم اندیشــی در ارتباط با 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و نقد آن؛
• ارزشیابی از نحوة اجرای فرایند و اشاعه نتایج آن؛
• تعریــف پایان نامه های ارشــد و دکترا با موضوع 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی.

7. تصمیم گیری در مورد ابزارهای 
ارزشیابی

در ارزشیابی سنتی از روش ها و ابزارهایی استفاده 
می شود که عمدتًا با محفوظات دانش آموزان سروکار 

دارند. اما ارزشیابی مبتنی بر شایستگی زمانی موفق 
اســت که اندازه گیری عملکرد به صورت مناسب و 
فاقد هرگونه انفعال و کاســتی  انجام شود. به عبارت 
دیگر، ارزشــیابی هنگامی معتبر است که آنچه را در 
محدودة اندازه گیری آن اســت، به شــکل درست و 

مناسب اندازه گیری كند.
شــاید آزمونگر در فرایند آموزش برای شــناخت 
بیشــتر از »آمایه هــای یادگیــری« هنرجویان و یا 
بررســی پیشرفت بخشــی از حیطه های یادگیری، 
به ارزشــیابی تشخیصی و فرایندی به صورت کتبی 
اقدام كند. اما در مجموع، به خصوص در ارزشــیابی 
که به کسب شایستگی )صالحیت( توسط فراگیرنده 
منجر می شــود، تفکیک ابزارهای ارزشــیابی برای 
حصول اطمینان از دستیابی به یادگیری ترکیبی از 
حیطه های متفاوت )دانش، مهارت و نگرش( مناسب 
نیســت و خود عامل بازدارنده ای برای دستیابی به 

یادگیری مبتنی بر شایستگی می شود.

8. انواع سنجش در آموزش براساس 
شايستگی

1. مشاهدة عملکرد: اثبات شایستگی بر عملکرد 
براساس فرایند و رویة کاری متمرکز است.

2. آموزش مهارت: اثبات شایســتگی براســاس 
نمونة کار، نمونة مهــارت یا انجام یک پروژه خواهد 

بود.
3. شبیه سازها: اثبــات شایستگی براساس ارائة 

محصول نهایی یا مشاهدة فرایند است.
4. آزمون کتبی عملکردی: اثبات شایستگی از 
طریق انجام تکالیف کاری دانشی )سطح های باالی 

مهارت های شناختی( را نشانه می رود.
کافی نبودن زمان آموزش، مهیا نبودن تجهیزات، 
کمبــود مواد مصرفــی، نبود نیــروی متخصص در 
آموزش شایستگی، نبود ارزشیاب مطلع از شیوه های 
ارزشــیابی و متخصص با حوزة حرفه ای و دشواری و 
پیچیدگی های طراحی ابزارهای ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی، از عواملی هستند که می توانند در انتخاب 
ابزار مناسب در اجرای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 

مؤثر باشند.

9. درک مشترک از ارزشیابی مبتنی بر 
شايستگی 

زمانی اجرای برنامه با موفقیت همراه اســت که 
شــاخص های دروندادی، فرایندی و بروندادی آن 
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بــه یک میزان تحقق یابنــد و الزمة این امر، جدا 
از دارابودن زبان مشــترک در تعریــف آن برنامه 
و ملحقات آن، داشــتن درک مشترک و دقیق از 
چیســتی، چرایی و چگونگی آن است. در ارتباط 
با ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی نیز این موضوع 
مصــداق دارد. بــه عبــارت دیگــر، از معیارهای 
موفقیت ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی، درک 
مشترک از تعریف و کارکرد این نوع ارزشیابی در 
ستاد و صف، و بین طراحان، مجریان و هنرجویان 

و به طور کلی ذی نفعان آن است.
برخی از موارد كه درك مشتركشان برای ذی نفعان 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ضرورت دارد، عبارت 

است از: 
• صالحیت حرفه ای و سطوح آن؛

• شایستگی؛
• شایستگی های فنی؛

• شایستگی های غیرفنی )محوری(؛
• استاندارد عملکرد؛

• ارزشیابی مبتنی بر شایستگی؛
• الزامات و اصول ارزشیابی مبتنی بر شایستگی.

10. تصمیم گیری دربارة نحوة ارزشیابی 
مجدد

در آموزش مبتنی بر شایســتگی، با فرض اجرای 
آموزش مناســب و صحیح در همة ابعاد براســاس 
اســتانداردهای عملکرد که شــامل اجرای الزامات 
مربوط به آموزش مبتنی بر شایستگی است. تحقق 
شایســتگی برای همة فراگیرنــدگان دور از انتظار 
نیســت، بلکه شدنی است. گاه به دالیل گوناگون، از 
جمله حضور نداشــتن هنرجو در ارزشیابی پایانی، 
ارزشیابی تکرار می شود. در این موارد باید دقت شود، 
ارزشیابی مرحلة تکرار به لحاظ کیفی و کمی بدون 

هیچ گونه افتی اتفاق بیفتد.
نبود پشــتیبانی الزم برای تکــرار آزمون )مالی، 
تجهیزاتی، مــواد مصرفی و...(، فقــدان گزاره های 
قطعــی در آیین نامه هــای مربوطه، نبــود نیروی 
متخصص برای اجرای ارزشــیابی، و فقدان اعتقاد 
الزم به شــیوة ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی در 
اجــرای آن، از جملــه مواردی هســتند که تکرار 
ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی را با چشم پوشی از 
اســتانداردهای مورد نظر همراه می کند و به طور 
کلــی، تهدیدی جــدی برای ارزشــیابی مبتنی بر 

شایستگی محسوب می شود.

11. استفاده از اجزای بستة آموزشی
تاكنون تألیف و تولید اجزای بســتة آموزشــی در 
نظام جدید آموزشی در شــاخه های فنی وحرفه ای 
و کاردانش، به عنوان محتوای درســی برای تحقق 
آموزش مبتنی بر شایستگی، با چرخش اساسی همراه 
بوده است. در گذشته کتاب های درسی فنی وحرفه ای 
به عنوان منابع آموزشی تألیف می شدندو هنرآموزان 
فعالیت های یادگیری را برحســب شرایط محیطی 
و تفاوت هــای فــردی هنرجویان طراحــی و اجرا 
می کردند، کتاب های درسی این فعالیت را پشتیبانی 
می كردنــد، و جریان یاددهیـ  یادگیری در مســیر 
محتوا از طریق هنرآموزان محقق می شــد. در نظام 
جدید آموزشــی، بستة آموزشی جانشین کتاب های 

اصلی شده است. 
کتاب همراه هنرجو حاوی جدول ها، استانداردها، 
نقشــه ها و رویه های عملیاتی اســت و هنرجویان 
هنگام کار و ارزشیابی از آن استفاده می كنند. کتاب 
راهنمای هنرآموز برای هر کتاب درســی به عنوان 
هدايتگر جریان آموزش ارائه شــده اســت و دیگر 
نرم افزارها نیز در فضای یادگیری به تناســب مورد 

استفاده قرار می گیرند.
برنامه ریزان درسی استفاده از کتاب همراه هنرجو 
را در فرایند ارزشیابی توصیه كرده اند و انجام این كار 
در شیوه نامة ارزشیابی به صورت قانونی مجاز دانسته 
شده اســت. برخی ویژگی های كتاب همراه هنرجو 

عبارت اند از:
• کاهش اضطراب در ارزشیابی

• کاهش حجم سایر اجزای بسته آموزشی
• بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری

• ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل
• استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

• کمک به تحقق شایستگی یادگیری مادام العمر
• پیوند دادن دروس مختلف رشته

• کاربرد در دنیای واقعی کار
اما ویژگی مهم دیگر آن تسهیل سنجش و ارزشیابی 
از هدف های اصلی است. با وجود این کتاب می توان با 
استفاده از انواع روش ها و ابزارها، توانایی هنرجویان را در 
استفاده از شایستگی های پایه در موقعیت های متفاوت 
به صورت معناداری منعکس كرد و به آن ها در دستیابی 
به ســطوح باالتر شایستگی های فنی و غیرفنی یاری 
 رساند. بنابراین استفاده از کتاب همراه هنرجو هنگام 
ارزشیابی توســط هنرجویان از عوامل تسهیل کنندة 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی محسوب می شود.
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مقدمه 
تركیــب  از  اســت  عبــارت  »شایســتگی« 
مجموعــه ای از ویژگی هــای مــورد نیــاز بــرای 
خــاص شــرایط  در  هوشــمندانه   عملكــرد 

]Gonez ,1994[. دنیــای كار نوظهور مســتلزم 
مجموعــه ای از مهارت های عمومــی جدید برای 
"اشــتغال پذیری پایدار" اســت. برای سال ها تصور 

می شد، هر كس دانش یا مهارت فنی بیشتری داشته 
باشد، پیشرفت شغلی بیشتری خواهد داشت. ولی 
امروزه، مطالعات انجام شــده نشان داده اند كه برای 
رسیدن به مراتب باالی شغلی، اهمیت مهارت های 
غیرفنی بیشتر از مهارت های فنی است. در دستیابی 
به موفقیت های شغلی، بیشترین سهم به مهارت های 

غیر فنی اختصاص دارد ]اسمعیلی،1387[. 

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی مهارت، 
مهارت  های كلیدی، 
شایستگی فنی، 
اشتغال پذیری

سنجش و ارزشیابی مهارت ها 
ــتگی های غیرفنی ــ و شايس

احد نويدی مقاله
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كســب شایســتگی های فنی ناظر بر یك شغل 
خاص نیازمنــد مجموعه ای از مهارت های عمومی 
یا غیرفنی است. كسب این مهارت ها برای عملكرد 
ماهرانة هر »كارگر دانش« در خوشه ای از مشاغل 
ضرورت دارد. البته وســعت و سطح این مهارت ها 
ممكن است از یك گروه حرفه ای به گروهی دیگر 
متغیر باشد. این مهارت ها مستقل از بخش هستند 
و زیربنای مهارت های فنی را تشكیل می دهند. به 
عالوه، بر ویژگی های شــخصی افــزوده و بار دیگر 
با مهارت های خاص مشــاغل تركیب می شــوند و 
می توانند بهره وری افراد را بهینه ســازند ]2009, 

.]Majumdar
 با وجود اینكه در چشم انداز اجتماعی و اقتصادی 
متغیر عصر حاضر نمی توان هیچ فهرست واحدی 
از مهارت های عمومی)غیرفنی( را  برای یك شغل 
یا بخــش درنظرگرفت، ولی تســلط یادگیرنده بر 
مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های موردنیاز 
برای اشــتغال در قرن 21 ضروری اســت. انجام 
این مهم نیازمند به کارگیری روش های مناســب 
تعلیم و تربیت، تلفیق الگوها و شكل گیری مهارت  ها 
مطابق با نظام ها و مؤسســات آموزشــی، در همة 
سطوح آموزشی است. بنابراین، کسب مهارت های 
عمومی، به عنوان یك گذرنامة منعطف در محل كار 
برای حركت از یک شــغل به شغل دیگر و مجوز 
ورود به هر یك از شرایط و محیط ها در چارچوب 
نیازمندی های قــرن 21 خواهد بــود. مهم ترین 
چالش برنامه های آماده سازی برای كار و اشتغال، 
ارزیابی شایستگی های مورد  برقراری شــیوه های 
انتظار اســت. مستند كردن تغییر در رفتار انسان، 
در بهترین حالت دشوار است و به ندرت می توان آن 

را به برنامه ای خاص نسبت داد. 

تعريف مهارت های عمومی و 
شايستگی  های غیر فنی

در ادبیات موجود برای اشاره به مفهوم»مهارت های 
كلیــدی مرتبط با دنیای كار«1 از مفاهیم مترادف، 
نظیر»مهارت های پایــه«2، »مهارت های اصلی«3،  
»شایســتگی های  یا  غیرفنــی«4  »مهارت هــای 
كلیدی«5، استفاده شده اســت. معنا ومفهوم این 
مهارت هــا در همة منابع كاماًل یكســان نیســت. 
باوجود این، تفاوت  در تعاریف چندان بارز نیست. 
در همة منابع بر چند مهارتی بودن، انعطاف پذیری 
و سازگاری تأكید شده است. مهارت های عمومی، 

مهارت های قابل انتقالی هســتند که كسب آن ها 
برای اشــتغال در ســطوح متفاوت برای بیشــتر 
افراد ضــروری اســت ]keams ,2001[. امروزه 
در سیاســت گذاری و پژوهش، عمومــًا از مفهوم 
»مهارت های عمومی برای اشتغال پذیری«6 استفاده 
می شــود. طبق تعریف »اتاق بازرگانی استرالیا«7 
)ACCI(، مهارت های عمومی برای اشتغال پذیری، 
مهارت هایی هستند )نظیرانعطاف پذیری، سازگاری 
و مدیریت خویشتن( كه بخش صنعت و تجارت به 
 ,kearns,2001[ آن ها عالقه مند است و نیاز دارد

 .]curtis& me kenzie ,2001

مهارت های عمومی قصد شده 
مژومدار )2009( برای بقــای كارگر دانش در 
دنیای اقتصــاد دانش محور رقابتــی، مهارت های 

عمومی اصلی را به شرح زیر پیشنهاد كرد: 
é مهارت های تفكر انتقادی و حل مسئله: 
نیــروي كار ماهر نیاز دارد كــه مهارت های تفكر 
انتقــادی را بــرای تعریف مســائل در حیطه های 
پیچیده، هم پوش و مبهم توسعه دهند و از ابزارها 
و كارشناسان در دسترس برای جست وجو، تدوین 
مسئله، تحلیل، تفســیر، طبقه بندی نظرات، پیدا 
كردن بدیل ها و انتخاب بهترین راه  حل اســتفاده 

كنند. 
é مهارت هــای تفكر خالق: نیروي كار ماهر 
نیــاز دارد كه تفكر خالق را بــرای تولید ایده  های 
جدید به هنگام حل مسئله و كشف اصول، فرایندها 
و فراورده های جدید توسعه دهند. نقش مهارت های 

تشخیص و طراحی بسیار مهم خواهد بود. 
é مهارت های مديريت اطالعات: نیروي كار 
ماهر نیاز دارد كه ظرفیت خود را در زمینة اكتساب، 
قرار دادن، جســت وجو و پیدا كردن اطالعات برای 
تصمیم  سازی مؤثر، توسعه دهند. آن ها نیاز دارند كه 
اطالعــات را ارزیابی كنند و بدانند كه چگونه با آن 

مرتبط شوند و از آن استفاده كنند. 
é مهارت های ارتباطی: نیروي كار ماهر نیاز 
دارد مهارت هــای ارتباطی خود را در رســانه های 
متنوع، بــرای مخاطبان گوناگون، با اســتفاده از 
ابزارهــای ارتباطی، به ویــژه ارتباط های اینترنتی، 

توسعه دهند. 
éمهارت های كار تیمی: نیروي كار ماهر برای حل 
مسائل پیچیده، خلق ابزارهای پیچیده، ارائة خدمات و 
تولیدات به كار تیمی نیاز دارد. همكاری، هماهنگی و 
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جدول1. مهارت ها و شايستگی های مورد نیاز دنیای كار )اسكنز(

شايستگی هايی كه كارگران كارامد می توانند به طور مؤثر اجرا 
كنند:

منابع
é مدیریت و تخصیص بهینة زمان، پول، مواد، 

فضا و كاركنان

مهارت های بین 
فردی

é كارگروهی در تیم
é یاد دادن به دیگران
é خدمت به مشتریان

é رهبری و هدایت 
é مذاكره و گفت وگو

é كار كردن با افرادی از زمینه های فرهنگی 
متنوع

اطالعات

é به دست آوردن و ارزیابی داده ها
é سازمان دهی و حفظ و نگهداری فایل ها

é بیان، تفسیر و برقراری ارتباط
é استفاده از رایانه برای پردازش اطالعات

سیستم ها

é فهم كاركرد سیستم  فناوری و نظام های حاكم 
بر سازمان های اجتماعی

é نظارت و صالح عملكرد
é طراحی یا بهبود نظام ها 

فناوری
é انتاب ابزارها و تجهیزات

é كاربرد فناوری برای انجام تكالیف معین
é حفظ و نگهداری و رفع عیب فناوری ها 

مهارت های بنیادين، 
شايستگی  مورد نیاز: 

مهارت های پايه

é خواندن 
é نوشتن 

é حساب كردن و استفاده از ریاضیات
é صحبت كردن 

é گوش كردن 

مهارت های تفكر

é تفكر خالقانه
é تصمیم سازی

é حل مسئله
é دیدن چیزها با چشم ذهن
é دانستن چگونه یاد گرفتن

é استدالل

ويژگی های 
شخصیتی

é پذیرفتن مسئولیت فردی
é عزت نفس

é اجتماعی بودن
é خود رهبری )ادارة خویشتن(

é یكپارچگی شخصیت

كار تیمی، كلیدی برای موفقیت خواهد بود. 
é فنــاوری كاربرد مهارت هــا: ظرفیت به 
كار بردن فناوری، به ویژه اســتفاده از مهارت های 
حســی و حركتی در فناوری رایانه در عصر دانش 
ضروری است. كارگران دانش نیاز دارند تجهیزات را 
همراه با فهم اصول علمی و فناوری موردنیاز برای 
جست وجو، اكتساب، ســازگاری و به كار انداختن 

نظام ها )دستگاه ها( به كار گیرند. 
é مهارت های يادگیری خودگردان: تغییرات 
سریع فناوری مستلزم تشخیص و تجویز نیازهای 
آموزشــی توسط خود فرد اســت. كارگران دانش 
باید حركت خود را در مسیرهای شغلی و استمرار 
یادگیــری مهارت هــای جدید، مدیریــت كنند. 
یادگیــری برای آموختن و یادگیری در طول عمر، 
عاملی كلیدی بــرای ادامة زندگــی در این عصر 

محسوب می شود. 
é مهارت های درك و فهم بین فرهنگی: در 
عصر جهانی شدن، كارگران دانش باید بتوانند در 
جامعة چندفرهنگی كار كنند. آن ها برای انجام كار 
مؤثر در تیم باید ادراك بین فرهنگی داشته باشند. 

مهارت ها و شايستگی های بنیادی 
اسكنز

در مطالعة »اســكنز«8 مجموعه ای از مهارت ها، 
شایســتگی ها و ویژگی های شــخصیتی به عنوان 
ویژگی هــای مــورد نیاز جوانــان بــرای رقابت 
موفقیت آمیز در محل كار، شناسایی و تعریف شده 
است كه در جدول 1 منعكس شده اند. تلفیق این 
مهارت ها در برنامة آمادگی علمی دانش آموزان به 

عهدة نظام آموزشی است. 

شیوه های ارزشیابی شايستگی های 
غیر فنی اشتغال پذيری 

از زمــان انتشــار گزارش اســكنز بســیاری از 
برنامه های آماده ســازی بــرای كار، یافته های این 
گزارش را در تدویــن برنامه و اجرای فعالیت های 
خــود گنجانده اند. اما، مهم ترین چالش برنامه های 
آماده ســازی برای كار و اشــتغال، برقراری رابطة 
ابزارها و روش های سنجش با تغییرات مورد انتظار 
در مهارت ها و شایستگی های جوانان است. همواره 
از مجریان برنامه ها خواســته می شــود تا با دقت 
بیشتری به مستند كردن اثرات برنامه بپردازند. با 
این حال، تغییر در رفتار انسان، یك افزایش مطلوب 
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یا كاهش ناخواسته در مهارت، برای مستند كردن 
در بهترین حالت دشوار است و به ندرت می توان آن 

را به برنامه ای خاص نسبت داد. 
در گذشــته، ارزشــیابی حرفه ای بر انجام برخی 
اقدامات در پایــان برنامه، نظیر اجرای آزمون های 
معلومات یا پیش بینــی رفتارهای فردی در آینده 
متكی بود. باوجود این، روش های مرسوم سنجش ، 
نظیر استفاده از آزمون های مداد-كاغذی )قبل، در 
حیــن و یا بعد از اجرای برنامــه(، مهارت یا رفتار 
را به طور دقیق اندازه نمی گیرند. زیرا »دانســتن« 
معادل »انجام دادن« نیســت. ارزشــیابان تالش 
كرده اند این شــكاف را با ارســال پرسش نامه های 
خودســنجی و انجام مصاحبه پر كنند و با تركیب 
اطالعات كافی تعیین كنند كه آیا اجرای برنامه ها 
به نتایج موردنظر منجر شــده اند یا خیر.]2001, 

]Bernard
 بخشــی از راه حل این اســت كه با اســتفاده از 
گزارش اســكنز به عنــوان راهنما، ابــزاری برای 
گردآوری داده ها تدوین و به جای دانش بر اعمال 
تأكید شــود. بخــش دوم راه حل این اســت كه 
تغییــرات رخ داده در ویژگی های جوانان در حین 
یادگیری، تمرین و یا اجــرای مهارت ها و رفتارها 
مشاهده و ثبت شوند. برنامه های موفق آماده سازی 
برای كار، شامل فرصت هایی است برای اكتساب و 
تمرین مهارت های خاص تعریف شــده در گزارش 
اسكنز از طریق یادگیری برنامه های ضمن خدمت، 
كارآمــوزی، شبیه ســازی و كارآفرینی كه این امر 
گردآوری اطالعــات در ضمن اجرای مهارت مورد 

نظر را آسان می كند.

تجربة استرالیا در ارزشیابی مهارت ها 
و  شايستگی های غیر فنی

آموزش مبتنی بر شایستگی شاه بیت نظام آموزشی 
اســترالیا  تلقی می شود. در این كشور برنامه ریزان 
متعهدند كه اطالعات مربوط به شایســتگی های 
كلیدی غیرفنی را در بستة آموزشی تركیب كنند 
و معمــواًل تلفیق شایســتگی های كلیدی در یك 
راهبرد سنجش گسترده، بر سنجش جداگانة آن ها 
 National Center for[.ترجیح داده می شــود
Vocational Education Research[ برای 
حصول اطمینان از اینكه شایســتگی های كلیدی 
مورد سنجش قرار می گیرند، این شایستگی ها در 
مرحلة تدوین بستة تربیتی با مواد یادگیری تلفیق 

می شوند. برنامه ریزان ضمن توجه به شایستگی های 
كلیدی و الزامات محل كار، اســتاندارد شایستگی 
را از طریق تدوین یك فهرســت بازبینی مهارت و 
دانش برای شركت كنندگان مفهوم سازی می كنند.
 در برخی مراكز آموزش فنی و حرفه ای اســترالیا 
معیارهایی برای عملكرد در هریك از ســه سطح 
شایستگی كلیدی مورد نظر ماير تعیین شده است. 
باوجود این، ارزیابان سایر سازمان های كاراموزی با 
ایدة ســنجش شایستگی ها در سه سطح در داخل 
برنامة خودشــان راحت نیســتند. در واقع، برخی 
كاركنان فهم روشــنی از ســه ســطح شایستگی 
ندارنــد. در تدویــن روش های ســنجش، آگاهان 
دامنه ای وســیع از راهبردها را اتخــاذ كرده اند و 

برخی همكاری گسترده ای را شكل داده اند.
 در مورد »ســنترلینگ«، گروه هایی برای تدوین 
برنامه  های معین كارآموزی كه در آن مهارت های 
عمومی تلفیق شــده اند، گردهم آمده اند. اعضای 
تیم سنجش سنترلینگ از ارزیابان محل كار، افراد 
برخوردار از آموزش عالــی و افرادی با زمینه های 
قوی صنعتی تشــكیل شــده اند و بــرای تدوین 
راهبردهای توافق شده همكاری می كنند. در یك 
مؤسســة دیگر، رویكرد پذیرفته شده این است كه 
در یــك فرایند طوالنی مدت، از گروه های كانونی، 
تعامالت  پژوهشگران، جلسات توســعة حرفه ای، 
با صنعت و مشــورت و بررسی دقیق برای تدوین 
برنامة تلفیقی اســتفاده شود. در برخی سازمان ها، 
برای حصول اطمینان از اینكه انتظارات یكســانی 
برای ســنجش مهارت های عمومی تعیین شــده 
اســت، از همكاری سایر معلمان و جلسات تعدیل 

در سطح مؤسسه استفاده می شود.
در یك مطالعه  بســیاری از مصاحبه شــوندگان 
براین بــاور بودند كه به دســتورالعمل هایی برای 
ســنجش مهارت هــای عمومی دسترســی كافی 
ندارند و مطــرح كردند كه منابعــی برای تدوین 
چنین دســتورالعمل هایی ندارند. در نتیجه، آن ها 
به اطالعات داخل بســتة آموزشی تكیه می كنند 
كه عمومًا، دســتورالعمل های سنجش مهارت های 
عمومی داخل نسخه های اول بستة آموزشی ناكافی 
هستند. در غیاب دســتورالعمل های رسمی برای 
ســنجش مهارت های عمومی، فرایند سنجش بر 
مبنای  قضاوت مبتنی بر فهم كلی افراد خواهد بود.
در حالی كه ســنترلینگ چارچوب معناداری كه 
مهارت هــای كلیدی و عمومــی را برای یادگیری 
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و ســنجش معرفی می كند، معرفی كرده اســت، 
این مهارت ها به طور مســتقیم مورد سنجش قرار 
نمی گیرند. زیرا آن ها به طور كامل در بستة آموزشی 
جاسازی شده اند. الزامات سنجش برای هر پیمانه 
طوری طراحی می شــود كه سنجش مهارت های 
عمومی مرتبط بدون نیاز به توجه مستقیم به آن ها 

در اطالعات مكتوب تأمین شود.
وقتی كــه شایســتگی های غیر فنــی در واحد 
شایســتگی به صورت  واحدهــای منفك یا مالك 
عملكرد در داخل شایســتگی تعیین شــده است، 
راهبرد عمومی برای كسی كه این شایستگی ها را 
كســب نكرده، این است كه فرصت بیشتری برای 
كسب آن ها داده شود و مجدداً مورد سنجش قرار 
بگیرند. مسئله زمانی پیش می آید كه مهارت های 
عمومی به صورت روشن در بستة آموزشی مشخص 
نشده باشند. در این قبیل موارد، سنجش بر كسب 
شایســتگی حرفه ای متمركز می شود و شایستگی 
عمومــی مورد غفلــت قرار می گیــرد. اگر مالك 
عملكرد ناظر بر شایســتگی های عمومی در بستة 
آموزشی تصریح نشده باشد، ممكن است ارزیابان 
بــرای تضمین روایــی نخواهند خــارج از مالك 

سنجش چیزی را مورد سنجش قرار بدهند.
مهم ترین عوامل در سنجش مهارت های عمومی 
همــان جنبه های بنیــادی در هر نوع ســنجش 
هستند. نمونه هایی از جنبه های مهم عبارت اند از: 
دادن دامنه ای از فرصت هــا به یادگیرندگان برای 
نشان دادن شایستگی، بیان روشن شواهد مورد نیاز 
و فرایندهای ســنجش همراه با بازخورد روشن در 
مورد كیفیــت عملكرد یادگیرنده. به اســتفاده از 
سنجش كل نگر، محك زدن ابزارها و اعتباربخشی 
شــواهد فراهم شــده توســط یادگیرنده، توصیه 
شده است. باید توجه داشــت كه ارائه و سنجش 
مهارت های عمومی با محدودیت های عمده همراه 
اســت و چندان قطعیت ندارد. بــا توجه به فقدان 
تعریف روشــن و راهنمای مكتوب در داخل بستة 
آموزشــی و برنامة درسی، و  همچنین محدودیت 
دسترســی عوامل اجرایی به محیط های كار، دقت 

و صحت نتایج ارزیابی چندان قابل اعتماد نیست.
مهارت های عمومــی باید به صورت ســازه های 
قابل اندازه گیری تعریف شــوند تــا امكان ارزیابی 
آن ها وجود داشــته باشد. ســنجش اهمیت دارد، 
زیرا اطالعاتی دربارة پیشــرفت افراد در ارتباط با 
انتظارات فراهم می سازد. اما ارزشمندی آن به این 

اســت كه عالئم آن برای معلمان، یادگیرندگان و 
ســایر گروه های ذی ربط، از جمله كارفرمایان مهم 
اســت ]Matlers & curtis,2008[. روش های 
سنجش و ارزیابی مهارت های عمومی الزاماتی دارند. 
ســنجش برای رسیدن به ســه مجموعة گستردة 
اهداف اجرا می شــود؛ از جملــه ارتقای یادگیری، 
اندازه گیری پیشــرفت فردی، و ارزشیابی برنامه ها. 
هر رژیــم ارزیابی نیاز دارد كه در آن،  مجموعه ای 
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از فعالیت های یادگیری و سنجش اتفاق بیفتد و از 
طریق آن از شــواهد عملكرد برای اطالع از نتیجة 
تجارب یادگیری و تراكــم به منظور فراهم كردن 
مبنایی برای گزارش پیشــرفت، استفاده می شود. 
بــرای اینكه نظام های ارزیابی در فراهم ســاختن 
بازخوردهای آموزنده برای یادگیرندگان و معلمان 
مفید باشــند، و نیز برای گزارش پیشرفت، سطح 

عملكرد باید روشن باشد. بنابراین، الزم است:

é هر مهارت اشتغال پذیری به صورت سازه قابل 
اندازه گیری تعریف شود.

é توصیف های عملكرد كلی تدوین شوند.
é بــرای هر جنبه از هر مهــارت توصیفگرهای 

استاندارد ابداع شود. 
از روش هــای متفاوتی برای ســنجش و ارزیابی 
مهارت های عمومی)غیرفنی( استفاده می شود كه 
هریــك مزیت ها و معایبی دارند. در اینجا به ســه 
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روش مرسوم اشاره می شود:

آزمون های استاندارد
عالوه بر هزینة باالی تدوین آزمون های با كیفیت، 
یكی از معایب عمدة آزمون های استاندارد این است 
كه نمی توانند همة جنبه های برخی از مهارت های 
عمومی را بســنجند. نیاز است، مهارت های معین، 
نظیر كار تیمی، در شــرایط معتبر ارزیابی شوند و 
آزمون مداد - كاغذی یا آزمون آنالین این بافت را  
فراهم نمی ســازند. این آزمون ها از روایی و پایایی 
برخوردارند، ولی چون مســتلزم تعامل و دخالت 
نیســتند، اثرات ارزشــمند بازتاب سنجش از بین 

می رود.

 تكالیف عمومی سنجش
تكالیف ســنجش برای این توســعه یافته اند كه 
فرصتی را برای دانش آموزان فراهم سازند تا آن ها 
طیفی از توانایی های مرتبط را نشان بدهند كه در 
مجموع یك توانایی شــناختی پیچیده را تشكیل 
می دهند. پاســخ دادن به این تكالیف ابعاد متعدد 
دارد و دربارة هر جنبه مطابق توصیف های ســطح 
عملكرد قضاوت می شــود. از آنجا كه تكالیف باید 
در همة برنامه های درسی مدرسه مشترك باشند، 
نقشــة تمرین نیازمند آن اســت كه فرصت هایی 
برای هریــك از مهارت های عمومی در داخل اكثر 
موضوعات درسی تعریف شــود. برای اطمینان از 
پوشش كامل برنامة درسی، الزم است تعداد قابل 
توجهی از تكالیف توســعه یابند. سنجش عملكرد 
دانش آموز توســط معلم كالس مورد تأكید است. 
در حالــی كه این كار ممكن اســت باری بر معلم 
تحمیل كنــد، اما اســتفاده از فعالیت های برنامة 
درسی موجود، اختالل در تدریس و یادگیری را به 
حداقل می رســاند و در واقع می تواند برنامة تجربه 

شده را ارتقا دهد.

قضاوت گروهی معلمان
معلمان با هم جلساتی برگزار می كنند و یا هنگام 
تعامل در فعالیت های مشــترك مدرسه در طول 
سال تحصیلی، مهارت های اشتغال پذیری هر یك از 
دانش آموزان را بررسی و ارزیابی می كنند. معلمان 
هریــك از مهارت های اشــتغال پذیری را به نوبت 
بررسی  و شــواهدی برای نشــان دادن موفقیت 
دانش آموز توصیف می كنند. تنوع بافت ها نیازمند 

توصیف استانداردهای قابل تنظیم است. بار اضافی 
ایــن كار بــر دوش معلمان قابل كنترل اســت و 
می تواند بخشی از فرایندهای عادی گزارش مدرسه 
باشد. در این روش، وسعت اثرات بالقوة سنجش بر 
معلمان و دانش آموزان روشن نیست. نقطة ضعف 
این روش آن اســت كه به گزارش مقایسه ای میان 

عملكرد مدارس منجر نمی شود.
ارزیابی شایســتگی های كلیدی بــرای حصول 
اطمینان از اینكه همــة آن ها در طول دورة كامل 
سال های 11 و 12 حاصل شده اند، انجام می شود. 
هر فعالیت نظیر تولید یك گزارش میدانی، ممكن 
اســت فرصتی برای سنجش هم زمان چند مهارت 
عمومی فراهم ســازد. فرایند سنجش هم زمان به 

شرح زیر توضیح داده می شود: 
»مــا از آن ها می خواهیم كه به برقراری ارتباط و 
تبادل ایده های خود به صورت روشــن، منطقی و 
جامــع بپردازند. همچنین، آن ها نیاز دارند بتوانند 
زمان خود را ســازمان دهی كنند. ما انتظار داریم 
آن ها درگروه ها كار كنند. آن ها ملزم هستند هنگام 
جمــع آوری داده ها، گزارش های خــود را طراحی 
كننــد و نیز برای تدوین گــزارش از فناوری بهره 
بگیرند. بنابراین، فرایند سنجش به طور هم زمان از 

روی چند مهارت عمومی می گذرد«.
شایســتگی های غیرفنی را می توان در محل كار 
و موقعیت واقعی مورد ارزیابی قرار داد. ســنجش 
مبتنی بر محــل كار معمواًل ســنجش مبتنی بر 
شایستگی است. سنجش برخی از شایستگی های 
حرفه ای با اســتفاده از روش های ســنتی )مانند 
پاســخ های  نوشــتن  و  آزمون های چند گزینه ای 
به كار  است. سنجش»ســطح  تشریحی( دشــوار 
بســتن« همیشه دشوار بوده است. زیرا به عملكرد 
حرفه ای فرد در بافت واقعی اشاره می كند.سنجش 
مبتنی بر محل كار به سنجش كارهای عملی اشاره 
می كند كه افراد به طــور واقعی در محل كار خود  
انجام می دهنــد  ]PMETB ,2007[.  این نوع 
ســنجش و ارزیابی معتبر تلقی می شــود، زیرا بر 
كاربرد دانش و مهارت در بافت دنیای واقعی تأكید 

 .]Wavgh & Gronlund ,2013[می كند
سنجش باید به عنوان برنامه ای از فعالیت در نظر 
گرفته شــود كه به جذب اطالعات كمی و كیفی 
از منابع مختلف نیاز دارد. بنابراین، ســنجش افراد 
در محیط واقعــی كار فرصتی بــرای جمع آوری 
اطالعات كافی به منظور ترســیم تصویری كامل از 
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آن ها فراهم می ســازد. همچنین، این كار از طریق 
تدارك بازخورد و تشویق بازاندیشی، اثری نیرومند 
بر یادگیری مبتنی بر كار دارد. با توجه به اهمیت 
تلفیق تدریس، یادگیری و ســنجش و نیز با توجه 
به اینكه ســنجش راننده یادگیری است، ضرورت 
دارد ســنجش مبتنی بر محل كار بر ویژگی های 
مهم تمركز داشــته باشد نه آسان ترین آن ها برای 
ســنجش. ســنجش ویژگی های حرفه ای پیچیده 
با اســتفاده از روش های سنجش استاندارد بسیار 
دشــوار اســت و  ترجیح دارد ایــن ویژگی ها در 
موقعیت واقعی محل كار سنجیده شوند. بنابراین، 
مشــاهدة افراد در موقعیت زندگی واقعی بســیار 
مهم اســت و تلفیق چند نمونه از عملكرد را برای 
دادن چشــم انداز كلی و جامع از یادگیرنده فراهم 

می سازد.

ابزارهای سنجش شايستگی غیر فنی
از نظر مفهومی، شایســتگی های غیرفنی شبیه 
شایســتگی هایی هســتند كه به عنوان غایت ها یا 
اهــداف نهایی نظام تعلیم و تربیــت عمومی)مانند 
پرورش احســاس مسئولیت، خالقیت و...( در نظر 
گرفته شــده اند. بنابراین، برای سنجش و ارزیابی 
این شایســتگی ها می توان از همان ابزارهای رایج  
استفاده كرد. بدیهی اســت كه نگرانی از روایی و 
پایایی ابزارهای ســنجش تربیتــی همواره وجود 
داشــته و برای كاهــش این نگرانی تالش شــده 
است، از روش ها و ابزارهای چندگانه استفاده شود. 
اســمعیلی)1390( ابزارهای قابل استفاده برای 
سنجش مهارت ها و شایستگی های غیر فنی را به 

شرح زیر فهرست كرده است:
شامل آزمون های  آزمون شفاهی و كتبی:   é
صحیــح و غلط، جــور كردنی، چنــد گزینه ای، 
تشریحی و كوتاه پاســخ. این آزمون ها برای حوزة 
شناختی متناسب با سطح شایستگی مورد انتظار 

انتخاب می  شوند.
كتبی  آزمون  شــامل  سنجش عملكردی:   é
عملكردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 
پروژه  های طوالنی مدت، ســنجش 360 درجه ای 

و...
é سنجش مشاهده ای: شامل سنجش براساس 
فهرست وارســی، مقیاس های درجه بندی، واقعه 

نگاری و...
é ســنجش عاطفــی: شــامل اســتفاده از 

پرســش نامه، افتراق معنایی، ســنجش نگرش با 
مقیاس لیكرت، مصاحبه.

é سنجش پیگیرانه: شامل مصاحبه با كارفرما، 
مشــاهده در حین انجام كار، سنجش پیرو و... از 
این نوع سنجش برای اطمینان از كسب شایستگی 

موردنظر در محیط كار واقعی استفاده می شود.
é ســنجش همه جانبه)تركیبی(: شــامل 
اســتفاده از كارپوشه، 360 درجه ای و... از این نوع 
ســنجش برای ارزیابی كلــی حوزه های یادگیری 

استفاده می شود.
برای مثــال، از روش مشــاهده، مصاحبه با فرد 
و رهبر تیم، می توان برای ارزشــیابی شایســتگی 
كار تیمی اســتفاده كرد. برای هریك از ســطوح 
شایســتگی كار تیمی و نوع كار و كیفیت كار نیز 
ممكن است از روش ویژه استفاده شود. ارزشیابی 
كار تیمی یك ارزشیابی مبتنی بر فرایند است كه 
در طول زمان انجام كار اتفــاق می افتد. بنابراین، 
بهتر است از ارزشــیابی تكوینی استفاده شود و یا 
طول زمان ارزشــیابی تراكمی به اندازة كافی باشد 
و از روش های كیفی اســتفاده شــود. باید توجه 
داشــت كه ارزشیابی كار تیمی و تشخیص زمان و 
نقطة رسیدن به سطح شایستگی موردنیاز توسط 
هنرجویــان یا شــاغالن، كاری مشــكل و طاقت 

فرساست ]اسمعیلی، 1393[.
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مقدمه
در حوزة آموزش و تربیت فنی وحرفه ای مجموعه ای 
از اصطالحات وجود دارند که در بسیاری از موارد به 
زمینه و کاربرد وابسته اند و در موقعیت های متفاوت، 
به دلیــل تنوع این آموزش ها، تفــاوت معنایی ایجاد 
می کنند. بســیاری از کاربران و دست اندرکاران این 
آموزش ها، بدون توجه به حوزة معنایی و مصداق های 
آن، از این واژگان و اصطالحات استفاده می کنند که 
ممکن اســت مقصود را نرساند و موجب سردرگمی 
شــود. مثاًل در این آموزش ها برای دبیــران از واژة 
»هنرآموز«، برای دانش آموز از واژة »هنرجو« و برای 
مکان آموزش از واژه »هنرســتان« استفاده می شود 
که براســاس زمینه و کاربرد تعریف شده اند. از این 
موارد زیاد هستند که متأسفانه به غلط مورد استفاده 
قرار گرفته اند. به عنوان نمونه، شاخة فنی وحرفه ای 
و کاردانــش از ایــن منظر با هم چــه تفاوت هایی 
دارنــد؟ واژگان تخصصــی به زبان اصلــی در این 
مورد چه کلماتی هســتند؟ یا آموزش ها با عناوین 
فنی، حرفه ای، مهارتی، کارآموزی، کارورزی، استاد 

شاگردی، شغلی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

به اين نمونه توجه کنید. آيا تعريف ما از اين 
واژه همین بوده است؟

Technical and vocational education and 
training (TVET)

تربیت و آموزش فنی وحرفه ای

• اصطالحی جامع که به ابعادی از فرایند آموزش 
اطالق می شود که عالوه بر آموزش عمومی، مطالعه 
فناوری ها و علوم مرتبط، مهارت های عملی، نگرش ها، 
ادراک و دانش مربوط بــه حرفه ها را در بخش های 
اقتصادی و زندگی اجتماعی شــامل می شود. موارد 
زیر نیز در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای لحاظ شده 

است:
الف( بخشی از آموزش عمومی؛

ب( وســیلة آماده سازی برای رشته های حرفه ای و 
برای مشارکت مؤثر در دنیای کار؛

ج( وجهــی از یادگیری مادام العمرو آمادگی برای 
مسئولیت پذیری در زندگی شهروندی؛

د( ابزاری برای ارتقای توسعة متعادل و پایدار ازنظر 
محیط زیست؛

هـ( شیوه ای برای تسهیل فقرزدایی.
»يونیــوك«، مركز آمــوزش فنی وحرفه ای 
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، بیش از 
يك دهه است که برای درك مشترك کاربرد 
واژگان در نوشــتار و گفتار، به جمع آوری و 
تعريف اصطالحات تخصصی حوزه آموزش های 
فنی وحرفــه ای و انتشــار آن دســت زده 
اســت. آخرين اين اصطالح نامه ها در سايت 

واژگان تخصصی 
سنجش عملكرد )شايستگی) در 
آمـوزش و تربیت فنی وحرفه ای

ترجمة محمد مشاهری فرد مقاله

كلیدواژه ها: 
 سنجش عملكرد، 
آموزش وتربیت 
فني وحرفه اي، واژگان 
تخصصي
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 TVETipedia« اين ســازمان با عنــوان
اختیــار  در  و  جمــع آوری   »glossary
ويژگی های  از  قرار گرفته است.  عالقه مندان 
مهم اين اصطــالح نامه تعريف اصطالحات از 
منابع معتبر و قابل اعتماد، مانند يونســکو، 
آی ال ُا، مجامع تخصصی آموزش فنی وحرفه ای 
استرالیا، اتحادية اروپا، برزيل، آلمان، فیلیپین 

و کارشناسان خبره است.
»دفتــر برنامه ريزی و تألیف کتب  درســی 
فنی وحرفه ای و کاردانش« در سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی اين فرهنگ تخصصی 
را که شــامل 650 اصطالح اســت، ترجمه و 
به زودی منتشر خواهد کرد. با توجه به هدف 
اين ويژه نامه رشد فنی وحرفه ای، اصطالحات 
تخصصی ارزشیابی عملکردی )شايستگی( از 
اين فرهنگ نامه انتخاب و برای درك مشترك 
کاربرد واژگان در اين حوزه آورده شده است.

انتظــار می رود هنرآموزان، کارشناســان، 
برنامه ريزان درســی، ارزيابــان حرفه ای و 
مديران آموزش های فنی وحرفه ای به تناسب 
از اين اصطالحات با توجه به زمینه استفاده 
بیشتر  اصطالحات  از  اســتفاده  برای  كنند. 

می توانید از تارنماهای زير استفاده كنید:
• tvetipedia.org
•http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q= 
TVETipedia+ Glossary+A�Z

1.Technical and vocational education 
and training (TVET)

1. تربیت و آموزش فنی و حرفه ای 
• (TVE) A comprehensive term referring 
to those aspects of the educational 
process involving, in addition to general 
education, the study of technologies and 
related sciences, and the acquisition of 
practical skills, attitudes, understanding 
and knowledge relating to occupations in 
various sectors of economic and social life. 
Technical and vocational education is further 
understood to be:
 (a) an integral part of general education;
(b) a means of preparing for occupational 
fields and for effective participation in the 

world of work;
(c) an aspect of lifelong learning and a 
preparation for responsible citizenship;
(d) an instrument for promoting environmentally 
sound sustainable development;
(e) a method of facilitating poverty alleviation 
Source: UNESCO Revised Recommendation, 
2001

• اصطالحی جامع که به ابعادی از فرایند آموزش 
اطالق می شود که عالوه بر آموزش عمومی، مطالعه 
فناوری ها و علوم مرتبط، مهارت های عملی، نگرش ها، 
ادراک و دانش مربوط بــه حرفه ها را در بخش های 
اقتصادی و زندگی اجتماعی نیز شــامل می شــود.  
موارد زیر نیز در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای لحاظ 

شده است:
الف( بخشی از آموزش عمومی؛

ب( وسیلة آماده سازی برای رشته های حرفه ای و 
برای مشارکت مؤثر در دنیای کار؛

ج( وجهــی از یادگیری مادام العمر و آمادگی برای 
مسئولیت پذیری در زندگی شهروندی؛

د( ابزاری برای ارتقای توســعة متعادل و پایدار از 
نظر محیط زیست؛

هـ( شیوه ای برای تسهیل فقرزدایی.
منبع: یونسکو توصیه های تجدید نظر شده، 2001

• The education or training process where it 
involves, in addition to general education, 
the study of technologies and related 
sciences and the acquisition of practical 
skills relating to occupations in various 
sectors of economic life and social life, 
comprises formal (organized programs as 
part of the school system) and non�formal 
(organized classes outside the school system) 
approaches. 
Source: TESDA 2010, Philippines
• فراینــد آموزش یا تربیت که عــالوه بر آموزش 
عمومی، مطالعة فناوری ها و علوم مرتبط و کســب 
مهارت های عملی مربوط بــه حرفه های بخش های 
گوناگون زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعی را شامل 
می شود و از آموزش رسمی )برنامه های سازمان یافته 
به عنوان بخشی از نظام مدرسه( و آموزش غیررسمی 
)کالس هایی سازمان یافته در خارج از نظام مدرسه( 
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تشكیل شده است.
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعة مهارت، 

فیلیپین، 2010.

• Post-compulsory education and training, 
excluding degree and higher level programs 
delivered by further education institutions, 
which provides people with occupational 
or work�related knowledge and skills.Also: 
Career and technical education (CTE) 
(USA); Further education and training (FET) 
(UK, South Africa); Vocational and technical 
education and training (VTET) (South�East 
Asia); Vocational education and training 
(VET); Vocational and technical education 
(VTE) (AUS).”
Source: UNEVOC/NCVER 2009

• آموزش و تربیت پس از آموزش های اجباری که 
از طریق مؤسسه های آموزش تکمیلی عرضه می شود 
و بــه افراد مهارت ها و دانــش حرفه ای و کاری ارائه 
می دهد. این آموزش ها كه شامل مدارک دانشگاهی 
و برنامه های سطح پیشرفته نمی شوند، با عنوان های 

زیر نیز شناخته می شوند:
ـ آموزش فنی و اشتغال )آمریکا(؛

ـ آمــوزش تکمیلــی و مهارت آمــوزی )انگلیس، 
آفریقای جنوبی(؛

ـ آموزش و تربیت فنی وحرفه ای )آســیای جنوب 
شرقی(؛

ـ آموزش و تربیت حرفه ای؛ 
ـ آموزش فنی وحرفه ای )استرالیا(.

منبع: مرکز بین المللی تربیت و آموزش حرفه ای و مرکز ملی 
مطالعات آموزش حرفه ای، 2009.

2. Demand-driven TVET 
2. تربیت و آموزش فنی وحرفه ای مبتنی بر 

تقاضا
• Demand-driven” means responsive to the 
workforce challenges and needs defined by 
employers.
Source: ETA 2008, United States

• »مبتنی بر تقاضا« به معنی پاسخگو به چالش های 
نیروی کار و نیاز هایی اســت که توسط کارفرمایان 

تعریف شده است. 

منبع: مؤسسة آموزش و تربیت، ایاالت متحده آمریکا، 2008.

3. Greening TVET
3. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای سبز

• Greening TVET is an essential and cross-
cutting theme for sustainable development. 
It refers to the efforts to reorient and 
reinforce existing TVET institutions and 
policies in order to reinforce achievement 
of sustainable development. Thus, greening 
TVET acknowledges the relationship 
between sustainable development and 
green development and clarifies different 
definitions of green jobs and green skills as 
well. {From the same author, read also about 
the "5 pillars" of Greening TVET: green 
campus, green curriculum, green community, 
green research and green culture (See p.12)
Source: Majumdar 2010

• آموزش و تربیت فنی وحرفه ای ســبز یک مقوله 
اصلــی و متقابــل برای توســعة پایدار اســت. این 
اصطالح بر می گردد به تالش هایی به منظور اصالح 
مســیر و تقویت آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای و 
سیاست گذاری هایی به منظور تقویت دستاورد های 
توســعة پایدار. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای سبز 
رابطة بین توســعة پایدار و توسعة سبز را مشخص و 
تعریف های متفاوت مشاغل سبز و مهارت های سبز 

را روشن می کند.
{همچنین از همین نویسنده ستون های آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای سبز شونده: محوطة دانشگاهی 
سبز، برنامة درسی سبز، محلة سبز، پژوهش سبز و 

فرهنگ سبز را می خوانید.}
منبع: مجوم دار، 2010.

• GTVET comprises economic, ecological 
and social aspects and thus contributes 
to sustainable development. It is a cross�
cutting issue that plays a role in any 
occupational sector: in industry, handicraft, 
agriculture, forestry, fisheries, services and 
administration. GTVET contributes to the 
transition to green economies and green 
societies by providing green competencies 
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in a holistic approach including formal, non�
formal and informal learning environments.
(extracted from "International Framework for 
Action: Greening TVET" (Draft), UNESCO�
UNEVOC 2014.)

• آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای سبزشــونده، 
متشكل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
است و به همین دلیل به توسعة پایدار کمک می کند. 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای سبز شونده یک مقوله 
کننده اســت که نقش خــود را در همة بخش های 
حرفه ای ایفــا می کند: در صنعت، صنایع دســتی، 
کشاورزی، جنگل داری، شــیالت، و خدمات و امور 
اداری. این آموزش به انتقال اقتصاد ســبز و جوامع 
ســبز، با فراهم آوردن شایســتگی های سبز در یک 
سطح کلی که شــامل محیط های یادگیری رسمی، 

غیررسمی و سازمان نایافته مساعدت می کند. 
)خالصــه شــده از »چارچــوب بین المللی برای 
عمل: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای ســبز شونده« 

)پیش نویس( یونسکویونیوک، 2014(

4. Competencey
4. شايستگی

• The proven or demonstrated individual 
capacity to use know�how, skills, 
qualifications or knowledge in order to 
meet the usual, and changing, occupational 
situations and requirements. 
Source: UNESCO 1984, Globa

• ظرفیت به اثبات رســیده یا نشان داده شدة فرد 
به منظور استفاده از کارامدی، مهارت ها، صالحیت ها 
یا دانــش خود برای برخورد با موقعیت ها و نیاز های 

شغلی معمول و در حال تغییر.
منبع: یونسکو، 1984، جهانی

• The ability, encompassing knowledge, 
skills and attitudes of an individual to 
perform adequately in a job.
Source: ILO 2006, Global
• توانایی شامل دانش، مهارت ها و نگرش یك فرد 

برای عملكرد شغلی استاندارد.
منبع: سازمان بین المللی كار،  2006.

• The ability to apply learning outcomes 

adequately in a defined context (education, 
work, personal or professional development).
Source: CEDEFOP 2008, Europe
• توانایی به كار گیری پیامدهای یادگیری استاندارد 

در یك حوزة تعریف شدة حرفه ای
منبع: مركز توسعة آموزش های فنی وحرفه ای، 2008، اروپا.

• (Competence) The application of knowledge 
and skills in context which is described using 
learning outcomes (Comment: Influenced by 
the competency�based approach used in the 
vocational sector. Main types of competences 
include affective, core and applied)
Source: UNESCO 2015, Global

• كاربرد دانش و مهارت ها در یك زمینة حرفه ای 
براساس پیامدهای یادگیری.
منبع: یونسكو،  2015، جهانی.

5. Competency-based training  CBT
5. تربیــت حرفه ای مبتنی بر شايســتگی 

)آموزش مبتني بر شايستگي(
• Competency-based training (CBT) is an 
approach to vocational education and training 
that places emphasis on what a person can 
do in the workplace as a result of completing 
a program of training. Competency�based 
training programs are often comprised 
of modules broken into segments called 
learning outcomes, which are based on 
standards set by industry, and assessment is 
designed to ensure each student has achieved 
all the outcomes (skills and knowledge) 
required by each module. Ideally, progress 
within a competency�based training program 
is not based on time. Some competency�
based training modules have two assessment 
components.
Source: UNEVOC community

• »تربیت مبتنی بر شایستگی« (CBT) رویکردی 
اســت به آموزش و تربیت حرفه ای که بر آنچه فرد 
می تواند در محل کار، و در نتیجه، تکمیل یک برنامة 
مهارت آموزی انجام دهد، تأکید می کند. برنامه های 
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تربیت مبتنی بر شایســتگی غالبــًا از پودمان هایی 
تشــکیل شده اند که خود شــامل بخش هایی به نام 
»نتایج یادگیری« هستند و براساس استاندارد هایی 
که صنعت معین کرده اســت، تدوین شده اند. برای 
اطمینان از اینکه هر دانش آموز همة نتایج مورد نیاز 
در هــر پودمان )مهارت ها و دانش( را کســب کرده 
است، ســنجش انجام می شــود. در بهترین حالت، 
گذراندن یک برنامة تربیت مبتنی بر شایستگی زمان 
مشخصی ندارد. برخی از پودمان های تربیت مبتنی 
بر شایستگی دارای دو جز سنجش هستند: 1. حین 

کار؛ 2. خارج از محیط کار.
منبع: جامعة یونیوك.

• Training which develops the awareness, 
skills, knowledge and attitudes required 
to achieve certain competency standards 
(levels).
Source: NCVER 2013, Australia
• مهارت آمــوزي که آگاهــی، مهارت ها، دانش و 
نگرش الزم برای رسیدن به استاندارد های شایستگی 

را توسعه می دهد. 
منبع: مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه ای، استرالیا، 2013.

• A system by which the student is trained on 
the basis of demonstrated ability rather than 
on that of elapsed time.
Source: TESDA 2010, Philippines

• نظامی که از طریق آن دانش آموز براساس توانایی 
نمایش مهارت هــا به جای گذرانــدن زمان تربیت 

می شود. 
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعه مهارت، 

)TESDA)، فیلیپین، 2010.

6. Competency module
6. پودمان شايستگی

• (also called Subject) A unit of education 
or training which can be completed on its 
own or as part of a course and which is 
considered as component parts that make 
up a Competency Development Framework 
CDF for a given discipline or profession. 
Competency Module is an aggregation 

of the awareness, knowledge, skills and 
attitudes of the tasks which reflect what a 
competent person in a particular role should 
be able to perform. Competency Modules 
may also result in the attainment of one or 
more units of competency. The Competency 
Modules should include guidance for 
assessors pertinent to the related standards. 
A Competency Module should describe: 
1.distinct work activity 2.work outputs 
expected, not what is put into the work 
3.outputs that can be demonstrated and 
assessed at work 4.precise criteria 5.scope 
of the standard 6.guidelines for assessors 
on how to assess against the standard The 
four Competency Modules making up a 
Competency Development Framework CDF 
are core competence, support competence, 
general competence and personal/ behavioral 
(or attitude) competencies.  
Source: Wahba 2013, Global

• پودمان شایستگی )به موضوع درسی نیز معروف 
اســت( یک واحد از آموزش یا مهارت آموزی اســت 
که می تواند به خودی خود کامل شــود یا بخشی از 
یک دوره باشــد و به عنوان جزء تشکیل دهندة یک 
چارچوب توســعة شایستگی مربوط به یک رشته یا 
یک حرفه محسوب شود. پودمان شایستگی عبارت 
اســت از مجموعه ای از آگاهی هــا، دانش، مهارت و 
نگرش نســبت به وظایفی که یک فرد شایســته در 
نقش خاص خود باید قادر به انجام آن باشد. پودمان 
شایســتگی همچنین می تواند به دســتیابی به یک 
واحد یا واحد های بیشــتری از شایستگی بینجامد. 
پودمان هــای شایســتگی باید شــامل راهنما برای 
سنجشگران استاندارد های مربوطه باشند. هر پودمان 

شایستگی باید موارد زیر را توصیف کند: 
1. وظایف کاری مشخص؛ 

2. نتیجة مــورد انتظار، نه آنچه بــرای کار انجام 
می شود؛ 

3. نتایجی که بتوان نشان داد و سنجید؛
4. معیار های دقیق؛ 
5. حیطه استاندارد؛ 

6. راهنمایی بــرای سنجشــگران در مورد اینکه 
چگونه برحسب استاندارد سنجش کنند.  
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چهــار پودمان شایســتگی که چارچوب توســعة 
از:  شایســتگی را تشــکیل می دهــد عبارت انــد 
شایستگی  پشتیبان،  شایستگی  شایستگی محوری، 

عمومی، و شایستگی شخصی/ رفتاری )یا نگرشی(.
منبع: وهبا، مصر، 2013.

7. Competency-based assessment  
CBA

7. سنجش براساس شايستگی
• The gathering and judging of evidence 
in order to decide whether a person has 
achieved a standard of competence.
Source: NCVER 2013, Australia

• گردآوری شواهد و براساس آن ها قضاوت دربارة 
دستیابی فرد به استاندارد شایستگی.

منبع: مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه ای، استرالیا، 2013.

8. Learning outcomes
8. نتايج يادگیری )پیامدهاي يادگیري(

• The totality of information, knowledge, 
understanding, attitudes, values, skills, 
competencies or behaviours an individual 
is expected to master upon successful 
completion of an educational programme.
Source: UNESCO UIS 2011, UN

• همة اطالعات، دانش، ادراک، نگرش ها، ارزش ها، 
مهارت ها، شایستگی ها یا رفتاری که انتظار می رود، 
فرد پس از اتمام موفقیت آمیز یک دورة آموزشی به 

آن ها دست یابد. 
منبع: یونسكو، مؤسسة آمار، 2011.

• The set of knowledge, skills and/or 
competences an individual acquired and/or 
is able to demonstrate after completion of a 
learning process.
Source: UNEVOC/NCVER 2009
• مجموعة دانش، مهارت ها و یا شایستگی هایی که 
فرد کسب می کند و یا قادر است پس از اتمام فرایند 

یادگیری از خود نشان دهد.
منبع: مرکز بین المللی تربیت و آموزش حرفه ای/ مرکز ملی 

مطالعات آموزش حرفه ای، 2009.

• The set of knowledge, skills and/or 
competencies an individual has acquired and/
or is able to demonstrate after completion of 
a learning process, either formal, non�formal 
or informal.
Source: TESDA 2010, Philippines

• مجموعة دانش، مهارت ها و یا شایستگی هایی که 
فرد کســب کرده و یا قادر است پس از اتمام فرایند 
یادگیری رسمی، غیررسمی یا سازمان نایافته از خود 

نشان دهد.

• The contextually demonstrated end-
products of specific learning processes, 
which include knowledge, skills and values.
Source: SAQA 2013, South Africa

• تولیدات نهایی مفهومی ارائه شده از یک فرایند 
خــاص یادگیری، که شــامل دانــش، مهارت ها و 

ارزش هاست.

• Set of knowledge, skills and/or 
competences an individual has acquired and/
or is able to demonstrate after completion 
of a learning process, either formal, non�
formal or informal. or Statements of what a 
learner knows, understands and is able to do 
on completion of a learning process, which 
are defined in terms of knowledge, skills and 
competence.
Source: CEDEFOP 2008, Europe

• مجموعة دانش، مهارت ها و یا شایستگی هایی که 
فرد کســب کرده و یا قادر است پس از اتمام فرایند 
یادگیری رسمی، غیررسمی یا سازمان نایافته از خود 
نشــان دهد. یا بیان آنچه یــک یادگیرنده می داند، 
می فهمــد و قادر اســت پس از اتمام یــک فرایند 
یادگیری انجام دهد که برحسب دانش، مهارت ها و 

شایستگی ها تعریف شده باشد. 
منبع: مركز توسعة آموزش های فنی وحرفه ای، اروپا، 2008.

9. Evaluation
9. ارزشیابی

• The process or results of an assessment 
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or appraisal in relation to stated objectives, 
standards, or criteria. In vocational education 
and training, may be applied to organisations, 
programs, policies, courses, etc. 
Source: NCVER 2013, Australia

• فرایند یا نتایج ســنجش یا ارزیابی در ارتباط با 
هدف ها، استاندارد ها یا معیار های مشخص. در تربیت 
و آموزش حرفه ای، می توان آن را برای ســازمان ها، 
برنامه هــا، سیاســت ها، دوره ها و غیــره نیز به كار 

برد.  
منبع: مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه ای، استرالیا، 2013.

• Evaluation (at project level) is a crucial 
phase for projects since it allows a review and 
qualitative and quantitative assessment of: 1) 
the results achieved against the aims (as regards 
activities/products), with implications for the 
whole of the grant if results are unacceptable 
and where results are very poor; 2) the means 
used to achieve these results in relation to the 
contractually agreed budget. Evaluation (at 
program level): evaluation in the Commission 
is defined as a judgement of interventions 
according to their results, impacts and the 
needs they seek to satisfy.
Source: EU Commission LLP 2007�2013, 
Europe

• ارزشیابی )در ســطح پروژه(: بخش اساسی یک 
پروژه به حســاب می آید، زیرا ایــن امکان را فراهم 
می سازد که از موارد زیر ارزیابی کیفی و کمی انجام 

شود: 
1. نتایجی که با توجه به اهداف حاصل شده است 
)از نظــر فعالیت ها یا تولیــدات(، اگر نتایج غیرقابل 
قبول یا ضعیف باشــند، کل بودجــه در نظر گرفته 

می شود؛ 
2. وسائلی که برای دستیابی به این نتایج در ارتباط 
بــا بودجة مورد توافق در قرارداد، از آن ها اســتفاده 

می شود.
ارزشیابی )در ســطح برنامه(: در کمیسیون 
اتحادیة اروپا ارزشــیابی به صــورت قضاوت در مورد 
اثرگذاری برنامــه بر نتایج و نیاز هایی که برنامه قرار 

است آن ها را رفع كند، تعریف می شود.
منبع: کمیسیون اتحادیة اروپا، برنامه های مادام العمر، اروپا، 

.2007-2013

• The systematic and objective assessment of 
an on�going or completed project, programme 
or policy, its design, implementation and 
results. The aim is to determine the relevance 
and fulfillment of objectives, development 
efficiency, effectiveness, impact and 
sustainability. An evaluation should provide 
information that is credible and useful, 
enabling the incorporation of lessons learned 
into the decision–making process of both 
recipients and donors. Evaluation also refers 
to the process of determining the worth 
or significance of an activity, policy or 
program. An assessment, as systematic and 
objective as possible, of a planned, on�going, 
or completed development intervention.
Source: OECD 2010
• ارزیابــی نظــام دار و عینی از طراحــی، اجرا، و 
نتایــج یک پروژه، برنامه یا خط مشــی در حال اجرا 
یا تمام شــده. منظــور از ارزشــیابی تعیین میزان 
ربط موضوعــی و تحقق هدف هــا، کارایی تدوین، 
اثربخشــی، تأثیرگذاری و پایداری پــروژه یا برنامه 
است. ارزشیابی باید اطالعات معتبر و مفیدی را ارائه 
دهد که بتواند تلفیق درس های آموخته شــده را به 
یک فرایند تصمیم گیری بــرای دریافت کنندگان و 
تأمین کنندگان هزینة برنامه تبدیل كند. ارزشیابی، 
عالوه بر این ها به فرایند تعیین ارزش یا اهمیت یک 
فعالیت، سیاســت گذاری یا برنامه اطالق می شــود. 
ارزیابی باید تا حدامکان نظام دار و عینی باشد و تأثیر 
فعالیت های مربوط به توسعه را که در دست طراحی، 

در حال اجرا یا تکمیل شده باشند، نشان دهد.
منبع: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2010.

10. Assessment
10. سنجش

• The process used to identify, gather and 
interpret information against the required 
competencies in a qualification or part 
qualification in order to make a judgement 
about a learner’s achievement.
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Source: SAQA 2013, South Africa
• فرایند مورد اســتفاده در تشخیص، گردآوری و 
تفسیر اطالعات برحسب شایستگی های مورد نیاز در 
صالحیت ها یــا خرده صالحیت ها به منظور قضاوت 

در مورد دستاورد های یادگیرنده. 
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی، 

.2013 ،SAQA

• All methods used to appraise performance 
by gathering evidence to determine whether 
learners, trainers, training methodologies, 
programmes and institutions have achieved 
the required standards.
Source: ILO 2006, Global

• همة روش هــای ارزیابی عملکــرد که از طریق 
گردآوری شــواهد و برای مشخص کردن دستیابی 
آموزش گیرنــده، روش هــای آمــوزش، برنامه ها و 
مؤسســه ها به اســتاندارد های مورد نیاز به دســت 

می آید.
منبع: سازمان بین المللی کار، جهانی، 2006.

• A quality assurance procedure which 
monitors the quality of teaching and learning 
and results in a graded judgment about the 
quality of a VET provider or programme.
Source: OECD 2009
• یــك رویة تضمین کیفیت که چگونگی تدریس 
و یادگیــری را مورد پایش قرار می دهد و به قضاوتی 
درجه بندی شده دربارة ارائه دهنده و برنامة تربیت و 

آموزش حرفه ای منجر می شود. 
منبع: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2009.

• The process of gathering and judging 
evidence in order to decide whether a person 
has achieved a standard or objective. 
Source: NCVER 2013, Australia
• فرایند گرداوری و قضاوت دربارة شواهد به منظور 
مشــخص کردن اینکه آیا فرد به استاندارد یا هدف 

مشخص رسیده است یا نه. 
منبع: مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه ای، استرالیا، 2013.

• The sum of methods and processes used to 
evaluate the attainments (knowledge, know�

how, skills and competences) of an individual, 
and typically leading to certification.
Source: UNEVOC/NCVER 2009, Global

• مجموعه روش ها و فرایند هایی که برای ارزیابی 
دســتیابی فرد به دانــش، کارامــدی، مهارت ها و 
شایستگی ها به كار می رود و معمواًل به یک گواهی نامه 

منجر می شود.
منبع: مرکز بین المللی تربیت و آموزش حرفه ای/ مرکز ملی 

مطالعات آموزش حرفه ای، 2009.

• A way of judging learner performance. 
Assessment methods include: teachers’ 
feedback; peer group critique; written and 
oral course work, portfolio development, 
tests and examinations. 
Source: EU Commission AL 2010, Europe

• راهــی برای قضاوت در مورد عملکرد یادگیرنده. 
روش های ســنجش عبارت اند از: بازخورد معلم؛ نقد 
گروه های هم ســال؛ کار شــفاهی یا کتبی در مورد 

دوره؛ جمع آوری سوابق؛ و آزمون و امتحان.
منبع: کمیسیون اتحادیة اروپا، 2010.

• Methods of measuring learner progress, 
including state approved assessments, non�
approved testing, staff evaluation, and self�
reporting of learners.
Source: DOE Virginia 2014, Virginia (USA)

• روش های اندازه گیری پیشرفت یادگیرنده، شامل 
ارزیابی های مورد تأیید ایالت، آزمون های تأیید نشده، 

ارزیابی کارکنان، و گزارش شخصی یادگیرندگان.
منبع: دانشــکدة آموزش وپــرورش ویرجینیا، ایاالت متحده 

آمریکا، 2014.

11. Assessor
11. سنجش گرـ  سنجش کننده )ارزياب(

• A person qualified to carry out assessment. 
Source: UNEVOC/NCVER 2009, Global
• فردی که برای اجرای سنجش صالحیت دارد.  
منبع: یونسکو/ مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه ای، 2009.

• A person that is able to conduct internal 
and external assessment for specific 
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qualifications and/or part qualifications.
Source: SAQA 2013, South Africa

• فردی که قادر اســت سنجش داخلی و خارجی 
را برای صالحیت های خاص و/ یا خرده صالحیت ها 

اجرا کند.   
منبع: سازمان مسئول صالحیت های آفریقای جنوبی، 2013.

• Accredited individual authorized to evaluate 
or assess competencies of a candidate 
(person) applying for certification.
Source: TESDA 2010, Philippines

• فردی مورد تأیید که مجاز اســت شایســتگی 
داوطلب )شــخص( را که تقاضای دریافت صالحیت 

کرده، ارزشیابی یا سنجش کند. 
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعه مهارت، 

فیلیپین، 2010.

• An experienced and qualified professional 
who carries out the assessment, compares 
collected evidences with the performance 
standards / criteria of the job and then makes 
a formal assessment of the individual’s 
competence. The assessor formally records 
the result of the assessment and provides 
feedback to the individual. The line 
supervisor / manager normally conduct the 
first formal assessment of the individual’s 
competence. Other individuals that may be 
involved in the assessment process could 
include shift supervisors, shift controllers, 
job instructors or section heads. The most 
recognized assessment and verification 
methods, include some or all of the 
following:Testing (practical and / or written)
Interview (individual and /or panel) •Direct 
observation 
Examining work samples Evaluating reports 
produced by the individual.
Source: Wahba 2013, Global

• یــک متخصص با تجربــه و دارای صالحیت که 
سنجش را اجرا می کند، شــواهد گردآوری شده را 
با اســتاندارد های عملکرد/ معیارهای شغلی مقایسه 
می کند و ســپس سنجشــی رســمی در خصوص 

شایســتگی فرد انجام می دهد. ســنجش گربه طور 
رســمی نتایج ســنجش را ثبت می كنــد و به فرد 
بازخورد می دهد. اولین سنجش رسمی  شایستگی 
فرد را  معمواًل ناظر خط / مدیر انجام می دهد. افراد 
دیگر که ممکن است درگیر فرایند سنجش باشند، 
عبارت اند از: ناظر شــیفت، کنترل کنندة شــیفت، 

مدرسین مشاغل و رؤسای قسمت ها. 
منبع: وحبا، مصر، 2013.

12. Formative assessment
12. سنجش تکوينی

• Assessment that takes place at regular 
intervals during a course, with feedback 
provided along the way to help improve the 
student’s performance. 
Source: NCVER 2013, Australia

• سنجشــی که در طول یک دوره در فاصله های 
منظم انجام می شــود و بازخورد آن در مسیر دوره 

برای بهبود عملکرد دانشجویان ارائه می شود.
 ،)NCVER( ،منبع: مرکــز ملی مطالعات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

• A range of formal, non-formal and informal 
ongoing assessment procedures used to focus 
teaching and learning activities to improve 
student attainment, or which are required for 
the purpose of a year mark. 
Source: SAQA 2013, South Africa

• یک سلسله رویه های ســنجش در حال اجرای 
رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته که برای تمرکز 
فعالیت هــای تدریس و یادگیــری در جهت ارتقای 
پیشــرفت دانش آموزان، یا برای نمره دادن ســاالنه 

به کار می رود.  
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی 

.2013 ،)SAQA(

13. Internal assessment
13. سنجش داخلی

• Any assessment conducted by a provider, 
the outcomes of which count towards the 
achievement of a qualification.
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Source: SAQA 2013, South Africa
• هرگونه سنجشــی که به وسیلة ارائه کننده انجام 
می شــود و مقصد آن ســنجش دســتیابی به یک 

صالحیت است.  
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی 

.2013 ،)SAQA(

14. Institutional assessment
14. سنجش درون مؤسسه ای

• An assessment undertaken by the institution 
for its students to determine their achievement 
of the learning outcomes in the module of 
instructions in given unit of competency or 
clusters of competencies. 
Source: TESDA 2010, Philippines

• نوعی از ســنجش که به وســیلة مؤسسه ها برای 
دانش آموزان خودشــان اجرا می شود تا معلوم شود، 
نتایج یادگیری آن ها در پودمان آموزشــی مربوط به 
واحد شایســتگی موردنظر یا خوشه های شایستگی 

چه میزان بوده است.     
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعه مهارت 

)TESDA(،  فیلیپین، 2010.

15. Summative assessment
15. ارزيابی نهايی) پايانی(

• Assessment that occurs at a point in time and 
is carried out to summarise achievement at 
that point in time. Often more structured than 
formative assessment, it provides teachers, 
students and parents with information on 
student progress and level of achievement.
(also called: Assessment of learning) 
Source: NCVER 2013, Australia

• نوعــی ارزیابی کــه دریک نقطــه زمانی انجام 
می شــود و دســتاورد ها را در آن نقطه جمع بندی 
می کند. معمواًل از ارزیابی تکوینی ســاخت یافته تر 
اســت و اطالعات مربوط به پیشــرفت دانش آموز و 
ســطح موفقیت او را در اختیار معلمان، شاگردان و 
والدین قرار می دهد )ســنجش یادگیری هم نامیده 

می شود(.
 ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

• Assessment conducted at the end of sections 
of learning, at the end of a whole learning 
programme, or at any point in the learning 
programme, to evaluate learning related to a 
particular qualification, part qualification, or 
professional designation. 
Source: SAQA 2013, South Africa

• آن گونه ارزیابی که در پایان یک بخش از برنامة 
یادگیری، در پایان کل آن یا در هر نقطة زمانی از آن 
انجام می شود تا یادگیری مربوط به صالحیت، خرده 

صالحیت یا یک حرفه ارزیابی شود.
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی 

.2013 ،)SAQA(

• Appraisal of a student’s work which 
determines or contributes to a final grade or 
score. 
Source: EU Commission AL 2010, Europe

• ارزیابــی از کار دانــش آمــوز که نمــره و پایه 
او را مشــخص می کنــد یا بــه بهبــود آن کمک 

می کند 
.2010 ،AL منبع: کمیسیون اتحادیة اروپا

16. Self assessment
16. خودسنجشی

• 1) A process in which learners/ trainees / 
students collects evidences about themselves, 
judge and assess their own performance 
against particular competency standards and 
criteria; 2) A process in which an enterprise 
or training provider assesses the extent to 
which it satisfies the criteria for quality 
endorsement of the training provider’s 
learning, education and training system and 
identifies opportunities for improvement. 
(Similar definition used by Queensland 
government) 
Source: Wahba 2013, Egypt

• 1. فرایندی کــه در آن یادگیرندگان/ کارورزان/ 
دانش آموزان شــواهد یادگیری خــود را گردآوری و 
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در مــورد آن ها قضاوت می كننــد و عملکرد خود را 
براساس استاندارد ها و معیار های شایستگی سنجش 

می سنجند.
2. فراینــدی که طی آن یک شــرکت یا یک ارائه 
دهندة مهارت میزان تطبیق یادگیری، آموزش و نظام 
تربیتی خود را با معیار های تأیید کیفیت می سنجد و 

فرصت های پیشرفت را شناسایی می كند.
منبع: وحبا، مصر، 2013.

• Assessment by which the learner gathers 
information about and reflects on his or her 
own learning, judges the degree to which 
it reflects explicitly stated goals or criteria, 
identifies strengths and weaknesses, and 
revises accordingly. It is the learner’s 
own assessment of personal progress in 
knowledge, skills, processes, and attitudes. 
(Adapted from: Ontario Ministry of 
Education 2002). 
Source: UNESCO IBE 2013, UN
• سنجشی که با آن، یادگیرندگان اطالعات مربوط 
به یادگیری خود را گردآوری و بررســی می كنند و 
در مورد میزان تحقق اهداف و معیار های بیان شده 
قضاوت می کنند، و بر  همین اساس هم نقاط قوت و 

ضعف خود را می شناسند.
منبع: ســازمان آموزشــی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 
)UNESCO(/ دفتر بین المللی آموزش )IBE(، سازمان ملل 

متحد، 2013.

17. Integrated assessment
17. سنجش تلفیقی

• An approach to assessment that covers 
multiple elements and/or units of competency. 
The integrated approach attempts to combine 
knowledge, understanding, problem solving, 
technical skills, attitudes and ethics into an 
assessment task to reduce the time spent on 
testing and make assessment more 'authentic'.
Source: NCVER 2013, Australia

• نوعی نگرش به ســنجش کــه در آن، چندوجه 
شایســتگی و یا واحد های شایســتگی پوشش داده 
می شــود. روش تلفیقی کوشــش می کند، دانش، 

ادراک، حل مســئله، مهارت هــای فنی، نگرش ها و 
اخالق را در یک فعالیت سنجش تلفیق کند تا زمان 
صرف شده برای آزمون را کاهش دهد و سنجش را 

قابل اعتمادتر سازد.   
 ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

• An assessment approach that covers multiple 
elements and/or units of the Competency 
Development Framework (CDP) from 
relevant competency levels (standards). The 
integrated approach attempts to combine 
4 sections of competencies/tasks i.e. core, 
support, general and personal/behavioral 
(attitude) competencies.
Source: Wahba 2013, Egypt

• نوعی نگرش به ســنجش کــه در آن چندوجه 
شایستگی و یا واحد های چارچوب توسعة شایستگی 
برای ســطوح مرتبط )اســتانداردها( پوشش داده 
می شــود. نگــرش تلفیقی می كوشــد چهار بخش 
شایســتگی ها یا وظایف کاری را با یکدیگر ترکیب 
کند. این چهار بخش عبارت اند از شایســتگی های 
محوری، پشــتیبانی، عمومی و شــخصی/ رفتاری 

)نگرش(.    
منبع: وحبا، مصر، 2013.

18. Learner achievement
18. پیشرفت تحصیلی يادگیرندگان

• The successful completion of a qualification 
or part qualification that is captured on the 
National Learners’ Records Database (NLRD 
� The electronic management information 
system of the NQF under the authority 
of SAQA (South African Qualification 
Authority), which contains records of 
qualifications, part qualifications, learner 
achievements, recognised professional 
bodies, professional designations and all 
related information such as registrations and 
accreditations).
Source: SAQA 2013, South Africa

• اتمــام موفقیت آمیــز یک صالحیــت یا خرده 
صالحیــت کــه در پایــگاه داده های ســوابق ملی 
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یادگیرندگان ثبت شــده باشــد. پایــگاه داده های 
ســوابق ملــی یادگیرنــدگان (NLRD) یک نظام 
الکترونیکی مدیریت اطالعــات مربوط به چارچوب 
ملی شایستگی (NQF) اســت که زیر نظر مسئول 
صالحیت های آفریقای جنوبــی (SAQA) قراردارد 
و ســوابق صالحیت ها، خرده صالحیت ها، پیشرفت 
تجصیلــی یادگیرندگان، ارگان هــای حرفه ای مورد 
تأیید، مشــخصات حرفه ای و همة اطالعات مرتبط 

مانند ثبت نام  و اعتبارگذاری در آن مندرج است.
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی 

.2013 ،)SAQA(

19. National qualification
19. صالحیت ملی

• A qualification that is defined by nationally 
promulgated training regulations and is 
created by combining units of competency 
into groups that correspond to meaningful 
job roles in the workplace and aligning these 
with a national qualifications framework, in 
this case PTQF. 
Source: TESDA 2010, Philippines

• صالحیتی که در مقررات اعالم شدة ملی تعریف 
شده است و واحد های شایستگی در ترکیب با یکدیگر 
به صــورت گروه هایی درآمده اند کــه به نقش های 
شــغلی معنی داردر محیط کار مرتبط هستند. همة 
این ها با یک چارچوب صالحیت های ملی هماهنگ 
شــده اند که در این تعریف چارچوب صالحیت های 

فنی وحرفه ای فیلیپین (PTQF) مدنظر است.
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعه مهارت 

)TESDA(،  فیلیپین، 2010.

20. Level of qualification
20. سطح صالحیت

• The term covers two aspects: level of 
attainment in formal education and training, 
recognised in a qualification system or 
in a qualification framework.or level of 
proficiency acquired through education and 
training, work experience or in non�formal/
informal/ settings. 

Source: CEDEFOP 2014, Europe
• این اصطالح به دو مفهوم داللت دارد: ســطح 
پیشــرفت در آموزش وپرورش رسمی که در نظام 
صالحیت ها یا در چارچوب صالحیت ها پذیرفته شده 
است، یا سطح شايستگی کسب شده در آموزش 
و مهارت آمــوزی، تجربــة کاری یــا در محیط های 

غیررسمی/ سازمان نایافته.     
 ،)CEDEFOP( منبع: مرکز توسعة آموزش حرفه ای اروپا

اروپا، 2014.

21. Competency-based qualification  
CBQ/NVQ 
21. صالحیت حرفه ای مبتنی بر شايستگی 

• National Vocational Qualifications 
(NVQs) or Competence�based qualifications 
reflect the skills and knowledge needed 
to do a job effectively. They are work� 
based qualifications that give learners the 
opportunity to demonstrate their competence 
in the area of work or job role to which the 
qualification relates.
Source: Pearson 2014, UK

• صالحیت های حرفه ای ملی یا صالحیت مبتنی 
بر شایســتگی كه منعکس کنندة مهارت ها و دانش 
مورد نیاز برای انجام مؤثر یک شــغل هســتند. این 
صالحیت ها شــغل محورند و بــرای یادگیرندگان 
فرصت نمایش شایستگی هایشــان را در محیط کار 
یا شغلی که صالحیت به آن مربوط می شود، فراهم 

می کنند. 
منبع: پیرسون، انگلیس، 2014.

• (competence-based): Sometimes means 
the same as ‘outcome�based’, i.e. where 
qualifications are based on clear statements 
of what the learner must know or be able 
to do. Sometimes ‘competence’ refers to 
occupational competence, i.e. a specific type 
of outcome referring to what the learner 
must be able to do to perform a work role 
competently.  
Source: ILO (SED) 2007, UN

• گاهی به معنی نتیجه محور به كار می رود و به این 
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مفهوم است که صالحیت ها بیان كنندة روشن چیزی 
هستند که یادگیرنده باید بداند یا قادر باشد انجام دهد. 
گاهی »شایستگی« به شایستگی حرفه ای برمی گردد، 
به این معنی که نوع خاصی از نتیجه است که یادگیرنده 
باید قادر به انجام آن باشــد تا نقش خود را در شــغل 

مربوطه با شایستگی ایفا کند.    
منبع: سازمان بین المللی کار )SED(، سازمان ملل متحد، 

.2007

22. Accreditation of an education 
or training program
22. اعتبارگــذاری برنامة آموزش يا تربیت 

حرفه ای
• A process of quality assurance through 
which accredited status is granted to a 
programme of education or training, 
showing it has been approved by the relevant 
legislative or professional authorities 
by having met predetermined standards. 
Source: CEDEFOP 2008, Europe

• فرایند تضمین کیفیت که از طریق آن به یک برنامة 
تحصیلی یا آموزشــی اعتبار داده و نشان می دهد که 
وجود اســتاندارد های تعیین شده، به وسیلة مسئوالن 

مقرر در قانون یا مسئوالن حرفه ای تأیید شده است. 
 ،)CEDEFOP( منبع: مرکز توسعة آموزش حرفه ای اروپا

.2008

23. Validation
23. رواسازی

• The process by which the validity of the 
assessment process is ensured (i.e. the checks 
and balances in the assessment system to 
ensure that what should happen when people 
are assessed, does happen). Its primary 
purpose is quality assurance, confirming 
that people in different places are assessed in 
the same way, with a common interpretation 
of the standards. There are two levels 
of verification: Individual (or technical) 
Verification – ensures employee competence 
by checking individual assessments 

undertaken by the Verifier & Process or 
System Verification – ensures a systematic 
process is established and procedures are 
followed.
Source: NCVER 2013, Australia

• فرایندی که با آن روایی فرایند سنجش تضمین 
می شود )برای مثال، رسیدگی ها و توازن ها در نظام 
سنجش برای اینكه اطمینان حاصل شود، آنچه باید 
هنگام سنجش افراد روی دهد، روی می دهد(. هدف 
اصلی از سنجش تضمین کیفیت است، اطمینان از 
اینکه افراد در مکان های متفاوت با شیوه های یکسان 
و با تفســیرهای مشترک از اســتاندارد ها سنجش 

می شوند. دو سطح راستی آزمایی وجود دارد: 
راستی آزمايی فردی )يا فنی(: در این سطح، 
شایســتگی کارمند از طریق بررســی سنجش های 

انجام شده توسط راستی آزما مشخص می شود.
راســتی آزمايی فرايندی يا سیستمی: که 
اطمینان حاصل می کند، فرایند سیستمی پیاده شده 

و رویه های کاری رعایت شده اند.  
 ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

24. Validation of learning outcomes
24. رواسازی نتايج يادگیری

• Confirmation by a competent body that 
learning outcomes (knowledge, skills and/or 
competences) acquired by an individual in a 
formal, non�formal or informal setting have 
been assessed against predefined criteria 
and are compliant with the requirements of 
a validation standard. Validation typically 
leads to certification.
Source: CEDEFOP 2008, Europe

• تأیید یک ارگان صاحب صالحیت مبنی بر اینکه 
نتایج یادگیری )دانش، مهارت ها و یا شایستگی های 
کسب شده( توسط یک فرد از طریق  محیط رسمی، 
غیررســمی یا ســازمان نایافته برحسب معیار های 
از پیش تعیین شــده ســنجیده شــد و منطبق با 
ضرورت های یک استاندارد رواسازی است. رواسازی 

به طور معمول به گواهی نامه ختم می شود.
 ،)CEDEFOP( منبع: مرکز توسعة آموزش حرفه ای اروپا

.2008
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• Validation of competences: The process 
of assessing and recognising educational 
and training content, knowledge, skills and 
competences acquired during a specific 
learning and/or training experience. 
Source: EU Commission LLP 2007�2013, 
Europe

• رواسازی شايستگی ها: فراینــد سنجش و به 
رسمیت شناختن محتوای آموزش و تربیت، دانش، 
مهارت ها و شایستگی کسب شده در طول یک تجربة 

یادگیری و یا تربیتی.
 ،)LLP( منبع: کمیسیون اتحادیة اروپا، برنامه های مادام العمر

.2007-2013

25. Recognition of prior learning 
(RPL)

25. پذيرش يادگیری های پیشین
• An assessment process that assesses 
the individual’s non�formal and informal 
learning to determine the extent to which that 
individual has achieved the required learning or 
competency outcomes; May also be referred to 
as: Accreditation of prior learning; Validation 
of informal/non formal learning. 
Source: UNEVOC/NCVER 2009

• فرایند نوعی سنجش که یادگیری های غیررسمی 
و ســازمان نایافتة فــرد را اندازه گیــری می کند تا 
مشــخص شــود تا چه میزان به نتایج یادگیری ها و 

شایستگی ها دست یافته است.
منبــع: مرکــز بین المللــی تربیــت و آمــوزش حرفه ای 
)UNEVOC(/ مرکــز ملــی مطالعــات آمــوزش حرفه ای 

.2009 ،)NCVER(

• The acknowledgement of a person's skills 
and knowledge acquired through previous 
training, work or life experience, which may 
be used to grant status or credit in a subject 
or module. It can lead to a full qualification 
in the VET sector. 
Source: NCVER 2013, Australia

• تأییــد مهارت هــا و دانــش فرد کــه از طریق 
یادگیری های قبلی، کار یا تجربیات زندگی کســب 

کرده اســت، و امکان دارد به اعطای جایگاه یا اعتبار 
در یک موضوع درســی یا پودمان منجر شود. حتی 
ممکن است به یک صالحیت کامل در بخش آموزش 

و تربیت حرفه ای بیانجامد.
  ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

• The process in which the individual’s 
previous learning outside the formal system 
which contributes to the achievement of 
current competency/ies can be assessed 
against the relevant unit of competency and 
given recognition through the issuance of 
appropriate certificate. 
Source: TESDA 2010, Philippines

• فرایندی که از آن طریق یادگیری های قبلی فرد 
که خارج از نظام رســمی کسب شده و شایستگی یا 
شایستگی های وی را نشان می دهد، برحسب واحد 
شایستگی مربوطه ســنجش و با صدور گواهی نامة 

مناسب به رسمیت شناخته می شود. 
منبع: ســازمان مســئول آمــوزش فنی و توســعه مهارت 

)TESDA(،  فیلیپین، 2010.

• The principles and processes through which 
the prior knowledge and skills of a person 
are made visible, mediated and assessed 
for the purposes of alternative access and 
admission, recognition and certification, or 
further learning and development. 
Source: SAQA 2013, South Africa

• اصــول و فرایند هایی کــه از طریق آن ها دانش 
و مهارت هــای فرد به منظور معادل ســازی، تأیید، 
پذیرش و گواهی یا برای ادامة تحصیل و خودسازی، 

قابل مشاهده، بررسی و سنجش می شود. 
منبع: ســازمان مســئول صالحیت های آفریقــای جنوبی 

 .2013 ،)SAQA(

• Acknowledgment through evaluation of 
a person’s skills and knowledge acquired 
through previous training, work or life 
experience, which may be used to grant 
credits.  
Source: SADC 2011, Southern Africa
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• تأیید فرد از طریق ارزشــیابی مهارت ها و دانش 
وی که در آموزش، کار یا تجربیات قبلی کسب کرده 
اســت، و امکان دارد با اســتناد به آن ها به او واحد 

درسی داده شود. 
.2011 ،) SADC( منبع: اجتماع توسعه آفریقای جنوبی

• Acknowledgement of the knowledge 
and skills that an individual has acquired 
in previous training and work or through 
experience.  
Source: ILO 2006, UN
• تأیید دانش و مهارت هایی که فرد در آموزش ها، 

کار و تجربیات قبلی خود به دست آورده است. 
منبع: سازمان بین المللی کار، سازمان ملل متحد، 2006.

• The process of recognising previous 
learning (often experiential) towards gaining 
a qualification.
Source: ILO (SED) 2007, UN

• فراینــد تایید یادگیری های پیشــین فرد )غالبًا 
تجربی( برای دریافت یک صالحیت.   

منبع: سازمان بین المللی کار، سازمان ملل متحد، 2006.

26. Skill mismatch
26. ناهماهنگی مهارت ها )نابجايی شغلی(

• Situation of imbalance in which the level or 
type of skills available does not correspond 
to labour market needs. 
Source: CEDEFOP 2014, Europe

• موقعیتــی ناهماهنگ که در آن ســطح یا نوع 
مهارت های موجود با نیاز های بازار کار تطابق ندارد. 
 ،)CEDEFOP( منبع: مرکز توسعه آموزش حرفه ای اروپا

.2014

• Situation in the labour market where the 
level of skills of individuals does not match 
the level of skills required in the jobs (see Gap, 
Overskilling, Underskilling, Overqualification, 
Underqualification). Mismatches could be 
vertical (when the level of skills or education is 
more or less than the level of skills or education 
required to perform a job), horizontal (when 

the type of education or skills is not appropriate 
for the current job, but the level of education 
or skills matches the requirements of the job) 
or geographical (where the workers with types 
and levels of skills or education required are 
based in a country or region different from 
where such skills are needed). 
Source: EU commission (Skills panorama) 
2015, Europe
• موقعیتی در بازار کار که سطح مهارت های افراد 
با ســطح مهارت های مورد نیاز در مشاغل هماهنگ 

نیست. 
ناهماهنگی ممکن اســت عمودی باشــد )سطح 
مهارت ها یا آموزش بیشتریا کمتر از سطح مهارت یا 
آموزش الزم برای تصدی یک شغل باشد(؛ یا ممکن 
اســت افقی باشــد )یعنی نوع آموزش یا مهارت ها 
برای شــغل موجود مناسب نباشــد، اما سطح آن ها 
بــا مهارت ها و آموزش مورد نیاز هماهنگ باشــد(، 
یا ممکن اســت جغرافیایی باشد )یعنی نوع و سطح 
مهارت ها یا آموزش کارگران با سطح و نوع مهارت ها 
و آمــوزش مورد نیاز در یک کشــور یا منطقة دیگر 

تناسب نداشته باشد(.  
منبع: کمیسیون اتحادیة اروپا )مهارت های پانوراما(، 2015.

27. Performance criteria
27. معیار های عملکرد

• The part of a unit of competency specifies 
the required level of performance to be 
demonstrated by learners to be deemed 
competent. 
Source: NCVER 2013, Australia

• بخشــی از یک واحد شایســتگی که مشخص 
کنندة سطح مورد نیازعملکردی است که باید توسط 
یادگیرنده انجام شــود تا به عنوان شایسته شناخته 

شود.   
 ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

28. School to work transition (STW)
28. انتقال از مدرسه به کار

• The process of transferring from school to 
the workforce or further study. (May also 
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be referred to as: School to work transition 
(USA); Transition from school to work 
(AUS); Entry into working life.) 
Source: NCVER 2013, Australia

• فرایند انتقال از مدرســه به عنوان نیروی کار یا 
برای ادامة تحصیل. )ممکن اســت به صورت انتقال 
از مدرســه به کار )ایاالت متحده آمریکا(، انتقال از 
مدرسه به کار )استرالیا( و ورود به زندگی کاری نیز 

نامیده شود.( 
 ،)NCVER( منبع: مرکز ملی مطالعــات آموزش حرفه ای

استرالیا، 2013.

• The process of moving from education or 
training to employment, covering the period 
in which this change takes place.
Source: EU commission (Skills panorama) 
2015, Europe

• فراینــد حرکت از آموزش و تربیت به اشــتغال 
که شــامل مدتی می شــود کــه این تغییــر اتفاق 

می افتد. 
منبع: کمیسیون اتحادیه اروپا )مهارت های پانوراما(، 2015.

29. Active learning
29. يادگیری فعال

• Learning driven primarily by the learner, 
with the instructor acting as a facilitator. 
(Definition also used by the KEBS 
(Kenya)) 
Source: Wahba 2013, Global

• نوعــی از یادگیری که به طــور عمده با فعالیت 
یادگیرنده انجام می شــود و مربی تنها نقش تسهیل 
کننــده دارد )این تعریف توســط کنیــا نیز به کار 

می رود(.
منبع: وحبا، مصر، 2013.

30. Audit
30. ممیزی

• A systematic, independent and documented 
process for obtaining evidence to determine 
whether the activities and related outcomes 
of a TVET Institution comply with the 
Quality Training Framework Standards.

(Similar definition used by governments of 
Tasmania and Queensland) 
Source: Wahba 2013, Global

• فراینــدی نظــام دار، مســتقل و مســتند برای 
رسیدن به شــواهدی که مشخص کند، فعالیت ها و 
نتایــج مربوط به آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای با 
استاندارد های چارچوب مهارت آموزی کیفی منطبق 

است. 
منبع: وحبا، مصر، 2013.

• This term refers to the process to review the 
practice against documented procedure. 
Source: TESDA 2010, Philippines
• ایــن واژه بــه فراینــدی اطالق می شــود که 
عمل را برحســب رویه های کاری مســتند بررسی 

می کند.  
منبع: سازمان مسئول آموزش فنی و توسعه مهارت، فیلیپین 

.2010 ،)TESDA(

• An independent, objective assurance 
activity designed to add value and improve 
an organization’s operations. It helps an 
organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach 
to assess and improve the effectiveness of 
risk management, control and governance 
processes. 
Source: OECD 2010

• فعالیتــی اطمینان بخــش بــرای ارزش دادن و 
اصالح عملیات ســازمان. این فعالیت به ســازمان 
کمک می کنــد، ازطریق ایجاد نگرشــی نظام دار و 
منضبط بــرای اصالح اثرگذاری مدیریت ریســک، 
کنترل و فرایند مدیریتی به هدف های خود دســت 

یابد. 
 ،)OECD( منبع: سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

.2010
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»ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« به عنوان 
نقشة راه تغییرات و تحوالت در نظام آموزشی كشور 
جمهوری اســالمی ایران، پس از 15 جلسه نشست 
كارشناسی سرانجام در تاریخ 1390/7/5 در »شورای 
عالی انقالب فرهنگی« به تصویب نهایی رســید. در 
بند بخش دوم فصل هشتم سند، مسئولیت بررسی، 
تصویب و ابالغ سیاست های اجرایی، طراحی سازوكار 
تحقق اهــداف،  اصالح ســاختار و... و نیز نظارت بر 
حســن اجرای برنامه های تحــول راهبردی برعهدة 
شــورای عالی آموزش وپرورش گذاشــته شده است 

)ص 32، سند(.
یكــی از دســتور كارهــای مهم شــورای عالی 
آموزش وپــرورش در عملیاتــی كردن مفاد ســند 
تحول بنیادین، موضوع راهكار2-19 سند مربوط به 

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی شایستگی محور، 
ارزشیابی فرایندمحور، 
ارزشیابی نتیجه محور، 
حوزه های تربیت و 
یادگیری

تبیین مفهوم ارزشیابی 
شايستگی محوری و الگوهای آن  
براساس اسناد باالدستی تحول 
بنیادين

ايرج خوش خلق مقاله
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»طراحی و اجرای نظام ارزشیابی از پیشرفت 
تحصیلی در تمام دوره ها« است. در راهكار 19-2 
سند، سه نوع ارزشیابی برای گذر از دوره ها و ارتقای 

پایه های تحصیلی به شرح زیر پیشنهاد شده است:
1. گذر از دوره های تحصیلی براســاس ارزشیابی 

نتیجه محور )مبتنی بر استانداردهای ملی( باشد.
2. ارتقــای پایه هــای تحصیلــی در دورة ابتدایی 

براساس ارزشیابی فرایندمحور باشد.
3. ارتقا در پایه  های دوره های متوســطة اول و دوم 
براساس رویكرد تلفیقی )فرایندمحور و نتیجه محور( 

باشد.
در اسنادباالدستی تحول بنیادین تأكید شده است، 
در طراحی تمام ابعاد نظام تربیت رســمی و عمومی 
جمهوری اســالمی ایران، به ویژه ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی، به عنصر شایســتگی محوری توجه خاص 
شود. در این اسناد شایستگی های پایه به مجموعه ای 
از صفــات،  توانمندی ها و مهارت های فردی و 
جمعی ناظر بر همة جنبه های هويت )عاطفی، 
ارادی، عملی( و معطــوف به همة مؤلفه های 
جامعة صالح اشاره دارد كه همة آحاد اجتماع برای 
درك و بهبود مستمر موقعیت خود و دیگران، و نیز 
تحقــق مرتبة قابل قبول حیــات طیبه باید آن ها را 

داشته باشند. 
در ســند برنامة درســی ملی نیز انتظــار می رود، 
یادگیرنــده در حوزه های 11گانة تربیت و یادگیری 
)شــامل 1. حکمــت و معارف اســالمی، 2. قرآن و 
عربی، 3. زبان و ادبیات فارســی، 4. فرهنگ و هنر، 
5. ســالمت و تربیــت بدنی، 6. کار و فنــاوری، 7. 
علوم انســانی و مطالعات اجتماعی، 8. ریاضیات، 9. 
علــوم تجربی، 10.  زبان هــای خارجی، 11. آداب و 
حمایت های زندگی و بنیان خانواده(، از لحاظ عناصر 
پنج گانة عقلی، ایمانی، علمــی، عملی و اخالقی به 
حد شایســتگی برســد، طوری که بتواند موقعیت 
خود را نســبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و نظام 
خلقت به درستی درک و اصالح کند )ص 14، سند 
برنامة درسی ملی(. با توجه به اینكه در مبانی نظری 
اســناد تحول بنیادین و برنامة درســی ملی عنصر 
»شايستگی محوری« از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، لذا ضرورت دارد در طراحی تمام ابعاد نظام 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر آن تأكید جدی شود. 
در ادبیات پژوهشی، برای تعریف سازة شایستگی از 
رویکردهای  متفاوتی استفاده شده است که آن ها را 

می توان به چهار طبقة زیر تقسیم كرد:

الف( رويکرد مبتنی بر عملکرد در موقعیت ها
در این رویكرد شایستگی به معنای توانایی انتقال 
دانش و مهارت به موقعیت های جدید است. به اعتقاد 
عملکرد  با  )1994(، شایســتگی  مارتیز  و  فیشر 
مؤثر فرد درون یک محیط خاص در ارتباط اســت. 
مالدر نیجهوف و بوينکرهوف )1995( شایستگی 
را توانایی شــخصی برای مواجه شــدن با چالش ها 
محیطی تعریف کردند. چیتام و وجی ورز )1996( 
شایستگی را توانایی انجام موفقیت آمیز یک فعالیت 
و تکلیف در موقعیت های مبتنی بر سطوح عملکرد 
مــورد انتظار تعریف می کننــد. روبل و فاين گال 
)2011( شایستگی را »دانش، مهارت، نگرش و دیگر 
ویژگی هــای مرتبط با انجام یــا تکمیل یک تکلیف 
در موقعیت های متفــاوت و نه فقط دانش« تعریف 
می کننــد. سامر )2011( عقیده دارد، »شایستگی 
شــامل دانش و مهارت اساسی نگرش های مورد نیاز 
برای عملکرد موفقیت آمیز و کارامد در یک تکلیف یا 

موقعیت واقعی زندگی است.
ب( رويکرد مبتنی بر کسب پیامدها 

در این رویكرد شایستگی به معنای توانایی کسب 
اهداف کالن و خرد پیش بینی شده در نظام آموزشی 
اســت. کمب )1998( شایســتگی را توانایی تولید 
محصــول با توجــه به اهــداف کالن و خرد تعریف 
می کند. از نظرتريندو )2008(، شایستگی توانایی 
کاربرد دانش و مهــارت برای تولید پیامدهای مورد 

انتظار است. 
ج( رويکرد مبتنی بر مهارت ويژه 

بلیز )1997( شایســتگی را مهارت یا مجموعه ای 
از مهارت های ویــژه تعریف می كند که در موقعیت 
مشخصی به کار می رود.  در واقع، شایستگی مهارت 
ترکیــب دانش با دیگر مهارت های مرتبط به منظور 

انتقال آموخته ها به دیگر موقعیت هاست. 
د( رويکرد مبتنی بر فرايند 

کاکس و بیــال )1997( شایســتگی را فرایند 
یادگیــری توانایی که باعث می شــود، یادگیرنده به 
چالش ها و مســائل موجود در یــک نظام اجتماعی 

خاص پاسخ کارامد نشان دهد، تعریف می کنند. 
 با توجه به تعریف های ذکر شــده می توان گفت، 
شایســتگی مهارت و توانایی یادگیرنــده در انجام 
موفقیت آمیــز عملکرد در یک حیطــة یادگیری در 
درون موقعیت هــای زندگی اســت. در برنامة جامع 
»ِدِسكو«1 از مفهوم شایستگی تعریفی بسیار جامع 
و علمی )طوری که اکثــر تعاریف را در برگیرد و بر 
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عنصر ســازنده گرایی این مفهوم تأکید شــود( ارائه 
شــده اســت. در این تعریف آمده است: شایستگی 
»نظامی از توانایی ها و ســاختارهای ذهنی است که 
با بسیج و هماهنگ کردن دانش، مهارت ها )شناختی 
ـ کاربردی( و نیز رفتارهای اجتماعی چون نگرش ها، 
هیجان ها، ارزش هــا و انگیزه های یادگیرنده، امکان 
نشان دادن یک عملکرد موفقیت آمیز سازمان یافته را 
در موقعیت های چالش زای زندگی فراهم می کند.« 
در این تعریف، شایســتگی توانایی ذهنی محسوب 
می شود که یادگیرنده در پاسخ به نیازها و چالش های 
محیطی با به کار بستن مســتمر دانش، مهارت ها و 
نگرش در موقعیت های واقعی آن را شخصًا می سازد.

خوش  خلق در تحقیق خــود )1395( با عنوان 
»طراحی و اعتباربخشــی چارچوب نظری ارزشیابی 
شایستگی محور براســاس مبانی نظری سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش«، به بررسی تعریف مفهوم 
شایســتگی و الگوهای ارزشیابی شایستگی محور از 
منظر اسناد باالدســتی پرداخت. براساس نتایج این 
پژوهش، مفهوم یادگیری شایستگی محور و اصول و 
الگوهای ارزشیابی مشخص شد كه در ادامه به آن ها 

اشاره می شود
1. يادگیری شايســتگی محــور: »مجموعة 
صفات و توانایی هایی است که یادگیرنده با تركیب و 
هماهنگ کردن دانش، نگرش، گرایش )میل(، باور، 
اراده و مهارت های مرتبط با ســاحت های شش گانه 
به صورت یک کل سازمان یافته در وجود خود فعلیت 
و امــکان عملکرد موفقیت آمیــز و آگاهانه را جهت 
درك رابطه ها و بهبود مداوم  موقعیت خود و دیگران 

براساس معیارهای اسالمی فراهم می کند )عمل(.«
فرايندمحور:  تربیتی  پیشرفت  ارزشیابی   .2
»جمع آوری و تحلیل نظام دار شــواهد دربارة فرایند 
دستیابی یادگیرنده به  مراتبی از شایستگی ها یا نتایج 
یادگیری به منظور قضاوت و ارائة بازخورد برای اصالح 

و هدایت عملکرد در طول پایه/ دورة تحصیلی«
نتیجه محور:  تربیتی  پیشرفت  ارزشیابی   .3
»جمع آوری و تحلیل نظام دار شــواهد دربارة میزان 
دســتیابی یادگیرنده به مراتبی از شایســتگی ها یا  
نتایــج یادگیری به منظور قضــاوت و تصمیم گیری 

دربارة ارتقای آنان:
 الف( به دوره ها )به صورت اهداف دوره(. 

ب( به پایه های باالتر )به صورت اهداف خاص پایه( 
در دوره های اول و دوم متوسطه.

4. ارزشیابی پیشــرفت  تربیتی با رويکرد 

تلفیقی: »تلفیق شواهد و نتایج حاصل از ارزشیابی 
فرایندمحــور و  نتیجه محور به منظــور  قضاوت و 
تصمیم گیری بــرای ارتقای یادگیرنــدگان به پایة 

تحصیلی باالتر در دوره های اول و دوم متوسطه.«

اصول ارزشیابی شايستگی محور
با رعایــت اصول حاکم بر ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلی ـ تربیتی در برنامة درسی ملی، الزم است 
اصــول خاص زیــر در اجرای چارچوب ارزشــیابی 

شایستگی محور رعایت شوند:
 عملكردگرايی: اندازه گیری عملكرد شــاخص 
فرایند و تحقق میزان شایســتگی اســت. ارزشیابی 
باید عملکرد یادگیرنــده را هنگام انجام تکلیف های 
مسئله دار در موقعیت های یادگیری )خود و دیگران( 

مورد توجه قرار دهد. 
 کل نگری: در ارزشــیابی شایستگی های کسب 
شــده باید عملکرد یادگیرندگان به صورت یکپارچه 
)دانش، مهارت، نگرش،گرایش ]میل[، اراده و باور( 
در موقعیت های مســئله محور  و واقعی مورد توجه 

قرار گیرد.
 يادگیرنــده محوری: ارزشــیابی باید نقش 
یادگیرنــده را در فراینــد خودســنجی/ ســنجش 
هم ســاالن برای درک و بهبود موقعیت مورد تأکید 

قرار دهد.
 بازخورد ســازنده: در ارزشیابی فرایندمحور 
بازخوردها در فرایند کســب شایستگی و قضاوت در 
مــورد نتایج حاصله باید مبتنی بر داده های کیفی و 
در ارزشیابی نتیجه محور مبتنی بر داده های کیفی و 
کمی  باشد. این بازخوردها باید بتوانند زمینة درک 
و اصالح موقعیت را از سوی یادگیرنده فراهم آورند. 

الگوهای ارزشیابی شايستگی محور
الف( الگوی ارزشیابی فرايندمحور 

1. چرخة ارزشــیابی فرايندمحور در جريان 
آموزش 

هدف از اجرای این ارزشــیابی جمــع آوری نظام دار 
شــواهد، قضاوت ارزشــی درخصوص شــواهد و ارائة 
بازخوردهای تحصیلی با مشارکت دانش آموز دربارة نحوة 
کســب یا تحول هر یک از مراحل پنج گانة شایستگی 
برای رســیدن به اهداف خاص هر حوزة یادگیری در 
برنامة درسی است. در چرخة این نوع ارزشیابی از انواع 
روش های جمع آوری اطالعات و شــواهد متناسب با 

هدف خاص هر درس استفاده می شود. 
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در این الگو دانش آموز در مرکز ارزشیابی فرایندمحور 
قرار دارد. در نمودار 1، فلش هایی که دارای دو جهت 
هستند، نشان می دهند كه یادگیرنده در همة مراحل 
ارزشــیابی از جمع آوری شــواهد تا ارائة بازخورد و 
اصــالح یا ارتقای عملکــرد نقش فعــال دارد. زیرا 
عملکرد باید توســط او شخصًا انجام شود. قضاوت ها 
در ارزشیابی فرایندمحور براساس مالک های از پیش 

تعیین شده و میزان تالش های یادگیرنده است. 
ویژگی های این الگو عبارت اند از: 

 کلیه مراحل ارزشیابی با هدایت معلم و مشارکت 
دانش آموز انجام می گیرد. 

 فرایند آموزش و ارزشیابی با یکدیگر آمیخته و 
باعث تصمیم گیری های کارامد در اصالح و یا ارتقای 

عملکرد می شود. 
 پیشــرفت در اهداف یادگیری یــک مرحله از 
تحول شایســتگی، با اهداف مراحــل بعدی به هم 

مرتبط می شوند. 
 به فعالیت ها و اعمالی ختم می شود که یادگیری 

بعدی را حمایت می کند. 
 نتایج ارزشــیابی به صورت عدد یا نمره گزارش 

نمی شود. 

2. چرخة ارزشــیابی فرايندمحور در طول 
سال تحصیلی 

از مجموع شــواهد و نتایج حاصل از چرخة ارزشیابی 
فرایندمحور در جریان آمــوزش می توان برای خالصه 
کردن شایستگی های کســب شده در زمان های معین 
)نوبت اول و دوم( یک سال تحصیلی استفاده کرد. به این 
شیوه ارزشیابی اصطالحاً »استفادة تراکمی از نتايج 
ارزشیابی های فرايندی« گفته می شود. برای اجرای 
این نوع ارزشــیابی الزم اســت، معلم پس از استفاده از 
شواهد و نتایج حاصل از ارزشیابی های فرایندی در جریان 
آموزش، برای اصالح یا ارتقای عملکرد، آن ها را به صورت 
هدفمند، منظم و سازمان یافته در كار پوشه هر دانش آموز 
قرار دهد. ســپس در زمان های معین، مثاًل نوبت اول یا 
دوم، با مشارکت یادگیرنده از بین تمامی شواهد سازمان 
یافته، بهترین شــواهد را براساس مالک های مرتبط با 
اهداف خــاص پایه و تالش های روبه رشــد یادگیرنده 
به عنوان نمونة معرف شایســتگی یا عملکرد در حوزة 
یادگیری مربوط انتخاب و پس از تعدیل آن ها با استفاده 
از سازوکارهای معین، از این نمونه ها به عنوان شاخصی 
برای معرفی شایستگی کسب شده در هر یک از حوزه ها 
استفاده کند. مراحل استفاده تراکمی از نتایج ارزشیابی 

فرایندی در نمودار 2 نمایش داده شده است. 

اهداف يادگیری
 شايستگی

جمع آوری شواهد مرتبط با 
اهداف شايستگی

تفسیر شواهد

دانش آموز شواهد

قضاوت ارزشی دربارة پیشرفت 
براساس مالك مرجع 

و كوشش مرجع
 

تصمیم گیری برای
 اقدام بعدی

فعالیت های يادگیری

اصالح يا ارتقای
 عملكرد

ارائة بازخورد

ج
ب
الف

نمودار 1. الگوي مفهومي چرخة ارزشیابي فرايندمحور در جريان آموزش
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فعالیت های يادگیری
 دانش آموز در 
يك دورة معین

جمع آوری و 
انتخاب بهترين

شواهد

تعديل نتايج براساس 
سازوكارها

چرخه های ارزشیابی 
فرايندی

اهداف درس ها

الف

ب

ج

د
وغیره

گزارش پیشرفت دانش آموز 
دربارة اهداف يا نتايج يادگیری 
پاية تحصیلی در يك واحد درسی

نمودار 2. مراحل استفادة تراكمی از نتايج ارزشیابی فرايندی

نمودار 3. الگوی مفهومی ارزشیابی نتیجه محور

آزمون عملكرد استاندارد يا 
هماهنگ

قضاوت دربارة پیشرفت تحصیلی 
براساس مالك های از پیش

 تعیین شده 
گزارش پیشرفت تحصیلی

جمع آوری شواهد مرتبط با 
اهداف دوره يا پايه های تحصیلی

تفسیر شواهد براساس 
مالك های از پیش تعیین شده

شواهد

ب( الگوی ارزشیابی نتیجه محور 
در نظام تعلیم وتربیت شایســتگی محور، ارزشیابی 
نتیجه محور »به معنای جمع آوری نظام دار و تحلیل 
شواهد دربارة شايستگی های کسب شده توسط 
يادگیرنده، متناسب با نتايج يادگیری پیش بینی 
شــده برای هر يک از حوزه هــای يازده گانة 
يادگیری، در يک دورة زمانی معین )پايان پايه 

و دورة تحصیلی(، به منظور تصمیم گیری دربارة 
تعیین میزان دستیابی يادگیرندگان به اهداف 
پايه يا دورة تحصیلی )اســتانداردهای ملی(، 
برای ارتقا به پايه ها و دوره های تحصیلی باالتر 
و کارآمدی برنامة درسی و روش های آموزشی 
است.« الگوی مفهومی ارزشیابی نتیجه محور در نمودار 

3 نمایش داده شده است. 
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جدول عناصر و انواع الگوهای ارزشیابی پیشرفت تربیتی شايستگی محور بر حسب دوره های تحصیلی

دوره های 
تحصیلی

متوسطه اول و دومابتدايی

انواع

عناصر

ارزشیابی نتیجه محور 
)پایة ششم(

ارزشیابی فرایند محور 
)در جریان آموزش و 
طول سال تحصیلی(

ارزشیابی نتیجه محور 
)پایه نهم و دوازدهم(

ارزشیابی فرایندمحور 
)درجریان آموزش و 
طول سال تحصیلی(

ارزشیابی تلفیقی محور

شاخص

نشان دادن عملكرد 
مؤثر در انجام تكالیف 

مرتبط با اهداف دوره در 
انواع موقعیت ها

نشان دادن عملكرد 
مؤثر در انجام تكالیف 
مرتبط با مراتب نتیجة 
یادگیری پیش بینی 

شده به صورت اهداف 
عملكردی در انواع 

موقعیت ها

نشان دادن عملكرد 
مؤثر در انجام تكالیف 

مرتبط با اهداف دوره در 
انواع موقعیت ها

نشان دادن عملكرد 
مؤثر در انجام تكالیف 
مرتبط با مراتب نتیجة 
یادگیری پیش بینی 

شده به صورت اهداف 
عملكردی در انواع 

موقعیت ها

نشان دادن عملكرد 
مؤثر در انجام تكالیف 

مرتبط با اهداف 
عملكردی و خاص  هر 

پایه

شواهد و ابزار 
جمع آوری آن

آزمون عملكردی پایان 
دوره، به عالوة تلخیص 

اطالعات عملكردی 
حاصل از ارزشیابی 
فرایندی  تمام دوره ها

نتایج انواع روش های 
سنجش عملكرد

آزمون عملكردی پایان 
دوره، به عالوة تلخیص 

اطالعات عملكردی 
حاصل از ارزشیابی 

تلفیقی پایه ها

نتایج انواع روش های 
سنجش عملكرد

آزمون عملكردی پایان 
هر پایة تحصیلی، به 

عالوة تلخیص اطالعات 
حاصل از اجرای 

ارزشیابی فرایندی در 
هر پایه

معیار قضاوت 
براساس اهداف 

دوره های تحصیلی 
مشخص می شود

براساس اهداف 
عملكردی واحدهای 

درسی مشخص می شود

براساس اهداف 
دوره های تحصیلی 
مشخص می شود

براساس اهداف 
عملكردی واحدهای 

درسی مشخص می شود

براساس اهداف 
عملكردی واحدهای 

درسی، به عالوة اهداف 
خاص هر پایه مشخص 

می شود

بازخورد 
تراكمی

نوبت اول به صورت 
كیفی- توصیفی و نوبت 

دوم به صورت عددی

درجریان آموزش و در 
هر دو نوبت اول و دوم 

به صورت كیفی-
توصیفی

نوبت اول به صورت 
كیفی- توصیفی و نوبت 

دوم به صورت عددی

در جریان آموزش، نوبت 
اول و قبل از گزارش 
عملكرد نوبت دوم به 

صورت كیفی - توصیفی

در جریان آموزش 
و نوبت اول كیفی- 

توصیفی و نوبت دوم به 
صورت عددی

 پی نوشت
1. Deseco

 منبع
خوش خلق، ایــرج )1395(. »طراحی 
و اعتباربخشــی چارچوب نظری 
ارزشیابی شايستگی محور براساس 
بنیادين  تحول  نظری سند  مبانی 
آموزش وپــرورش«، شــورای عالی 

آموزش وپرورش.
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اشاره
ديدگاه هــای قديمی در زمینة امتحان و ســنجش 
پیشرفت تحصیلی و قضاوت دربارة آن، بر پايه سنجش 
يادگیری شکل گرفته اند. در واقع، سنجش يادگیری 
برای اطمینان از آنچه يادگیرندگان می دانند، تعیین 
اينکه يادگیرندگان نتايج مورد نظر برنامة درســی 
و يا هدف های فردی را کســب کرده اند و يا تأيید و 
تصمیم گیری دربارة موقعیــت آيندة يادگیرندگان و 
کفايت آن ها برای ارتقای تحصیلی به کار می رود. اين 

نوع سنجش طراحی می شود تا شواهدی از پیشرفت 
يادگیرندگان را برای عوامل انسانی ذی نفع در برنامة 
درسی فراهم کند. بنابراين، ضرورت دارد از منطق زير 
بنايی و مبانی معتبر و قابل دفاعی برخوردار باشد. در 
اين مقاله کوشش شده است بر پاية اين ديدگاه، چرخة 
سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارتباط آن با 
هدف های آموزشی و پرورشی از پیش تعیین شده در 

برنامة درسی نشان داده شود.

كلیدواژه ها: 
 امتحان، سنجش 
یادگیری، پیشرفت 
تحصیلی، انواع امتحان، 
هدف های امتحان، اشاعة 
نتایج امتحان

اهداف يادگیری و ارزشیابی 
ــی پیشرفت تحصیلی سنت

احمد شريفان مقاله
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مفهوم امتحان
»امتحان«1 عبارت است از تعیین میزان تغییرات 
حاصل در جنبه های خاصــی از رفتار یادگیرنده در 
فواصل زمانی معیــن و در جهت نیل به هدف های 
آموزشی و پرورشی. با توجه به این تعریف، می توان 
این گونه استنباط كرد كه امتحان به گونه ای منظم و 
با طرحی از پیش تعیین شده انجام می گیرد،  نیازمند 
قضــاوت آگاهانه دربــارة اطالعات به دســت آمده 
براســاس مالک های معین است و بر پایة یافته های 
امتحــان، آموزش دهندگان در جهت اصالح و بهبود 
روش ها، برنامه و وسایل آموزشی کوشش می کنند. 
درواقع، »ارزشیابی«2 پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان 
یکی از وظایف اساسی آموزش دهندگان است که از 

طریق امتحان صورت می گیرد. 
انــواع امتحاناتی که آموزش دهنــدگان در کالس 
درس برای ارزشیابی یادگیرندگان تدارک می بینند، 
هدف هایی را دنبــال می کند که می توان آن ها را به 

این شرح خالصه کرد:
 آگاهی از پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان؛

 آگاهی از چگونگی تغییرات ایجاد شده در رفتار 
و شناخت یادگیرندگان؛ 

 کمک به یادگیری یادگیرندگان؛
 کمک به یادگیرندگان برای آشنایی با هدف های 

آموزشی و پرورشی درس؛
 برانگیختن رغبت یادگیرندگان به یادگیری؛

 بهبــود و اصــالح نارســایی ها و بدفهمی های 
یادگیری یادگیرندگان؛

 ایجاد انگیزه و عالقه به مطالعة درس ها؛
 کشــف نارســایی های آموزشــی و پرورشــی 

یادگیرندگان؛
 آگاهی از چگونگی رشــد تدریجی یادگیرندگان 
در حیطه های متفاوت با توجه به انتظارات آموزشی 

و پرورشی؛
 کشــف جریان هــای روان شــناختی مؤثــر در 

یادگیری یادگیرندگان؛
 جهــت دادن به رشــد و پیشــرفت تحصیلی 

یادگیرندگان؛
 آگاهی از چگونگی تشــکیل ساختارهای ذهنی 
مربوط به دانش و مهارت های اکتســابی و چگونگی 
فرایند و نحوة اســتفاده از آن ها در حل مســائل در 

شرایط و موقعیت های جدید؛
 کشف راهکارهای متناسب با رشد هر یادگیرنده 

به منظور گذر از مرز کنونی توانایی هایش؛ 

 بهبود و اصالح فعالیت های آموزشی و پرورشی 
آموزش دهنده؛ 

 آگاهی از اثر بخش بودن فعالیت های آموزشــی 
آموزش دهنده و کوشش های یادگیری یادگیرندگان؛ 

 تعیین نقطة شروع تدریس؛
 انطباق برنامه و روش آموزش با ســطح آمادگی 

یادگیرندگان
 درک و فهم درست از یادگیری یادگیرندگان؛

 ارزشیابی عملکرد و کارایی عناصر نظام آموزشی 
و پرورشی؛

 مراقبت از نظام آموزشی و پرورشی در سطح ملی 
و ارائة بازخورد به عناصر برنامة درسی؛

 آگاهی از شکاف آموزشی موجود بین هدف های 
آموزشی قصد شده و کسب شده؛

 مقایسة پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان؛
 و ...

درواقع، هر فردی که با آموزش ســروکار داشــته 
باشد، شاید بارها شاهد تالش های یادگیرندگان برای 
یادگیری مطالب درســی بوده و بارها این جمله را از 
آنان شنیده باشد که: »من امروز امتحان دارم و باید 
درس هایم را به خوبی بخوانم.« در این راستا می توان 
گفت، امتحان بهترین روش بــرای ایجاد و افزایش 
رغبت یادگیرندگان به مطالعه و یادگیری اســت؛ به 
شرطی که خوب تهیه شــده باشد و از آن به عنوان 
ابزار تنبیه کننده اســتفاده نشود. به طور کلی، نتایج 
امتحان تا حدودی مشــخص می کند که یادگیرنده 
باید چه موقع مطالعه کند، چه مطالبی را یاد بگیرد 
و چگونه مطالعه کند. امتحان به یادگیرنده نشــان 
می دهد که مطالب مهم برای یادگیری کدام اند و به 
او فرصــت می دهد که خود را بیازماید و معلومات و 

آموخته هایش را ارزشیابی کند.
بنابرایــن، امتحان به عنوان بازخوردی ســازنده و 
وســیلة ترغیب، تأثیر مهمی  در بهبــود و باال بردن 
میــزان کارکرد و کارایــی آن هــا دارد. امتحان به 
یادگیرنده کمک می کند، با هدف های مهم آموزشی 
آشنا شــود و به انتظاراتی که آموزش دهندگان از او 
دارند، پی ببــرد. درواقع، به این نکته پی می برد که 
چه چیزی را بیاموزد و به چه نوع ســؤال هایی باید 

پاسخ بدهد. 
از آنجــا  که یادگیری فرایندی پیوســته و متوالی 
اســت و موفقیت در هر مرحله از یادگیری مستلزم 
موفقیت و کســب مهارت های الزم در مراحل قبلی 
اســت، آموزش دهندگان قبل از شروع درس جدید، 

85   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



باید از آموخته های قبلــی و دانش یادگیرندگان در 
زمینة درس جدید آگاهــی حاصل کنند و امتحان 
این امــکان را فراهم می کند که آموزش دهندگان از 
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان آگاه شوند و تصمیم 
بگیرند کــه آیا مرحلة بعدی و یا بــه عبارت دیگر، 
مطالب جدید درسی را آموزش بدهند یا خیر. نتایج 
امتحان نه تنها آموزش دهندگان را از میزان یادگیری 
و نارسایی های یادگیری یادگیرندگان آگاه می کند، 
بلکه شــواهدی فراهم می کند که از روی آن بتوانند 
شیوة تدریس و سطح کارایی شان را ارزشیابی کنند و 
در صورتی کــه عیبی در روش تدریسشــان وجود 

داشته باشد، در جهت رفع آن بكوشند.
همان طور که گفته شــد، هدف اصلــی امتحان، 
فراهــم آوردن اطالعات ضروری برای قضاوت دربارة 
کیفیت عملکــرد تحصیلی و یادگیری یادگیرندگان 
است. بنابراین، قضاوت آموزش دهنده دربارة پیشرفت 
تحصیلی یادگیرندگان به اطالعات جمع آوری شده 
در این زمینه بســتگی دارد. به این معنا که هر چه 
اطالعات فراهم شده دقیق تر و کامل تر باشد، قضاوت 
به عمل آمده بــر پایة آن ها نیز معتبرتر خواهد بود. 
عــالوه بر این، آموزش دهنده را قادر می ســازد تا با 
تجزیه و تحلیل آن ها مشخص کند، یادگیرندگان به 
کدام انتظارات آموزشی یا پرورشی دست یافته اند، به 
کدام انتظارات آموزشــی یا پرورشی دست نیافته اند 
و به کدام انتظارات آموزشــی یا پرورشــی و به چه 
میزان در حال دســت یافتن هستند. به بیانی دیگر، 
زمانی اطالعات جمع آوری شــده در مورد عملکرد 
تحصیلی و یادگیری یادگیرندگان مفید هستند که 
نشــان بدهند، کدام بخش از آمــوزش به یادگیری 
یادگیرندگان منجر شده است و یادگیرندگان از کدام 
بخش از آموزش بهرة الزم را کسب نکرده اند و در آن 
زمینه به توجه و آموزش بیشتری نیاز دارند. از سوی 
دیگر، آگاهی از مؤثر بودن فعالیت ها و کوشش های 
آموزشی، مشوقی برای تداوم فعالیت های یادگیری 
ـ یاددهــی آموزش دهنده و یادگیرنده اســت و به 
آنان کمک می کند که آگاهانه و هوشمندانه به این 
فعالیت ها اقدام کنند و در جهت آموزش و یادگیری 

معنی دار گام بردارند.

انواع امتحان
 امتحان را برحســب اینکه چه هدفــی را دنبال 
می کند، به چهــار نــوع ورودی3، تکوینی4، پایانی5 
و تحقیقــی6 تقســیم می کنند.  هــدف از امتحان 

ورودی، آگاهــی از ســطح آمادگی اولیــه و میزان 
آموخته هــای قبلــی یادگیرنــدگان در زمینه هایی 
اســت که آموزش دهنده قصد تدریس و آموزش آن 
را دارد. این نوع امتحان، پیش از شــروع تدریس به 
عمل می آید. درواقع، آموزش دهنده از طریق امتحان 
ورودی از پیش دانســته ها و تسلط یادگیرندگان بر 
پیش نیازهای موضوع جدید یادگیری آگاه می شود. 
ســپس براســاس تجزیه و تحلیلی که روی نتایج 
به دســت آمده از امتحان ورودی به عمل می آورد، 
زمینه هایی را که یادگیرندگان بر آن ها تسلط ندارند 
و در آن هــا به کمک نیاز دارند، مشــخص می کند. 
آن گاه درخصوص نحوة شــروع آموزش و چگونگی 
انطباق محتوای آموزش با توانایی یادگیرندگان، رفع 
کمبودها و کاســتی های آموزشــی یادگیرندگان، و 
تسلط آنان بر پیش نیازهای یادگیری تصمیم می گیرد 
و سپس به آموزش مطالب درسی می پردازد. از سوی 
دیگــر، آموزش دهنــده باید معین کنــد از چه نوع 
فعالیت ها و راهبردهای آموزشــی، فردی یا گروهی 

استفاده خواهد کرد.
هدف از امتحان تکوینی که به طور مستمر و هم گام 
با تدریــس و در انتهای هر بخش از مطالب تدریس 
شده به عمل می آید، سنجش آموخته های یادگیرنده، 
بررسی نارســایی های یادگیری و کمک به پیشرفت 
یادگیری اوست. درواقع، این نوع امتحان نه به منظور 
نمره دادن و نه برای قضاوت دربارة اثربخشی برنامة 
آموزشی اســت، بلکه هدف اصلی آن همان طور که 
گفته شــد، کمک به بهبود یادگیری و رفع نواقص 
آموزشی است. از نتایج این نوع امتحان می توان پی 
برد که یادگیرندگان در رســیدن به حدی که مالک 
تسلط در یادگیری هدف های آموزشی است، تا چه 
اندازه موفــق بوده اند و در صورتی که نواقصی وجود 
دارد، در صورت لــزوم از طریق آموزش ترمیمی  در 
جهت رفع آن کوشــش کرد. لــذا، آموزش دهنده با 
اســتفاده از این نوع امتحان می تواند زمانی که هنوز 
فعالیت ها و کوشــش های آموزشــی و پرورشی در 
جریان هستند و امکان رفع نارسایی ها، بد فهمی ها و 
مشکالت یادگیری یادگیرندگان و رفع نواقص روش 
یاددهیـ  یادگیری میسر است، به انجام چنین کاری 

اقدام کند.
هــدف از امتحان پایانی، تعییــن مقدار یادگیری 
یادگیرنده در طول یک دورة آموزشــی، نمره دادن 
بــه یادگیرنده برای راهیابی به کالس باالتر، قضاوت 
دربارة اثربخشی کار آموزش دهنده و برنامة درسی و 
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مقایسة برنامه های آموزشی متفاوت با یکدیگر است. 
عالوه بر این، از این نوع امتحان می توان به عنوان اهرم 
پاسخ گویی استفاده کرد. بسیاری از آموزش دهندگان 
بر این باورند که امتحان پایانی بخش بســیار مهمی 
 از فرایند آموزش محســوب می شــود که برای آنان 
اطالعات فراوانی دربارة عملکرد تحصیلی و اثربخشی 

تدریس فراهم می کند.
هدف از امتحان تحقیقی یا تشــخیصی، یکی قرار 
دادن یادگیرنده در جایگاه مناســب برای شروع به 
یادگیری مطالب تازة درســی است و دیگری کشف 
علل مشــکالت یادگیری او در رسیدن به هدف های 
آموزشــی اســت. همچنین از این نوع امتحان برای 
ارزیابی ثمر بخشــی روش های تدریــس و کارایی 
آموزش دهنده و بررسی انطباق برنامه و مواد آموزشی 

با استعدادهای یادگیرنده نیز استفاده می شود.

هدف های آموزشی
در تعریف امتحان گفته شد که امتحان عبارت است 
از تعیین میزان تغییرات حاصل در جنبه های خاصی 
از رفتار یادگیرنده در فواصل زمانی معین و در جهت 
نیل به هدف های آموزشی و پرورشی. لذا، بر پایة این 
تعریف قبل از انجام امتحان باید هدف های آموزشی 

و پرورشی مشخص شوند.
هدف های آموزشی یا پرورشــی هر درس بیاناتی 
هســتند کــه منظــور و مقصــود آموزش دهنده و 
یادگیرنده را از آموزش و یادگیری مطالب آن درس 
مشخص می کنند تا وقتی که هدف های آموزشی یا 
پرورشی به روشنی مشخص و تعریف نشده باشند، نه 
آموزش دهنده و نه یادگیرنده هیچ کدام قادر نخواهند 
بــود هدف از آموزش را تشــخیص دهند. در نتیجه 

هر یک از آن ها راه خود را خواهد رفت.
بیــان هدف هــا به شــکل های متفاوتــی در نزد 
آموزش دهنــدگان معمول اســت. برخــی از آنان 
هدف ها را بــا توجه به فعالیت هــا و روش آموزش 
خود می نویسند؛ مانند »نشان دادن طریقه و تنظیم 
کشــش نخ زیر و رو روی ماشین دوخت«. گروهی 
دیگر از آموزش دهنــدگان از عنوان های درس برای 
بیان هدف های آموزشــی یا پرورشی خود استفاده 
می کنند؛ مانند سیم کشــی یک پــل. گروهی دیگر 
از آموزش دهندگان هدف های آموزشــی و پرورشی 
درس هــا را با توجه به آنچه کــه یادگیرنده باید یاد 
بگیرد، می نویسند؛ مانند »دانش نحوة برش پارچه و 

انجام دوخت های اولیه روی آن«. 

هدف های آموزشــی باال، هرچند ممکن است مهم 
باشند، ولی مســتقیمًا قابل ارزشیابی نیستند. برای 
آنکه بتوان از آن ها ارزشیابی به عمل آورد و برای آن ها 
پرسش های امتحانی تهیه کرد، باید آن ها را به صورت 
هدف هایی که نشــان دهندة اعمال و رفتار یادگیرنده 
باشــد، در آورد. به این نوع هدف های آموزشی قابل 

اندازه گیری، »هدف های رفتاری« می گویند.

هدف های رفتاری
بــرای تهیة هدف های رفتاری باید به ســه عنصر 

اصلی توجه کرد که عبارت اند از:
1. رفتاری که باید از طرف یادگیرنده ظاهر شود.

2. شرایط یا وضعیتی که رفتار یادگیرنده تحت آن 
شرایط بروز می کند.

3. ضابطــه یا مالک عملکرد قابــل قبول یا معیار 
موفقیت.

به این هدف رفتاری مربوط به درس خیاطی دقت 
کنید: »یادگیرنده بتواند روی ماشــین دوختی که 
روی میــزش قرار می دهیم، تمامی  اجزایی را که نام 
می بریم، نشــان دهد«. در این هدف به طور روشن و 
دقیق بیان می کند که در رابطه با مبحث درســی، 
انتظــار آموزش دهنده از یادگیرنده چیســت. بدین 
ترتیب هر هدف رفتاری ســه قســمت اصلی و مهم 
دارد کــه آن ها را می توان به عنوان ســه ضابطه در 

ساختن هدف های رفتاری به کار برد:
 رفتارهایی از یادگیرنده که توسط آموزش دهنده 
قابل مشاهده است. این هدف شامل رفتارهای مورد 
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نظر یعنی تمیز دادن، شناسایی کردن و نام بردن است.
 شرایطی که وجود آن ها برای بروز رفتارهای مورد 
نظر الزم اســت. در هدف فوق، شرایط الزم برای بروز 

رفتارهای مد نظر، ماشین دوخت روی فرش است.
 معیــار موفقیت و منظور از معیــار، تعیین حد 
نصابی از یادگیری است که توسط آن میزان پیشرفت 
و موفقیت یادگیرنده ســنجیده می شــود. توانایی 
یادگیرنده در رســیدن به این سطح، معیار پذیرفته 
شــدن یا رد شدن رفتاری اســت که از او مشاهده 
می شود. در هدف باال، تمام اجزا را نشان دهد، معیار 

قبول شدن توانایی یادگیرنده محسوب می شود.
آموزش دهنــدگان بایــد قبل از شــروع تدریس، 
هدف هــای درس را با توجه به محتوای آن به صورت 
هدف های رفتاری به روشنی و وضوح تعیین کنند و با 
یادگیرندگان کالس درس در میان بگذارند تا آنان نیز 
از انتظارات آموزش دهنده و هدف از آموزش آن مبحث 
درسی آگاه شوند. سپس برای طرح ریزی پرسش های 
امتحــان، بار دیگر این هدف ها را به صورت هدف های 

رفتاری قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف کند.

طبقه بندی هدف های آموزشی
از آنجا که یادگیری یادگیرندگان سطوح گوناگونی 
دارد و هدف های آموزشــی و پرورشــی نیز بســیار 
متنوع اند، آموزش دهنده باید هنگام نوشتن هدف ها، 
آن ها را با در نظر گرفتن و توجه به سطوح گوناگون 
یادگیری بنویســد. پژوهشــگران، برای هدف های 
آموزشی و پرورشــی طبقه بندی های متفاوتی ارائه 
داده اند که بیشــتر آن هــا از کارهای تحلیلی و مهم 
بنجامین بلوم7 )1956( اقتباس شده اند. براساس 
طبقه بندی بلوم، هدف های آموزشــی به سه حیطه 
یا قلمرو شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی تقسیم 
می شود. متأسفانه از میان سه قلمرو مذکور در کشور 
ما عمدتًا قلمرو شناختی به طور سطحی و ناقص مورد 

توجه قرار گرفته است.

الف. قلمرو شناختی
این قلمرو با مهارت ها و توانایی های ذهنی ارتباط 
دارد و از شــش طبقة دانش، فهمیدن، به کار بستن، 
تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشــیابی تشکیل شده 
است که هر یک از آن ها به اختصار به این شرح است:
 دانش: بازشناسی و یادآوری، شامل امور جزئی 
و کلــی، روش هــا و فرایندها، الگوها، ســاخت ها یا 

موقعیت هایی که یادگیرنده قباًل آموخته است.

 فهمیدن: یعنی درک مطالبی که یادگیرنده از 
آن طریــق در می یابد، هدف اصلی مطلب مورد نظر 
چیســت، بدون اینکه نیاز داشته باشد، مطلب مورد 
نظر را با ســایر مطالب ارتباط دهد یا موارد استفادة 
کامل آن را بداند. درواقع، فهمیدن مســتلزم درک 
معنا و مفهوم آشــکار و پنهان یک مطلب و بیان آن 
با جمله ها و عباراتی است که توسط خود یادگیرنده 

ساخته می شوند.
 به کار بســتن: منظور آن است که یادگیرنده 
بتواند، اطالعات و آموخته های خود را در شــرایط و 

موقعیت های عملی و یا جدید به کار ببرد.
 تجزيه و تحلیل: در بحث فهمیدن، بیشتر روی 
معنا، مواد، مطلب یا هر وســیلة ارتباط دیگر تأكید 
داریم. در به کار بســتن بیشتر روی یادآوری قوانین 
کلی و اصول مناسب و تطبیق آن ها با مطالب عنوان 
شــده و انتقال یادگیری به شــرایط و موقعیت های 
جدید متمركز می شویم. اما در تجزیه و تحلیل روی 
شکســتن یک مطلب یا موضوع به اجــزا یا عناصر 
تشــکیل دهندة آن، به گونه ای که سلســله مراتب 
نسبی اندیشة ما به روشنی نمایان شود و روابط میان 
اندیشه های بیان شده مشخص شود، تکیه می كنیم.

 ترکیب: منظــور از ترکیب به هم پیوســتن 
عناصر و اجزا به منظور تشــکیل یــک واحد کل با 
ســاختی نوین و منحصر به فرد است. این دسته از 
رفتار در حیطة شــناختی، آشکارا مستلزم خالقیت 
یا آفرینندگی اســت و در آن به کیفیت هایی چون 
نوآوری و ابتکار توجه بیشــتری می شــود. ترکیب، 
مســتلزم توانایی یادگیرنده در گردآوری اطالعات از 
منابع متعدد و پیوند دادن آن هاست، به گونه ای که 
ســرانجام به صورت طرحی نو و ابتــکاری درآید. در 
واقع، کوشش های یادگیرنده باید فراورده یا اثری به 
بار آورد که با یک یا چند حس قابل مشاهده و به طور 
کلی دارای خاصیت و کیفیتی باشــد که در اجزا و 

عناصر آن موجود نباشد.
 ارزشــیابی: داوری دربــارة ارزش مطالــب 
و موضوع هــا برای هدف های مشــخص براســاس 
مالک های معین را ارزشــیابی گوینــد. در این باره 
رفتارهایی مانند بیان ارزش یک چیز بر پایة مالک از 
قبل تعیین شده، قضاوت دربارة درستی یا نادرستی 
موضوعی با ذکر دالیل منطقی، انتخاب بهترین روش 
یا ... از طریق مقایســه و ارائة دلیل منطقی، انتخاب 
یک عقیده از بین عقاید گوناگون با ذکر دلیل و نظایر 

آن، در حیطة ارزشیابی قرار دارد.   
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الزم به ذکر اســت کــه آندرسون8 و همکارانش 
)2001( سعی کرده اند با توجه به یافته های جدید 
و گسترش روزافزون روان شناختی، طبقه بندی بلوم 
را به روز درآورند. در طبقه بندی آن ها، بند جدیدی 
به طبقه بندی بلوم اضافه شــده اســت كه شــامل 
انواع دانش اســت و عبارت اند از: دانش امور واقعی، 
دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشــناختی. 
بدین ترتیب هدف های آموزشــی به شكل دوبعدی 
طبقه بندی می شــوند: بعــد دانش و بعــد فرایند 
شناختی. سطوح فرایند شناختی در این طبقه بندی 
شــامل به یاد آوردن،  فهمیدن،  به كار بستن، تحلیل 

كردن، ارزشیابی و آفریدن است.
اخیــراً نیز مارزانو9 و كنــدال10 )2007( مدل 
جدیدی را بر پایة طبقه بندی های بلوم و همكارانش 
)1956( و طبقه بنــدی آندرســون و همكارانــش 
)2001( تدوین كرده اند كه یك بعد آن شامل شش 
طبقه بندی از فرایندهای ذهنی )بازاریابی،  فهمیدن، 

تحلیل، بهره برداری از دانش،  نظام فراشناختی و نظام 
شخصی( و بعد دیگر به سه حیطة دانش )اطالعات، 
روندهــای ذهنــی و روندهــای روانــیـ  حركتی( 
مربوط می شود. از آنجایی كه اصل زیربنایی در این 
طبقه بندی میزان كنترل بر عملیات ذهنی است، هر 
چه از سطوح اول به ســطوح باالتر می رویم، میزان 
كنترل هوشــیارانه بر فرایند ذهنی افزایش می یابد. 
مثاًل بازاریابی )سطح اول( به طور خودكار و ناآگاهانه 
صورت می گیرد، در حالی كه نظام شــخصی )سطح 
ششــم( یك فعالیت ذهنی كاماًل هوشــیارانه تلقی 

می شود.
بنابرایــن، همان طور كه از نظر گذشــت، ضرورت 
اســتفاده از طبقه بندی هایی نظیر آنچــه مارزانو و 
كندال مطرح می كنند، بیش از پیش دیده می شود و 
باید این گونه طبقه بندی های هدف های آموزشی را 
با توجه به هدف های برنامة درسی ملی مورد استفاده 

قرار دهد.
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ب. قلمرو عاطفی
وقتی به یادگیرنــدگان روش هایی را می آموزیم تا 
بتوانند نمره های باالیی در آزمون ها كســب كنند، 
در آنان تكاپو و جنبشــی را برای كسب نمرة باالتر 
ایجاد كرده ایــم. اما ضمن این كار، احساســی در 
یادگیرنــدگان به وجود می آید كــه باعث دلزدگی 
آنان از درس خواندن نیز می شــود. حال این سؤال 
مطرح می شود كه: »واقعًا ما به یادگیرندگان چه یاد 

داده ایم؟« جواب این سؤال  مشكل نیست؟!
برای آموزش دهندگان، عواطف یادگیرنده ـ یعنی 
نگرش ها، عالقه هــا و ارزش ها ـ اهمیت زیادی دارد. 
زیــرا توجه به آن هــا بر قدرت آنــان در پیش بینی 
رفتار بعدی یادگیرندگان می افزاید. برای نمونه، اگر 
یادگیرندگان طی ســال های تحصیلی در مدرســه،  
از یادگیــری لذت ببرنــد، به احتمال زیــاد بعد از 
فارغ التحصیل شدنشان نیز به یادگیری ادامه خواهند 
داد. همین طور، اگر آنان توانایی هایشان را برای كار 

گروهی توسعه بدهند و در این زمینه تجربة مثبتی 
در مدرسه داشــته باشند، بعد از فارغ التحصیلی نیز 
به طور فعال و با عالقه در كارهای گروهی شــركت 

خواهند كرد.
نزدیك به 60 ســال است كه آموزش دهندگان به 
قلمرو عاطفی در آموزش وپــرورش توجه كرده اند و 
برای آن اهمیت واالیی قائل شــده اند. درواقع بعد از 
بلــوم )1956(، كراتول11، بلوم و ماسیا12 )1964( 
هدف های قلمروی عاطفــی را طبقه بندی كرده اند. 
این طبقه بندی راه هایــی را توصیف می كند كه در 
آن هــا، یادگیرندگان از ارزش هــا و نگرش هایی كه 
رفتار یادگیرندگان را هدایت می كنند، آگاه می شوند 
و آن هــا را می پذیرند. لذا، آنــان طبقه های قلمروی 
عاطفــی را نیز مانند طبقه های قلمروی شــناختی 
به صورت سلســله مراتبی، یعنی از ساده به پیچیده، 
مرتــب كرده اند. این طبقه بندی شــامل پنج طبقة 

اصلی به این شرح است:
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همان طور كه مالحظه می شــود، این قلمرو دارای 
پنج طبقه اســت كــه در ادامه هر یــك از آن ها به 

اختصار شرح داده  می شود:
 دريافت كردن: حساســیت نســبت به وجود 
بعضــی پدیده ها و محرك هــای محیطی و میل به 
دریافت كردن آن ها یا توجه كردن به آن ها را شامل 

می شود.
 پاسخ دادن: در این ســطح یادگیرنده به طور 
فعال به پدیده ها و انجام كارهایی دربارة آن ها توجه 
می كند یا فعالیت هایی حاكی از پذیرش یك عقیده 

یا خط مشی از او سر می زند.
 ارزش گذاردن: احساس یا باور پایدار حاكی از 
ارزشمند بودن یك چیز، یك اندیشه، یك شخص، یا 
یك گروه، یا عقیده یا نگرش دربارة ارزش یك چیز 

در یادگیرنده شكل می گیرد.
 سازمان دهی ارزش ها: یادگیرنده ارزش ها را 
به گونه ای دسته بندی و نظام دار می كند كه بعضی از 

آن ها مهم تر از بعضی دیگر جلوه می كنند.
 شــخصیت پذيرفتن: تبدیل نظام ارزشــی 
به صورت یك ســبك زندگی یا دیدگاه فلســفی در 
می آید. ایــن كار از درهم آمیزی صــرف ارزش ها و 
تعیین روابط بین آن ها فراتر می رود و نوعی فلســفة 

پایدار زندگی را شامل می شود.
ما بــه عنــوان آموزش دهنــده می توانیم تحقق 
هدف هــای عاطفــی برنامــة درســی را از طریق 
پرسش نامه، گزارش دهی و مشاهدة رفتار یادگیرنده 
مورد ســنجش قرار دهیم. از ایــن ابزار باید در ابتدا 
و انتهای ســال تحصیلی اســتفاده كنیم. در واقع، 
از یادگیرندگان باید خواســت كه در ابتدا و انتهای 
سال تحصیلی به ســؤال های ابزارهای مذكور پاسخ 
بدهند. ســپس با مقایســة نتایج دو اجرا،  می توان 
دربارة تحقق هدف های آموزشــی و پرورشی مرتبط 
با حیطة عاطفی برنامة درســی قضــاوت كرد. لذا، 
آموزش دهنــده می تواند بر پایة نتایج ابتدای ســال 
تحصیلی،  برنامه هایی را برای تحقق هدف های حیطة 
مذكور تدارك ببیند، به طوری كه به تغییر عواطف 
و... یادگیرنده در راستای اهداف اصلی برنامة درسی 

منجر شود.

ج. قلمرو روانی ـ حركتی
این قلمرو شامل آن دسته از رفتارهایی است كه به 
اعمال ذهنی و حركتی )هر دو( مربوط است؛ مانند 
توانایی و مهارت یادگیرنده در نقشه كشــی، نقاشی 
كردن، ماشین نویسی، خیاطی و مانند این ها كه همه 
جزو قلمرو روانی ـ حركتی به حساب می آیند. یكی 
از طبقه بندی های معــروف در این باره، طبقه بندی 
سیمپسون13 )1972( اســت. طبقه بندی او هفت 
طبقة اصلی دارد كه به صورت سلســله مراتبی و از 
ساده به پیچیده مرتب شده اند. چگونگی طبقه بندی 

سیمپسون به این شرح است:
 ادراك حسی: یعنی استفاده از حواس برای هدایت 
كنش های حركتی توســط یادگیرنده. به عنوان نمونه، 

یادگیرنده با چشیدن غذا مزة آن را تشخیص دهد.
 آمادگی: آماده بودن برای انجام یك عمل یا یك 
رشته اعمال معین. برای مثال، یادگیرنده آماده است 

به توپی كه به سوی او پرتاپ می شود، ضربه بزند.
 پاسخ هدايت شــده: عمل كردن با استفاده 
از یــك الگو، یا اعمالی كه در مراحل اولیة یادگیری 
انجام می شوند. مانند اینكه یادگیرنده یك قلم مو را 
مطابق آنچه آموزش دهنــده انجام می دهد، حركت 

دهد.
 ســازوكار يا عادت: انجام اعمالی كه نسبتًا 
مشخص و عادتی هستند. به عنوان نمونه، یادگیرنده 
بتواند حركت دست خودش را با سرعت توپی كه به 

سوی او پرتاپ می شود، تنظیم كند.
 پاســخ دهندة پیچیده آشكار: انجام رشته 
اعمالــی كه تا حدودی به صورت عادی درآمده اند یا 
تركیب تعدادی از عادت ها. بــرای مثال، یادگیرنده 

بتواند یك رج از فرش را ببافد.
 انطباق: استفاده از مهارت های قباًل آموخته شده 
برای انجام تكالیف تازه، اما مربوط به تكالیف گذشته. 
مانند اینكــه یادگیرنده نوشــته های دارای درجات 

دشواری متفاوت را با سرعت های متفاوت تایپ كند.
 ابتكار: خلق الگوهای تــازة حركتی برای حل 
مسائل غیرمعمول یا برخورد با موقعیت های جدید. 
بــرای مثال، یادگیرنده یك الگــوی لباس جدید را 

طراحی و اجرا كند.
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باید دانست كه هر یك از سه قلمروی یادگیری، با 
دو قلمرو دیگر غالبًا در ارتباط است و نمی توان آن ها 
را از یكدیگر جدا كرد. زیرا مقدمة یادگیری در قلمرو 
روانیـ  حركتی و قلمرو عاطفی، كسب معلومات الزم 
در قلمرو شناختی است و یا عالقه مندی یادگیرنده به 
یك موضوع در قلمرو عاطفی، موجب می شود كه او 
در آن زمینه به مطالعة بیشتر بپردازد و طبعًا مطالعة 
بیشــتر سبب یادگیری و كســب دانش و اطالعات 
بیشتری می شود. لذا، از آنجا كه قلمرو شناختی پایه 
و اســاس قلمروهای دیگر است و بیشتر هدف های 
آموزشی و پرورشــی در مدارس بر قلمرو شناختی 
یادگیری اســتوار است،  این قلمرو از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و در مدرسه ها و امتحانات كنونی غالبًا 
بر سنجش و ارزشیابی این گونه رفتارهای مرتبط به 

قلمرو شناختی تأكید می شود.

جدول مشخصات امتحان و طرز تهیة آن
پس از آنكه آموزش دهنده هدف های آموزشــی و 
پرورشــی درس خود را به هدف هــای رفتاری قابل 
اندازه گیری تبدیل و فهرستی از محتوای درس تهیه 
كرد،  باید جدول مشخصات امتحان را تهیه كند. این 
جدول، جدولی دوبعدی است كه هدف های آموزشی 
و پرورشی را به محتوای درس ربط می دهد و وزنی را 

كه باید به هر یك از زمینه های یادگیری داده شود، 
مشخص می كند. در این جدول،  عالوه بر هدف های 
آموزشی و پرورشــی و محتوای درس مربوط به هر 
هدف، درصــد و تعداد پرســش های مربوط به هر 
هــدف نیز تعیین می شــود. برای مشــخص كردن 
وزن زمینه های یادگیری، از مالك های زیر استفاده 

می شود:
 اهمیت نســبی هر هدف آموزشــی و پرورشی، 
محتــوای مربوط بــه آن و هر یــك از موضوع های 

تدریس شده؛
 حجم یا تعداد صفحه های كتاب درسی اختصاص 

داده شده به هر موضوع؛
 مقدار زمانی كه برای آموزش هر موضوع درسی 

صرف شده است.
فایدة اســتفاده و بهره گیری از جدول مشخصات 
امتحان آن است كه پرسش های مطرح شده در ابزار 
اندازه گیری،  با هدف های آموزشی و محتوای تدریس 
شــده هماهنگ می شــوند. به عالوه سبب می شود، 
محتوای آزمــون نمونة معرفــی از هدف ها )زمینة 
یادگیری( و مطالب آموزشــی باشــد كه قرار است 
مورد سنجش قرار بگیرند. درواقع،  جدول مشخصات 
امتحانی كه به طور مناسب تهیه شده باشد، تأییدی 
بر محتوای امتحان اســت. به كالمی دیگر، بین آنچه 
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سنجش می شود و آنچه آموزش داده می شود،  تطابق 
وجود دارد.

بعد از اینكه جدول مشــخصات امتحان تهیه شد، 
 باید دربارة ابزار و نوع ســؤال ها برای امتحان تصمیم 

گرفت.
غالبــًا برای آگاهــی از تحقــق هدف های حیطة 
شناختی، از آزمون پیشــرفت تحصیلی كتبی یا به 
اصطــالح مــدادـ  كاغذی آموزش دهنده ســاخته، 
استفاده می شود. درواقع، این گونه آزمون ها دانش و 
مهارت هایی را اندازه می گیرند كه یادگیرنده تا لحظة 
اجرای آزمون كســب كرده اســت. به طوری كه هر 
سؤال آزمون،  بخشــی از آموخته های یادگیرندگان 
را در زمینه های خاص انــدازه می گیرد كه نیازمند 
یادآوری آن ها به یكی از چهار صورت بازشناســی، 
فراخوانی، بازســازی و كارنمایی اســت. سؤال های 
آزمون را می توان به طور كلی به دو دستة »باز پاسخ« 
و »بســته پاسخ« تقســیم كرد. در نوع بسته پاسخ 
)انتخاب كردنی( آموزش دهنده هم سؤال و هم پاسخ 
را در اختیار یادگیرنده قرار می دهد و از او می خواهد، 
 پاســخ مناســب را انتخاب كند. اما در نوع باز پاسخ 
)جواب دادنی( یادگیرنده باید خودش جواب ســؤال 

را تولید كند.
در ارتباط با انتخاب نوع ســؤال برای اندازه گیری 
میزان یادگیری یادگیرنــدگان، آموزش دهنده باید 
به هدف آموزشــی توجه كند. بنابراین، انتخاب نوع 
ســؤال آزمون به هدف آموزشــی مورد اندازه گیری 
وابسته اســت. اگر هدف آموزشی مورد اندازه گیری 
نیازمند این اســت كه یادگیرنده آنچه را قباًل تجربه 
كرده یا آموخته است،  از میان چند مطلبی كه به او 
ارائه می شود،  تشخیص دهد، سؤال های بسته پاسخ 
این نیاز را رفع می كنند. اما اگر هدف آموزشی مورد 
اندازه گیری به گونه ای اســت كــه یادگیرنده بدون 
مواجه شدن با پاســخ های ارائه شده به سؤال، باید 
آنچه را كه یاد گرفته اســت، در ذهنش جست وجو 
و بازیابی كند و ســپس به یاد آورد، ســؤال های باز 
پاســخ كه از نوع كوتاه جواب مناســب هستند. اگر 
هم آموزش دهنده ای بخواهد توانایی یادگیرندگانش 
را در ســازمان دهی و انتقال اندیشه هایشان در قالب 
جدید، مثاًل به صورت نقد و بررسی، و... اندازه بگیرد، 
باید از سؤال های باز پاسخ از نوع »تشریحی گسترده 

پاسخ« استفاده كند.
بعــد از اینكــه آموزش دهنده نوع ســؤال خود را 
برای اندازه گیری تحقق هدف آموزشی تعیین كرد،  

می تواند برای نوشتن سؤال اقدام كند. برای این كار، 
 باید به نكاتی كه شــرح آن ها از نظر خواهد گذشت،  
توجــه كند. زیرا بی توجهی بــه این نكات، به جمع 
آوری اطالعاتی منجر خواهد شد كه نمی توان از آن ها 
برای قضاوت دربارة پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان،  

كیفیت تدریس و بهبود آن استفاده كرد:
 روايی سؤال14

توجه به جدول مشــخصات امتحــان در طراحی 
سؤال،  و تطابق ســؤال با هدف آموزشی و محتوای 
تدریس شده در كالس درس،  شاهدی بر تأیید روایی 
محتوایی است. یعنی نشان دهندة كارایی سؤال برای 
اندازه گیری پیشــرفت تحصیلی یادگیرنده مرتبط با 
هدف آموزشــی مورد اندازه گیری است. بنابراین، از 
اطالعات به دست آمده از این گونه سؤال ها می توان 

در تصمیم گیری آموزشی استفاده كرد. 

 اعتبار سؤال15
یكی دیگر از ویژگی های سؤال مناسب  اعتبار است. 
به این معنا كه نتیجة حاصل از ســؤال تا چه اندازه 
از ثبات و پایداری برخوردار اســت. به كالمی  دیگر،  
اگر عملكرد تحصیلی یادگیرنده ای را دو بار با همان 
سؤال و تحت همان شرایط بسنجیم، نتایج به دست 
آمده تا چه اندازه به هم شــبیه اند. در واقع،  اعتبار به 

دقت اندازه گیری سؤال مربوط می شود.

 عملی بودن
روایی و اعتبار ســؤال از نظر علمی  بسیار باارزش 
هســتند، با ایــن حال، بــه منظور ارائه ســؤال به 
یادگیرنــده، باید بــه عملی بــودن آن توجه كرد. 
یادگیرنده باید بتواند با امكانات و وقتی كه در اختیار 
دارد، به ســؤال جواب دهد. با توجه به آنچه از نظر 
گذشت، رعایت نكات زیر می تواند در تهیه و تدوین 

یك سؤال درست و خوب مؤثر واقع شود:
ـ تطابق سؤال با هدف های مهم یادگیری؛

ـ تطابق ســؤال با محتوای آموزش ارائه شــده در 
كتاب درسی؛

ـ تطابق سؤال با سطح شناختی مورد اندازه گیری؛
ـ تطابق سؤال با روش تدریس ارائه شده در كالس 

درس؛
ـ قابل فهم بودن سؤال برای یادگیرنده؛

ـ آشنا بودن نوع سؤال طرح شده برای یادگیرنده؛
ـ خیلی دشوار یا آسان نبودن سؤال؛

ـ ارائة دســتورالعمل روشــن و واضح برای جواب 
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دادن به سؤال؛
ـ قرار نگرفتن بیش از یك هدف در یك سؤال؛
ـ استفاده از موقعیت های جدید در طرح سؤال؛

ـ رعایت آیین نگارش و دســتور زبان فارســی در 
طرح سؤال؛

ـ اجتناب از نوشتن سؤال عین متن كتاب؛
ـ درج نكات یا مالك های ارزشــیابی پاســخ ها در 

سؤال؛
ـ در نظر گرفتــن زمان كافی برای جواب دادن به 

سؤال؛ 
ـ طرح سؤال متناسب با هدف اندازه گیری یادگیری 

یادگیرندگان؛
ـ رعایت دســتورالعمل طراحی هر سؤال متناسب 

با نوع سؤال. 
بنابراین،  طراحی ســؤال مطلوب به آموزش دهنده 
كمك می كند، با اســتفاده از اطالعاتــی كه از این 
طریق دربارة پیشــرفت تحصیلــی یادگیرندگان به 
دســت می آورد، برای اثربخش تر كــردن تدریس و 

انتخاب فعالیت های یادگیری مؤثر قدم بردارد.

شرايط اجرايی امتحان 
گرچه شــاید بســیاری از نكات و قواعد مربوط به 
اجرای امتحان و شــرایط آنكــه در این بخش ارائه 
می شود، اموری مسلم و پیش پا افتاده به نظر برسند؛ 
اما به تجربه دیده شده است كه عماًل هنگام برگزاری 
امتحان، برخی از این نكات فراموش شــده اســت. 
درواقع این بی توجهی، روایی و اعتبار اطالعاتی را كه 
از این طریق به دست می آید، كاهش می دهد. اصول 
و نكاتی كه در ادامه مورد بحث قرار می گیرند، تقریبًا 

دربارة همة آزمون ها صدق می كنند:

 شرايط اجرايی
نخستین شرط اجرای درست امتحان، فراهم کردن 
شــرایط فیزیکی مناسب در جلســة امتحان است. 
کالس یا محل امتحان باید از نظر نور، تهویه و درجة 
گرما کاماًل مناسب و از هر نوع عامل حواس پرتی به 
دور باشد. نارسایی در هر یک از عوامل مذکور موجب 
می شود که میزان کارایی یادگیرندگان در پاسخ دهی 
به سؤال های امتحان کاهش یابد. عالوه بر این، محل 
نشستن یادگیرندگان باید کاماًل راحت و فضای کافی 
برای قرار دادن برگة امتحان و ســایر وسایل الزم را 

داشته باشد.

 زمان برگزاری امتحان
در اجــرای امتحــان باید به یادگیرنــدگان دقت 
کافی داد تا خود را آمــاده کنند. امتحانی که بدون 
اطالع قبلی و به طور ناگهانی انجام گیرد، بســیاری 
از توانایی ها را محدود خواهد ســاخت. به طور کلی، 
یادگیرندگان باید تاریخ برگزاری امتحان را از مدت ها 
قبــل بدانند. عالوه بر این، باید دربارة تعداد ســؤال 
و نوع آن ها آگاهی الزم را داد تا امتحان شــوندگان 
بتوانند متناســب با آگاهی های مزبور خودشــان را 
آماده کنند و از نگرانی آنان دربارة امتحان کاســته 

شود.

 اقدامات قبل از اجرای امتحان
آموزش دهنــده قبل از آمدن به جلســة امتحان، 
باید با توجه به تعداد یادگیرندگان شرکت کننده در 
امتحان، برگه های سؤال را تکثیر و با خود به جلسة 
امتحان بیاورد. بعــد از اینکه یادگیرندگان در جای 
خود قرار گرفتند، همراه با سالم و احوال پرسی، هدف 

کلی از امتحان مورد نظر را برای آنان توضیح دهد.

 ادارة جلسة امتحان
آموزش دهنده اداره کنندة جلســة امتحان اســت. 
وظیفــة اصلــی او ادارة جلســة امتحــان و ارائــة 
راهنمایی های الزم بــه یادگیرندگان در مورد نحوة 
پاســخ دادن به پرسش های امتحانی و ایجاد شرایط 

الزم برای اجرای امتحان است.

 خطاهای احتمالی
هــر آموزش دهنــده ای امــکان دارد در اجــرای 
امتحان دچار خطاهایی شــود. این خطاها عبارت اند 
از: خطاهای  هاله ای، قیــاس به نفس، درک مفهوم، 
گرایش مرکزی، نرمش و ارفاق، سخت گیری، قیاس 
با دیگران، سرسری گرفتن و... لذا، ضرورت دارد که 
آموزش دهنده از چگونگی ایــن خطاها و علل بروز 
آن ها آگاه شــود تا اثرات آن ها را به حداقل کاهش 
دهد و به اعتبار و روایی امتحان به عمل آمده و نتایج 

حاصل از آن بیفزاید.

 تجزيه و تحلیل نتايج امتحان
هر آموزش دهنده ای باید بعد از امتحان و تصحیح 
برگ های امتحانی بکوشــد تا به وســیلة بررسی و 
تجزیه و تحلیل نتایج آن، نقاط ضعف و دشواری های 
یادگیری یادگیرندگان را کشف کند و آن ها را در رفع 
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دشواری ها یاری دهد. بنابراین، برای قضاوتی دقیق تر 
و عمیق تــر، نتایج امتحان را بایــد از ابعاد گوناگون 
بررســی و مورد تجزیه و تحلیل قــرار داد. این ابعاد 

عبارت اند از:
ـ عملکرد هر یادگیرنده در کل امتحان؛ 

ـ عملکرد هر یادگیرنده با در نظر گرفتن هر یک از 
انتظارات آموزشی و پرورشی؛

کل  در  یادگیرنــدگان(  )کل  عملکــرد کالس  ـ 
امتحان؛

ـ عملکرد کل یادگیرندگان در هر یک از انتظارات 
آموزشی و پرورشی.

 برای بررســی و تجزیه و تحلیل مورد بحث، نتایج 
اوراق امتحانی را می توان به صورت جدول 1 خالصه 

کرد و نشان داد.

جدول 1. تجزيه و تحلیل نتايج امتحان

ردیف
نام 

یادگیرندگان 
كالس

شمارة پرسش های آزمون
جمع

درصد عملكرد 
یادگیرندگان 
دركل كالس 12345678910

1211111100880الف1

111111111110100ب2

1111111110990پ3

111111111110100ت4

1111111101990ث5

111111111110100ج6

1111111000770چ7

1111011101880ح8

1111111101990خ9

1111111110990د10

1111111100770ذ11

1111011110880ر12

1111011001660ز13

1111111101990ژ14

1111111100880س15

1111010110770ش16

1111011000660ص17

1111100000550ض18

1111010000550ط19

1011011111880ظ20

1919202013191615891581580جمع

درصد عملكرد كالس 
در هر پرسش

9595100100659580754045
درصد عملكرد 
كالس در كل 

آزمون 79

توجه: این جدول مربوط به آزمون عینی با 10 پرسش چهار گزینه ای است كه به هر پاسخ درست یك نمره تعلق می گیرد.
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جدول 2. نتیجة عملكرد يادگیرندة »ش«
در مورد انتظارات آموزشی كتاب روان شناسی سال سوم متوسط 

»فصل اول ـ كلیات«

نتیجهشرح انتظارات آموزشی ردیف

+كار روان شناس را با ذكر مثال توضیح دهد1

+اصطالح نیمرخ روانی را به طور خالصه تعریف كند2

+مراحل تحقیق تجربی را با ذكر مثال توضیح دهد3

+ویژگی های مهم مشاهدة  تجربی را بنویسد4

-برای پرسش های تحقیقی كه به او ارائه می شوند، فرضیة مناسب بنویسد5

+انواع تكنیك های مشاهده را در روان شناسی نام ببرد و هر یك از آن ها را با ذكر مثال توضیح دهد6

-متغیر وابسته و مستقل را همراه با ذكر مثال تعریف كند7

+برخی خدمات علم روان شناسی به بشریت را نام ببرد8

+موضوع مطالعة علم روان شناسی را با ذكر مثال توضیح دهد9

-متغیر وابسته  و متغیر مستقل را در فرضیه هایی كه به او ارائه می شوند، تشخیص دهد10

الف. عملکرد هر يادگیرنده در کل امتحان
در هر امتحانی نسبت نمرة خام یادگیرنده به نمرة 
کل امتحان )نمرة برگة امتحانی که تمام پاسخ های 
آن درست است( که به صورت درصد مشخص شده 
باشــد، عملکرد یادگیرنــده در کل امتحان نامیده 
می شــود. مقادیر مربوط به این نســبت، در ستون 
چهارم جدول تجزیه و تحلیل نتایج امتحان )جدول 
1( نشان داده شده است. محاسبة این مقدار در مورد 
یادگیرندة شــمارة 18 نشــان می دهد که به او 50 
درصد انتظارات آموزش وپرورش دســت یافته است. 
یادگیرندگان  اینک آموزش دهنده می تواند عملکرد 
را در کل امتحان و با در نظر گرفتن معیارهای مورد 
نظر خود و شــرایط کالســی، به صورت درجه های 
توصیفی خیلــی خوب، خوب، متوســط، ضعیف و 
خیلی ضعیف درجه بندی کند. لذا، براساس اطالعات 
جدول 1 می توان دریافت که یادگیرندگان ض و ط  
به طور کلی عملکرد ضعیفی در امتحان داشــته اند؛ 
زیرا هر دو بــه 50 درصد انتظارات آموزش وپرورش 
دســت یافته اند. بنابراین، آموزش دهنده باید ضمن 
بررســی علل احتمالی این وضعیت، برای رفع آن ها 

نیز اقدام کند.

 ب. عملکرد هر يادگیرنده با توجه به هر يک 
از انتظارات آموزش وپرورش

در امتحانــی که اطالعــات آن در جدول تجزیه و 
تحلیل نتایج امتحان )جدول 1( ثبت شــده، چنین 
فرض شده است که هر پرسش امتحانی حداقل یکی 
از انتظارات آموزشــی یا پرورشی را اندازه می گیرد. 

بنابراین، با بررســی و تحلیل پاسخ یادگیرنده به هر 
یک از پرســش ها، عملکرد او در هر یک از انتظارات 
آموزشــی و پرورشــی تعیین و مشــخص می شود. 
یعنی، پاسخ درست به هر پرسش نشان می دهد که 
یادگیرنده توانایی ها و مهارت های مربوط به انتظارات 
آموزشــی یا پرورشی وابسته به آن پرسش را کسب 
کرده اســت و پاسخ نادرست یا سفید به هر پرسش 
نشان می دهد که یادگیرنده توانایی ها و مهارت های 
مربوط به انتظارات آموزشی یا پرورشی وابسته به آن 

پرسش را کسب نکرده است. 
همان طور که مالحظه می شود، یادگیرنده شمارة 
16 توانسته اســت به انتظارات آموزشی شماره های 
1، 4، 3، 12، 6، 8 و 9 دســت یابد. اما به انتظارات 
آموزشی شماره های 5، 7 و 10 دست نیافته است. با 
کمی  دقت در انتظارات آموزشی مطرح شده )درس 
روان شناسی( می توان دریافت که یادگیرندة شمارة 
16 تنها از نظر شــناختی توانســته است به سطح 
دانش و درک و فهم برســد، ولی در به کار بســتن 
دانش اکتســابی ناتوان اســت. در نتیجه، برای رفع 
این نارسایی آموزشــی الزم است که آموزش دهنده 
ضمن بررسی علل احتمالی این وضعیت، به آموزش 
مجدد موضوع های درسی آموخته نشده )مربوط به 
انتظــارات 5، 7 و 9(، راهنمایی هــای فردی و ارائة 

تمرین مناسب به یادگیرنده بپردازد.
 

ج. عملکرد کالس در کل امتحان
این شــاخص نشــان می دهد که متوسط عملکرد 
یادگیرندگان کالس درس در کل امتحان چقدر است. 
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همان طور که مالحظه می شود، این شاخص برابر 79 
درصد است. یعنی یادگیرندگان کالس درس به طور 
متوســط به 79 درصد انتظارات آموزشی و پرورشی 
دست یافته اند و آموزش دهنده در حد خوب توانسته 
است محتوای آموزش را به یادگیرندگان منتقل کند. 
از ســوی دیگر، ضرورت دارد علل تحقق نیافتن 21 
درصد دیگر از انتظارات آموزشی و پرورشی را مورد 
بررسی قرار دهد و در این زمینه فعالیت های جبرانی 

الزم را ارائه کند.

 د. عملکــرد کل يادگیرندگان در هر يک از 
انتظارات آموزشی و پرورشی

منظــور از عملکــرد یادگیرنــدگان در هر یک از 
انتظارات آموزشــی و پرورشــی آن است که معلوم 
شــود، چند درصد از یادگیرندگان کالس درس به 
هر یک از پرســش ها پاسخ درست داده اند. با توجه 
بــه جدول تجزیــه و تحلیل امتحان کــه قباًل ارائه 
شــده و با مراجعه به ردیــف جمع و درصد عملکرد 
کالس در هر پرســش در آن جدول، معلوم می شود 
کــه به ترتیب به پرســش های اول تا دهم 95، 95، 
100، 100، 65، 95، 80، 75، 40 و 45 درصــد از 
یادگیرندگان پاسخ درست داده اند. داده های جدول 
نشــان می دهند که کمتر از نصف یادگیرندگان به 
انتظارات آموزشــی شــمارة 9 و 10 دست یافته اند. 
ضرورت دارد آموزش دهنده دالیل این امر را بررسی 

كند و بعد از کشف علل، به رفع آن ها بپردازد.
قبل از تفســیر نتایج امتحان، ضرورت دارد به این 
نکته توجه داشــت كه زمانی تجزیه و تحلیل نتایج 
امتحان ســودمند خواهد بود که امتحان مورد نظر 
طبق انتظارات مرتبط با آن، طراحی، اجرا و تصحیح 
شــده باشــد. یعنی آموزش دهنده مراحل زیر را به 

ترتیب انجام داده و صحت آن را معلوم کرده باشد:
 نوشــتن انتظارات آموزشــی و پرورشی به طور 
دقیق و عینی براســاس غایت ها )انتظارات آموزشی 

و پرورشی کلی(؛
 تهیــة فهرســتی از محتــوای درس، مرتبط با 

انتظارات آموزشی و پرورشی به طور دقیق و عینی؛
 تهیة جدول مشخصات امتحان؛

 نوشتن پرســش های امتحان، متناسب با اصول 
طراحی پرسش؛

 ایجاد شرایط امتحان و اجرای درست آن؛
 تصحیــح اوراق امتحانــی بــه دور از خطاهای 

احتمالی.

بعد از اطمینان از اینکه امتحان براســاس مراحل 
فوق به عمل آمده اســت، می تــوان نتایج آن را به 
منظور دستیابی به نقاط قوت و ضعف، بدفهمی ها و 
نارسایی های یادگیری یادگیرندگان، کارامدی شیوة 
تدریــس و... مورد تجزیه و تحلیــل قرار داد و نتایج 
آن را به صورت کمــی، کیفی و توصیف عملکرد هر 
یادگیرنده با توجه به هر یک از انتظارات آموزشی و 

پرورشی گزارش کرد.
بنابرایــن، تجزیــه و تحلیل نتایــج امتحان برای 
آموزش دهنده فرصت و شرایطی را فراهم می کند که 
عــالوه بر گزارش کمی  و کیفــی نتیجة امتحان، به 
توصیف عملکرد یادگیرنده یا یادگیرندگان در ارتباط 
با هر یک از انتظارات آموزشــی و پرورشی نیز اقدام 
کند. به این منظور الزم اســت آموزش دهنده دارای 

ویژگی های زیر باشد:
 عالقه منــدی بــه حرفــة معلمی  و پیشــرفت 

یادگیرندگان؛ 
 تســلط بر هدف های درس و آگاهــی کامل از 

محتوای مربوط به آن؛
 مهارت در طراحی سؤال های درست و مطلوب؛

 توانایــی اجرای خردمندانــة امتحان در کالس 
درس؛

 تسلط بر نحوة تجزیه و تحلیل امتحان؛ 
 آشــنایی با روش های کشــف نارســایی ها و بد 
فهمی هــای یادگیرنــدگان در ارتباط بــا محتوای 

آموزشی و امتحان.

سخن آخر 
باید بدانیم، هرگونه عمل اندازه گیری میزان پیشرفت 
تحصیلی یادگیرندگان توسط آموزش دهنده، عنصری 
تعادل دهنده به شمار می آید. زیرا این عمل در کالس 
درس فرایندی مستمر اســت و آموزش دهنده نیاز 
دارد که در کالس درس از امتحانات ورودی، تکوینی 
و پایانی استفاده کند. به عالوه، یادگیرندگان نیز به 
فرصت هایی برای دریافت بازخورد از طریق امتحانات 
رسمی  و غیررسمی برای نمایش آنچه می دانند و یاد 
گرفته اند، نیاز دارنــد. هنگامی که آموزش دهندگان 
به طــور هماهنگ از راهبردهــای امتحان در کالس 
درس استفاده کنند، می توانند به یادگیرندگان کمک 
کنند از توانایی های خود آگاه شوند و ضعف هایشان 
را رفع کنند. در حقیقت، امتحان مطلوب و منطقی، 
به ارائة آموزش کارامد برای موفقیت یادگیرندگان در 

طول زندگی تحصیلی شان کمک می کند.

 پی نوشت ها
1. Examination
2. Evaluation
3. Pre examination
4. Formative examination
5. Summative examination
6. Research examination or 
diagnostic examination
7. Bloom
8. Anderson 
9. Marzano
10. Kendall
11. Krathwohl
12. Masia 
13. Simpson 
14. Validity
15. Reliability

 منابع
1. شریفی، حسن نیا )1387(. اصول 
رشــد.  روان آزمایی.  و  روان ســنجی 

تهران.
2. سیف، علی اکبر )1385(. سنجش 
فرایند و فراوردة یادگیری: روش های 
قدیمی  و جدید )ویرایش دوم(. دوران. 

تهران.
3. امورنــن، جری متــس )1385(. 
مبانی نظری آزمون و آزمون ســازی. 
ترجمة شیده کامکار و اسداهلل اسرائی. 

بهینه. تهران.
 .)1366( حیدرعلــی  هومــن،   .4
اندازه گیری روانی و تربیتی.  سلسله. 

تهران :
5. شریفان، احمد )1391(. سنجش 
دانش آموزان:  تحصیلی  پیشــرفت  و 

فلسفه، اصول و انواع. وانیا. تهران.
و  ســنجش   .)1391( ـــــــــ   .6
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: تأثیر 

نمره و بازخورد. وانیا. تهران.
7. ــــــــــــ )1393(. ســنجش 
دانش آموزان:  تحصیلی  پیشــرفت  و 
آزمون هــای  اجــرای  و  طراحــی 

عملکردی. وانیا.  تهران.
8. ایــرل، لورنــا و کاتــز، اســتیون 
)1388(. باز اندیشــی در ســنجش 
کالســی. ترجمة محمد عســگری، 
غالمرضا یــادگارزاده و کورش پرند. 

نخبگان. تهران.
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چکیده
آموزش فنی وحرفه ای )VET(1 در جهت پشتیبانی از 
بازار کار با مهارتی در سطح حرفه ای عمومی - نه بیشتر 
از آموزش تخصصی- هدف گذاری شده است. تغییر در 
 ،2)VC( عنوان مدرسه فنی وحرفه ای به کالج حرفه ای
يك تغییر و تحول عمــده ای در آموزش فنی وحرفه ای 

مالزی می باشد. 
از جمله ويژگی های مورد تأکید در اين تغییر و تحول، 
تغییر در روش يادگیری در محیط های آموزشی مبتنی 
بر شايستگی و تغییر شیوه ارزشیابی از سنتی به معتبر 
)سنجش مبتنی بر محیط واقعی کار( است. اين مطالعات 
در جهت شناسايی شیوه های ارزشیابی توسط هنرآموزان 
فنی، به منظور پاسخگويی به نیازهای آموزش و ارزشیابی 
مبتنی بر شايستگی می باشد. در اين مطالعه، از سه معلم 
در زمینه مهندسی برق و الکترونیک به منظور شناسايی 
شیوه های مورد استفاده در ارزشیابی، مصاحبه به عمل 
آمد. از آنجا که اجرای كالج حرفه ای )VC( بسیار جديد 
است، نتايج نشان می دهند که فرايند ارزشیابی هنوز هم 

به صورت سنتی اجرا می شود و نیاز به بهبود دارد.

شیوه های ارزشیـــابی برای 
آموزش مبتنی بر شايستگی 
در كالج های حرفه ای مالزی

ترجمة حمید تقی پور ارمكی مقاله
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1. مقدمه
هدف از آموزش فنی وحرفه ای (VET) پشــتیبانی 
از بــازار کار با مهارتی در ســطح حرفه ای عمومی 
می باشــد. اســاس آموزش فنی وحرفه ای، ترکیبی 
از آموزش رسمی و کســب تجربه در محیط واقعی 
کار می باشــد که این آموزش در مدارس و دوره های 

متوسطه اجرا می شود )کارمل، 2007(. 
سیســتم آموزش فنی وحرفه ای در مالزی از زمان 
شروع آن دســتخوش تغییرات بسیاری شده است. 
شروع آن از سال 2013 بوده است که در مجموع 79 
مدرسه فنی وحرفه ای دوره متوسطه به کالج حرفه ای 
در مقایســه با تنها 10 مدرسه در سال 2012 ارتقاء 

یافته اند. 
دگرگونی آموزش حرفه ای دســتاورد کشــور های 
توســعه در ســال 2012 می باشــد. مواردی که در 
آموزش حرفه ای مورد تأکید است شامل؛ مهارت های 
کاریابی به همراه مهارت های نرم افزاری، مهارت های 
حرفه ای، کار آفرینی، تجــارب صنعتی، نظریه ها و 
مهارت های حرفه ای، و داشــتن تسلط به زبان های 
کسب و کار مانند انگلیسی، چینی و عربی می باشد.  
با این حال، هنوز هم حدود ده مدرســه وضعیت 
خود را به عنوان مدرسه فنی وحرفه ای حفظ کرده اند. 
آموزش حرفــه ای جدید بر روی فعالیت های فنی یا 
عملی و حذف ســاختار دانشــگاهی تأکید خواهد 

.(MOE, 2009) داشت
اســتانداردهای شایســتگی حرفه ای بــه منظور 
جایگزین کردن نظام پودمانی، به طور گســترده در 
کالج های حرفه ای تطبیق داده خواهد شــد.  بعد از 
گذشت چهار ســال از دوره، به دانش آموزان دیپلم 

حرفه ای تعلق خواهد گرفت.  
هدف از استاندارد شایستگی حرفه ای تربیت نیروی 
کار ماهر با ویژگی هایی مانند: )1( داشتن مهارت های 
حرفه ای، دانش و آگاهی، عزت نفس )2( داشتن آشنایی 
و پایبندی به استانداردهای صنعتی و نیازهای مهارت 
كاریابی )استخدام پذیری(. )3( به رسمیت شناختن و 
پذیرفته شــدن در داخل و خارج کشور توسط مراکز 

 .(MOE, 2009) .آموزش عالی، می باشد
چارچوب یک برنامه درســی استاندارد از سه جزء 
محتوای اســتاندارد، اصل های یادگیری و شاخص 

عملکرد تشکیل می شود.
محتوای اســتاندارد عبارات مشــخصی در رابطه 
بــا اینکه چه مواردی را دانش آمــوزان باید بدانند و 
می توانند در یک دورة آموزشــی در مدرســه انجام 

دهند تا دانش ها، مهارت ها و ارزش ها را پوشش دهد. 
اســتانداردهای یادگیری همراه با یک سری معیار و 
شــاخص های تعیین کیفیت یادگیری و پیش رفت 
تحصیلی می باشــند که می توان آن ها را با شاخص 
موجود در محتوای اســتاندارد اندازه گیری شــوند 

.(MOE, 2009)
سطح شایســتگی دانش آموز توسط استانداردهای 
)دانشگاهی(  عملکرد  اســتانداردهای  مرجع شامل 
و شایســتگی )فنی وحرفه ای( اندازه گیری می شود. 
هــدف از اســتانداردهای عملکرد، روند به دســت 
آوردن اطالعــات در مــورد میــزان درک، توانایی 
انجام و یا تســلط دانش آموزان براســاس محتوای 
استانداردهای عملکرد و مورد انتظار در سند، مطابق 
با سطع عملکرد تعیین شده، می باشد. استانداردهای 
شایســتگی، روند به دست آوردن اطالعات در مورد 
شایســتگی دانش آموزان مطابق با ســطح از پیش 
تعیین شــده شایســتگی )دانش، مهارت و ارزش( 

.(MOE, 2011) می باشد

ارزشیابی در آموزش وپرورش 
فنی وحرفه ای

 ،(CBET) آموزش وپرورش مبتنی بر شایســتگی
یک طرح نوپایی در آموزش حرفه ای مالزی است. در 
حالی که در کشورهایی مانند بریتانیا و ایاالت متحده 
آمریکا، این روش آموزش جایگاه خود را پیدا کرده، و 
در حال رشد و توسعه می باشد. شروع آموزش مبتنی 
بر شایســتگی در ایاالت متحده در سال 1960 بوده 
است، زمانیکه آموزش وپرورش در این کشور در شرایط 
بحرانی به سر می برد، طرح اصالح برنامه های درسی 
و تربیت معلم های خبره با ســرمایه گذاری توســط 
دولت های فدرال مصوب شد، که این طرح باعث برون 
 رفت نظام آموزشــی این کشور از این بحران گردید 

.(TUX worth, 1989)
تغییر شیوه آموزش ســنتی به آموزش مبتنی بر 
شایستگی در بریتانیا سه دلیل عمده داشت: افزایش 
نرخ بیکاریـ  کمبود نیروی کار ماهرـ  تربیت نیروی 
کار براساس نوع و ســطح مهارت های مورد نیاز در 

دنیای معتبر کار )جانت، 2001(. 
بنابراین در ســال 1986 شــورای ملی شایستگی 
حرفه ای (NCVQ) ایجاد شد. این سیستم ارزشیابی 
مبتنی بر شایستگی و مربوط به مهارت كاریابی بود. 
 (VET) مفهوم شایستگی برای آموزش فنی وحرفه ای

بسیار کلیدی می باشد )منسفیلد، 1989(.

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی مبتنی بر 

شایستگی، فنی وحرفه ای، 
شایستگی، دانش آموزان
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واژه شایسته آموزش های مبتنبی بر تجربه و محصول 
اشــاره دارد و به ویژگی های طبیعی مرتبط با هوش 
اشاره ای ندارد )گیپس و استوبارت، 2003(. شایستگی 
در آموزش فنی وحرفه ای به افرادی اشاره دارد كه قادر 
به کارگیری دانش و مهارت براســاس استانداردهای 
عملکرد در محــل کار (NCVER, 2012) هســتند. 

)فلچر، 1994؛ گریفین وگیلیس، وکالویتو، 2007(.

به طور کلی شايستگی در کار اشاره دارد به: 
1. عملکرد مهارت های فنی،

2. وظایف سازمانی، 
3. ارائه بازخورد و عکس العمل مناسب هنگام وجود 

یک مشکل و یا اشتباه، 
4. ایفای نقش مهم در هر کاری، 

5. انتقال دانش و مهارت های الزم برای موفقیت های 
جدیــد، به نظر )گیلیس و بیتمــن، 1999(. مفهوم 
شایستگی از دیدگاه محققان »توانایی انجام کارها در 

محل کار می باشد«.
مکانیزم ارزشیابی در کالج های حرفه ای در جهت 
اعتباردهی و تأیید صالحیت افراد طراحی شده است. 
از این رو روش های ارزشیابی نیز دستخوش تغییراتی 
شده اســت که این تغییرات شامل؛ تغییر ظاهری، 
تغییــر فرم ارزشــیابی، تغییرات اهــداف و ماهیت 
ارزشــیابی از حرفه ای موضوعی به ارزشیابی معتبر 
بوده اســت. در تحول آموزش حرفه ای، ارزشــیابی 
از شیوه ســنتی به ارزیابی معتبر تغییر کرده است 

 .(MOE, 2009)
از این رو نظام ارزشیابی موجود در دست ارزیابی قرار 
گرفت. نظام ارزشیابی موجود به شیوه ای طراحی شده 
است که دانش آموزان تنها با به خاطر سپردن مطالب 
)حفظ کردن( می توانند آزمون ها را پاس دهند. برخی 
از منتقدان بر این باورند که تأکید ارزشیابی باید بر روی 
حل مسئله که در محیط کار اتفاق می افتد، باشد )واو 

و گرونلند، 2013(.
در روش ارزشیابی سنتی، سنجش اهداف محقق شده 
در آموزش دانش آموزان، مالک کار می باشد. از این رو در 
این نوع ارزشیابی تمرکز بر روی محتوا، نتیجه گرایی و 
محصول محوری، آزمون محوری، پیاده سازی ارزشیابی 
تراکمی می باشــد. به دلیل اینكه ارزشیابی یك عامل 
كلیدی تأثیرگذار در روش های یادگیری دانش آموزان 
در آموزش های رســمی است، روش سنتی یادگیری 

غیرفعال و معلم محور را ترویج می دهد.
از طرف دیگر، ارزشیابی معتبر بر روی به کارگیری 

دانــش و مهارت در دنیای کار واقعی تأکید دارد )واو و 
گرونلند، 2013(. ارزشیابی معتبر، ارزشیابی متناوب و 
ارزشیابی عملکردی به طور گسترده ای برای توصیف 
ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفته اند. از نظر مفهومی 
این اصطالحات همان معنا را دارند، اما به عقیده واو و 

گرونلند )2013(، با یکدیگر متفاوت هستند.
در ارزشیابی عملکردی، دانش آموزان باید دانش و 
مهارت هایی فراگرفته را در غالب یک سری کارهای 
عملی مانند؛ انجام آزمایش، تنظیم و راه اندازی یک 
دستگاه و غیره نشان دهند اما در ارزشیابی متناوب 
رویکرود کامال متفاوت اســت و ارزشیابی به صورت 

آزمون های کاغذـ مدادمحور است.  
در آمــوزش فنی وحرفــه ای (VET)، ارزشــیابی 
عملکردی برای اندازه گیری شایســتگی دانش آموز 
استفاده می شــود. تفاوت بین ارزشیابی »مبتنی بر 
عملکرد« و »مبتنی بر شایستگی« توسط نورتون و 

همکاران بیان شده است )نورتون، 1976(.
ارزشــیابی مبتنــی بر عملكرد بــه روش تدریس 
معلمان در ارائه دانش و مهارت  اشاره دارد. رفتار قابل 
مشاهده اســت و مقصود قابل نوشتن، دانش آموزان 
می توانند بنویسند، دانش آموزان انجام خواهند داد، و 

دانش آموزان قادرند توضیح دهند.
 عــالوه بر این، عملکرد دانش آمــوزان در این نوع 
ارزشــیابی به ما یادآوری می کند که محتوا، دانش 
و اســتراتژی و  تدریس کافی نیست. عمل مشهود 
مهم است. در حالی که پیشنهاد شایستگی توجه به 
ســه معیار اساسی شناختی، عملکردی و دست آورد 
)خروجی( می باشــد. )نورتــون، هارینگتون وگیل، 
1976(. از ایــن رو، در ارزشــیابی مبتنی بر عملکرد 
تمرکز بر روی اهداف اســت، اما در ارزشیابی مبتنی 

بر شایستگی تمرکز بر روی معیار می باشد.
شــش تفاوت عمده بین روش ارزشــیابی جدید و 
سنتی وجود دارد که شامل  الف( استاندارد های مبتنی 
بر دســتاورد های اولیه ب( ارزشیابی فردی ج( ارزیابی 
میزان شایستگی د( ارزشیابی در محیط واقعی کار، ه( 
عدم وجود زمان کافی برای آماده سازی ارزشیابی، ی( 

عدم برگزاری دوره های آموزشی )فلچر، 1994(.
تفاوت بین برنامه مبتنی بر شایستگی و برنامه های 
سنتی توسط بلنک )1982( بیان شده است. رویکرد 
ســنتی معمواًل براســاس کتاب های درسی، منابع 
مرجع، و سایر مطالب می باشد که جوابگوی الزامات 
مربوط بــه اســتخدام پذیری و مهارت های کاریابی 
نخواهد بود، و دانش آمــوزان به ندرت می دانند چه 
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مطالبــی به آن ها آموزش داده می شــود. همچنین 
برنامه های تدوین شــده در نظام ســنتی بر اساس 
بخش ها و فصل های کتاب می باشد که تنها مختصری 
از شایســتگی های غیرفنی و مهارت های کاریابی در 
آن آمده است. آموزش و ارزشیابی بنحوی است که 
کمترین بازخورد را دانش آموزان دریافت می کنند، و 

آزمون ها به شیوه مدادـ  کاغذی است. 
رویکــرد مبتنــی بر شایســتگی به طــور ویژه به 
دستاوردهای دانش آموزان که به عنوان امر ضروری در 
استخدام پذیری تلقی شده است، تدریس دانش آموز 
محور، فراهم کردن کیفیت باال، طراحی خوب، تأمین 
منابع آموزش توجه می شــود. در این شیوه آموزش، 
فراگیران باید کار و وظایف مربوط به هر شــغل را در 
ســطح باالی از مهارت انجام دهند تا شایستگی شان 
مورد تأیید قرار گیرد. شایستگی آن ها براساس معیار ها 

و شاخص معین در استاندارد مقایسه می شود. 
طبق نظر نورتون و همکاران )1976( روش آموزش 

سنتی به این صورت می باشد که: 
1( برنامه آموزشــی معلمان چه حــوزه حرفه ای 
و عمومی به جــای توجه به شایســتگی و عملکرد 
دانش آمــوزن، براســاس ســاعت آمــوزش و واحد 

یادگیری می باشد، 
2( توجــه کمی بــه شناســایی ســطح توانایی 
دانش آموزان و نظــارت بر پیش رفت تحصیلی آن ها 
براساس الزامات مندرج در برنامه درسی شده است، 

3( تأکید بر اهداف رفتاری می باشد.  
در روش ســنتی درصد قبولی در دروس مالک اجرا 
است، که در آن 50 درصد مهارت عملی و 50 درصد 
دیگــر مهارت های حرفه ای ویژه را پوشــش می دهد 

)فلچر 1994(.

روش تحقیق
این پژوهش در سه کالج حرفه ای مورد بررسی قرار 
گرفته است. از سه معلم خبره در آموزش های حرفه ای 
برای انجام این مطالعات استفاده شده است، به طوری 
که با کمک یک سری سؤاالت استاندارد آن ها را مورد 
مصاحبه قرار داده اند. موضوع مصاحبه فرایند ارزشیابی 
بوده است: روش ارزشیابی که برای تعیین شایستگی 
افراد انجام می دهند، و دستورالعمل های مورد نیاز برای 

ارزشیابی شایستگی محور مورد نیاز است.  

نتايج و بحث
اگرچه اجرای آموزش وپرورش مبتنی بر شایستگی 

(CBET) 3 در کالج های حرفــه ای مالزی هنوز نوپا 
می باشــد، برای اینکه بدانیم فرایندهای توســعه و 
به کارگیری ارزشــیابی در جهت تعیین شایستگی 
دانش آموزان معتبر و قابل اعتماد هســت یا نه، باید 
مجدداً در رابطه با مفهوم ارزشیابی تفکر کنیم. این 
مباحث به تحول کالج های حرفه ای از سیســتم های 
پودمانی به رویکرد (CBET) مربوط است، همچنین 
در رابطه با ارزشیابی و چگونگی اجرای آن می باشد. 
در ایــن پژوهــش در رابطــه با چگونگــی ارزیابی 
»فعالیت های عملی« توسط معلمان بحث شده است.
براساس مصاحبه های انجام شده توسط محققان، 
فرایند ارزشــیابی صــورت گرفته توســط معلمان، 
محدود به ارزشــیابی سنتی می باشــد در حالی که 
تحــول آمــوزش فنی وحرفه ای (VET) به ســمت 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی برنامه ریزی شده بود. 

مفاهیم به کار برده شده در اسناد آموزش وپرورش، 
هنوز گنگ و پیچیده اســت، همچنین آموزش های 
الزم برای ترویج و آموزش شــیوه آموزش مبتنی بر 
شایســتگی صورت نگرفته است. این شیوه آموزش 
هنوز برای بسیاری از معلمان قابل فهم نبوده و نیاز 
اســت که این موارد به آن ها آموزش داده شــود. به 
عقیده گریفین و همکاران )2007( و لینگ )1999(، 
شایستگی دانش آموزان باید به مرجع استاندارد و نه 
در مقیاس دوگانه شایســته یا هنوز بی کفایت اشاره 
کنــد. عالوه بر ایــن، عملکرد دانش آمــوزان باید با 

معیارهای ایجاد شده مقایسه شود. 
مشــکالت مربوط به ارزشــیابی انجام شده در هر 
دانشــگاه فنی وحرفه ای متفاوت هستند، اما هنوز هم 
وفادار به 60٪ ارزشــیابی مستمر و 40٪ آزمون نهایی 
می باشند. به گفته بسیاری از محققان )فلچر 1994؛ 
گیلیس و بیتمن 1999، گریفتین و همکاران 2007؛ 
NCVER, 2012( ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی 
باید در محیــط کار واقعی انجام شــود. با این حال، 
روش های مختلفی وجود دارد که می توان از آن ها برای 
ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی استفاده نمود )جانت، 
2001(. گیلیس و بیتمن )1999(، ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی را به ارزشیابی عملکردی و موضوعی تقسیم 
کرده اند. ارزشــیابی عملکردی نیازمند به داوطلبانی 
می باشد که به طور فعال یک محصولی را خلق یا تولید 
کنند، و نیز دانش و مهارت های کسب شده را به صورت 
فعالیت هایی در محیط کار شبیه سازی شده، به صورت 
نقش بازی کردن، خلق نمونه های عملی، ارائه، شرکت 
در آزمــون کتبی، انجام پــروژه و مطالعات موردی و 
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آزمون شفاهی به کار گیرند )جانت، 2001؛ گیلیس و 
بیتمن، 1999(.

ارزشــیابی موضوعی به آزمون های مداد ـ کاغذی 
مانند ســؤاالت چندگزینه ای اشــاره دارد. اما روش 
ارزشیابی مبتنی بر شایســتگی به صورت تئوری و 
عملی در کالج حرفه ای انجام شد، جدول 1 ارزشیابی 

موضوعی و عملکردی را نشان می دهد. 
ارزشــیابی مســتمر، 60٪ از کل عالئم را پوشش 
می دهد. اغلب الگوهای ارزشــیابی، آزمون، امتحان، 
ارائــه، کار پوشــه، بحث گروهــی و فعالیت عملی 
می باشند. در حالی که امتحان پایانی آزمون تئوری 
و عملی را پوشش می دهد که توسط هیئت بررسی 

شده مالزی انجام می شود.
فعالیت عملی در سیســتم آموزش فنی وحرفه ای 
 (VET)بسیار مهم است. به طوریکه کارهای عملی 
طوری طراحی می شــوند که ماهیــت آن به دنیای 
واقعی کار نزدیک است. اما معلمان چگونه می توانند 
کاربرگ هــای کارگاهی را ارائه و آن هــا را قضاوت 
کننــد؟ انجام کار عملی در کارگاه یکی از روش های 
ارزشیابی های عملکردی است. با این حال، ارزشیابی 
عملکردی به قضاوت انسان در سنجش عملکرد افراد 

نیاز دارد. )گیس و استوبارت، 2003(.
فعالیت های عملی براســاس فراینــد انجام کار و 
محصول نهایی با اســتفاده از سیستم روبیک مورد 
قضاوت قرار گرفته اســت. ارزشــیابی مؤثر نیازمند 
معیار و روش مشخص است تا به صورت عادالنه برای 
همه اجرا شــود. )گرونلند، 1988(. برای رسیدن به 
یک اعتبار باال در سیســتم ارزشیابی، رویه نمردهی 
باید مورد اعتماد باشــد؛ بســیاری از محققان ادعا 
می کنند که سیستم روبیک روشی است برای افزایش 

اعتمادپذیری و اطمینان به سیستم ارزشیابی. 
روبیک توسط معلمان توسعه داده شده است. جدول 
2  نمونه ای از یک الگوی ارزشیابی در ارزشیابی عملی 
است. این سند حاوی مقیاس نمره دهی و نمونه هایی 
از معیار و شاخص های ارزیابی که در ارزشیابی عملی 
اجرا شده اســت. سیســتم روبیک برای ارزشیابی 
شایستگی بسیار کل نگر می باشد. استفاده از رویکرد 
کل نگر در سیستم نمره دهی، اغلب بی فایده می باشد 
و اعتبار ارزشــیابی را کاهش می دهــد. )کروکی و 
تی کیــن، و کوهــن، 1996(. بنابرایــن، معیارهای 
کلی تنها از طریق مقایســه اصالحات فنی مشخص 

می شوند. )گیلیس و گریفین، 2005(.

ارزیابی کنندگان، مرجع خاصی برای ارزیابی ندارند 
و ممکن است ارزیابی را براساس دیدگاه های شخصی 
خود انجام دهند. در این صورت، تصمیماتی که توسط 
معلمان گرفته می شود به دلیل عدم وجود معیارهای 
مشخص موجب سر و صدا و تنش خواهد شد. وضوح 
و ثبــات در مورد آنچه که مورد قضاوت قرار می گیرد، 
نیز تحــت تأثیر قرار می گیــرد. )گیلیس و گریفین، 
2005(. شیوه های ارزشــیابی پیاده شده در سیستم 
شایستگی اســترالیای برای ارزیابی شایستگی افراد 
مناســب می باشد، اما از لحاظ شاخص های کل نگر به 
دلیل محدود بودن در اندازه گیری استعدادهای عمومی 

مناسب نمی باشد )گیلیس و گریفین، 2005(. 
بازخورد ســازنده )جامع( یکــی از ابزارهای اصلی 
در بهبود یادگیری دانش آموزان می باشــد. در عمل، 
بازخورد نه تنها تفسیر آنچه انجام شده می باشد، بلکه 
پیشنهاداتی اســت برای آنچه که در آینده می توان 
انجــام داد. )پیکفــورد و بــراون، 2006(. محققان 
دریافتند که بسیاری از معلمان بعد از هر کار عملی 

 پي نوشت ها
1. Vocational and Education 
Training
2. Vocational College
3. Competency Based Education 
and Training
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جدول 1. ارزشيابى مبتنى بر شايستگى در دانشگاه فنى وحرفه اى

شيوه مديريت آزموندرصدانواع آزمونشيوه ارزشيابي

امتحان
ارزشيابي كتبي

طرح سؤال و ارزشيابي توسط معلمارزشيابي مستمر (60 درصد)
آزمون

كارپوشه

ارزشيابي عملكردي بحث گروهي

كار عملي

ارزشيابي پاياني (60 درصد)ارزشيابي كتبي و عملكرديآزمون هاي نظري و عملي
ـ طرح سؤال توسط گروه طراحي سؤال 

ـ مديريت امتحان و ارزشيابي توسط معلم
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بازخورد نمــی دهند. دانش آموزان تنها از نمره خود 
مطلع می شــوند بــدون آنکه نظــری از معلمان در 
کسب شایســتگی دریافت کنند. قابل ذکر است که 
این گزارش توســط معلمان تا پایان ترم نگه داشته 
می شود و بازخوردی به دانش آموزان داده نمی شود. 
با این حال به عقیده و تجاس )1998(، )پیکفورد و 
براون، 2006( بسیاری از دانش آموزان در استفاده از 
بازخورد ضعیف عمل می کنند و به همین دلیل فقط 

به نمره عالقه مند هستند. 
گاهی اوقات دانش آموزان با خواندن آنچه که معلمان 
در رابطه با عملکردشان نوشته اند، بی تفاوت می باشند. 
از آنجایــی نظرات معلمان به ویژه در رابطه با کارهای 
عملی به دانش آموزان کمک می کند عملکردشــان را 
بهبود دهند. ارزشیابی مبتنی بر شایستگی فرصتی برای 
دانش آموزان به منظور دریافت بازخورد از عملکردشان 

فراهم می کند. )بلنک 1982(.
عالوه بر این، مجموعه ای از استانداردها در ارزشیابی 
کیفیت قانونی بودن، عدالت، قابلیت اطمینان و سهولت 

استفاده باید در نظر گرفته شود. )مسیک، 1995(.
ارزشیابی مؤثر از مهارت های عملی باید معتبر، قابل 
اعتماد، سازگار، عادالنه، فراگیر، کنترل پذیر، فراتر از 
اختالف، همراه با توسعه و آموزنده، همراه بازخورد، 
انگیزشــی، کارآمد، لذت بخش، زیبا در سادگی آن، 
آسان برای محاســبه، بدون عارضه، صرفه جویی در 
زمان و مختصر باشــد. )پیکفورد بــراون، 2007(. 
همچنین اســتاکینگ )2004( اظهار بنابراین، برای 
دریافت نتایجی با کیفیت خوب و ارزیابی دقیق روند 
ارزشیابی، نیاز به تبعین معیارهای مرجع استاندارد 

برای معلمان و دانش آموزان نیز می باشد.
3. براساس معیارها و باالتر از معیارهای تعیین شده

2. براساس معیارها ی تعیین شده
1. براساس برخی از معیارهای تعیین شده

0. برخالف معیار های تعیین شده

 نتیجه گیری
امتحان همواره بخشی از روند آموزش بوده است و با 
آموزش رابطه نزدیکی دارد و هرگز به پایان نمی رسد. 
به طور کلی، هنوز ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی 
نتوانسته جای خودش را سیستم آموزشی پیدا کند 
و ارزشیابی سنتی در حال اجراست. به هر حال، عدم 
وجود منبع معتبر برای تبیین یک سری كاربرگ کیفی 
کارگاهی، سیستم استاندارد برای تعیین شایستگی 
دانش آمــوزان و معیارهــای کل نگر تعیین ســطح 

شایســتگی دانش آموزان را دشوار می سازد، سیستم 
نمره دهی بســیار کلی می باشد و هیچ بازخوردی به 
دانش آموزان با توجه به عملکردشان داده نمی شود. 
بنابراین برای افزایش اعتبار سیستم ارزشیابی باید از 
یک سری دستورالعمل های استاندارد از معیاری های 
مرجع برای ارزشیابی شایستگی استفاده شود. عالوه 
بر این، شــاخص های استاندارد می توانند به معلمان 
کمک کنند تا دانش آموزان را به طور نسبی ارزشیابی 
و به دانش آموزان برای ارزشــیابی خود کمک کنند. 
در نهایت ارزشــیابی كیفی باید معتبر، قابل اعتماد، 

عادالنه و سازگار باشد. 
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جدول 2. معیارهای ارزشیابی عملکردی

 معیارهای ارزشیابی                           مقیاس نمره دهی )امتیازدهی(

فرايند کار )40 درصد(
-انجام تنظیمات و آماده سازی ابزارآالت.

-نوشتن حفظی کدهای داده شده براساس دیاگرام نردبانی               0 1 2 3
- دستور قرار دادن کد حفظی در برنامة کنترل. 

محصول كار (30 درصد)
برنامه كنترل )PLC( بتواند براساس دستورالعمل اجرا كند                                0 1 2 3

نگرش (5 درصد)
- آماده سازی 

- مدیریت ابزارآالت                                                                                    0 1 2 3
- توانایی ترکیب جهات

- دقت زمان

ايمنی )5 درصد(
- ایمنی فردی

- ایمنی تجهیزات                                                                                     0 1 2 3
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   در مقابل، نظریات دیگری وجود دارند كه تفاوت 
افــراد را در اســتعداد، نه فقط زمانی، بلكه بیشــتر 
روانی1 می پندارند و معتقدند كه استعدادها تابعی از 
عالقه ها، سلیقه ها و خواست های افراد هستند و نظام 
انگیزشی افراد در فراگیری مهارت ها و شایستگی ها 
از نظام روانی آن ها تبعیت می كند ]یوسفی، 1384[.

تعاريف و مفاهیم شايستگی  
 در زمینة شایســتگی تعاریف متعددی در منابع 
مختلف ارائه شــده اند. شایستگی »توانایی انجام كار 
به طور مؤثر و كارا در یك محیط واقعی كار براساس 
اســتاندارد از قبل تعیین شــده اســت ]اسمعیلی، 
1388[. فرهنگ آكســفورد، شایستگی را به عنوان 
قــدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن وظیفه تعریف 
می كند ]شــصتی، 1389[. شایستگی عبارت است 
از توانایــی انجــام کار برابر اســتاندارد عملكرد که 
توســط دنیای کار برای هر شغل تعیین می شود و 
حداقل هایی است که معیار شایستگی قرار می گیرند 

]آزاد، 1395[.
مؤمنی مهموئی و همكارانش )1387( در مقالة 
»برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی« 
این توضیحات و تعاریف را دربارة شایســتگی ارائه 
کرده اند: »شایستگی عبارت است از هرگونه دانش، 
مهارت یا ویژگی شخصی که یک فرد را قادر می سازد 
تا عملکــرد موفقیت آمیزی را بــه نمایش بگذارد.«  

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی شایستگی، 
سنجش شایستگی، 
آموزش شایستگی، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
توصیه های بین المللی

ارزشیابی مبتنی بر شايستگی: 
مفاهیـم، مسائل و توصیه های 
بین المللی

محمود برزگر مقاله

 مقدمه
»آموزش مبتنی بر شایســتگی« اخیراً در بعضی 
كشــورها مورد توجه قرار گرفته اســت. در این نوع 
آموزش، تقریبًا همة افراد در صورت داشــتن زمان 
كافی و فراهم بودن شــرایط می توانند به شایستگی 
برســند. هدف این نوع آموزش آن اســت كه افراد 
به شایســتگی های موردنظر بر اساس استانداردهای 

تعیین شده در برنامة درسی دست یابند.
  »competency« و همچنین »competence« واژة
به کیفیت و میزان برخورداری از صفت شایسته بودن 
اشاره دارند. »فرهنگ آکســفورد« در تعریف كلمة 
»competence« به عنوان صفت، آن را »برخورداری 
از دانش و توانایی انجام موفقیت آمیز بعضی از کارها« 
تعریف می کند و به عنوان صفت برای افراد به فردی 
اطالق می کند که کارامد و توانمند باشــد ]یوسفی، 

.]1384
آموزش مبتنی بر شایســتگی، به تفاوت استعداد 
افراد، بیشــتر نگاه تفاوت زمانی دارد. در این دیدگاه 
و بر مبنای پذیرش این منطق، شایســتگی حرفه ای 
جنبة بــود و نبود ندارد، بلکه شایســتگی به عنوان 
مسیری در نظر گرفته می شود که یک نقطة آغازین 
دارد و در تداوم مسیر به نقطه ای می رسیم که حداقل 
شایستگی برای پذیرفته شدن در حرفه وجود دارد.  
این مســیر تا حد شایســتگی و تسلط حد عالی که 
نقطة پایانی دقیقی نمی توان برای آن قائل شد، ادامه 

می یابد ]یوسفی، 1384، ش 2[.
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شایستگی ویژگی قابل اندازه گیری یک شخص است 
که با عملکرد اثربخش در شــغل، سازمان و فرهنگ 

خاص ارتباط دارد. 
وقتی ما دربارة شایســتگی فکــر می کنیم، آنچه 
معمــواًل بــه ذهــن می آیــد، دانــش، مهارت ها و 
توانایی هاست. شایستگی ها توسط بسیاری از مردم به 
عنوان خصوصیات فردی تعریف می شوند. برخی بر 
قابل آموزش بودن آن ها، تأکید دارند. دیگران اعتقاد 
دارند، شایستگی تا اندازه ای داده شدنی )ذاتی( است 
و آموختنی نیست. تايت )1996( شایستگی را آنچه 
مردم می توانند انجام دهند، نه آنچه آن ها می دانند 

تعریف می کند که مبتنی بر دالیل زیر است: 
1. اگر شایســتگی در ارتباط با انجام دادن است، 

پس بایستی زمینه ای داشته باشد.
2. شایستگی یک نتیجه اســت و آنچه را که فرد 
می تواند انجــام دهد، توصیف می کنــد، نه فرایند 

یادگیری را که فرد دارد طی می کند. 
3. به منظور اندازه گیری صحیح توانایی شخص در 

انجام بعضی کارها، همه چیز باید به روشنی تعریف 
شــده باشــد و اســتانداردها نیز به طور گسترده، از 
طریق عملکرد اندازه گیری شده و دارای اعتبار قابل 

دسترس باشند. 
4. شایستگی براوردی است از آنچه شخص در یک 

لحظة خاص می تواند انجام دهد. 
شایســتگی )صالحیت( در لغت به عنوان درخور، 
ســزاوار، کفایت کننده، قابل پذیرش، آمادگی کافی 
برای وارد شدن به یک حرفة خاص مطرح شده است 
و ارتباط مستقیمی با داشــتن گواهی در آن حرفه 

دارد. 
اصطالح شایســتگی برای توصیف مجموعه ای از 
رفتارها به كار می رود كــه ترکیب واحدی از دانش، 
مهارت هــا، توانایی ها و انگیزه ها را منعكس می كنند 
و با عملكردی در نقش ســازمانی مرتبط هســتند، 
معمواًل دو تعریف مرتبط در زمینة شایســتگی ارائه 
می شود: اولی نشانگر توانایی فرد برای انجام کارهای 
مربوط به شــغل به گونه ای اثربخش است، و دومی 
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عبارت است از آنچه فرد برای عملکرد اثربخش نیاز 
دارد. ایــن دو تعریف خیلی بــه یکدیگر نزدیک، اما 
متفاوت اند. دومی در بردارندة آن چیزی اســت که 
برای موفقیت در شغل الزم است، در حالی که اولی 
با آنچه فرد به عنوان فعالیت مهم در شغل خود انجام 

می دهد، ارتباط دارد ]شصتی، 1389[. 

ارزشیابی مبتنی بر شايستگی
»ارزشــیابی« فرایندی اســت به منظور دست 
آوردن شواهد به وسیلة یک یا تعدادی ابزار و قضاوت 
براساس این شــواهد به منظور اســتنتاج در مورد 
شایستگی یک فرد. ارزشیابی هنگامی که بر شایسته 
بودن یا شایسته نبودن مبتنی باشد، اندکی روشن تر 
از این می شود و بیان می کند، شواهد کافی که بشود 
از آن اســتنباط کرد که آیا یک فرد شایسته است، 
وجود دارد، یا شواهد برای استنباط از شایستگی فرد 
در زمان حال ناکافی است؛ اگرچه آن ها ممکن است 
به شایستگی برسند )نهایتًا به شایستگی می رسند(، یا 
از شواهدی که اکنون در دسترس است، غیرمحتمل 

است که آن فرد در زمان حاضر شایسته باشد.
استفاده از »الگوی شایستگی های خاص و فناوری« 
از زمــان بابیت و چارترز به طور مــداوم افزایش 
یافته است. دست اندرکاران تعلیم و تربیت حرفه ای 
نخستین اقتباس کنندگانی بودند که تحلیل وظایف 
را برای مشخص کردن مهارت ها یا شایستگی هایی که 
باید فراگرفته شوند، مورد استفاده قرار دادند. عالقة 
آن ها به این روش سال ها ادامه داشت. مثاًل، »مرکز 
ملی تحقیقات تعلیم و تربیت حرفه ای« در دانشگاه 
ایالتی »اوهایــو«، نمونه ها و راهنماهایی درخصوص 
کاربرد مواد درســی مبتنی بر شایســتگی منتشر 
می کند. برنامة بهداشــتی در دانشگاه فلوریدا نیز بر 
این اساس طراحی شده است. همچنین، تعدادی از 
برنامه های تربیت معلم مبتنی بر شایستگی تدوین 
شــده اند. الگوی شایستگی های خاص و فناوری، هر 
زمانــی که یک یا چند رفتار مورد یادگیری را بتوان 
از طریق تحلیل وظایف مشخص كرد، مورد استفاده 

قرار می گیرد.
در الگــوی شایســتگی های خــاص و فنــاوری، 
عملکردهــای مطلوب به صــورت هدف های رفتاری 
یا عملکــردی و یا شایســتگی های صراحت یافته، 
فعالیت هــای یادگیــری برای تحصیــل هر هدف 
طرح ریزی شــده و عملکــرد فراگیرنــده، به عنوان 
مبنایی برای پیشــروی از یک هدف به هدف دیگر 

مورد بررســی قرار می گیرند. به این ترتیب، الگوی 
مبتنی بر شایســتگی های خاص از طریق یادگیری 
وظایــف، فعالیت ها و مهارت های خاص تسلســلی 
و قابل نمایش، نشــانگر اعمالی اســت کــه باید به 
وسیلة دانش آموزان یادگرفته و اجرا شوند، مشخص 
می شــود. مقبولیت این الگو موجب کاربرد غلط آن 
در تــالش برای به کارگیری آن در تمامی هدف های 
کلی تعلیم وتربیت شده است. منتقدان برنامة درسی 
معتقدنــد، اجرای آن بــرای دانش آموزان و معلمان 
به طور یکسان خســته کننده است. این محدودیت 
زمانی یک مشکل تلقی می شود که الگوپردازان نظام 
آموزشی بكوشند از آن برای تمامی هدف های تربیتی 
اســتفاده كنند. بنابراین  چنین انتقادی می تواند بر 
هر الگوی برنامة درســی وارد آید و وارد نیز می شود 

]مؤمنی، شریعتمداری و نادری، 1387[.

اهمیت ارزشیابی مبتنی بر شايستگی 
   یادگیــری زمانی اتفاق می افتد كه فرد تجربیات 
مناسب داشته باشــد و موقعی مفیدتر می شود كه 
در زمینة به كارگیری بســیاری از تجربیات به میزان 
كافی انعطاف داشته باشد )رفتار مناسب و شایسته(. 
تغییرات ایجاد شده در روش های یادگیری و تدریس 
كه در این كتاب پیشنهاد شده اند، در دو جنبة مهم 
مشــكالتی زیادی را به وجود آورده اند: اولین تغییر 
»تبدیــل یادگیری انفرادی بــه یادگیری گروهی« 
است و دوم »حركت از یادگیری غیرفعال به فعال« 
اســت. بهترین یادگیری آن است كه بتوان آن را در 
موقعیت هایی مورد اســتفاده قرار داد كه »انتقال« 

نامیده می شود ]جان فریمن، 1383: 151[.
وظیفة معلم این اســت كه بین علم و دانش آموز 
همانند یك رابط و راهنما عمل كند و برای اینكه در 
این امر مهم، بیشترین اثر را داشته باشد، باید از انواع 
شیوه های آموزشی، ناهماهنگی ها و فردیت كودكان 

آگاه باشد ]همان، ص 175[.
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در حوزه های پزشکی 
کاربرد زیــادی دارد .به نظر می رســد پژوهش های 
انجام شده و مقاالت نگاشته شده در این زمینه بیش 
از ســایر زمینه ها در کشور باشد، اما با وجود اهمیت 
این موضوع، هنوز در بسیاری از زمینه ها مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. يوسفی )1384( در مقالة خود 
بیان داشــته که  آموزش مبتنی بر شایســتگی در 
حوزة آموزش علوم پزشكی بیشتر و مفصل تر از سایر 
حوزه ها مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است و 

106  ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



فنون و شیوه های این نوع آموزش در آموزش پزشكی 
توسعة قابل توجهی یافته است. 

تحقق اهــداف آموزش وپرورش منوط به كســب 
شایستگی از ســوی دانش آموزان است. تحقق این 
هدف در آموزش های فنی وحرفه ای، به ویژه كســب 
مهارت توســط دانش آموزان برای اشــتغال در بازار 
كار، از اهمیت بیشــتری برخوردار است به گونه ای 
كه بعضی از كشــورها توجه به شایســتگی را محور 

آموزش های فنی وحرفه ای خود قرارداده اند. 
 به محض اینكه اســتانداردها در موقعیت مناسب 
باشند، ســؤال در مورد سودمندی و اثربخشی آن ها 
برای اهداف موردنظر مطرح می شود. بحث در اینجا 
سنجش روشی است كه استانداردها، صالحیت های 
حرفه ای را ارزیابی می كنند. هدف اصلی ارزشــیابی 

استانداردها موارد زیر است:
 تشخیص پیشرفتی كه قباًل اتفاق افتاده است؛

 اســتنباط اجرای موفقیت آمیز فــرد در حوزه/ 
محدوده/ حیطة گواهی شایستگی.

   این اهداف اساســی ارزشــیابی، اهداف سیستم 
جدید را نشــان می دهند. ارزشیابی صالحیت های 
حرفه ای بــه منظور انتخاب بهتر اهــداف یا تعیین 
مسیر مســتقیم برای هر شخصی كه توان بالقوه ای 
را برای توســعه در یك مسیر مشخص دارد، نیست. 
صالحیت هــای حرفــه ای ممكن اســت دربارة این 
جنبه ها آگاهی بدهد، اما آن ها اهداف اصلی نیستند 
و نباید اجازه داده شود كه بر توسعه به زیان اهداف 
اصلی تأثیر بگذارنــد. همچنین، اگر صالحیت ها در 
این ارزشیابی مفیدند، از این منظر یك امتیاز مثبت 

است تا اینكه یك ضرورت باشد. 
مؤلفه های ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی شامل 
این موارد اســت: گروه بندی کارها برای ارزشیابی؛ 
تعیین توالی ارزشیابی گروه های کاری؛ درجه بندی 
صالحیت و شایستگی؛ تعیین معیار ارزشیابی کلی 
صالحیت های حرفه ای؛ تعیین ســطح شایســتگی 
انجام کار؛ تعیین ابزارهای ســنجش برای ارزشیابی 
شایســتگی کار؛ تعیین زمان ســنجش کار؛ تعیین 
شرایط ارزشــیابی کار؛ تعیین اســتاندارد عملکرد 
کاری؛ تعییــن زمان انجام کار و ارزشــیابی؛ تعیین 
معیار ارزشــیابی در یک کار و یــک گروه کار؛ تهیة 

نمونة ارزشیابی کار ]اسمعیلی، 1388[.
به عقیــدة میسکو )1999(، مســئوالن آموزش 
به ســختی تالش می کنند تا  آمــوزش مبتنی  بر 
شایستگی را در محیط های آموزشی اجرا کنند و از 

روش های جدیدی برای حل مشکالتی بهره بگیرند 
و آن ها را با شرایط محلی سازگار  کنند. معلمان طرز 
كار با ملزومات جدید را به طور جدی فرا می گیرند. 
آن ها روش های آموزشــی خود را  مرور می کنند و 
تغییــرات و دگرگونی هایی در فعالیت هایشــان به 
وجود می آورند. میسکو همچنین نتیجه می گیرد که 
معلمان هنوز مشکالتی را در اجرای بخش های اصلی 

آموزش مبتنی بر شایستگی تجربه می کنند.
باالکريشنان )2005( مزایای آموزش مبتنی بر 

شایستگی را برای فراگیران به شرح زیر می داند:
 اطمینان و اعتمادبه نفس کسب خواهند کرد.

 بر حوزه های خاص تسلط می یابند.
 در مورد عمق و وســعت شایســتگی مورد نیاز 

آگاهی خواهند یافت.
 فرصــت کافــی می یابند كه ســطح خاصی از 
شایستگی را کســب کنند و در صنایع متناسب به 
آســانی به کار گرفته شوند ]مؤمنی، شریتعمداری و 

نادری، 1387[.
ســنگال و همکاران )2005( در پژوهشی به این 
نتیجه دست یافتند که دپارتمان های منابع انسانی 
در جست وجوی دانش آموختگان شایسته ای هستند 
کــه دانش، مهارت و گرایش های مناســبی را برای 
انجــام وظایــف در یک زمینة خــاص و درون یک 

فرهنگ سازمانی دارا باشند ]پیشین[.

روش ها و ابزار سنجش شايستگی
انواع سنجش مبتنی بر شایستگی شامل این موارد 

است: 
1. مشاهدة عملکرد: در این نوع سنجش تمرکز 
ارزیاب بر فرایند انجام کار است که اثبات شایستگی 
عملکرد براســاس فرایند و رویــة کاری هم نامیده 

می شود. 
2. آزمون مهارت: در این نوع ســنجش تمرکز 
ارزیاب بر نمونة کار، نمونة مهارت یا انجام یک پروژه 

است. 
3. شبیه سازها: در این نوع سنجش تمرکز ارزیاب 
بر محصول نهایی یا مشاهده فرایند انجام کار است. 

4. آزمون کتبی عملکردی: در این ســنجش 
تمرکز ارزیاب بر نتایج محاســبات و عملیات انجام 

شده است ]كنفرانس آموزش و تربیت...، 1395[.
شیوه های ارزشیابی ابزارهایی هستند که به وسیلة 
آن ها ما شــواهد را به دســت می آوریم؛ برای مثال: 
از طریق گردآوری شــواهدی که به طور طبیعی در 
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محل کار اتفاق می افتند؛ از طریق تنظیم فعالیت های 
خاص ســاختارمند در محــل کار؛ از طریق کاربرد 
شبیه ســازی ها در نوعی از محیط کار مصنوعی؛ یا 
از طریق کاربرد تکنیک های پرسشــگری. در عمل، 
احتمااًل سیســتم های ارزشیابی مجبور می شوند که 
از بیش از یکی از این شیوه ها برای گردآوری شواهد 
موجود اســتفاده کنند. چون شواهد گردآوری شده 
از یک منبع واحد برای استنباط دقیق از شایستگی 

فرد ناکافی خواهد بود.

مشکالت فراروی ارزشیابی مبتنی بر 
شايستگی

در بخشــی از مقالة »تربیت و آمــوزش حرفه ای 
مبتنی بر شایســتگی در هلند« آمده اســت: »یکی 
از مشکالت آموزش مبتنی بر شایستگی، ارزشیابی 
شایســتگی ها در موقعیت های کاری و یک تمرین 
متمرکز بر کار و وقت گیر است. استاندارد کردن آن ها 
مشکل اســت و غالبًا شامل مشاهدات ساختمند به 

جای امتحانات کالسی است.«
با وجود ویژگی ها و نقاط مثبت ارزشــیابی مبتنی 
بر شایســتگی، مشکالت و ابهاماتی هم در این مورد 
وجود دارند. از جمله اینكه  شایســتگی اصطالحی 

مبهم است و دلیل این ابهام آن است که شایستگی 
مفاهیم و کاربردهای متفاوت و متنوعی دارد.

ســیصد نفــر از نمایندگان صنعــت، کارفرمایان، 
اتحادیه هــای تجــاری، مدیران آموزشــی، مربیان، 
دیگــر  و  دانش آمــوزان  و  کارآمــوزان  معلمــان، 
اســتفاده کنندگان ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی 
از همة ایاالت و مناطق مــورد مطالعه قرار گرفتند. 
پاســخ دهندگان عمومــًا از ارزشــیابی مبتنی  بر 
شایســتگی رضایت داشتند، اما جنبه های خاصی را 
نیازمنــد به بهبود می دیدند.  چهــار موضوع به این 
شــرح به طور مداوم برای شاغالن پدیدار شد: تمایل 
بــه نمره بندی نتایج؛ نیــاز به ارزشــیابی دانش به 
اندازة مهارت ها؛ نگرانی دربارة کیفیت سیســتم های  
ارزشیابی و استانداردهای شایستگی؛ نیاز به بررسی 
منابــع. یک چالش اصلی فراروی پاســخ دهندگان، 
نیاز به راهبردهایی برای پل زدن روی شــکاف بین 
»شایســتگی« و »عالــی بــودن« ) تعالی( اســت. 
بسیاری از یادگیرندگان، انجمن های مشاورة آموزش 
صنعت و معلمان، مربیان و ارزشیابان باید ارزشیابی 
نمره ای را به عنوان یک شــیوة برانگیختن کارکنان 
و یادگیرندگان مدنظر قرار دهند. پاســخ دهندگان 
نگران از دســت دادن آمــوزش و یادگیری دانش از 
طریق آموزش و ارزشیابی مبتنی برشایستگی بودند. 
راه حلی که توســط شاغالن شناســایی شد این بود 
که اســتانداردهای  شایســتگی باید به اندازة کافی 
منعکس کننــدة نیاز به ارزشــیابی ترکیبی دانش، 

مهارت، نگرش و اخالق باشند.

توصیه های بین المللی در مورد 
ارزشیابی مبتنی بر شايستگی در 

آموزش های فنی و حرفه ای
توصیه نامه های »سازمان جهانی کار« و »یونسکو«، 
ترجمه شده توسط معاونت پژوهش های اجتماعی ـ 
فرهنگی »مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی« 
)1394( حاوی نکات، راهنمایی ها و توصیه هایی در 
مورد ارزشــیابی در آموزش های فنی وحرفه ای است 

که بندهایی از آن را در این قسمت آورده ایم: 
 ارزشیابی به عنوان یك اصل كلی باید متضمن 
كیفیت و هموار بودن عملكرد آموزش فنی وحرفه ای 
باشد كه به وسیلة مطالعات مروری پیوسته و اقدامات 
مداوم در جهت پیشــرفت و نظارت بر پیشــرفت، 
نگهداری و حفظ اســتانداردها صورت می گیرد و از 
طریق مطالعة مروری پیشرفت ثابت و دائم كاركنان، 
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امكانــات و تســهیالت، برنامه ها و مهم تــر از همه 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاصل می شود.

 ضرورت دارد كسانی كه دارای معلولیت جسمی 
و ذهنی هســتند، با توجه به آن ناتوانی وارد محیط 
جامعــه و حرف موجــود در آن شــوند. برای آن ها 
باید فرصت های آموزشــی برابر در دســترس باشد 
و همانند كســانی كه معلولیت ندارنــد، وارد نظام 
آموزش فنی وحرفه ای شوند تا بتوانند صالحیت ها و 
شایســتگی های یك حرفه را به دست آورند و توان 
بالقوه و بهینه سازی مشاركتشان به عنوان نیروی كار 
را درك كنند. البته برای این كار مؤسسات خاص و 
سنجش پیشــرفت تحصیلی به خصوصی مورد نیاز 

است.
همچنین طی بندهــای 68 تا 71 توصیه نامه های 
ســازمان جهانی کار و یونسکو، ترجمه شده توسط 
معاونــت پژوهش های اجتماعــی ـ فرهنگی مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی )1394(، 
توصیه هایــی در مــورد ســنجش در آموزش های 
فنی وحرفه ای وجود دارند که معمواًل در ارزشــیابی 
شایســتگی مورد توجه قرار می گیرند. این موارد به 

شرح زیرند:
 در فرایند یاددهیـ  یادگیری، سنجش/ ارزشیابی 
باید بخش جدایی ناپذیر این فرایند باشــد و عملكرد 
اصلی آن تضمین دسترســی به برنامه های آموزشی 
مناسب برای پیشرفت فراگیرنده مطابق با عالقه ها، 

توانمندی ها و شایستگی آنان در دنیای كار باشد.
 كارایــی و عملكرد فراگیرندگان باید براســاس 
یك پایه كلی ارزشــیابی ســنجیده شود كه در آن، 
مشــاركت در كار كالســی، عالقه هــا و نگرش ها، 
استعداد كســب مهارت های علمی و شایستگی ها، 
صالحیت ها و پیشرفت نسبی در نظر گرفته می شود 
و مجوز برگزاری آزمون های استعداد، امتحان ورودی 

و آزمون های دیگر داده شده است.
 فراگیرنــدگان باید در ارزشــیابی و ســنجش 
پیشرفت تحصیلی خودشان شركت كنند و این نظام 
باید دارای ســازوكار بازخوردی درون ســاخته برای 

شناسایی مشكالت یادگیری و اصالح آن باشد.
 ارزشــیابی مداوم فرایند یاددهــی ـ یادگیری، 
ازجمله ارزشیابی تكوینی، باید با مشاركت معلمان، 
مدیــران، فراگیرنــدگان و نماینــدگان زمینه های 
حرفه ای مرتبط انجام گیرد تا تضمین كند برنامه ها 
مؤثر هستند، مهارت ها و دانش كسب شده نیازهای 
محیط كار را برآورده می كنند و پیشرفت های اخیر 

رشتة تحصیلی در آن منظور شده است.
 اعضــا باید براســاس گفت وگــوی اجتماعی، 
سیاســت های خــود را در موضوعــات یادگیــری 
مادام العمر، مهارت آموزی، و آموزش و توسعة منابع 
انسانی ســازگار با سیاســت های اجتماعی، مالی و 
اقتصــادی، تنظیم و بازبینی كنند و به كار گیرند. در 

این توصیه نامه: 
 واژة »یادگیــری مادام العمر« همة فعالیت های 
یادگیری در طول زندگی را برای توسعة شایستگی ها 

و صالحیت ها دربر می گیرد. 
 واژة »شایستگی« شامل دانش، مهارت و دانش 
علمی و تجربی در حد تســلط در یك زمینة خاص 

است. 
 واژة »صالحیــت« توانایی تخصصی یا حرفه ای 
یــك كارگر اســت كه در ســطح بخشــی، ملی و 

بین المللی به رسمیت شناخته است.  
 واژة »اســتخدام پذیری« بــه شایســتگی ها و 
صالحیت هــای قابل جابه جایی كــه ظرفیت فرد را 
برای استفاده از فرصت های مهارت آموزی و آموزش 
بــه منظور اطمینــان و حصول كار شایســته ارتقا 
می دهد، امكان پیشــرفت در بنگاه های اقتصادی و 
بین مشاغل را فراهم می ســازد و از عهدة تغییرات 

فناوری و شرایط محیط كار برمی آید، اشاره دارد.
عالوه بر موارد فوق، در این توصیه ها آمده است که 
برای به رسمیت شناختن شایستگی و صدور گواهی 

مهارت  باید:
 با مشــورت شــركای اجتماعی و با استفاده از 
چارچوب صالحیت های ملــی، اقداماتی برای ارتقا، 
توسعه و ســرمایه گذاری در یك سازوكار شفاف به 
منظور ســنجش، صدور گواهی نامه و به رســمیت 
شناختن مهارت ها، شــامل یادگیری قبلی، تجارب 
پیشین صرف نظر از كشور محل یادگیری یا رسمی 

یا غیررسمی بودن آن، اتخاذ شود. 
 چنین روش سنجشی باید عینی، غیرتبعیض آمیز 

و در ارتباط با استانداردها باشد. 
 چارچوب ملی باید شامل یك نظام قابل اعتماد 
از صــدور گواهی نامه ها باشــد كــه اطمینان دهد، 
گواهی نامــه قابل جابه جایی اســت و در بخش های 
گوناگــون اقتصادی، صنایــع، بنگاه های اقتصادی و 
مؤسســات آموزشی به رسمیت شــناخته می شود. 
الزم اســت بخش هایی ویژه هم بــه منظور حصول 
اطمینان از شناســایی و صدور گواهی نامة مهارت ها 

و صالحیت ها برای كارگران مهاجر طراحی شوند.

 پی نوشت
1. Psychological 

 منابع
1. کنفرانس آموزش و تربیت حرفه ای آسیا و 
اقیانوسیه، توسعة مهارت های کار برای آینده. 
)1394(. آموزش وپــرورش کیفی و توســعة 
مهارت ها برای آینــدة پایدار. ترجمة ابراهیم 

آزاد. كواالالمپور )مالزی(.
»آمــوزش   .)1395( ابراهیــم  آزاد،   .2
براساس شایســتگی«. ویژه نامة رشد آموزش 
فنی وحرفه ای و کاردانش. ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی، دفتر انتشــارات و 

تکنولوژی کمک آموزشی. شهریور.
3. اســمعیلی، مهــدی )1388(. مقدمه ای 
بر ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی. سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، دفتر تألیف 

فنی وحرفه ای.
4. فریمــن، جــان )1383(. اســاس كیفی 
تعلیم وتربیت، رشد شایستگی. ترجمة داوود 
ریحانی. انتشــارات دانشــگاه شــهید باهنر 

كرمان.
5. شصتی، ثمانه، )1389(. »آموزش مبتنی 
بر شایستگی«. فصل نامة راهبردهای آموزش. 

دورة 3، شمارة 2. تابستان.
6. معاونت پژوهش های اجتماعی ـ فرهنگی 
)1394(. توصیه نامه های سازمان جهانی کار 
و یونسکو. مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی.
7. مؤمنــی، مهموئی؛ شــریعتمداری، علی؛ 
نادری، عــزت اهلل )1387(. »برنامه درســی 
مبتنــی بر شایســتگی در آمــوزش عالی«. 
پژوهش نامة تربیتی دانشــگاه آزاد اســالمی 

واحد بجنورد. شمارة هفدهم. زمستان.
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و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دورة 1. 
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cy Based Assessment - One minute 
wonder or here to stay? Practitio-
ners' attitudes to competency based 
assessment and the complexities of 
implementation Vocational Educa-
tion and Assesment centre, TAFE 
NSW.
11. Wageningen University & Re-
search Centre; Stoas Research, 
Wageningen; Department of Human 
Resources Studies, Tilburg Uni-
versity (2004). Competence-based 
VET in the Netherlands: background 
and pitfalls. Education and Compe-
tence Studies. Journal of Vocational 
Education and Training, 56 (4), pp. 
523-538.
12. HUGH GUTHRIE(2009)Com-
petence and competency-based 
training: What the literature says. 
NATIONAL CENTRE FOR VOCA-
TIONAL EDUCATION RESEARCH.

109   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



كلیدواژه ها: 
چارچوب صالحیت 
حرفه ای، سطوح 
صالحیت، 
توصیف كننده های سطوح، 
گواهی نامه صالحیت 
حرفه ای، مراكز سنجش 
ملی.

چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملی و نقش آن در ارزشیـابی 
ــری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ يادگیــ

ابراهیم آزاد مقاله

تعاريف 
• چارچوب صالحیت حرفه ای ملی1: چارچوبی 
اســت ملی و توافق شــده کــه در آن ارتباط بین 
مدارک تحصیلــی، گواهی نامه های مهارت و تجارب 
حرفه ای ســنجش پذیر با عناوین حرفه ها و مشاغل 
)دنیای کار( براساس استانداردهای طبقه بندی ملی 
مشــاغل و ســطوح تحصیلی به نحوی انعطاف پذیر 
برقرار می شود. سندی رسمی و قانونی برای ممیزی 
و ارزیابی صالحیت حرفه ای نیروی انسانی به منظور 
ورود به بازار کار اســت و حســب شرایط هر کشور 

دارای سطوحی تعریف شده است. 
از  مجموعــه ای  حرفــه ای2:  صالحیــت   •
شایستگی های حرفه ای که دارندة آن براساس سطوح 
مرتبط با آن شایســتگی ها، در چارچوب صالحیت 
حرفه ای ملی، مورد ارزیابی و ممیزی  قرار می گیرد 
و عالوه بر مــدرک تحصیلی، به دریافت گواهی نامة 

صالحیت حرفه ای در آن سطح نائل می آید. 
• شايســتگی حرفه ای3: ترکیب درهم تنیدة 
دانش )هدایت عمل4، نشــان دادن عمل5، و تفسیر 
و تعمیم عمل6(، مهارت های مرتبط با کاربرد دانش 
و نگرش که توسط استانداردهای عملکرد در دنیای 

کار ارزیابی و تأیید می شود.
• توصیــف کننده های ســطوح صالحیت 
حرفه ای7: دانش، مهارت، نگرش و شایستگی های 
حرفــه ای ســنجش پذیر و مورد توافــق ذی نفعان، 
آموزش هــای  ارائه کننــدگان  و  سیاســت گذاران 
فنی وحرفه ای برای هر ســطح که اســاس ارزیابی و 

مقدمه 
ارتبــاط آموزش های فنی وحرفه ای بــا دنیای کار 
از طریق نیاز ســنجی های شــغلی و حرفه ای برای 
برنامه ریزی و تعیین رشته های تحصیلی ـ حرفه ای 
و تهیة برنامه های درســی برقرار می شــود و انتظار 
می رود، مهارت آموختگان با صالحیت حرفه ای دارای 
ســازگاری افقی، عمودی و جغرافیایی شــغلی وارد 
بازار کار شــوند. مطالعات نشان می دهند که صرف 
نیازسنجی کفایت الزم را برای این سازگاری ندارد و 
نشــانگر آن نیز بی کاری مهارت آموختگان است که 
در بســیاری از موارد در سطح آموزش های متوسطة 
فنی وحرفه ای مصداق دارد. سؤال اصلی این است که: 
برای تضمین کیفیت که به طور خودکار متضمن این 

سازگاری ها، باشد چه باید کرد؟ 
از دهــة 1980 که موضــوع تدویــن معیار ملی 
صالحیت حرفه ای مطرح شــد تاکنون تقریبًا 135 
کشــور از 175 کشور عضو ســازمان ملل متحد با 
طراحی چارچوب صالحیت حرفه ای ملی و تشکیل 
نهاد ملی سیاست گذار توانســته اند ارتباط کیفیت 
آموزش ها را با معیارهای این چارچوب تضمین کنند. 
به عبارت روشن تر توانســته اند، ارزشیابی یادگیری 
)سنجش عملکرد یا شایســتگی( را با شاخص های 
ســطوح صالحیت حرفه ای ملــی هماهنگ کنند 
و چرخة تضمیــن کیفیت را در فراینــد آموزش و 
ارزشــیابی  برقرار ســازند. در این نوشتار با معرفی 
چارچوب صالحیــت حرفه ای ملی ایران قصد داریم 

این اثر را نشان دهیم.
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ممیزی ملی برای اعطای گواهی نامه قرار می گیرد.
• ســازگاری افقی8: تناســب نوع رشــته های 
تحصیلی ـ حرفه ای و شایستگی های حرفه ای تحت 

آموزش با نیازهای مشاغل موجود در دنیای کار.
• سازگاری عمودی9: تناسب سطح مهارت ها و 
شایستگی های رشته های تحصیلی ـ حرفه ای برای 

تصدی یک شغل در دنیای کار.
• سازگاری جغرافیايی10: تناسب نوع رشته های 
تحصیلی ـ حرفه ای و سطح مهارت ها و شایستگی ها 

با نیاز های منطقه ای.

اهداف چارچوب صالحیت حرفه ای 
دو دســته هدف وجود دارند: اهداف اولیه که ناشی 
از ســازگاری برنامه های درســی با سطوح صالحیت 
و محتوای توصیف کننده های هر ســطح هســتند، 
و اهداف ثانویه کــه از وجه ممیزی و ارزیابی مدارک 
تحصیلی و گواهی نامه های شایستگی حاصل می شوند. 
موضوع این نوشتار بررسی اثر اهداف اولیه بر ارزشیابی 

یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای رسمی است.
اهداف اولیه:

• تضمیــن كیفیــت آموزش هــای فنی وحرفه ای 
ازطریق انطباق ســطوح صالحیت حرفه ای با مسیر 

توسعة حرفه ای و نظام درس گذاری مدرسه ای؛ 
• ایجاد ارتباط بین محتوای ســنجش عملکردی 

)شایستگی( و محتوای سطوح صالحیت حرفه ای؛
• مقایســه پذیر کردن نتایج ارزشیابی یادگیری با 

توصیف کننده های سطوح صالحیت حرفه ای؛ 
• ایجاد تســهیل و انعطاف بــرای یادگیرندگان به 
منظور حركت در مســیرهای متفاوت آموزش های 
فنی وحرفه ای )رسمی، غیررسمی و سازما ن  نایافته(.

اهداف ثانويه:
• حمایــت از یادگیری های مادام العمر از طریق به 
حســاب آوردن یادگیری های قبلی و تجارب افراد و 

ارتقای آنان؛
• تســهیل حركــت دانش آموختــگان و مهارت 
آموختــگان به صورت افقی و عمودی بین ســطوح 

تحصیلی و مهارتی در سطح ملی و بین المللی؛
• معرفی صالحیت های حرفه ای ســطوح متفاوت 
ملی در سطح بین المللی برای اعتباردهی به مدارك 

تحصیلی و گواهینامه های حرفه ای؛
• یكپارچه سازی توسعة آموزش های فنی وحرفه ای؛
• استانداردســازی فعالیت های حرفه ای در سطح 

ملی برای كمك به توسعة پایدار؛

• یكسان سازی سطوح صالحیت در كشور از طریق 
استانداردسازی شایستگی های حرفه ای؛

• مشــاركت ارائه كننــدگان آموزش هــای فنی و 
حرفــه ای در سیاســت گذاری، برنامه ریزی، تدوین 

استانداردهای حرفه ای و ارزشیابی؛
• یكپارچه سازی اعطای صالحیت حرفه ای ملی از 

طریق اثبات شایستگی ها در سطح ملی؛
• فراهم آوردن شرایط رتبه بندی مراكز ارائه دهندة 

آموزش؛
• تنوع بخشــی به انواع آموزش های فنی وحرفه ای 
از طریق محاسبه تجارب شــخصی افراد در ارتقای 

صالحیت های حرفه ای؛
• هم گام ســازی صالحیت های نیروی انســانی با 

اقتضائات اقتصادی؛ 
• تسهیل حركت نیروی كار فراتر از مرزها از طریق 
اعطــای گواهینامه های صالحیــت حرفه ای در تراز 

بین المللی.

توصیف كننده های سطوح و پیامدهای 
يادگیری

• پیامدهــای یادگیری ناشــی از آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای در تمام ســطوح و برای هر صالحیت 

عبارت اند از مجموعه ای از: 
• دانش11

• مهارت12
• نگرش13

• شايستگی حرفه ای14
كه به صورت درهم تنیده شایستگی خود را نشان 

می دهد. بر این اساس:
• دانش عبارت است از درك و فهم مفاهیم، اصول 

و رویه ها.15
• مهارت عبارت است از كاربرد دانش.16

• نگرش عبارت است از شوق و تعهد انجام کار و 
نشان دادن رفتارهای معطوف به عاطفه.

• شايستگی حرفه ای عبارت اســت از كاربرد 
مهارت در یك زمینة خاص شغلی و یا حرفه ای.17

اثبات شایستگی حرفه ای برای هر یك از سطوح از 
طریق ارزیابی پیامدهای یادگیری به صورت در هم 
تنیده انجام می شــود. به این معنی كه نتایج تعیین 
صالحیت حرفه ای در تمام ســطوح مستلزم ارزیابی 
دانــش، مهــارت، نگرش و شایســتگی حرفه ای در 
همان سطوح توسط ارزیابی برونی18 و با معیارها19 و 
توصیف كننده های20 همان سطوح انجام خواهد شد. 
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جدول 1. توصیف كننده های كلی سطوح صالحیت حرفه ای برای آموزش های فنی وحرفه ای

سطوح 
صالحیت

شايستگی حرفه ای دانش و مهارت

1
- دانش پایة ابتدایی در یک زمینة شغلی 

- مهارت های اساسی شناختی و عملی برای انجام کارهای تکراری
کارکردن تحت نظارت با اندازه ای از اســتقالل در 

زمینة شغلی مرتبط
- دانش یک سلسله مفاهیم ساده و تدابیر کلی در یک زمینة شغلی2

- ارتباط دادن دانش به سایر زمینه های شغلی روزمره
استفاده از مراحل دانش و مهارت تمرین شده برای 

حل مسائل جدید 

3
- دانش عملی ونظری وسیع دریک زمینة شغلی و حرفه ای

- یک سلســله مهارت های شناختی و عملی الزم برای حل مسائل 
مشخص در یک زمینة شغلی و حرفه ای 

اســتفاده ازفرایند دانش و مهــارت برای حل یک 
مشــکل و تعمیم آن  به  حالت های خاص و سایر 

زمینه ها حرفه ای و شغلی 

4
- دانش تخصصی در رشته و موضوعات کاربردی  

- پیاده کــردن و ارتباط دادن دانش درحوزة عمل و در زمینه های 
حرفه ای 

سازمان دهی جامع و اســتفاده از دانش تخصصی 
برای حل مسئله در زمینه های شغلی و حرفه ای 

5
- دانش تخصصی، عملی و نظری دریک زمینة حرفه ای 

- یک سلســلة جامع مهارت های شناختی و عملی الزم برای حل 
خالقانة مسائل انتزاعی 

مدیریت و نظارت در زمینه های شغلی و حرفه ای 

6
- دانش تخصصی  وسیع درزمینه های شغلی و حرفه ای 

- اســتفاده از  مهارت هــای حرفه ای، روش ها و مــواد در رابطه با 
زمینه های شغلی و حرفه ای 

سازمان دهی  جامع و  استفاده از دانش تخصصی  
در حل مســائل مرتبــط با زمینه های شــغلی و 

حرفه ای

7
- دانش عالی تخصصی به عنوان اساس تفکر ابتکاری و تحقیق

انتخاب و استفاده از مهارت ها، روش ها، عملکرد ها و مواد در ارتباط 
با زمینه های شغلی و حرفه ای

استفاده از تفکر تحلیلی و ارزیابی و ترکیب ایده ها 
و مفاهیم برای حل مســائل در زمینه های شغلی 

و حرفه ای

8

 - فهــم عمومی و دقیق موضوعی و  رشــته ای شــامل فهم دقیق 
نظریه های اساسی، اصول و مفاهیم

- اســتفاده از پیشــرفته ترین مهارت ها و روش های تخصصی الزم 
شامل  فرضیه ها  و ارزیابی آن ها  برای حل مسائل مهم در تحقیق و 

نوآوری برای تعریف دوباره و توسعه دانش تخصصی موجود 

کاربــرد رویکــرد ترکیبی و جامع بــرای تحلیل، 
ارزیابی و تفســیر ایده ها، اطالعات و مسائل جدید 

وپیچیده در زمینه های شغلی و حرفه ای

است كه یادگیرندگان در مســیر آن قرار گرفته اند. 
بنابرایــن، توصیف كننده ها در ســطح كلی تعریف 
می شــوند، ولی مصداق آن باید بعد از تشكیل مركز 
ملــی راهبردی آموزش هــای فنی وحرفه ای21 )نهاد 
ملی( و سازمان دهی بوردهای تخصصی آموزش های 
فنی وحرفه ای و رسمی، غیررسمی، آموزش های عالی 
فنی وحرفه ای، و مركز ملی سنجش، در فرایندی ملی 
»روایی سنجی«22 و »اعتبارسنجی«23 شود، جدول 1 
معیار های سنجش كلی را برای هریك از سطوح در 
قالب رفتارهای صالحیتی قابل ســنجش به صورت 

پیشنهادی  تعریف می كند. 

بدیهی است توصیف كننده های سطوح عبارت هایی 
كلی اند كه مصداق آن ها به رشــته های تحصیلی ـ 
حرفه ای مرتبط اســت. توصیف كننده های ســطوح 
صالحیت شــامل پیامدهای یادگیری هستند كه به 
صورت دانش، مهارت و شایســتگی های حرفه ای در 
برنامة درســی وجود دارند، آموزش براســاس آن ها 
انجام می شــود و ارزیابی هم برای اثبات شایستگی 

براساس همین پیامدها خواهد بود. 
بدیهی اســت، پیامدهای یادگیــری در هر یك از 
ســطوح صالحیت براساس تعریف یكســان اند، اما 
مصادیق آن منطبق با آن رشتة تحصیلی ـ حرفه ای 
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سطوح صالحیت حرفه ای24
براساس مطالعة تطبیقی، در سایر كشورها به ویژه 
اروپا، برای چارچوب صالحیــت حرفه ای یك نظام 
صالحیت حرفه ای هشت سطحی پیشنهاد می شود 
كه حداكثر تطابق را با نظام آموزشــی و تربیت فنی 
و حرفه ای رســمی در دورة متوسطه و آموزش های 
عالی فنی وحرفه ای در کشــور دارد و از سهولت الزم 
برای تطبیق با آموزش های غیررسمی فنی وحرفه ای 

نیز برخوردار است.

مسیرهای آموزش و تربیت فنی و 
حرفه ای

مســیرهای آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در یك 
نظام صالحیــت حرفه ای هشــت گانه در آموزش و 

تربیت فنی و حرفه ای مطابق جدول 2 خواهد بود.

جدول 2. مسیرهای آموزش و تربیت فنی وحرفه ای

آموزش های عالی فنی و حرفه ای
آموزش غیررسمی فنی و 

حرفه ای
آموزش متوسطه فنی 

و حرفه ای
سطوح صالحیت 

حرفه ای ملی

8--گواهی نامة صالحیت/ دكتری حرفه ای
گواهی نامة صالحیت/ كارشناسی ارشد 

حرفه ای مهندس ارشد حرفه ای
--7

6--گواهی نامة صالحیت / مهندس حرفه ای

گواهی نامة صالحیت/ کاردان ارشد حرفه ای، 
کمک مهندس

--5

گواهی نامة صالحیت /كاردان حرفه ای 
تکنسین

--4

-
گواهی نامة صالحیت/

کمک تکنیسین
گواهی نامة صالحیت/ 
3دیپلم، کمک تکنیسین

-
گواهی نامة صالحیت/

کارگر ماهر
2گواهی نامة صالحیت

-
گواهی نامة صالحیت/

کارگر ساده
1گواهی نامة صالحیت
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تعريف، قلمرو و گواهی نامة صالحیت 
حرفه ای25 و ارتباط آن با برنامه های 

درسی شاخه فنی وحرفه ای 
گواهی نامه های صالحیت حرفه ای برحســب قرار 
گرفتن در مسیرهای متفاوت آموزش دارای ارزش های 
زمانی و جایگاهی متفاوتی هستند. در طول دورة سه 
سالة متوسطة دوم شاخه فنی وحرفه ای، هر سال10 
پودمان در قالب دو درس 300 ساعته و جمعًا در سه 
ســال، 30 پودمان و 6 درس با ارزش زمانی 1800 
ساعت با محتوای شایستگی های حرفه ای به صورت 
کارگاهی تدریس می شــود که در تطبیق با سطوح 

صالحیت حرفه ای معادل سطح های 2 و 3 است.  
• گواهی نامة سطح 1 صالحیت حرفه ای: 300 
تا 600 ساعت آموزش عملی )شایستگی فنی26( برای 
یك حرفه27 در سطح 1 مهارت نظام طبقه بندی ملی 

مشاغلisco 2008( 28، گروه شغلی 9( 
• گواهی نامة سطح 2 صالحیت حرفه ای: 900 
ســاعت آموزش عملی )شایستگی فنی29( برای یك 
حرفه30 در ســطح 2 مهارت نظــام طبقه بندی ملی 
مشــاغلisco 2008( 31، گروه های شغلی 4، 5، 6، 
7 و 8( که شامل درس های کارگاهی سال دهم 
)10/1 و 10/2( و درس کارگاهی )11/1( ســال 

يازدهم می شود.
• گواهی نامة ســطح 3 صالحیت حرفه ای: 
900 ســاعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای 
یك حرفه در سطح  2مهارت نظام طبقه بندی ملی 
مشــاغل کشور )گروه های شغلی 4، 5، 6، 7 و 8( به 
نحوی كه حرفة سطح 3 صالحیت حرفه ای در امتداد 
حرفه ســطح 2 صالحیت حرفه ای در یك مســیر 
توســعة حرفه ای قرار گیرد. به عبــارت بهتر، حرفة 
انتخابی سطح یك صالحیت حرفه ای پیش نیاز حرفة 
انتخابی سطح دو صالحیت حرفه ای است که شامل 
درس کارگاهی سال يازدهم )11/2( و درس های 

کارگاهی )12/1و 12/2( سال دوازدهم است.
•  گواهی نامة ســطح 4 صالحیت حرفه ای: 
ساعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای یك حرفه 
در سطح 3 مهارت نظام طبقه بندی ملی مشاغل )گروه 
شغلی 3( به نحوی كه حرفة انتخابی در سطح 4، در 
مسیر توسعة حرفه ای تكمیل كنندة شایستگی ها در 

حرفه های انتخابی سطح 3 صالحیت حرفه ای باشد. 
• گواهی نامة ســطح 5 صالحیت حرفه ای: 
900 ســاعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای 
یك حرفه در سطح 4 مهارت نظام طبقه بندی ملی 
مشاغل )گروه شغلی 3( به نحوی كه حرفة انتخابی 

در سطح 5، در مسیر توسعة حرفه ای تكمیل كننده 
شایستگی ها در حرفه های انتخابی سطح 4 صالحیت 

حرفه ای باشد.
• گواهی نامة ســطح 6 صالحیت حرفه ای: 
900 ســاعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای 
یك حرفة در سطح 4 مهارت نظام طبقه بندی ملی 
مشاغل )گروه شغلی 2( به نحوی كه حرفه انتخابی 
در مسیر توسعة حرفه ای سطح 5 صالحیت حرفه ای 

باشد.
• گواهی نامة ســطح 7 صالحیت حرفه ای: 
1800 ساعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای 
یك حرفه در سطح 4 مهارت نظام طبقه بندی ملی 
مشاغل )گروه شغلی 2( به نحوی كه حرفة انتخابی 
در مسیر توسعة حرفه ای سطح 6 صالحیت حرفه ای 

باشد.
• گواهی نامة ســطح 8 صالحیت حرفه ای: 
1800 ساعت آموزش عملی )شایستگی فنی( برای 
یــك حرفه در ســطح 4 مهارت نظــام طبقه بندی 
مشاغل )گروه شغلی 1( به نحوی كه حرفة انتخابی 
در مسیر توسعة حرفه ای سطح 7 صالحیت حرفه ای 

باشد.

مسیر توسعة حرفه ای32
در نظام آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای امكان 
دریافت مدارك تحصیلی از دیپلم تا دكترای حرفه ای 
به صورت ناپیوسته با شرط اثبات شایستگی و گذر 
تجربی از هر سطح صالحیت به سطح بعدی فراهم 

است.
بــه نحوی كه ورودی های نظــام آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای كه بعد از دورة متوســطة اول شروع 
می شــود، می توانند در مسیر توسعة حرفه ای همراه 
بــا آموزش و طی گذر تجربی )كار واقعی و كســب 
تجربه( مســیر ارتقای صالحیت حرفه ای را همراه با 
دریافت گواهی نامــه و مدرك تحصیلی طی كنند. 
بدیهی است موضوع گذر تجربی در این نوع آموزش ها 

به عنوان یك اصل باید مورد توجه قرار گیرد.
• سایر مالحظات درخصوص  مسیر توسعة حرفه ای 

به این شرح اند:
ـ هر900 ســاعت معادل یك سال در نظر گرفته 

شده است.
ـ گذر تجربــی تا آخرین مرحله بدون احتســاب 

سطح 1 به 2 صالحیت 10 تا 12 سال خواهد بود.
ـ طول دوران آموزش به صورت رسمی و غیررسمی 

و گذر تجربی 22 تا 24 سال خواهد بود.

 پی نوشت ها
1. National qualification frame-
work 
2. Qualification 
3. Professional competency
4. Knowledge to guide action 
(know that)
5. Knowledge to reflect action 
(know why)
6. Knowledge to interpret  ac-
tion (know how) 
7. Descriptors of level  
8. Horizontal matching 
9. Vertical matching 
10. Geographical matching 
11. Knowledge
12. skill
13. Attitude 
14. professional competency 
15. Understanding concept, 
principal and procedure 
16. Application of knowledge 
17. Application of skill in an oc-
cupation or other context  
18. External assessment 
19. criteria
20. Descriptors of level 
21. NCSTVET
22. validity
23. reliability
24. Qualification levels 
25. Certificate of qualification 
26. technical competency
27. occupation
28. international system clas-
sification of occupation (isco)
29. technical competency
30. occupation
31. international system clas-
sification of occupation (isco)
32. career path
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سطح 1
600 تا 300 ساعت

سطح 2
900 ساعت

سطح 3
900 ساعت

سطح 4
1800 ساعت

سطح 8
1800 ساعت

سطح 7
1800 ساعت

سطح 6
1800 ساعت

3 تا 5 سال گذر
 تجربی

3 سال گذر
 تجربی

2 سال گذر
 تجربی

2 سال گذر
 تجربی

سطح 5
900 ساعت

3 تا 5 سال گذر
 تجربی

 منابع
1. آزاد، ابراهیــم )1378(. چارچوب 
صالحیــت ملی ایــران. دفتر طرح و 
برنامه های درسی ،ســازمان آموزش 
فنی وحرفه ای کشــور. نگارش هفتم. 

تهران.
)1395(. چارچوب   ـــــــــــــ   .2
صالحیت حرفــه ای  ملی ایران. دفتر 
مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های 
مجلــس شــورای اســالمی. نگارش 

هشتم. تهران.
3. Qualification frameworks 
from concept to implementa-
tion (2012), European Train-
ing Foundation (ETF)
4. Qualification frameworks 
in Europe (2015) European 
center for the development of 
vocational training (cedefop)
5. Level –setting and recogni-
tion of learning outcomes 
(2015) UNESCO 
6. Felix Rauner and others 
(2013) competence develop-
ment and assessment in 
TVET (COMET), springer   
7. Ron Tuck ,(2007) An 
introductory Guide to national 
Qualification frameworks ,ILO
8. Global inventory of regional 
and national Qualifications 
frameworks (2015) unesco 
institute for lifelong learning 
(UIL) 

ـ پختگی كامل همــراه با تجربه كاری در مرز 40 
ســالگی برای نیروی كار در حد دكترای حرفه ای به 

شرط گذر موفق و اثبات شایستگی خواهد بود.
ـ ســن ورود به آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای 
15 سال اســت كه معادل پایان دورة تحصیلی اول 

متوسطه است.

نتیجه گیری 
با توجه به انطباق سطوح 2 و 3 صالحیت حرفه ای با 
درس های کارگاهی سال های دهم، یازدهم و دوازدهم 
شاخة فنی وحرفه ای به لحاظ زمانی در برنامة درسی 
رشــته های تحصیلیـ  حرفه ای و محتوایی در قالب 
شایستگی های حرفه ای و اجرای سنجش مبتنی بر 
شایســتگی در فرایند اجرای آموزش، انتظار می رود 
که کیفیت آموزش پاســخ گوی ارزشــیابی براساس 
توصیف کننده های ســطوح صالحیت باشد. به هر 
حال این سازگاری بر ارزشیابی یادگیری مدرسه ای 

تأثیر كیفی دارد. 
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مقدمه
معیارهای عمده یک نظام ارزشیابی خوب عبارت اند 

از:
روايی1: اندازه گیری عملكرد هنگامی مطلوب است 
كه مناسب و فاقد هرگونه اضافات و كمبودها باشد. 
اندازه گیــری هنگامی دارای اعتبار اســت كه واقعًا 
آنچه را در حدود اندازه گیری آن اســت، به شــكل 
درست و صحیح اندازه گیری كند )یعنی اندازه گیری 
باید اســتاندارد عملكرد حرفه ای انتخاب شــده را 

اندازه گیری كند(.
پايايی2: ارزشیابی باید در اندازه گیری آنچه مورد 
نظر است، تداوم داشته باشد و در زمان های متفاوت 
نتایج مشابه ارائه دهد. )یعنی بتواند این استاندارد ها 
را به صورت یکنواخت و ناوابســته بــه یک مکان یا 

دستگاه خاص، ارزشیابی کند.(
عاری بودن از هرگونه تعصب: معیار عاری بودن 

از هرگونه تعصب دو عنصر مهم را در برمی گیرد:
اولیــن مورد به مســائل مربوط بــه برخوردهای 
منصفانه با دانش آمــوزان می  پردازد و مورد دوم نیز 
مســائل مربوط بــه ذهنی بــودن قضاوت های یک 

شــخص را دربارة عملکرد دیگــران مورد توجه قرار 
می دهد. از یــک نظر، ارزشــیابی عملکرد هنگامی 
عاری از هرگونه تعصب خواهد بود که با دانش آموزان 

برخورد منصفانه و عادالنه ای صورت گیرد.
به منظور نظام بخشــی به تصمیمات درخصوص 
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در شاخة 
فنی وحرفه ای، می باید اصول حاکم بر آن که ناظر بر 
تحقق شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها 
و صالحیت های حرفه ای ملی ایران اســت،  مدنظر 

برنامه ریزان درسی و هنرآموزان قرار گیرد.
اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نقش بازدارندگی 
و هدایتگری دارند و تکالیــف الزم به منظور تحقق 
این اصول برای نظام آموزشــی، هنرستان، هنرآموز 
و ... دارای اهمیت است. اگر ابزار ارزشیابی در سطح 
منطقه و براساس اســتانداردهای محلی یا ملی و یا 
بانک سؤاالت امتحان درست شود و نتایج نیز دارای 
اعتبار وسیع باشند، ضروری است کارشناسان مراکز 
ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های کافی 
را در زمینة مدیریت و طراحی ارزشیابی دیده باشند. 

كلیدواژه ها: 
ابزارهای ارزشیابی، 
ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی، تکالیف 
عملکردی، شایستگی، 
فرایندمحوری و 
نتیجه محوری

جمیله السادات حسینی روح االمینی

ـــــابی  اصول حاكم بر ارزشی
ـی  پیشرفت تحصیلی و تربیت
ــای فنی وحرفه ای در آموزش ه

مقاله
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اگر قرار باشد ابزارهای ارزشــیابی استاندارد شده و 
به صورت متمرکز تدوین شــوند، الزم است این کار 
توســط متخصصان ارزشیابی و به کمک افرادی که 
استانداردهای حرفه را تدوین کرده اند، صورت پذیرد. 
خطا در تعیین روایی و اعتبار آزمون های ملی دارای 
اثرات منفی بســیاری خواهد بود. باید توجه داشت 
که آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر شایستگی نیز 
جهت گیری هایی دارد که هر یک بر مبنای معرفتی 
خاص اســتوار است. بدیهی است بدون توجه به این 
مبانی، ممکن اســت تدوین برنامه های درســی با 
اهداف نظام آموزشــی، موقعیت های اقتصادی و نیز 
فناوری موجود جامعة ایران تناسب نداشته باشد و از 

کارایی الزم برخوردار نباشد. 
ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در شاخة 
فنی وحرفه ای ناظر بر تحقق شایستگی ها و دستیابی 
به ســطوح شایســتگی ها و صالحیت حرفه ای ملی 

ایران به شرح زیر است:

1. تنوع ابزارها و روش ها در 
بهره گیری از شايستگی های پايه در 

موقعیت های گوناگون
ابزارها و روش های ســنجش پیشرفت تحصیلی و 
شایستگی های حرفه ای و عمومی متنوع اند. استفاده از 
روش ها و ابزارهای گوناگون برای جمع آوری اطالعات 
در مورد وضعیــت یادگیری دانش آمــوزان موجب 
افزایش اعتبار نتایج ارزشیابی می شود. هنرآموزان با 
توجه به هدف ها، ماهیت درس و نوع موارد ارزشیابی، 
انواع متفاوت روش های ارزشیابی)مانند پرسش های 
شفاهی، آزمون های عملی، انواع پرسش های عینی و 
انشایی، روش های مشاهدة رفتار، پوشه های مجموعة 
کار، ارائة مقاله و طرح، گزارش مربوط به فعالیت های 
تحقیقاتی، ارزشــیابی عملکردی، ارزشیابی مستمر، 
انواع دست ساخته ها، روش خود ســنجی و ...( را به 

خدمت می گیرند.

2. شواهد کافی و متنوع برای قضاوت
قضاوت در خصوص دستیابی هنرجویان به اهداف 
برنامة درسی، با ارائة شــواهد کافی و متنوع میسر 
خواهد بود. در صورتی  که روش ها و ابزارهای مناسب، 
از جمله آزمون های شــفاهی و کتبــی، آزمون های 
عملکردی )آزمون شناسایی، آزمون کتبی عملکردی 
در موقعیت های شبیه سازی شده، نمونه کار(، پروژه و 
... به خدمت گرفته شوند، جمع آوری اطالعات دربارة 

کمیت و کیفیت آموخته های هنرجویان، به منظور 
تحقق اهداف یادگیری، به درستی انجام خواهد شد. 
انواع »آزمون های شفاهی و کتبی«، شامل صحیح 
ـ غلط، جور کردنی، چند گزینه ای و تشریحی، تنها 
برای حوزة شفاهی متناسب با سطح شایستگی مورد 

نظر مناسب هستند.
»آزمون هــای عملکردی« فرایند و نتایج یادگیری 
دانش آموزان را به طور مســتقیم مورد سنجش قرار 
می دهند. این آزمون ها با دانش و مهارت ســر و کار 
دارنــد. با توجه به اینکــه در آزمون های عملكردی 
موقعیتی فراهم می شــود که دانش آمــوز می تواند 
مهارت و دانش کسب کرده را از خود بروز دهد،  این 
آزمون ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت 
و مهارت هنرجوست. عالوه بر آن، هر نوع فعالیت یا 
کار خالقانــة هنرجو  که از طریق آن می تواند، آنچه 
را آموخته است به نمایش بگذارد یا بیان کند، مورد 
توجه قرار می دهد. ارزشــیابی به صورت مســتمر و 

عملکردی، مبتنی بر عمل خواهد بود.
با اســتفاده از ابزارهای مناسب و متفاوت، می توان 

شواهد کافی برای قضاوت فراهم ساخت.
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3. ارزشیابی متنوع، منعطف و مستمر 
با توجه به وجوه متفاوت يادگیری هر 

يک از هنرجويان
ارزشــیابی با توجه به نوع محتوا و شایستگی، نوع 
مخاطب و ... متفاوت خواهد بود. ارزشــیابی مراحل 
ســاخت یک قطعه، ارزشــیابی مراحل پرورش یک 
گیاه، یا تهیه و ارائة یک کار هنری، با ارزشــیابی از 

یک فعالیت ورزشی متفاوت است.
 زمان نیز در ارزشــیابی، با توجــه به محتوا و نوع 
مخاطب، می باید متفاوت باشــد. زمان در ارزشیابی 

مراحل پرورش گیاه انعطاف زیادی نیاز دارد. 
آموزش مبتنی بر شایســتگی به تفاوت اســتعداد 
افراد، بیشتر نگاه تفاوت زمانی دارد و به دنبال دادن 
فرصت زمانی برای رســیدن به شایستگی است که 

اتفاق خواهد افتاد.
هم چنین ارزشــیابی مســتمر که در طول ســال 
تحصیلی اتفاق می افتد، شرایط را برای برنامه ریزی 
هنرآموزان به منظور رفع کاستی های احتمالی برخی 
هنرجویان با شرایط جسمی، عقلی و روانی متفاوت 
آماده و فرصت جبران را فراهم می سازد.  اجرای این 
اصل به امکانات متناسب با محتوا و تعداد هنرجویان 
رشته ها،  شکیبایی هنرآموزان، آموزش های مستمر 
برای نهادینه شــدن روش های نو ارزشیابی در اجرا، 
آمادگی های جســمی، عقلی و روانی هنرجو، و... با 

توجه به تفاوت های فردی آنان نیاز دارد.
توجه به روش هایی به منظور نوآوری و خالقیت و 
تأکیــد بر آن ها، با توجه به واقعیت های دنیای کار و 

رقابت سالم، ضروری است.

4. نقش خودآگاهی و خود ارزيابی در 
دستیابی به سطوح شايستگی باالتر

رفــع کاســتی ها و دســتیابی به ســطوح باالتر 
شایستگی در هر یک از حوزه های یادگیری با تأکید 
بر خود آگاهی، خود ارزیابی و تصمیم گیری از ســوی 

هنرجویان امکان پذیر خواهد بود.
در »ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه« درصدی 
از قضاوت توسط هنرجو صورت خواهد گرفت. افزایش 
نگرش مطلوب نســبت به مدرسه، افزایش عالقه به 
یادگیری، افزایش بهداشــت روانی )اعتمادبه نفس، 
افزایش روحیة انتقاد پذیری و کاهش اضطراب و ...(، 
فراهم شدن فرصت نقد و ارزیابی عملکرد هنرجویان 
توســط خود آنان و هم ساالنشان از ویژگی های این 
ارزشیابی در رسیدن به شایستگی های فنی و غیرفنی 
است و می تواند به تصمیم گیری از سوی هنرجویان 
بینجامد. شــرایط عملکرد هنرآمــوزان و آموزش و 
رشد توانایی مهارت خود ارزیابی، در شرایط محیط 

مدرسه تأثیرگذار خواهد بود.
در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه، 10 تا 20 
درصد قضاوت توســط هنرجو انجام خواهد پذیرفت 
و تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های 

حرفه ای و عمومی خواهد بود.
خود ارزیابی هنرجو با درک رســیدن از وضعیت 
موجود به وضعیت مطلوب دارای ارزش و خود بخشی 
از هدف ارزشیابی اســت که در آن، شایستگی های 

فنی و غیرفنی توأمان اتفاق می افتند.
فهم روش های جبران کاســتی ها در رســیدن به 
شایستگی و امکان ارزشیابی مجدد در صورت نیاز تا 
پایان سال تحصیلی، از ویژگی های این نوع ارزشیابی 

است.

5. عدم استفاده از شرايط 
اضطراب آور

شرایط ارزشیابی مبتنی بر این اصل است و با توجه 
به ارزشیابی مستقل هر پودمان و امکان جبران برای 
هر پودمان، اتمام هر مرحله و موکول نشــدن آن به 
پایان سال تحصیلی تا رسیدن به شایستگی، شرایط 

اضطراب را به شدت کاهش می دهد.
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پایان سال تحصیلی، از ویژگی های این نوع ارزشیابی 
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به ارزشیابی مستقل هر پودمان و امکان جبران برای 
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روش ســنجش از کل به جــزء، به گونه ای که کل 
پودمان مورد ســنجش قرار گیرد، اطالع داشتن از 
نحوة آزمون، ســنجش غیرنمونه ای3 و تغییر مقیاس 
سنجش از كمی به كیفی، به تحقق  این اصل كمك 
می كند. شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده 

در استاندارد ارزشیابی بوده و منصفانه است.
تغییر ساختار نمره دهی  )شایسته است ـ شایسته 
نیست(، توجه به اقدامات اصالحی و جبرانی در فرایند 
آموزش، و اینکه ارزشــیابی ابــزاری برای یادگیری 
است، از مزایای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است.

 كتــاب همــراه هنرجو، با هــدف كاهش حافظه 
محوری، كاهش وابستگی به كتاب درسی در كارهای 
عملی، و تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی، 
تدوین شــده است و اعتمادبه نفس، سالمت روانی و 
تقویت خود پندارة مثبــت را برای هنرجو به همراه 

خواهد داشت.

6. مشارکت ساير هنرجويان و والدين 
در سنجش

بــه منظور تبیین و منعکس كــردن ظرفیت های 
وجــودی و وجــوه توانایی های متفــاوت هر یک از 
هنرجویان، از مشــارکت ســایر هنرجویــان برای 
ســنجش قضاوتی در فرایند های ســاخت، طراحی، 
تعمیر، نصــب، تحلیل و اپراتوری اســتفاده خواهد 
شــد و شــرایطی که هنرجو بتواند از یادگیری ها و 
عملکردهای خود و دیگران ارزشیابی)قضاوت( داشته 

باشد، فراهم می شود. 
الزم است اولیا نیز در جریان مالک های ارزشیابی 

از کم و کیــف یادگیری درس های متفــاوت، قرار 
گیرند تا قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان براساس معیارهای یکسان انجام شود و 
تحت الشعاع برداشت های کلی تصمیم گیرندگان قرار 

نگیرد. 
اما نکتة مهم، مشارکت کارفرما و یا به عبارت دیگر، 
مشارکت متولی کار)تعیین کنندة استاندارد( یا دنیای 
کار است که می باید به طور جدی در امر ارزشیابی و 

پررنگ تر از سایر ذی نفعان مورد توجه باشد.
بدون تردیــد تدوین شایســتگی هایی که بتوانند 
هــم در عرصة آموزش و هم در حوزة کار مناســب 
باشند، امری دشوار و مستلزم هماهنگی کارفرمایان، 

برنامه ریزان و دست اندر کاران نظام آموزشی است.

7. حفظ نقش هنرستان و هنرآموز در 
ارزشیابی

در فرایند ارزشیابی، نقش محوری و تصمیم سازی 
هنرستان و هنرآموز در چارچوب سیاست های کلی 
آموزش و پرورش حفظ خواهد شــد. ارزشیابی نهایی 
گروه کاری توسط تیمی از هنرآموزان انجام می شود.
در این ارزشــیابی نظر هنرآموزان در مورد ارتقای 
تحصیلی هنرجویان از اهمیت بیشــتری برخوردار 
است و ضرورت دارد، هنرآموزان از هدف ها و انتظارات 
درس ها و نشانه های تحقق آن ها آگاهی داشته باشند 
تا براساس آن بتوانند، برای ارتقای هنرجویان به پایة 
باالتر قضاوت صحیحی داشــته باشند.همچنین، با 
توجه به شــناخت هنرجو، شایستگی های غیر فنی 
همچون مدیریت منابع، مدیریت زمان و ... را آموزش 
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در این ارزشــیابی نظر هنرآموزان در مورد ارتقای 
تحصیلی هنرجویان از اهمیت بیشــتری برخوردار 
است و ضرورت دارد، هنرآموزان از هدف ها و انتظارات 
درس ها و نشانه های تحقق آن ها آگاهی داشته باشند 
تا براساس آن بتوانند، برای ارتقای هنرجویان به پایة 
باالتر قضاوت صحیحی داشــته باشند.همچنین، با 
توجه به شــناخت هنرجو، شایستگی های غیر فنی 
همچون مدیریت منابع، مدیریت زمان و ... را آموزش 
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دهند و قضاوت کنند. هر گونه ضعف در شــناخت 
شایســتگی های درس و یا ضعف در تولید و انتخاب 
فعالیت هــای جبرانی، تهدیدی در ســر راه توفیق 

ارزشیابی است.
نقطة ضعف این روش زمانی مشــاهده می شــود که 
هنرآموزان از کاربرد انواع گوناگون ارزشیابی سر باز زنند و 
به همین علت در بهبود آموزش خود دچار مشکل شوند.

در رویکرد شایســتگی)به ویژه برمبنای تلفیقی و 
کل گرا(، مدرسه ها ناگزیر باید به سازمان دهی مجدد 
خود دســت  بزنند. آن ها نباید تنها به ارائة مجموعة 
دانشی ثابت و استاندارد شده اکتفا کنند، بلکه باید با 
همکاری سازمان ها وکارفرمایان به برگزاری دوره های 

تخصصی بپردازند.

8. نتیجه محور و فرايند محور
در ارزشیابی مبتنی بر شایســتگی4  نمره دهی هر 
پودمان شــامل دو بخــش »ارزشــیابی فرایندی یا 
مستمر« و ارزشــیابی »نتیجه ای یا پایانی« است. در 
ارزشیابی مستمر، براساس ارزشــیابی مراحل انجام 
کار در کتاب درســی و با توجه بــه فرایند یاددهیـ  
یادگیری، نمره داده می شود. در سنجش شایستگی ها 
هم ارزشیابی فرایند محور به کار گرفته می شود. تقویت 
اعتمادبه نفــس، تحکیم آموخته هــای دانش آموزان، 
تعیین نقاط قوت و ضعف هنرجویان در فرایند یاددهی 

ـ یادگیری، از هدف های ارزشیابی مستمر هستند.
یكی از چالش های ارزشــیابی فرایندی یا مستمر، 
نهادینه کردن روش های ارزشــیابی مســتمر برای 
مدیران، هنرآموزان و هنرجویان اســت. همچنین، 
استفاده از شیوه های گوناگون این نوع ارزشیابی باید 

جزء وظایف هنرآموزان قرار گیرد. 
در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نتیجه محور، جمع آوری 

و تحلیل نظام دار شواهد دربارة میزان دستیابی یادگیرنده 
به مراتبی از شایســتگی یا نتایــج یادگیری، به منظور 
قضاوت و تصمیم گیری دربارة ارتقای هنرآموزان به پایه یا 
دورة باالتر صورت می گیرد. اما آنچه در ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی شایســتگی محور اتفاق می افتد، جمع آوری 
و تحلیل نظام دار شــواهدی از دســتیابی یادگیرنده به 
مراتبی از شایســتگی در فرایند تربیت در طول دوره/ 
ســال تحصیلی اســت كه برای قضاوت در مورد ارزش 
آن ها براساس مالک ها و سطوح عملکرد تعیین شده در 
هدف ها به منظور اصالح و هدایت یادگیری/ ارتقای آنان 

به پایه ها/ دوره های تحصیلی باالتر صورت می گیرد.
رعایت اســتاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان 
نتیجــة فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی می شــود. 
برخــی از نتایج بایــد در دنیــای کار )کارآموزی( 

ارزشیابی شوند. 

9. کارگروهی و حل مسئله
پروژه به هنرجویان این امکان را می دهد که آزمایش 
کنند، تصمیم بگیرند، ایده ها را بررسی كنند و دنبال 
راه حل هایــی بگردنــد. مهم تر از همــه، دربارة خود 
و دنیای اطــراف خود مطالعه کننــد. پروژة گروهی 
مستلزم شــرکت گروه در برنامه ریزی، تحقیق، بحث 
گروهی و ارائة محصول است. فرایند ارزشیابی در بستر 
کارگروهی و موقعیت های جدید حل مســئله، عالوه 
بر آنکه وجه رقابت زایــی با رقابت جویی را به حداقل 
می رساند، زمینة شــکوفایی هنرجویان را نیز فراهم 
می کند. همکاری، هماهنگی و کار تیمی کلیدی برای 

موفقیت در همة مراحل زندگی خواهد بود.
حل مسئله مستلزم دو شایستگی غیرفنی »تفکر 
منطقــی« و »تفکر خالقانه« اســت. این روش ذات 
کارهای واقعی اســت و بیشتر در چالش های واقعی 
از آن اســتفاده می شــود. فراگیری شایستگی های 

غیرفنی در این روش اهمیت دارد.

10.  ارزشیابی به عنوان بخش 
ـ يادگیری جدايی ناپذير فرايند ياددهی 

هر نوع تدریس هنرآموز به یادگیری منتهی نمی شود. 
گرچه »آموزش« مجموعه ای از فعالیت هایی است که 
در پی تسهیل یادگیری هستند، آنچه برای هنرآموز 
در امر آموزش اهمیت دارد، شــناخت یادگیرنده و 
تسهیل یادگیری برای اوست. لذا آموزش و یادگیری 

ضمن ارتباط با یکدیگر، دو فرایند مستقل اند.
بر این اساس، ارزشیابی از آموزش هنرجو و میزان 

عوامل افزايش دهنده درستی 
سنجش شايستگی

دهند و قضاوت کنند. هر گونه ضعف در شــناخت 
شایســتگی های درس و یا ضعف در تولید و انتخاب 
فعالیت هــای جبرانی، تهدیدی در ســر راه توفیق 

ارزشیابی است.
نقطة ضعف این روش زمانی مشــاهده می شــود که 
هنرآموزان از کاربرد انواع گوناگون ارزشیابی سر باز زنند و 
به همین علت در بهبود آموزش خود دچار مشکل شوند.

در رویکرد شایســتگی)به ویژه برمبنای تلفیقی و 
کل گرا(، مدرسه ها ناگزیر باید به سازمان دهی مجدد 
خود دســت  بزنند. آن ها نباید تنها به ارائة مجموعة 
دانشی ثابت و استاندارد شده اکتفا کنند، بلکه باید با 
همکاری سازمان ها وکارفرمایان به برگزاری دوره های 

تخصصی بپردازند.

8. نتیجه محور و فرايند محور
در ارزشیابی مبتنی بر شایســتگی4 نمره دهی هر 
پودمان شــامل دو بخــش »ارزشــیابی فرایندی یا 
مستمر« و ارزشــیابی »نتیجه ای یا پایانی« است. در 
ارزشیابی مستمر، براساس ارزشــیابی مراحل انجام 
کار در کتاب درســی و با توجه بــه فرایند یاددهیـ  
یادگیری، نمره داده می شود. در سنجش شایستگی ها 
هم ارزشیابی فرایند محور به کار گرفته می شود. تقویت 
اعتمادبه نفــس، تحکیم آموخته هــای دانش آموزان، 
تعیین نقاط قوت و ضعف هنرجویان در فرایند یاددهی 

ـ یادگیری، از هدف های ارزشیابی مستمر هستند.
یكی از چالش های ارزشــیابی فرایندی یا مستمر، 
نهادینه کردن روش های ارزشــیابی مســتمر برای 
مدیران، هنرآموزان و هنرجویان اســت. همچنین، 
استفاده از شیوه های گوناگون این نوع ارزشیابی باید 

جزء وظایف هنرآموزان قرار گیرد. 
در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نتیجه محور، جمع آوری 

و تحلیل نظام دار شواهد دربارة میزان دستیابی یادگیرنده 
به مراتبی از شایســتگی یا نتایــج یادگیری، به منظور 
قضاوت و تصمیم گیری دربارة ارتقای هنرآموزان به پایه یا 
دورة باالتر صورت می گیرد. اما آنچه در ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی شایســتگی محور اتفاق می افتد، جمع آوری 
و تحلیل نظام دار شــواهدی از دســتیابی یادگیرنده به 
مراتبی از شایســتگی در فرایند تربیت در طول دوره/ 
ســال تحصیلی اســت كه برای قضاوت در مورد ارزش 
آن ها براساس مالک ها و سطوح عملکرد تعیین شده در 
هدف ها به منظور اصالح و هدایت یادگیری/ ارتقای آنان 

به پایه ها/ دوره های تحصیلی باالتر صورت می گیرد.
رعایت اســتاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان 
نتیجــة فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی می شــود. 
برخــی از نتایج بایــد در دنیــای کار )کارآموزی( 

ارزشیابی شوند. 

9. کارگروهی و حل مسئله
پروژه به هنرجویان این امکان را می دهد که آزمایش 
کنند، تصمیم بگیرند، ایده ها را بررسی كنند و دنبال 
راه حل هایــی بگردنــد. مهم تر از همــه، دربارة خود 
و دنیای اطــراف خود مطالعه کننــد. پروژة گروهی 
مستلزم شــرکت گروه در برنامه ریزی، تحقیق، بحث 
گروهی و ارائة محصول است. فرایند ارزشیابی در بستر 
کارگروهی و موقعیت های جدید حل مســئله، عالوه 
بر آنکه وجه رقابت زایــی با رقابت جویی را به حداقل 
می رساند، زمینة شــکوفایی هنرجویان را نیز فراهم 
می کند. همکاری، هماهنگی و کار تیمی کلیدی برای 

موفقیت در همة مراحل زندگی خواهد بود.
حل مسئله مستلزم دو شایستگی غیرفنی »تفکر 
منطقــی« و »تفکر خالقانه« اســت. این روش ذات 
کارهای واقعی اســت و بیشتر در چالش های واقعی 
از آن اســتفاده می شــود. فراگیری شایستگی های 

غیرفنی در این روش اهمیت دارد.

10.  ارزشیابی به عنوان بخش 
ـ يادگیری جدايی ناپذير فرايند ياددهی 

هر نوع تدریس هنرآموز به یادگیری منتهی نمی شود. 
گرچه »آموزش« مجموعه ای از فعالیت هایی است که 
در پی تسهیل یادگیری هستند، آنچه برای هنرآموز 
در امر آموزش اهمیت دارد، شــناخت یادگیرنده و 
تسهیل یادگیری برای اوست. لذا آموزش و یادگیری 

ضمن ارتباط با یکدیگر، دو فرایند مستقل اند.
بر این اساس، ارزشیابی از آموزش هنرجو و میزان 
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یادگیری ضرورت دارد تا بازده برنامه های آموزشــی 
روشن شــود. به همین دلیل، ارزشیابی جزء الینفک 
فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود، نه حلقة 
جــدا و مفقود یادگیری. ارزشــیابی باید در خدمت 
آموزش قرار گیرد. در صالحیت حرفه ای معلمان نیز، 

رسیدن به استاندارد ارزشیابی ضروری است.
از نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای برنامه ریزی 
نظام آموزشــی، اصالح و بهبود برنامه ها و روش ها و 
آموزش و رشد حرفه ای هنرآموزان استفاده می شود، 
این نتایج تنها به عنوان نقطة پایانی تلقی نمی شوند. 
از ویژگی های بارز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توجه 
به ارزشــیابی به مثابه ابزاری برای یادگیری، تأکید بر 
معیارها و مالک های موفقیت آمیز در فرایند آموزش، 
توجه به روند پیشرفت تحصیلی هنرجو به جای توجه 
افراطی به آزمون های پایانی و افزایش بهداشت روانی 

محیط یاددهیـ  یادگیری است.

عملکردی  تکالیف  از  بهره گیری   .11
در سنجش

در اســتاندارد ارزشیابی حرفه، ارزشیابی و سنجش 
مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود خواهد بود؛ انجام 
رفتار یا وظیفة خاصی که تلفیقی از دانش، مهارت و 
نگرش است. عملکرد هنرجو در فرایند کار و براساس 
استاندارد عملکرد، و همچنین میزان شایستگی هنرجو 
براســاس پایین تر از حد انتظار، در حد انتظار و باالتر 
از حد انتظار، ســنجیده می شود. تکالیف عملکردی 
طی چنــد مرحلة کاری در یک واحد یادگیری انجام 
می پذیرند و شایســتگی در آن پودمان را، با توجه به 
حداقل نمرة قبولی هر مرحله، شایستگی در ایمنی، 
بهداشت و توجهات زیست محیطی، و اخذ میانگین 
مراحل، محقق می سازد. هنرآموزان باید دقت داشته 
باشند، محتوای تکالیف عملکردی در ارزشیابی باید 
با مسائل دنیای واقعی یادگیرنده و تجربه های زندگی 
هم ســو باشد و توانایی او را در حل مسائل و چالش ها 

مورد ارزیابی قرار دهد.
در زمینــة تربیت حرفه ای، این جهت گیری، یعنی 
حرکــت از برنامة درســی موضوع محــور به برنامة 
درسی شایستگی محور، ضرورت به شمار می رود. در 
حقیقت، تغییرات پدید آمده در دنیای کار و اشتغال 
طی دهه هــای اخیر، لزوم بازنگــری در برنامه های 
درسی تربیت حرفه ای را بیش از پیش آشکار ساخته 
اســت. به همین دلیل، در قلمرو تربیت حرفه ای و 
مهارت آمــوزی نیز توجــه برنامه ریزان بــه رویکرد 

شایستگی معطوف شده است و بر این اساس بازنگری 
در برنامه های درسی را مورد توجه قرار داده اند.

 به طور کلی، تأکید این رویکرد در آموزش حرفه ای 
بر پیامدهای مهارت آموزی و فعالیت هایی اســت که 
فرد پس از پایان دورة آمــوزش می تواند در محیط 
کار انجام دهد. در واقع، هدف مهارت آموزی و تربیت 
حرفه ای مبتنی بر شایستگی، تربیت افرادی است که 
از دانش و مهارت استاندارد شده و متناظر با محیط 
کار برخوردارند و می تواننــد در زمینة واقعیت های 
محیــط کار به تأمل بپردازند. بــه عبارت دیگر، این 
دیدگاه یادگیــری در محیط کار و نیز کار در ضمن 

درس را مورد توجه قرار می دهد.

برای  12. کســب تمامی شايستگی 
اخذ صالحیت

زمانی هنرجو شایستـــة دریافت مدرک صالحیت 
حرفه ای می شود که در تمامی پودمان ها گواهی نامة 
شایستگی دریافت کرده باشــد و در پودمان زمانی 
گواهی نامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی 
کارها، شایســتگی انجام کار را با توجه به استاندارد 

عملکرد داشته باشد.
اجــرای  بــر  فنی وحرفــه ای،  آموزش هــای  در 
شایســتگی های غیرفنی همراه با شایســتگی های 
فنی تأکید می شــود و این تأكید که در تمام مراحل 
آموزش به صورت تلفیقی جریان دارد و در هر تکلیف 
کاری، زیر عنوان های ایمنی و بهداشــت و توجهات 
زیست محیطی ارائه می شود. در ارزشیابی هر واحد 
یادگیری، ارزشیابی از شایستگی های غیر فنی اشاره 
شده، به صورت مســتقل مورد تأکید است و رعایت 
نکــردن آن، بــه معنای قبول نشــدن در کل واحد 
یادگیری اســت. در واقع، ارزشیابی در آموزش های 
فنی وحرفه ای به صورت تربیت یکپارچه دیده می شود.
شایســتگی های حرفه ای دنیای کار بر استاندارد 
عملکرد اســتوار اســت. آن سطح شــناخته شده و 
قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل، 
استاندارد عملکرد آن کار نامیده می شود. استاندارد 
عملکرد شــرایط انجام کار، عملکرد و معیار ارزیابی 

نکات کلیدی محسوب می شود.
در حقیقــت، آموزش و مهارت آمــوزی مبتنی بر 
شایستگی، شیوه ای مبتنی بر پیامد است. به عبارت 
دیگر، برنامه ریزی و یادگیری مبتنی بر شایســتگی 
در قلمرو شغلی به معنای شناسایی شایستگی هایی 
است که با عملکرد آیندة فرد ارتباط مستقیم دارند.

 پی نوشت ها
1. Validity
2. reliability
3. non Sampkling

4. تعریف شایستگی برگرفته از مبانی 
بنیادین عبارت اســت  نظری تحول 
از: مجموعــه صفــات و توانایی هایی 
که یادگیرنده بــا ترکیب و هماهنگ 
کردن دانش، نگرش، گرایش )میل(، 
بــاور، اراده و مهارت هــای مرتبط با 
ساخت های شش گانه، به صورت یک 
کل ســازمان یافتــه، در وجود خود 
امکان عملکرد  و  فعلیت می بخشــد 
موفقیت آمیز و آگاهانــه را در جهت 
درک رابطه ها و بهبود مداوم موقعیت 
خــود و دیگران براســاس معیارهای 

اسالمی فراهم می کند )عمل(

 منابع
ارزشــیابی  اســتاندارد  جــداول   .1
رشــته های  تحصیلــی  پیشــرفت 
فنی وحرفــه ای )1395(. دفتر تألیف 
کتب درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
ارزشــیابی  معلم در  2. »راهنمــای 
و  پژوهــش  ســازمان  توصیفــی«. 
برنامه ریزی آموزشــی )1395(. دفتر 
تألیــف کتاب های درســی عمومی و 

متوسطة نظری.
3. سند برنامة درسی ملی رشته های 
متفــاوت در نظام 6-3-3، ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
آموزش های  راهبــردی  4. شــورای 
فنی وحرفــه ای )1395(. ارزشــیابی 
پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 
در آموزش های فنی وحرفه ای ویژه نامة 
و  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  رشــد 
کاردانش. دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی. شهریور.
5. صفوی، امان اهلل )1373(. »ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی«.
 .)1395( محمــد  کفاشــان،   .6
»آموزش شایستگی های غیر فنی در 
دورة دوم متوســطه«. ویژه نامة رشد 
آمــوزش فنی وحرفــه ای و کاردانش. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی. 

شهریور.
7. مرجانی، بهنــاز )1395(. »گذر از 
برنامه درسی ســنتی به برنامه ریزی 
مبتنی بر شایســتگی«، رشد آموزش 
فنی وحرفــه ای و کاردانــش. دفتــر 
انتشــارات و تکنولــوژی آموزشــی. 

زمستان.

یادگیری ضرورت دارد تا بازده برنامه های آموزشــی 
روشن شــود. به همین دلیل، ارزشیابی جزء الینفک 
فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود، نه حلقة 
جــدا و مفقود یادگیری. ارزشــیابی باید در خدمت 
آموزش قرار گیرد. در صالحیت حرفه ای معلمان نیز، 

رسیدن به استاندارد ارزشیابی ضروری است.
از نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای برنامه ریزی 
نظام آموزشــی، اصالح و بهبود برنامه ها و روش ها و 
آموزش و رشد حرفه ای هنرآموزان استفاده می شود، 
این نتایج تنها به عنوان نقطة پایانی تلقی نمی شوند. 
از ویژگی های بارز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توجه 
به ارزشــیابی به مثابه ابزاری برای یادگیری، تأکید بر 
معیارها و مالک های موفقیت آمیز در فرایند آموزش، 
توجه به روند پیشرفت تحصیلی هنرجو به جای توجه 
افراطی به آزمون های پایانی و افزایش بهداشت روانی 

محیط یاددهیـ  یادگیری است.

عملکردی  تکالیف  از  بهره گیری   .11
در سنجش

در اســتاندارد ارزشیابی حرفه، ارزشیابی و سنجش 
مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود خواهد بود؛ انجام 
رفتار یا وظیفة خاصی که تلفیقی از دانش، مهارت و 
نگرش است. عملکرد هنرجو در فرایند کار و براساس 
استاندارد عملکرد، و همچنین میزان شایستگی هنرجو 
براســاس پایین تر از حد انتظار، در حد انتظار و باالتر 
از حد انتظار، ســنجیده می شود. تکالیف عملکردی 
طی چنــد مرحلة کاری در یک واحد یادگیری انجام 
می پذیرند و شایســتگی در آن پودمان را، با توجه به 
حداقل نمرة قبولی هر مرحله، شایستگی در ایمنی، 
بهداشت و توجهات زیست محیطی، و اخذ میانگین 
مراحل، محقق می سازد. هنرآموزان باید دقت داشته 
باشند، محتوای تکالیف عملکردی در ارزشیابی باید 
با مسائل دنیای واقعی یادگیرنده و تجربه های زندگی 
هم ســو باشد و توانایی او را در حل مسائل و چالش ها 

مورد ارزیابی قرار دهد.
در زمینــة تربیت حرفه ای، این جهت گیری، یعنی 
حرکــت از برنامة درســی موضوع محــور به برنامة 
درسی شایستگی محور، ضرورت به شمار می رود. در 
حقیقت، تغییرات پدید آمده در دنیای کار و اشتغال 
طی دهه هــای اخیر، لزوم بازنگــری در برنامه های 
درسی تربیت حرفه ای را بیش از پیش آشکار ساخته 
اســت. به همین دلیل، در قلمرو تربیت حرفه ای و 
مهارت آمــوزی نیز توجــه برنامه ریزان بــه رویکرد 

شایستگی معطوف شده است و بر این اساس بازنگری 
در برنامه های درسی را مورد توجه قرار داده اند.

 به طور کلی، تأکید این رویکرد در آموزش حرفه ای 
بر پیامدهای مهارت آموزی و فعالیت هایی اســت که 
فرد پس از پایان دورة آمــوزش می تواند در محیط 
کار انجام دهد. در واقع، هدف مهارت آموزی و تربیت 
حرفه ای مبتنی بر شایستگی، تربیت افرادی است که 
از دانش و مهارت استاندارد شده و متناظر با محیط 
کار برخوردارند و می تواننــد در زمینة واقعیت های 
محیــط کار به تأمل بپردازند. بــه عبارت دیگر، این 
دیدگاه یادگیــری در محیط کار و نیز کار در ضمن 

درس را مورد توجه قرار می دهد.

برای  12. کســب تمامی شايستگی 
اخذ صالحیت

زمانی هنرجو شایستـــة دریافت مدرک صالحیت 
حرفه ای می شود که در تمامی پودمان ها گواهی نامة 
شایستگی دریافت کرده باشــد و در پودمان زمانی 
گواهی نامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی 
کارها، شایســتگی انجام کار را با توجه به استاندارد 

عملکرد داشته باشد.
اجــرای  بــر  فنی وحرفــه ای،  آموزش هــای  در 
شایســتگی های غیرفنی همراه با شایســتگی های 
فنی تأکید می شــود و این تأكید که در تمام مراحل 
آموزش به صورت تلفیقی جریان دارد و در هر تکلیف 
کاری، زیر عنوان های ایمنی و بهداشــت و توجهات 
زیست محیطی ارائه می شود. در ارزشیابی هر واحد 
یادگیری، ارزشیابی از شایستگی های غیر فنی اشاره 
شده، به صورت مســتقل مورد تأکید است و رعایت 
نکــردن آن، بــه معنای قبول نشــدن در کل واحد 
یادگیری اســت. در واقع، ارزشیابی در آموزش های 
فنی وحرفه ای به صورت تربیت یکپارچه دیده می شود.

شایســتگی های حرفه ای دنیای کار بر استاندارد 
عملکرد اســتوار اســت. آن سطح شــناخته شده و 
قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل، 
استاندارد عملکرد آن کار نامیده می شود. استاندارد 
عملکرد شــرایط انجام کار، عملکرد و معیار ارزیابی 

نکات کلیدی محسوب می شود.
در حقیقــت، آموزش و مهارت آمــوزی مبتنی بر 
شایستگی، شیوه ای مبتنی بر پیامد است. به عبارت 
دیگر، برنامه ریزی و یادگیری مبتنی بر شایســتگی 
در قلمرو شغلی به معنای شناسایی شایستگی هایی 
است که با عملکرد آیندة فرد ارتباط مستقیم دارند.

 پی نوشت ها
1. Validity
2. reliability
3. non Sampkling

از مبانی  4. تعریف شایستگی برگرفته
بنیادین عبارت اســت  نظری تحول 
از: مجموعــه صفــات و توانایی هایی 
که یادگیرنده بــا ترکیب و هماهنگ 
کردن دانش، نگرش، گرایش )میل(، 
بــاور، اراده و مهارت هــای مرتبط با 
ساخت های شش گانه، به صورت یک 
کل ســازمان یافتــه، در وجود خود 
امکان عملکرد  و  فعلیت می بخشــد 
موفقیت آمیز و آگاهانــه را در جهت 
درک رابطه ها و بهبود مداوم موقعیت 
خــود و دیگران براســاس معیارهای 

اسالمی فراهم می کند )عمل(

 منابع
ارزشــیابی  اســتاندارد  جــداول   .1
رشــته های  تحصیلــی  پیشــرفت 
فنی وحرفــه ای )1395(. دفتر تألیف 
کتب درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
ارزشــیابی  معلم در  2. »راهنمــای 
و  پژوهــش  ســازمان  توصیفــی«. 
برنامه ریزی آموزشــی )1395(. دفتر 
تألیــف کتاب های درســی عمومی و 

متوسطة نظری.
3. سند برنامة درسی ملی رشته های 
متفــاوت در نظام 6-3-3، ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
آموزش های  راهبــردی  4. شــورای 
فنی وحرفــه ای )1395(. ارزشــیابی 
پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 
در آموزش های فنی وحرفه ای ویژه نامة 
و  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  رشــد 
کاردانش. دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی. شهریور.
5. صفوی، امان اهلل )1373(. »ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی«.
 .)1395( محمــد  کفاشــان،   .6
»آموزش شایستگی های غیر فنی در 
دورة دوم متوســطه«. ویژه نامة رشد 
آمــوزش فنی وحرفــه ای و کاردانش. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی. 

شهریور.
7. مرجانی، بهنــاز )1395(. »گذر از 
برنامه درسی ســنتی به برنامه ریزی 
مبتنی بر شایســتگی«، رشد آموزش 
فنی وحرفــه ای و کاردانــش. دفتــر 
انتشــارات و تکنولــوژی آموزشــی. 

زمستان.
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تحلیل و بررسی نمرات درسی 
شاخة فنی وحرفه ای در نظام 
)وضعیت فعلی( دوسالة هنرستان 

رقیه متحیرپسند مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی، رشته های 
فنی وحرفه ای، آزمون، 
تجزیه و تحلیل نمرات.

چكیده
فنی وحرفه ای  در شاخة  تحصیلی  پیشرفت  آزمون 
فعالیتی هدفمنــد و ابزاری مهم برای ارزشــیابی 
دانش و مهارت های عملكردی هنرجويان در شــاخه 
فنی وحرفه ای همانند ساير دوره های تحصیلی، به شمار 
می روند. ايــن آزمون ها كه با هــدف تعیین میزان 
پیشــرفت هنرجويان در يادگیری مطالب درسی و 
نیز تشخیص مشكالت احتمالی در فرايند يادگیری 
طراحی و اجرا می شوند، با اهداف يادگیری درس های 
رشته های فنی وحرفه ای متناسب هستند. مقالة حاضر، 
ضمن پرداختن به نتايج آزمون های پیشرفت تحصیلی 
هنرجويان 36 رشتة  شاخة فنی وحرفه ای مربوط به 
سال 92-1391، چگونگی تحلیل نتايج  اين آزمون ها 

را به اجمال و به صورت کلی بررسی می كند. 

مقدمه 
تحقق اهداف آموزشــی، عالوه بر فراهم سازی بستر 
مناسب، تولید محتوای درسی و تأمین نیروی انسانی 
الزم، ســنجش و ارزشیابی مداوم آموخته ها در قالب 
برگزاری آزمون های متنوع را می طلبد. اگرچه آزمون 
در وهلــة اول و از دیــد عموم، ابــزاری ـ نه چندان 
خوشایند ـ در دســت هنرآموز برای سنجش میزان 
محفوظات تعبیر می شود، اما چنانچه آزمونی با دقت 
و معیارهای الزم طراحی شــود، به ابزاری مناســب 
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برای نظــارت و اصالح فرایند یادگیری و عاملی مؤثر 
در ارتقای كمی و كیفی آموزش تبدیل می شــود. در 
آموزش های فنی وحرفه ای، مهم ترین نكته، اندازه گیری 
دقیق دانــش و مهارت های عملكردی اســت كه در 

چارچوب اهداف هر مادة درسی قرار دارند. 
شــاخة  دو  بــه  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای 
فنی وحرفه ای، و كاردانش تقســیم شــده اند كه در 
شاخة فنی وحرفه ای رشته های تحصیلی ـ حرفه ای، 
براســاس طیفی از حرفه ها در دنیای کار و در شاخة 
کاردانش رشــته های تحصیلیـ  شــغلی براســاس 
اســتانداردهای مشاغل وابسته و هم خانواده طراحی 
شده اند و مورد نیاز بازار كارند. درس های ارائه شده 
در رشــته های شــاخة فنی وحرفه ای به سه دستة 
نظری، نظری ـ عملی و عملی تقســیم و به صورت 
دروس اصلی و تخصصی در ســال های دوم و ســوم 
هنرســتان ارائه می گردند. نحوة ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی درس های نظری با اســتفاده از آزمون های 
مداد ـ كاغذی در قالــب آزمون های چندگزینه ای، 
كوته پاســخ، جور كردنی و تشریحی، در درس های 
نظریـ  عملی به صورت کتبی و عملی درهم تنیده، 
و در درس هــای عملی در قالــب کارهای كارگاهی  

صورت می گیرد. 
از سال تحصیلی 85-84 تاکنون، واحد پژوهش و 
ارزشیابی دفتر تألیف و برنامه ریزی کتاب های درسی 
فنی وحرفــه ای و کاردانش مجموعــه گزارش های 
آزمون های پیشرفت تحصیلی سال های دوم و سوم 
هنرجویان شــاخه های فنی وحرفه ای  را به تفکیک 
سال تحصیلی و رشــته تهیه می كند. عالوه بر این، 
ســؤاالت آزمون های نهایی نیز به تفکیک رشــته، 
توسط کمیســیون تخصصی برنامه ریزی درسی هر 
رشــته تحلیل و نتایج آن به صورت گزارش، ساالنه 
ارائه می شود. در این نوشتار، بررسی نتایج ارزشیابی 
تراکمی )پایانی( هنرجویان رشته های فنی و حرفه ای 
موردنظر است. ابتدا فرایند تجزیه و تحلیل آزمون های 
پیشرفت تحصیلی بررســی می شود و سپس نتایج 
آزمون های پایانی ســال تحصیلی 92-91 را که در 
آن ها یادگیری متراكم هنرجویان در طول یك دورة 
آموزشی اندازه گیری می شــود، به صورت کلی مورد 

ارزیابی قرار می دهیم.

مبانی نظری
کنترل و ارزشــیابی مداوم آموخته های هنرجویان 
از محورهای اساســی در برنامه ریزی درســی است. 

ارزشیابی به فرایندی نظام دار برای جمع آوری، تحلیل 
و تفســیر اطالعات گفته می شود، به این منظور كه 
تعیین شود: »آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند 

یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی؟«
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فرایندی منظم برای 
تعیین و تشــخیص میزان پیشرفت دانش آموزان در 
رسیدن به اهداف آموزشی است. بنابراین، ارزشیابی 
در برنامة درســی از اهمیت خاصی برخوردار است، 
نخســتین گامی كه در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
برداشته می شود، تعیین هدف های آموزشی است تا 
فعالیت های آموزشــی هنرآموز و هنرجو جهت دار و 
هدفمند شوند. ارزشــیابی جریانی مستمر است كه 
هم در ابتدای آمــوزش، هم در طول آموزش، و هم 
در پایــان آن باید انجام پذیرد. بــا این پیش فرض، 
ارزشــیابی شــامل ارزشــیابی آغازین، ارزشــیابی 
تکوینی )مستمر( و ارزشیابی تراکمی )پایانی( است 

]کوهستانی، 1380[. 
در ارزشــیابی پایانی تمام آموخته های  هنرجویان 
یا نمونه هایی  از كل آموخته ها ارزشــیابی می شود 
و معمــواًل از دو نــوع آزمون »مــالك مرجع« )با 
هدف تعیین مقدار كلــی یادگیری فراگیرندگان( و 
آزمون های »هنجاری« )با هدف مقایســة عملكرد 

افراد با یكدیگر( استفاده می شود. 
 در ارزشــیابی پایانِی درس های اصلی و تخصصی 
رشــته های فنی وحرفه ای، برای ارزشیابی هدف های 
شــناختی از آزمون های كتبی  و برای ارزشــیابی 
هدف های مهارتی از آزمون های عملكردی )کارگاهی( 

یا آزمون های کتبی- عملکردی استفاده می شود. 
تحلیل وضعیت نمرات در سه دستة نظری پیچیده، 
ـ عملی و عملیـ  کارگاهی، به صورت کالن  نظــری 
و فارغ از رشته های تحصیلی، برای مقایسة درس ها 
به صــورت تفکیکی و میانگین های کلی اســت که 
نشــان دهندة کوشــش نظام آموزش فنی وحرفه ای 
در رســیدن به اهداف اســت. بدیهی است، تحقق  
نیافتن هدف ها دالیل زیادتری دارد که در این مقال 
نمی گنجد، اما همین نگاه مقایســه ای که هدر رفت 
منابع را برای تکرار امتحان و کسب نشدن حد نصاب 
در تحقق اهداف بررسی می كند، می تواند این فرضیة 
پژوهشــی )حدس آگاهانه( را صورت بندی کند که 
باید برای ارزشیابی و نوع ارائة درس ها و سازمان دهی 

محتوا چاره ای اندیشد.
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تحلیل مقايسه ای 
نتايج 

1. درس های نظری 
پیچیده 

نمــودار نشــان می دهد، 
نمرة میانگین کشوری 116 
درس نظــری پیچیــده در 
خرداد 1392 پایین تر از 10 
است که از دیدگاه ارزشیابی 

چنین برداشت می شود:
• محتــوای امتحــان روا 

نیست.
صالحیت  هنرجویــان   •
ایــن درس هــا  را در  الزم 

ندارند.
به نظر می رسد فرض دوم 
اعتبار کافی نداشــته باشد، 
ولی روایــی همچنان مورد 

تردید است.
درســی  عنوان   116
میانگین پايین تر از نمرة 
10 دارند و اكثر درس ها 
محاســباتی  يا  نظری 

هستند.
 

10/00

8/00

6/00

4/00

2/00

0/00

ي در سال 92
شور

ن ك
ت میانگی

ت نمرا
وضعی

DC ماشین هاي الكتریكي٭
مدارهاي الكتریكي 
ایستایي ساختمان٭ 

الكترونیك عمومي)2(
فیزیك مكانیك

مباني مخابرات و رادیو
فرآوري مواد معدني٭ 

خواص فیزیكي و مكانیكي...
محاسبات فني )1(

محاسبات فني عمومي
محاسبات فني تخصصي٭

كارگاه محاسبه و ترسیم )2(٭
روش هاي تعیین موقعیت٭

اكتشاف معدن٭
هندسه ترسیمي٭

تأسیسات ساختمان٭
تأسیسات برودتي٭

هواشناسي٭
رسم فني تخصصي٭

آشنایي با بناهاي تاریخي٭
چاپ و تكمیل پارچه٭

مباني برق )1(
الكترونیك عمومي )1(

رسم مدل و قالب٭
مباني دیجیتال

نقشه كشي )2(٭
ماشین آالت سرامیك٭

شناخت فلزات
اصول تكنولوژیكي ریخته گري

محاسبات فني ساختمان
شكل دادن و پخت سرامیك٭

الكترونیك كاربردي
سردخانه و انبار٭

ریسندگي
فیزیولوژي )1(٭

خشك كردن و نگهداري ...
تكنولوژي مواد )چوب(

شناخت تأسیسات و امكان ...
زبان تخصصي

تأسیسات بهداشتي ساختمان
شیمي آلي )1(

مفاهیم و روش هاي آماري...

ی در سال 92
شور

ت ک
ن نمرا

ی میانگی
ی وحرفه ا

ی فن
س شاخه ها

ت درو
وضعی
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ی در سال 92
شور

ت ک
ن نمرا

ی میانگی
ی وحرفه ا

ی فن
س شاخه ها

ت درو
وضعی

2. درس های نظریـ  
عملی 

نمــودار نشــان می دهد، 
 59 کشوری  میانگین  نمرة 
در  عملی   ـ  نظــری  درس 
خرداد 1392 بین 12 تا 10 
است که از دیدگاه ارزشیابی 

چنین برداشت می شود:
دارای  امتحان  محتوای   •

روایی پایین است.
صالحیت  هنرجویــان   •
ایــن درس هــا  را در  الزم 

ندارند.
• نمره های عملی میانگین 
و  برده اند  بــاال  را  نمــرات 
به گــذر تحصیلــی کمک 

می کنند.
به نظر می رســد، کماکان 
کافی  اعتبــار  فــرض دوم 
همچنان  روایی  ولی  ندارد، 
مورد تردید است و نمره های 
درس های عملی در مقایسه 
با درس های نظری از سطح 

باالتری برخوردارند. 
59 عنــوان درســی 
دارند   12 و   10 میانگین 
يا  نظری  اكثر درس ها  و 

محاسباتی هستند.

ي در سال 92
شور

ت ك
ن نمرا

میانگی
12/512
11/511
10/5109/59

اصول اندازه گیري الكتریكي
متالورژي و عمومي و شناخت...

حسابداري صنعتي مقدماتي٭
بهداشت خانواده٭

بیماري هاي شایع كودكان
آماده سازي مواد اولیه سرامیك

شیمي )2( و آزمایشگاه
فیزیك و آزمایشگاه

موادشناسي چاپ٭
جدول مسابقات ورزشي٭

فیزیك نساجي و آزمایشگاه
تكنولوژي كارگاه صنایع چوب

تكنولوژي چاپ٭
عناصر و جزئیات ساختماني...

بهداشت رواني٭
علوم زمین و آزمایشگاه

اصول كنترل كیفیت٭
تكنولوژي مولد قدرت

شیمي معدني )1(
حقوق خانواده در اسالم٭

تغذیه و بهداشت مواد غذایي
فتوگرامتري مقدماتي

مساحي
گیاه شناسي و آزمایشگاه
تكنولوژي شاسي و بدنه

تكنولوژي استخراج معدن )2(
حفاظت و ایمني

تكنولوژي استخراج معدن )1(
مباني نقشه برداري

نقشه كشي )1(
ملواني )2( تخلیه و بارگیري

خانواد در اسالم٭
موتورهاي احتراقي

تاریخ هنر جهان
شناخت صنایع شیمیایي

ریاضیات امور مالي
مباني علوم دریایي و شناخت...

تكنولوژي موتورهاي دیزلي
الیاف نساجي٭

مصالح ساختماني
میكروبیولوژي

آب و خاك و گیاه
تشریح و فیزیولوژي

روانشناسي رشد٭
حفظ نباتات )1(

روش هاي ماهیگیري
روش هاي اجرایي ساختمان...

تاریخ هنر ایران
مفاهیم و روش هاي آماري )1(

آب و خاك
ماشین هاي ثابت كشاورزي
جانورشناسي و آزمایشگاه
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3. درس های عملیـ  
کارگاهی 

نمودار نشــان می دهد، 
کشــوری  میانگین  نمرة 
269 درس کارگاهــی در 
خــرداد 1392 باالتــر از 
از دیدگاه  اســت که   12
برداشت  چنین  ارزشیابی 

می شود:
• عملکرد هنرجویان در 
درس های عملی به مراتب 
بهتر از درس های نظری و 

نظری ـ عملی است.
امتحــان  نمره هــای   •
عملی بــا میانگین باالی 
12 نشــان دهندة کیفیت 
عملکــرد در دنیــای کار 

است.
• هیچ گونه هم بســتگی 
بیــن نمره های کار عملی 
و درس های نظرِی مرتبط 

وجود ندارد.
به نظر می رســد، فرض 
ندارد،  کافــی  اعتبار  دوم 
ولی فرض های اول و دوم 

قابل دفاع هستند.
269 عنوان درســی 
نمرة  از  باالتر  میانگین 
12 دارند و اكثر درس ها 
عملــی و كارگاهــی 

هستند.
 

آناتومي
اصول تغذیه دام

منابع طبیعي و محیط زیست
شناخت مواد و مصالح )1(

كمك هاي اولیه پزشكي )دریایي(
شبكه هاي كامپیوتري٭

روانشناسي عمومي
حفظ نباتات )2(

كلیات اقتصاد
زیبایي شناسي و درك تصویر٭

روش مخابرات بین المللي دریایي
تاریخ سینما٭

تجهیزات و ماشین هاي باغباني
مباني تكنولوژي برق صنعتي

رسم فني و نقشه كشي عمومي...
نقشه برداري ساختمان

علم مناظر و مرایا
آزمایشگاه مواد اولیه سرامیك

خواندن و تحلیل نمایشنامه
مباني نمایش عروسكي )1(

ترسیم فني و نقشه كشي
مباني طراحي صحنه

فن سینما )2(
تكنولوژي و كارگاه تغییر شكل ... 

تكنولوژي و كارگاه پیش از چاپ )1(
كمك هاي اولیه پزشكي

كارگاه الگو )2(٭
كاربرد رایانه در نقشه كشي معماري

تكنولوژي و كارگاه
كارگاه انتقال قدرت

بسته هاي نرم افزاري )1(
كارگاه تأسیسات برودتي

عملیات میكروبیولوژي
عكاسي )1(

كارگاه برق تأسیسات
آزمایشگاه شیمي آلي )1(

كارگاه شكل دادن و پخت سرامیك
كارگاه فرایندهاي شیمیایي

تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و...
كارگاه خیاطي )1(

طراحي و حركت
كامپیوتر انیمیشن )1(

فیلمنامه انیمیشن
تنیس روي میز )1(

كارگاه طراحي نقوش سنتي )1(
خوشنویسي

آشنایي با دستگاه هاي كمك ناوبري
الگو و دوخت لباس كودك )1(

تدارك و تهیه غذا

ی در سال 92
شور

ت ک
ن نمرا

ی میانگی
ی وحرفه ا

ی فن
س شاخه ها

ت درو
وضعی

ستند . 
ی ه

ی و کارگاه
س ها عمل

ستند . اکثر در
ن باالتر از نمره 12 ه

ی میانگی
ی دارا

269 عنوان درس

س در سال 92
ت درو

ن نمرا
میانگی
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5. وزارت آموزش وپــرورش. معاونت 
آمــوزش متوســطه، دفتــر آموزش 
فنی وحرفــه ای. گــزارش تفضیلــی 
آمــوزش فنی وحرفه ای بــه تفکیک 

رشته )93-94(. 

بحث و نتیجه گیری 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی موضوعی چالش برانگیز 
اســت و با دشــواری های خاص خود همراه است؛ 
به ویــژه در حــوزة آموزش هــای فنی وحرفه ای که 
سنجش مهارت های عملکردی و شناختی هنرجویان 
رشــته های فنی وحرفه ای باید متمرکز بر یادگیری 
انجام گیرد. از ســوی دیگر، در آزمون های تراکمی 
)پایانــی( رعایــت اســتانداردهای الزم در طراحی 
سؤاالت آزمون و چگونگی برگزاری آن ها، در قیاس 
با آزمون های پیشرفت یادگیری، از رسمیت بیشتری 
برخوردار است. در مورد سؤاالت آزمون های ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلی، اصولی که از آن ها تحت عنوان 
معیارهای کلی ارزشیابی نام برده می شود، »روایی1«، 

»پایایی2« و »عینی3« هستند. 
براســاس این اصول، هر آزمون زمانی از معیار روایی 
برخوردار است که دقیقًا همان چیزی را اندازه گیری کند 
که باید اندازه گیری شود. در این حالت، آزمون از اعتبار 
روایی برخوردار اســت. پایایی یک آزمون، دقت آن در 
ثبت و اندازه گیری  اطالعات آزمون اســت و از جمله 
شواهد آن یکســان بودن نتایج آن در گروه ها یا افراد 
متفاوت اســت. طراحی دقیق سؤاالت آزمون از عوامل 
مؤثر در افزایش پایایی آزمون است؛ به گونه ای که هنرجو 
با خواندن آن ها به راحتی متوجه شود هنرآموز از وی 
چه می خواهد. در مورد معیار سوم، یعنی عینی بودن، به 
مرتبط نبودن هر یک از مراحل آزمون با عوامل و شرایط 
بیرونی می پردازد. آزمون زمانی از معیار عینی برخوردار 
است که نتایج آن، چه در مرحلة اجرا و چه در مراحل 
ارزشیابی و تفســیر، تا حد امکان به هنرآموز یا طراح 

آزمون وابستگی نداشته باشد.
با توجه به معیارهای مذکور در طراحی ســؤاالت 
آزمون در هنرستان ها، هنرآموز بیش از هرچیز باید 
بداند طراحی آزمون باید با هدف سنجش کدام یک 
از مهارت ها و معلومات دانشی هنرجویان انجام شود 
)روایی( و برای افزایش دقــت آزمون نحوة طراحی 
ســؤال و اجرای آزمــون باید به چه صورت باشــد 
)پایایــی( تا از تأثیر فاکتورهای بیرونی در بررســی 

نتایج جلوگیری شود )عینی(. 
حال با توجه به مرور نتایج آزمون های ارزشــیابی 
پیشــرفت تحصیلی ســال های اخیــر هنرجویان 
رشــته های فنی وحرفــه ای این پرســش ها مطرح 
می شــود که آیا ســؤاالت آزمون های برگزار شده از 
ســه معیار روایی، پایایی و عینی برخوردار هستند؟ 
آیا هنرآموزان یا طراحان سؤاالت آزمون های نهایی 
و داخلــی را با توجه به معیارهــای مذکور طراحی 

می كنند؟ آیا  کارشناســان برنامه ریزی رشــته در 
تحلیل سؤاالت آزمون به این معیارها توجه دارند؟ 

همان طور که پیش تر نیز در مورد نتایج آزمون های 
ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی هنرجویان سال های 
دوم و ســوم رشــته های فنی وحرفه ای بیان شــد، 
براســاس مطالعات انجام شده می توان گفت به طور 
کلی در تمامی رشــته های زمینة صنعت، خدمات و 
کشاورزی، درس هایی كه ماهیت نظری ـ کارگاهی 
)عملــی( دارند و دانش نظری آن ها کمترند و جنبه 
محاسباتی هم ندارند، همچنین درس هایی که فقط 
جنبة کارگاهی دارند،  میانگین کشوری نمرات آن ها، 
نسبت به سایر درس ها و رشته ها، از وضعیت خوب و 
رضایت بخشی برخوردار است. همچنان که می بینیم، 
میانگین کشوری این درس ها 14 یا باالی آن است. 
 اما در مورد درس هایی که ماهیت نظری دارند و جنبة 
محاسباتی آن ها بیشتر است، وضعیت میانگین نمرات 
کشــوری با میانگین زیر 10 یا 10، بیانگر مشــکالت 
هنرجویان در یادگیری و درک و فهم این درس هاست 
كه ممكن اســت ناشــی از عوامل متعددی از جمله 
بی توجهی و بی عالقگی هنرجویان به این درس ها، عدم 
اتخاذ روش تدریس مناســب و بی توجهی برنامه ریزان 
درسی رشته نسبت به نتایج آزمون ها باشد كه پرداختن 

به آن ها هدف این مقاله نیست. 
در این بیــن، در تعدادی از درس ها که جنبة نظری 
دارند، ولی مباحث محاسباتی، تحلیلی و فلسفی ندارند، 
وضعیت میانگین کشوری نمرات هنرجویان با میانگین 
بــاالی 12، به مراتب بهتر و رضایت بخش تر از ســایر 
درس های رشته در این دسته )درس ها نظری( است.    

در مورد درس های پایه مانند درس ریاضی 2 و 3 
كه میانگین نمره ها زیر 10 یا  10 اســت، وضعیت 
هنرجویان رشته های فنی وحرفه ای در این در س ها 
قابل تأمل بوده و نشان دهندة وجود مشکالت زیادی 

است. 
بررســی  نشــان می دهند،  نمودارها  همچنان که 
نتایــج آزمون های پیشــرفت تحصیلی رشــته های 
فنی وحرفه ای، با وجود پژوهش هایی كه واحد پژوهش 
و ارزشــیابی دفتر برنامه ریــزی و تألیف كتاب های 
درسی فنی وحرفه ای و كاردانش در سال های اخیر و 
در ارتباط با ارزشیابی برنامه های درسی قصد شده و 
اجرا شدة رشته های فنی وحرفه ای انجام داده است، 

این پرسش ها مطرح هستند:
 نتایج آزمون های ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی 
رشــته های فنی وحرفه ای تا چه انــدازه در برنامه ریزی 
محتوای درس رشته های فنی وحرفه ای تأثیرگذار بوده اند؟

 آزمون هــا  تا چه انــدازه در 
مهارت هــای  دقیــق  ســنجش 
هنرجویان  عملكردی  و  شناختی 
سال های دوم و ســوم رشته های 

فنی وحرفه ای موفق بوده اند؟
در حال حاضر، با توجه به تغییر 
ســاختار نظام آموزشی براساس 
اسناد باالدستی و تحول در فرایند 
برنامه ریزی درســی آموزش های 
فنی وحرفه ای، با تمركز بر رویكرد 
شایســتگی های فنی و غیرفنی، 
پیشــرفت  ارزشــیابی  الگــوی 
بر شایســتگی  مبتنی  تحصیلی 
فنی وحرفــه ای  رشــته های  در 
تدوین شده و به تصویب رسیده 
اســت. اما اینكه این الگو تا چه 
حد بتواند پاســخ گوی انتظارات 
برنامه ریــزان  سیاســت گذاران، 
آموزش های  دســت اندركاران  و 
فنی وحرفه ای و كارفرمایان باشد، 
به نحوة اجرای هنرآموزان آموزش 

دیده بستگی خواهد داشت.
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چارچوب استاندارد ارزشیابی 
حرفه در نظام جديد 

آموزشی

طیبه كنشلو مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابي، استاندارد 
عملكرد، شایستگي، 
سنجش

) دنیای كار(
طراحی مفهومی استاندارد 

ارزشیابی حرفه
تحلیل استاندارد گروه بندی کارها

عملكرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
تدوین استاندارد
ارزشیابی کارها

نیازسنجی شغلی/ 
حرفه

تدوین استاندارد 
شایستگی حرفه تحلیل تکالیف کاریتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفه

بدين منظور پس از بررســي دنیاي كار، در  بخش 
اول كه شامل  نیازسنجي حرفه اي و شغلي، طراحي 
مفهومي حرفه، تحلیل حرفه، تحلیل وظايف و كارهاي 
مرتبط با وظايف هر حرفه است، استاندارد شايستگي 
بر مبناي مسیر توسعة حرفه اي در دنیاي كار مرتبط 
با گروه شغلي تدوين شد. در بخش دوم، براي تعیین 
چارچوب استاندارد، ارزشیابي در پنج مرحله صورت 
گرفت كه عبارت اند از: طراحي مفهومي اســتاندارد 
ارزشیابي حرفه، گروه بندي وظايف در سطح صالحیت 
ملي و گروه بندي كارهــاي مرتبط با وظايف، تحلیل 
استاندارد عملكرد، و تدوين استاندارد ارزشیابي كارها 
كه در نهايت به تدوين اســتاندارد ارزشیابي حرفه 
به عنوان يك سند نهايي با عنوان چارچوب استاندارد 

ارزشیابي حرفه منجر شد. 

چكیده
ارزشــیابي در فرايند توسعة سرماية انساني نقش 
مهمي به عهــده دارد. صرف نظر از اينكه آموزش در 
مؤسسه آموزشي انجام شــود، خارج از برنامه هاي 
آموزشي رسمي انجام گیرد و يا در حین اشتغال يا براي 
ارزيابي تجارب حاصل در طول زندگي به كاربرده شود. 
ارزشــیابي از جمله اجزاي مهم يادگیري مادام العمر 
اســت؛ هم براي افرادي كه به روشي براي ارزشیابي 
و دريافت گواهینامة معتبر در مراحل متفاوت زندگي 
احتیاج دارند، و هم براي مؤسســات مهارت آموزي 
كه در پي ارتقاي برنامه هاي تحرک پذيری ارزشیابي 
هستند تا بتوانند سیاست هاي آموزش درازمدت خود 
را تحقق بخشند )ســازمان همكاري هاي اقتصادي و 

توسعه، 2000(.
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مقدمه
ارزشیابي باید مستقیمًا با استانداردهاي شایستگی 
حرفه اي مرتبط باشد و براساس آن ها تدوین شود )نه 
آنكه از استانداردهاي آموزشي اقتباس شود(. این امر 
براي ارزشیابي دقیق میزان توانایي فرد ضروري است. 
از نظر فردي، ارزشیابي مي تواند به صدور گواهي نامه 

منجر شود. به افراد كمك مي كند 
تا وارد حرفه و شغل خاصي شوند 
و در آن پیشــرفت كننــد و در 
شــرایط یادگیري دائمي روشي 

را براي ثبــت توانایي ها و شایســتگی های افراد در 
شــرایط مختلف و زمان هاي متفاوت به دست دهد.

از نظر كارفرمایان، ارزشــیابي مي تواند در استخدام، 
ارتقا  و برنامه ریــزي براي آموزش هاي داخلي به كار 
برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزي، ارزشیابي و 
سنجش روشي براي تعیین كیفیت مهارت ها و دانش 
آموخته شده در برابر شایستگي هاي واقعي مورد نیاز 
در یك حرفه اســت. با اعطــاي گواهي نامه به افراد، 
آموزشي  برنامه هاي  آموزشــي مي توانند  مؤسسات 

خود را به افراد و كارفرمایان ارائه دهند. 
مؤسسات آموزشــي و كادر آن ها ممكن است در 
مقابل تدوین ابزار ارزیابي براســاس اســتانداردهاي 
حرفــه اي و به كار بردن آن ها مقاومت كنند. به نظر 
آن ها، این كار حقوق سنتي آن ها را از بین مي برد و 
انعطاف آن ها در ارزشیابي آنچه را كه آن ها اجزا اصلي 
یك حرفه مي دانند، كم مي كند. این موضوع ضرورت 
تدوین اســتانداردهاي حرفه اي را در گام اول تأیید 
مي كنــد به جاي آنكه از هنرآموزان و کارشناســان 

خواسته شود برنامه درسي را تدوین كنند. 
از نظر مؤسســات مهارت آموزي، ارزشیابي حرفه 
روشــي براي تعیین كیفیت مهارت ها و دانش هاي 
آموخته شــده در برابر شایســتگي هاي واقعي مورد 
نیاز یك حرفه اســت. بنابراین، استاندارد ارزشیابي 
حرفه مي تواند در تعیین صالحیت حرفه اي در بازار 
كار و استخدام، تضمین كیفیت آموزش و كمك به 
ارزشیابي كتاب هاي درسي و پیشرفت تحصیلي در 

دوره هاي آموزشي مؤثر باشد.
هدف از تدوین این مقاله، تبین چارچوب استاندارد  
ارزشــیابي حرفه در دنیــار كار و بهره گیري از آن در 
ارزشیابي كتاب هاي درســي در رشته هاي گوناگون 
فني وحرفه اي مي باشــد. بر این اساس، »دفتر تألیف 
كتب فني وحرفه اي و كاردانش« ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي از سال 1390  تاكنون در حدود 

32 عنوان سند استاندارد ارزشیابي حرفه در رشته هاي 
متفاوت فني وحرفه اي تهیه و تدوین كرده است.

1. طراحي مفهومي استاندارد ارزشیابي 
حرفه1 

در طراحی مفهومی استانداردهای ارزشیابی حرفه، 
اجزاي استاندارد ارزشیابي، رویكرد و نوع ارزشیابي، 
سطح بندي شایستگي هاي جزء، نوع و معیار اعطاي 
صالحیــت حرفه اي و نحوة ارتبــاط اجزا با یكدیگر 
مشخص مي شود. شایســتگي انجام كار تركیبي از 
دانش، مهارت و نگرش است. از همین رو، ارزشیابي 
شایســتگي و صالحیت هاي حرفــه اي باید داراي 

ویژگي هاي زیر باشد:
 هم خوان با هدف هاي و استاندارد عملكرد كاري؛ 

 مطابق با سطح صالحیت مورد نظر؛
 متناسب با سطح شایستگي؛ 

 ارزشیابي سطوح باالي شناختي؛
 امكان پذیر بودن؛

 داشتن روایي؛ 
 برخورداري از پایایي؛

 دارا بودن انصاف و تعادل؛ 
 مبتني بر شواهد مناسب؛ 

 در برگیرندة تمام جوانب كار.
در پایــان این مرحله، الگویي بــا عنوان »طراحي 
مفهومــي اســتاندارد ارزشــیابي حرفه در ســطح 

صالحیت« كامل مي شود  )نمون برگ 1-6(.

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها
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نمون برگ 6-1- طراحي مفهومي استاندارد ارزشیابي حرفه 
شرحموضوعرديف

ارزشیابي Evaluation        سنجش Assessment          ارزیابي Appraisal منظور از ارزشیابي1
Test  آزمودن     Monitoring  پایش        Measurement  اندازه گیري

اعطاي گواهینامه شایستگي                                  اعطاي گواهینامه صالحیت هدف از ارزشیابي2

كار )تكلیف كار( حرفه                 گروه كاري در حرفه            حرفه           شغل موضوع ارزشیابي3

نوع ارزشــیابي بر حســب اجزا نظام 4
یاددهي ـ یادگیري

 برونداد                   فرآیند                 درونداد
 تأثیر                  پیامد

كل نگر )شایستگي فني و غیرفني(             جزءنگر )دانش(          مهارت          نگرش رویكرد ارزشي5

فرد )نیروي كار(               برنامه               سازمان ارزشیابي شونده6

فراگیرمحور )ارزش افزوده ـ عملكرد قبلي(                هنجار مرجع                 مالك مرجع معیار مقایسه در ارزشیابي7

نیروي كار            كارفرما           همتایان         مربي         گروه               ارزشیاب ارزشیابي كننده8

آغازین            تكویني          پایاني          پیگیرانه در محل كار نوع ارزشیابي بر حسب زمان9

هم گرا               واگرا نوع ارزشیابي از منظر پاسخ10

رسمي )مكتوب(                         غیررسمي )غیرمكتوب( نوع ارزشیابي )رسمي/ غیررسمي(11

داخلي )توسط ارائه دهنده آموزش(              خارجي )توسط مركز ملي سنجش( مرجعیت ارزشیابي كننده12

اسمي          رتبه اي               فاصله اي        نسبي مقیاس هاي اندازه گیري13

كیفي            كّمي نوع ارزشیابي )كیفي/ كمي(14

مستقیم                غیرمستقیم نوع ارزشیابي )مستقیم/ غیرمستقیم(15

كارپوشه     مصاحبه        پرسش     نمونه كار      پروژه           آزمون عملكردي   ابزارهاي سنجش و ارزشیابي16
آزمــون 360 درجــه     روبریــك      گزارش      مشــاهده     آزمون كتبي     پژوهش 
مــوردي      محك زني      فهرســت وارســي       ارائه      ایفــاي نقش    كار گروهي 

 .................        

تعداد ســطوح شایســتگي جزء )بر 17
مبناي 4 سطح شایستگي انجام كار(

224دانش

444مهارت )شناختي(

544مهارت )روان حركتي(

544نگرش

مقیاس هاي استفاده جهت قضاوت در 18
رسیدن به شایستگي جزء

 پنج سطحي            چهارسطحي         سه سطحي      )دو سطحي )بلي ـ خیر

مقیاس هاي اســتفاده جهت قضاوت 19
شایستگي

 پنج سطحي             چهارسطحي         سه سطحي     )دوسطحي )بلي ـ  خیر

تعیین رویكرد و نوع ارزشیابي         گروه بندي كارها        تحلیل استاندارد عملكرد كارها اجزا استاندارد ارزشیابي حرفه20
تعیین استاندارد ارزشیابي كار       تعیین معیار ارزشیابي گروه كاري           تعیین معیار اعطاي 

 تعیین شرایط سنجش           تعیین ابزار و روش سنجش             صالحیت

یك نوبت                  دو نوبت             سه نوبت حداكثر نوبت هاي ارزشیابي21

60 واحد                 45 واحد             30 واحد تعداد واحدها جهت اعطاي صالحیت22
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تعلق نمي گیرد. ارزشیابي در هر گروه کاري مستلزم 
کسب شایســتگي هاي گروه هاي پیش نیاز است. به 
جاي کلمة گروه مي توان از واحد شایستگي استفاده 
كرد )نمون برگ 7-1(. براي نمونه، گروه بندي كارها 
در گروه شغلي صنایع شیمیایي در سطح L1 آورده 

شده است. )صفحه بعد(

3. تحلیل استاندارد عملكرد3

در این مرحله فرایند اســتاندارد عملکرد تکالیف 
کاری در اســتاندارد شایســتگی حرفه مورد تجزیه 
تحلیل قــرار می گیرد. بــه این منظــور، از تلفیق 
رویکردهای تفکر تحلیلي و تفکر سیســتمی به طور 
هم زمان بهره گرفته می شود. تجزیه و تحلیل با نیت 

درک و فهم بیشتر موضوع صورت می گیرد.
در تکمیل نمــون برگ مربوطه چنــد نکتة حائز 
اهمیت وجود دارد. در سربرگ جدول دو فاکتور سطح 
صالحیت و سطح شایستگی کار موردنظر است، سطح 
صالحیت سه سطح L2 ،L1 و L3 به ترتیب به کارگر 
ماهر، کمک  تکنسین و تکنسین اشــاره  دارد. اما در 
سطح شایستگی کار، چهار ســطح: »دانش، آگاهی، 

مهارت و تسلط« مدنظر نحوة انجام کار است.

شرايط انجام کار
در این قسمت عامل هایی از قبیل زمان انجام کار، 
مکان، تجهیزات، اســتانداردها و ســایر شرایط الزم 

براي انجام کار آورده مي شود.

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
در این قسمت شاخص معادل واژة »بارم بندی« در 

نظر گرفته شده است.
به طور اجمالی سه نوع شاخص در استاندارد مدنظر است: 

شاخص فرایندي، شاخص دروندادی و شاخص محصول.

2. گروه بندي كارها2

در نظام صالحیت حرفه ای ملی که براساس سطوح 
صالحیت تنظیم شده است، حرکت افقی و عمودی 
از ویژگی های این نظام اســت. ورود به ارزشیابی در 
یک سطح صالحیت مستلزم کسب مدرک صالحیت 
ســطح قبلی و گذراندن زمان تجربی مورد نیاز آن 

است. 
در این مرحله، كارها با بحث و بررســي هاي دقیق 
در كمیســیون هاي برنامه ریــزي، گروه بندي و هر 

گروه نا م گذاري مي شــود. نام گذاري گروه هاي كاري 
براســاس مشــاغل مندرج در هر واحد حرفه انجام 
خواهد شد. بدیهي است كه مسیر توسعة حرفه اي و 
كدگذاري باید دقیقًا همراه سطوح مهارت نیز مورد 

توجه قرارگیرد. 
به این منظــور در گروه بندي كارها باید موارد زیر 

مورد توجه قرار گیرند:
 کارها با توجه به وابستگي ها، اولویت ها و اهمیت، 

با یکدیگر گرو ه بندي مي شوند. 
 گروه ها با توجه به اهمیــت، تعداد کارها، زمان 
انجام کار، پیچیدگي و سختي، واحددهي مي شوند. 
ممکن است در یک گروه کار تنها یک کار قرار گیرد.

 تعداد گروه ها حداكثر مي باشــد و پس از گروه 
بندي کارها، آن ها حداکثر در سه مرحلة متوالي قرار 

داده مي شوند.  
 توالي بین گروه ها براساس پیش نیازها، ساده به 
مشکل بودن، استقالل در انجام کارها و دیگر عوامل 

خاص وابسته به حرفه تعیین مي شود. 
زماني یک شــخص شایســتة دریافــت مدرک 
صالحیت حرفه اي مي شود که در تمامي گروه هاي 
کرده  دریافــت  گواهي نامة شايســتگي  کاري 
باشــد. اگر هنگام ارزشــیابي براي یک گروه کاري، 
شایســته بودن در یک کار احراز نشــده باشــد، به 
ارزشیابي شــونده گواهي نامة شایستگي گروه کاري 

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها
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طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

گروه بندی شايستگی ها و کارها برای ارزشیابی
    

L1 سطح: 81310191 کد: کارگر عمومی صنایع شیمیایی نام حرفه:

نوبت سوم

نقشه خوانی  متصدی  شغل:  نام 
در صنايع شیمیايی

کد شغل: 813141

کد کارها: 0101

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی اندازه گیری، 
ثبت و کنترل دما

کد شغل: 813142

کد کارها: 0102

زمان: 60 واحد: 

اندازه گیری  متصدی  شغل:  نام 
ثبت و کنترل فشار

کد شغل: 813143

کد کارها: 0103

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی اندازه گیری، 
ثبت و کنترل شدت جريان

کد شغل: 813144

کد کارها: 0104

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی اندازه گیری، 
ثبت و کنترل ارتفاع سطح

کد شغل: 813145

کد کارها: 0105

زمان: 60 واحد: 

نوبت دوم

به کارگیری  متصدی  شغل:  نام 
محاسبات در صنايع شیمیايی

کد شغل: 813136

کد کارها: 0406

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی دستگاه های 
حرارتی

کد شغل: 813137

کد کارها: 0405

زمان: 60 واحد:

نام شغل: متصدی دستگاه های 
دوار

کد شغل: 813138

کد کارها: 0402

زمان: 60 واحد: 

و  راکتور  متصدی  شــغل:  نام 
مخازن

کد شغل: 813139

کد کارها: 0401

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی دستگاه های 
جداکننده

کد شغل: 813140

کد کارها: 0407

زمان: 60 واحد: 

نوبت اول

به کارگیری  متصدی  شغل:  نام 
مواد و وسايل آزمايشگاهی

کد شغل: 813131

کد کارها: 0504

زمان: 60 واحد: 

نــام شــغل: متصــدی تهیه 
محصوالت شیمیايی

کد شغل: 813132

کد کارها: 0508

زمان: 60 واحد: 

نام شغل: متصدی محلول سازی

کد شغل: 813133

کد کارها: 0505

زمان: 60 واحد: 

تعیین  متصــدی  شــغل:  نام 
مشخصات مواد شیمیايی

کد شغل: 813134

کد کارها: 0507

زمان: 60 واحد: 

نام شــغل: متصــدی خدمات 
ايمنی در آزمايشگاه

کد شغل: 813135

کد کارها: 0601 ـ 0608

زمان: 60 واحد: 

٭ عناوین گروه های کاری و کدهای آن ها براساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 1ـ 6 استفاده گردد.

شــاخص فراینــدي: چنانکه از نــام آن برمی آید، 
کیفیت انجام کار یا فرایند کار مهم است. 

شــاخص دروندادی: انتخاب ابــزار و تجهیزات از 
طرف مجری کار مدنظر قرار می گیرد. 

شــاخص محصول: به جواب نهایی و خروجی کار 
اشــاره می کند. به عبارت دیگر، چنانچه خروجی کار 
اهمیت داشته باشد، این شاخص مدنظر قرار می گیرد. 

نمونه و نقشة کار
چنانچه برای کار موردنظر نقشــة خاص موردنظر 
باشد، با رعایت اســتاندارد آورده می شود. پاسخ نامة 
امتحان همان پاسخ تکلیف کاری است. مثاًل چنانچه 
موضوع کار ســاخت یک چکش یا قاب عکس باشد، 

نقشه با ابعاد موردنظر است.

ابزار ارزشیابی
ابزار ارزشیابی برای کارهای مختلف متفاوت است، 
ولی به طور کلی می توان از این ابزار براي ارزشــیابی 
کار موردنظر اســتفاده کرد: پرســش نامه، مشاهده، 
مصاحبه، نمونة کار، کار پوشه )گزارش کار(، رعایت 

استاندارد، رضایتمندی مشتری، خودارزیابی و... .

تکالیف کاری مرتبط
مطابــق گروه بندی کارها، ممکن اســت بعضی از 
تکالیف کاری در این بخش دارای هم خانواده باشند. 
در نمــون برگ تکمیل شــدة تحلیل اســتاندارد 
عملکرد کار )نمون برگ 8-1( »انجام آزمایش هاي 
محلول سازي« براي نمونه آورده شده است. )صفحه 

بعد(
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نمون برگ 8-1. تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت: تاريخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
ساخت محلول با غلظت و حجم مشخص 
از مــاده مورد نیــاز طبق دســتورالعمل 

آزمایشگاه

L1 سطح صالحیت کارگر عمومي صنایع شیمیایي حرفه 81310191 کد حرفه

G3 گروه کاری انجام عملیات آزمایشگاهي وظیفه 813105 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی محلول سازي کار
81310505 کد کار

1. شرايط انجام کار:
مكان: آزمایشگاه

زمان: یك جلسه آموزش )90 دقیقه(
وجود مواد شیمیایي الزم و ابزارآالت شیشه اي مورد نیاز ـ ترازو

7. نصب برچسب مشخصات محلول ساخته شده

2. نمونه/ نقشة کار/ مراحل پروژه/ روية انجام کار:
1. محاسبه مقدار ماده مورد نیاز

2. انتخاب وسیله و ماده مورد نظر
3. اندازه گیري مقدار ماه

4. حل كردن ماده وزن شده در مقدار كمي از حالل
5. انتقال محلول حاصل به بالن حجمي مورد نظر

6. به حجم رساندن محلول تا خط نشانه

3. شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
1. اطمینان از سالمت مواد اولیه ساخت محصول

2. تهیه محصول مورد نظر با خطاي در حد مجاز طبق دستورالعمل
3. انجام كار با حداقل ریخت و پاش

4. دقت در انجام كار

4. ابزارهای ارزشیابی:
آزمون كتبي  ـ آموزن عملكردي

5. ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
ترازو، پي پت، بالن حجمي، بشر، همزن، پوآر، هود، وسایل ایمني

6. تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/ شغل:

4. تدوين استاندارد ارزشیابي كار 
در ایــن مرحلــه اســتاندارد ارزشــیابي تكالیف 
كاري تدوین مي شــود كه شــامل سطح بندي جزء 
شایســتگي ها،  معیار ارزشــیابي و قضاوت در مورد 

شایستگي انجام كار،  ابزار و شیوة سنجش است.
در این قسمت بعد از تعیین وظایف و كارها و سطح 
صالحیت و شایستگي،  مراحل كار به ترتیب در نمون 
برگ مربوط تنظیم مي شود. براي هر مرحلة كار شرایط 
عملكرد، شامل ابزار،  مواد،  تجهیزات،  زمان و مكان تعیین 
مي شود. در قسمت دیگر نمون برگ نتایج ممكن از انجام 

مراحل كار باید آورده شــود. این نتایج ممكن است با 
پیش بیني در مورد شایســتگي هاي مدنظر متفاومت 
باشد ولي در هر حال نتایج در این مرحله ثبت مي شوند. 

براي ارزشیابي این نتایج به صورت زیر عمل مي شود:
چنانچه تمامي مراحل انجام گرفته و نتایج حاصل 
آمده باشند، نمرة 3 و در صورتي كه در حد متوسط 
به نتایج رسیده باشد، نمرة 2 و اگر نتایج حاصل در 

پایین حد انتظار باشد، نمرة 1 منظور مي شود.
در وضعیت دیگر، اگر هر سه مورد انجام شود، نمرة 
3،  چنانچه دو مورد انجام شــود نمرة 2 و در صورتي 
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نمون برگ 9-1. ارزشیابی  کار

نوبت: تاريخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
ساخت محلول با غلظت و حجم مشخص از ماده مورد 

نیاز طبق دستور العمل آزمایشگاه

L1 سطح صالحیت كارگر عمومي صنايع شیمیايي حرفه: 81310191 کد حرفه

G3 گروه کاری/ شغل انجام عملیات آزمايشگاهي وظیفه: 813105 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی محلول سازي کار:
81310505 کد کار

کد ملی کار

نمره استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی( نتايج ممکن
شرايط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

مراحل کار رديف

3 انتخاب صحیح دركمتر از 10 دقیقه
انتخاب صحیح وسایل

انواع ظروف شیشه اي
آزمایشگاهي
10 دقیقه 
آزمایشگاه

اندازه گیري مقدار معیني 
از ماده

12 انتخاب صحیح در بیشتر از 10 دقیقه
انتخاب صحیح با تأخیر

1 عدم انتخاب صحیح وسایل عدم انتخاب صحیح وسایل

3
محاسبه و توزین صحیح در كمتر از 20 

دقیقه
ابزار محاسبه- ترازو- ماده مورد نیاز 

20دقیقه
آزمایشگاه

انجام محاسبات محلول سازي 22
خطا در محاسبه یا توزین یا بیشتر از 20 

دقیقه
محاسبات صحیح و توزین 

درست

1 محاسبه ناصحیح
اشكال در محاسبه یا توزین

محاسبه نادرست

3 انجام عمل صحیح در كمتر از 10 دقیقه
بشر- آب مقطر- همزن- بالن حجمي- 

ماده مورد نیاز 
10 دقیقه
آزمایشگاه

تهیه محلول با غلظت 
مشخص

32 انجام عمل صحیح در بیشتر از 10 دقیقه
انجام كامل كار

انجام كار با تأخیر 
انجام كار با خطا

1 انجام عمل با یك خطاي كاري

3

42

1

1. پوشیدن لباس- دستكش- عینك ایمني
2. تهیه محلول با دقت 

3. ساخت محلول بدون ریخت و پاش 
4. مدیریت مواد و تجهیزات

اجراي بند هاي 1 الي4 1. ایمني: استفاد از وسایل ایمني مشخص
2. نگرش: دقت در محاسبه و انجام كار

3. توجهات زیست محیطي:  انجام عملیات با حداقل ریخت وپاش
)N66( 4. شایستگي هاي غیرفني: مدیریت مواد و تجهیزات

شایستگی های 
غیر فنی، 

ایمنی، 
بهداشت، 
توجهات 

زیست محیطی 
و نگرش

عدم اجراي بند هاي 1 الي 4

 بلی ارزشیابی کار )شايستگی انجام کار(
 خیر

معیار شايستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل .... 3 .... و ..... و......

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار



طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

كه فقط به یك عنوان برسد، نمرة 1 لحاظ مي شود.
در ادامــة كار شایســتگي هاي غیرفنــي ایمني، 
 بهداشــت،  توجهات زیست محیطي و نگرش مدنظر 
قرار مي گیــرد و بــراي آن ها نیز نمــره اي منظور 
مي شود. در ادامه یك نمونة استاندارد ارزشیابي كار 
)نمون برگ 9-1( مربوط به كار »انجام آزمایش هاي 

محلول سازي« آورده شده است.

5. تدوين نهايي استاندارد ارزشیابي 
حرفه

در این مرحله، براساس نتایج ارزشیابي، معیار هاي 
سنجش و قضاوت گروه هاي کاري به منظور اعطاي 
گواهي نامه هاي شایستگي و اعطاي مدرک صالحیت 
حرفه اي براي حرفه تعیین مي شــود. سپس تدوین 
نهایي استاندارد ارزشــیابي صورت مي پذیرد )نمون 
برگ هــاي 10-1 و 10-2(. محاســبه و قضاوت در 
مورد شایســتگي انجــام کار و صالحیت حرفه اي، 
براساس معیار هاي تعیین شده توسط نرم افزار انجام 
مي شــود. در این مرحله گواهي نامه هاي شایستگي 
مــورد نیاز براي اعطاي مــدرک صالحیت حرفه اي 

مشخص مي شود. 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

دنیای کار-مرحله دهم: تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی حرفه

نمون برگ 10-1 گواهینامه شایستگی حرفه ای-)گروه کاری/شغل(

تاریخ ارزشیابي:شماره ملي:نام و نام خانوادگي:

نام حرفه در سطح 
صالحیت:

كارگر عمومي 
L1سطح: 81310191كد:صنایع شیمیایي

رها
كا

كد كاركارردیف

انجام 1
آزمایش هاي 
محلول سازي

0504

2
نام گروه كاري/ 

شغل
متصدي 

3اولنوبت:813131كد:محلو سازي 

4

5

نام و نام خانوادگي 
امضا ارزشیاب: 

نام و نام 
خانوادگي 

تأیید 
كننه: 

امضانام و نام خانوادگي ارزشیابي نهایي:امضا

معیار اعطاي گواهینامه: پس از كسب شایستگي هاي تمام كارها، گواهینامه گروه كاري/ شغلي اعطا مي گردد.

گواهینامه و مدارك اعطايي رشته صنايع شیمیايي
تاریخ ارزشیابيشماره ملي:نام و نام خانوادگي

نام حرفه در سطح 
صالحیت

1 19 10 13 8 كدكارگر عمومي صنایع شیمیایي
L 2

تعداد گروه  
كاري/ شغل

تعداد 15
كارها:

16

سطح

گواهینامه ها

كد گروه نام گروه كاري / شغلردیف
كاري/ شغل

تاریخ اعطاي گواهینامهشماره گواهینامهكد كارها

10504 13 13 8متصدي بكارگیري و نگهداري مواد و وسایل آزمایشگاهي1

20508 13 13 8متصدي فرآورده هاي شیمیایي2

30505 13 13 8متصدي محلول  مشترك3

40507 13 13 8متصدي تعیین مشخصات مواد شیمیایي4

506080601 13 13 8متصدي خدمات ایمني در آزمایشگاه5

60702 13 13 8متصدي بكارگیري محاسبات در صنایع شیمیایي6

70703 13 13 8متصدي دستگاه هاي حرارتي7

80703 13 13 8متصدي دستگاه هاي دوار8

90705 13 13 8متصدي كار با راكتور و مخازن9

1400705 13 8متصدي دستگاه هاي جدا كننده10

10101 14 13 8متصدي نقشه خواني در صنایع شیمیایي11

1420102 13 8متصدي ثبت و كنترل شرایط عملكرد نهایي12

1420103 13 8متصدي ثبت و كنترل شرایط عملكرد فشاري13

40104 14 13 8متصدي ثبت و كنترل شرایط عملكرد نسبي جریان14

50105 14 13 8متصدي ثبت و كنترل شرایط عملكرد سطح15

نام و نام خانوادگي
امضا ارزشیابي

نام و نام خانوادگي 
امضاتأییدكننده

نام و نام خانوادگي
امضا و مهرارزشیابي نهایي

معیار اعطاي مدرك: پس از كسب تمام گواهینامه هاي كاري/ مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا مي گردد.

 پي نوشت ها
1. conceptual Design of 
Evaluaton occupational 
Standard
2. Task Grouping
3. Performance Standard 
Analysis

 منابع
1. اسمعیلی، مهدی )1392(. 

طراحی و تدوین فرایند برنامه ریزی 
درسی در آموزش های فنی وحرفه ای. 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تألیف 
كتاب های فنی وحرفه ای و کاردانش.

2. اسمعیلي، مهدي )1389(، 
»آموزش مبتني بر شایستگي«، دفتر 

برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي 
فني وحرفه اي، سازمان پژوهش و 

برنامه ریزي آموزشي.
3. كنشلو طیبه )1393(. استاندارد  
ارزشیابي حرفة  گروه شغلي صنایع 
شیمیایي. دفتر برنامه ریزي و تألیف 
آموزش هاي فني وحرفه اي، سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي آموزشي.

در ادامه، نمون برگ 10-2 مدرک صالحیت حرفه ای مربوط به رشــتة صنایع 
شیمیایي در سطح L1  آمده است.
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اشاره 
تحول در نظام آموزش وپرورش از موضوعات مهم و 
اساســی در نظام تعلیم و تربیت است كه از منظرهای 
متفاوت مورد توجه قرار گرفته است كه اگر سیاست 
گــذاری و تدوين برنامه ريزی درســی بدون در نظر 
گرفتن برنامه درسی آموزشی و شرايط اجرايی باشد 
نخواهد توانست به اهداف از پیش تعیین شده دست 
يابد. نظام آموزشی ماهیتی پیوسته دارد و برای تحقق 
اهداف آن می بايد همة اجزای آن اين ارتباط را با هم 
حفظ كنند و با مشاركت مستمر و فعال اجزا، به اهداف 

نهايی برسد. 
ساختار نظام آموزشی در كشور ما، تاكنون تغییرات 
زيادی را به خود ديده اســت و در نهايت براســاس 
تصويب سند تحول بنیادين آموزش وپرورش، از سال 
تحصیلی 91-1390 نظام 3-3-3-3 به اجرا درآمد و 
دوره ابتدايی به دو دورة سه ساله و دورة متوسطه نیز 

به دو دورة سه ساله تقسیم شده است. 
با انجام تغییرات در دورة دوم متوسطه، آموزش های 
فنی وحرفه ای از دو سال به سه سال افزايش يافت و 
براساس اسناد باالدستی، از جمله سند تحول بنیادين 
و زير نظام برنامة درسی ملی، رويكرد برنامه درسی به 

آموزش و تربیت بر مبنای شايستگی تغییر يافت. 
   به استناد سند برنامة درســی ملی، حوزة كار و 
برای زندگی  فناوری شامل كسب مهارت های عملی 
كارامد و بهره ور و كســب شايستگی های مرتبط با 
فناوری و علوم وابســته، به ويژه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، به منظور تربیت فناورانه و زندگی سالم در 

فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در 
بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی است. 

اين شايستگی ها به چهار دسته تقسیم می شوند:
1. شايستگی های محوری غیر فنی دنیای كار؛

2. شايســتگی های پاية فنی مورد نیاز نیروی كار 
حرف و مشاغل گوناگون؛

به فناوری اطالعات و  3. شايســتگی های مربوط 
ارتباطات؛

4. شايســتگی های مربوط به يادگیری مادام العمر 
فنی وحرفه ای.

يكی از اجزای مهم در اين زنجیرة پیوستگی تغییر 
در نظام آموزشی، موضوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
اســت كه با توجه به تغییر رويكرد نظام آموزشــی، 
ارزشــیابی نیز می بايد مبتنی بر شايستگی تعريف و 

اجرا شود. 
    در سیاســت های كلــی ايجاد تحــول در نظام 
آموزش وپــرورش، در بند 4-5 آمده اســت: »تحول 
بنیادين شــیوه های ارزشــیابی دانش آموزان برای 
شناســايی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و 
خالقیت دانش آموزان«. طراحی و اجرای نظام ارزشیابی 
نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از 
دوره های تحصیلی، رويكرد ارزشــیابی فرايندمحور 
در ارتقای پايه های تحصیلی دورة ابتدايی، و رويكرد 
تلفیقی )فرايندمحور و نتیجه محور( در ساير پايه های 
تحصیلی، از جمله مواردی است كه در اسناد باالدستی 

درخصوص ارزشیابی به آن ها اشاره شده است.

نامة  الزامات اجرای شیوه 
نحوۀ ارزشیـابی مبتنی بر 

شايستگی

سیدمحسن حسینی مقدم مقاله

كلیدواژه ها: 
سند تحول بنیادین، 
آیین نامه آموزشی 
دوره دوم متوسطه، 
شیوه نامه نحوه ارزشیابی 
شایستگی های فنی و 
غیرفنی
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی چیست و 
چرا؟

تفكیك ناپذیر  تحصیلی جزئی  پیشرفت  ارزشیابی 
از فرایند یاددهی ـ یادگیری محســوب می شود كه 
هدف آن كشــف مشــكالت آموزش و برنامه ریزی 
برای رفع این مشــكالت اســت. به عبــارت دیگر، 
می توان آن را یك سلسله فعالیت منظم دانست كه 
در جهت بررســی تغییرات مطلوب در فراگیر انجام 
می شود. بنابراین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تأثیر 
خود را در ارتقای بهره وری دارد و سبب بهبود نظام 
تعلیم و تربیت خواهد شــد. رالــف تايلر می گوید: 
»ارزشــیابی وســیله ای برای تعیین میزان موفقیت 
برنامه در رســیدن به هدف های آمــوزش مطلوب 

موردنظر است.«
    ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به معنای سنجش 
عملكرد یادگیرنــدگان و مقایســة نتایج حاصل با 

هدف های آموزش از پیش تعیین شده است. 
در نظام جدید آموزشــی این ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی تعریف شده است. اما شایستگی چیست؟ 
شایســتگی، »توانایی انجام كار براساس استاندارد« 
تعریف شده است و شایستگی شامل دانش، نگرش 
و مهــارت اســت. یعنی فردی را می تــوان گفت به 
شایســتگی رسیده است كه برخوردار از این اجزا در 
حرفه اش باشــد. وقتی فرد در این راســتا ارزشیابی 
شود و بتواند شایستگی موردنظر را در این زمینه به 
اثبات برســاند، می توانیم بگوییم به شایستگی مورد 
نظر دست یافته است و می توان گواهی نامة صالحیت 

حرفه ای مربوط را به وی اعطا كرد. 

فرايند تدوين شیوه نامه 
با توجه به تبصرة 3 مادة 27 آیین نامة آموزشــی 
دورة دوم متوســطه )روزانــه(، تدوین شــیوه نامة 
نحوة ارزشــیابی شایســتگی های فنــی و غیرفنی 
شــاخه های فنی وحرفه ای و كاردانــش به معاونت 
آموزش متوســطه واگذار شــد و در همین راســتا 
تدوین شــیوه نامة مربوط در دستور كار قرار گرفت. 
همان گونه كه همكاران محترم می دانند، عنوان های 
درســی در شــاخة فنی وحرفه ای بــه چهار بخش 
درس های شایســتگی های فنی، غیرفنی، عمومی و 
پایه تقسیم شده است و هر عنوان یكی از درس های 
شایســتگی های فنی و غیرفنی در پنج فصل تدوین 
و شیوة ارزشیابی در پایان هر فصل ذكر شده است. 

تدوین شیوه نامه توسط »معاونت آموزش متوسطه« 

و »دفتــر آموزش های فنی وحرفه ای« با مشــاركت 
»دفتر تألیــف كتاب های درســی فنی وحرفه ای و 
كاردانش« و »مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش 
در جلســات متعدد كارشناســی صورت پذیرفت. 
ســرانجام، شیوه نامة ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی 
مبتنی بر شایستگی برای سال تحصیلی 1395-96 
تدوین و طی بخشنامه ای به شمارة 400/211482 
مورخ 95/11/30 به ادارات كل آموزش وپرورش ابالغ 

شد. 
براســاس این شــیوه نامه، هنرجویان در پایان هر 
فصل در ارزشــیابی كه توســط هنرآموز آماده شده 
است، شركت می كنند و درجاتی از كسب شایستگی 
توسط آنان معلوم می شود. در نهایت با ثبت نمرات 
در ســامانة نمــرات و تبدیل آن به نمــرة 0 تا 20، 
وضعیت تحصیلی هر هنرجو در آن فصل مشــخص 

می شود. 
قطعًا هر تغییری با مقاومــت همراه خواهد بود و 
اجرای این نوع ارزشــیابی چون در سال اول اجرایی 
شــدن قرار دارد و در شاخه های دیگر هنوز اجرایی 
نشده است، بازتاب های مختلفی را در سطح همكاران 
و... به همراه خواهد داشت. اما امیدواریم با اهمیتی 
كه همكاران عزیز در هنرستان ها به ارتقای كیفیت 
آموزش هــای فنی وحرفه ای می دهنــد و اینكه این 
آموزش ها باید بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند، 
همه با هم دســت یاری بدهیم تــا بتوانیم در ادامة 
تغییــر و تحــول در نظام آموزشــی، به خصوص در 

آموزش های فنی وحرفه ای، گام های مؤثری برداریم.

نكات اصلی و تحولی شیوه نامه 
با توجه به ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
و مبانــی نظری آن، تحــول در نظام آموزشــی با 
چرخش های تحول آفرین محقق می شود كه براساس 
مبانی نظری سند تحول بنیادین، دو چرخش مربوط 

به حوزة ارزشیابی عبارت اند از:
1. چرخش از دانش آموز منفعل در كالس درس به 

مربی فعال در محیط های تربیتی؛
2. چرخش از انباشت اطالعات و حافظه محوری، به 

كسب شایستگی ها در مقام ساحت های تربیت.
براساس این دو چرخش، برنامه ریزی درسی و نیز 
برنامه ریزی آموزشی باید با تغییرات گسترده مواجه 
شــوند. با این رویكرد دیگر هنرآموز و كتاب درسی 
در آموزش محوریت ندارنــد و یادگیری هنرجویان 
و عملكرد آن ها در این راســتا مورد تأكید اســت. 
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همچنین براســاس چرخش دوم نظام آموزشی در 
شاخة فنی وحرفه ای، به دنبال كاهش محفوظات در 
هنرجویان كه بیشتر در حیطة دانشی است، روبه رو 
هستیم و كسب شایستگی و توانایی انجام كار مطابق 

با استاندارد از هنرجویان توقع می رود.
با توجه به گذشــت بیش از 23 ســال از آخرین 
تغییــرات در آمــوزش فنی وحرفــه ای و همچنین 
تغییرات وسیع فناوری، تغییر در برنامه ریزی درسی 
و آمــوزش ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت.  در نظام 
قبلی آمــوزش فنی وحرفه ای، درس هــای علمی و 
عملی )دانش و مهــارت( از یكدیگر به صورت مجزا 
برنامه ریزی شده بودند كه طبیعتًا با توجه به تغییرات 
گســترده در فناوری، جواب گوی نیاز بازاركار نبوده 
است. در برنامة جدید محتوای درسی در قالب دانش 
و مهارت در یكدیگر تلفیق شده است كه هدف از این 
تغییر رویكرد آن است كه دانش آموختگان هنرستان 
افرادی با مهارت باالتر و تن ورزتر باشند، مهارت های 
ســطوح باالتر را كسب كنند، و به شایستگی در آن 

رشته برسند. 
زمانــی این برنامة درســی و آموزشــی و رویكرد 
شایســتگی محقق می شود كه شــیوة ارزشیابی در 
آموزش فنی وحرفه ای تغییر كند. ارزشــیابی یكی از 
موضوعات اساسی و كلیدی در فرایند آموزش است. 
براساس ارزشیابی مطلوب است كه مشخص می شود، 
آیا آموزش به درســتی محقق شــده است یا خیر. 
ارزشــیابی باید به گونه ای باشد كه دانش آموختگان 
هنرســتان و رشــته های فنی وحرفه ای بتوانند نیاز 

بازاركار را تأمین نمایند. 
 

تأثیر شیوه نامه در فرايند ياددهیـ  
يادگیری 

ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی جزئی از فرایند 
آموزش اســت و حین آموزش و به صورت فرایندی 
انجــام می شــود. لذا این شــیوة ارزشــیابی باعث 
كاهــش اســترس در هنرجویان می شــود. در این 
شــیوة ارزشیابی، صرفًا سطوح دانش مورد ارزشیابی 
قــرار نمی گیرد و ارزشــیابی تلفیقی از ارزشــیابی 
شایســتگی های فنی و غیرفنی در هر پودمان است 
با توجه اینكه ارزشیابی نهایی از پودمان ها به صورت 
مجــزا و پس از پایان آن ها صــورت می گیرد، باعث 
می شود كه یاددهی بیشتر شــود و چون یادگیری 
با كســب تجربه در فرایند آموزش صورت می پذیرد 

باعث اثربخشی بیشتر می گردد. 
ارتباط شیوه نامه با نظام جامع 

ارزشیابی مبتنی بر شايستگی سند 
تحول بنیادين آموزش وپرورش

نظام جامع ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی یكی از 
زیرنظام های ســند تحول بنیادین است كه تاكنون 
تدوین نشده اســت. ولی شیوة ارزشیابی شایستگی 
محور در شــاخة فنی وحرفه ای می توانــد تجربه و 
زمینه ای برای تحقق ارزشیابی با رویكرد شایستگی 
در همــة دوره ها و درس ها شــود. این امر ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت كه ما باید زمینة تحقق آن را 

فراهم آوریم. 

رابطة شیوه نامه با گواهی نامه ها و 
صالحیت های حرفه ای برای كسب 

اشتغال دانش آموختگان
از  صالحیــت حرفــه ای هنرجــو مجموعــه ای 
شایســتگی ها شــامل دانش، مهارت و نگرش است 
كه به تناســب هر شــغل یا حرفه تعیین می شود و 
در فرایند آموزش و تجربه در محیط های آموزشــی، 
محیط كاری و جامعه كســب می كنــد و به رفتار 
حرفه ای او تبدیل می شــود. براساس آیین نامة نظام 
صالحیت حرفه ای، كسب شایستگی ها و صالحیت 
حرفه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت و این شیوة 
جدید ارزشــیابی در شــاخة فنی وحرفه ای می تواند 
زمینة تحقــق و صــدور گواهی نامه های صالحیت 

حرفه ای را برای دانش آموخته فراهم آورد. 

نقش گروه های آموزشی در ترويج اين 
ارزشیابی 

تغییر و تحول در نظام آموزشــی مســتلزم فراهم 
آوردن زیرســاخت هایی برای آن اســت. لذا زمانی 
تغییر رویكرد در شــیوة ارزشــیابی محقق می شود 
كه زمینه های آن، از جمله تحول در نیروی انسانی، 
تحــول در تجهیــزات، فراهم آوردن زیرســاخت ها 
و... فراهم شــود. تحول در بخش نیروی انسانی نیز 
نیازمند آموزش همة عوامل دســت اندركار در حوزة 
آموزش های فنی وحرفــه ای اعم از مدیران، معاونان، 
هنرآموزان، استادكاران و... است. گروه های آموزشی 
با توجه به اینكه به عنوان بازوان آموزش به حســاب 
می آیند، می توانند در امر آموزش هنرآموزان و ایجاد 
زمینة تحقق مطلوب این شیوه ارزشیابی مؤثر باشند. 
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دوره های آموزشی مورد نیاز برای 
اشاعه و فرهنگ سازی شیوه نامه

طبیعتــًا هرگونــه تغییــر و تحولــی نیازمنــد 
فرهنگ سازی و آگاه سازی است و رویكرد جدید در 
برنامة شــاخة فنی وحرفه ای به تبیین و توجیه برای 
همة دست اندركاران این حوزه در استان ها، مناطق 
و هنرســتان ها نیاز دارد كه بایــد از طریق برگزاری 
دوره های آموزشــی و جلســات تبیینی و توجیهی 
صورت پذیرد. طی شــش ماه گذشــته جلســات 
فنی وحرفه ای  آموزش های  برای رؤســای  متعددی 
و كارشناســان مســئول فنی وحرفه ای ادارات كل 
آموزش وپرورش اســتان ها، و به دنبال آن، تعدادی 
برای كارشناســان فنی و حرفه ای  جلسات توجیهی 
مناطق، مدیران هنرستان ها و گروه های آموزشی در 
سراسر كشور برگزار شده است. ولی با عنایت به نو و 
بدیع بودن موضوع، برگزاری این دوره ها باید بیشتر 
شــود. البته چون ســاختار آموزش در سال 1395 
به تصویب نهایی رســید، نبودن فرصت كافی برای 
تدوین شیوه نامة ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی و 
برگزاری دوره های آموزشی توجیهی، ما را با چالش 

مواجه كرد. 

فرايند آموزش و ارزشیابی و شرط 
قبولی در هر فصل )پودمان(، شرط 

قبولی در هر درس و نحوة ارزشیابی 
مجدد )جبرانی(

درس هــای  در  ارزشــیابی  و  آمــوزش  فراینــد 
شایســتگی های فنی و غیرفنی به صورت پیوسته و 
بدون وقفه، از شروع ســال تحصیلی آغاز و تا پایان 
خردادمــاه ادامه می یابد. لذا ارزشــیابی هر پودمان 

بالفاصله پس از پایان آمــوزش صورت می پذیرد و 
ارزشــیابی پودمان ها به دی ماه و خردادماه موكول 

نخواهد شد. 
زمانی هنرجو در هر درس از درس های شایستگی 
قبول اعالم می شــود كه در هر پنج فصل )پودمان( 
از درس مربوط نمرة حداقل 12 كسب كند. در این 
صورت میانگین نمره های كسب شده در پنج فصل 
به عنوان نمرة پایانی درس هــای كارنامة تحصیلی 

هنرجو منظور خواهد شد. 
ارزشــیابی مجدد صرفًا در فصل یا فصل هایی كه 
حداقل نمره موردنظر در آن كســب نشده است، با 
برنامه ریزی هر هنرســتان صــورت خواهد گرفت و 
چنانچه هنرجویی به هر دلیل تــا پایان خرداد ماه 
شایستگی الزم را در یك یا چند فصل كسب نكند، 
می تواند تا پایان سال تحصیلی برای ارزشیابی مجدد 

در آزمون شركت كند.
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اشاره
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورة دوم آموزش 
متوســطة فنی وحرفه ای دو ويژگی مهم دارد: اولین 
پیشرفت  ارزشیابی  اســتانداردهای  تدوين  ويژگی 
تحصیلی برای هر فصل )پودمان( در تمام درس هاست 
كه شــامل تعريف كیفیت، تعیین استاندارد عملكرد 
و معیارهای ارزيابی تحقق عملكرد می شــود. دومین 
ويژگی در نظر گرفتن شرايط منطقه ای و تفاوت های 
فردی هنرجويان در موقعیت های مختلف در سراسر 
كشور و میزان تسهیالت و امكانات پشتیبانی كننده 
برای تحقق شايستگی است كه به هنرآموزان امكان 
می دهد، براســاس ويژگی اول از ابزارهای گوناگون 
موقعیت محور برای اثبات شايستگی استفاده كنند. 
به اين منظور در خدمت علی زرافشــان هستیم تا 
آئین نامة جديد را در تطبیق با اين ويژگی ها تشريح 

كنند. 

لطفًا نکات اصلی و تحولی آيین نامة ارزشیابی 
دورة دوم متوسطه را بفرمايید؟

آیین نامة جدید دورة دوم متوســطه، نســبت به 
گذشته تغییر چندانی نکرده است.

بله نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده، 
ولی شــیوه نامة نحــوة ارزشــیابی دروس 
شاخه های  غیرفنی  و  فنی  شايســتگی های 
فنی وحرفه ای در ســال تحصیلی 1395-96، 

برای اجرا به هنرستان ها ابالغ شده است. 
آیین نامة جدید خیلی مبتنی بر شایستگی نیست، 
زیرا هنوز در آن تغییرات برنامه های درسی مشخص 
نشده است. ما همان آیین نامة آموزشی دورة متوسطه 
قبلی را بازنگری و روزآمد کرده و به تصویب رسانده ایم. 
ولی در مورد ارزشیابی »شایستگی محور« کارهایی 
انجام شــده و االن در مســیر تصویب شورای عالی 
اســت. از جمله چارچوب ارزشیابی شایستگی محور 
توسط »شــورای عالی آموزش وپرورش« مبتنی بر 
ســند تحول و مبانی نظری سند و نیز برنامة درسی 
ملی تعیین شده است. در واقع، آموزش و ارزشیابی 

گفت وگو

ويژگی ها و الزامات آئین نامة جديـد 
ارزشیابی دورۀ دوم متوسطه از ديدگاه 
آموزش مبتنی بر شايستگی
پای صحبت مهندس علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش

تنظیم: ساينا جعفريان نمین
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را مبتنی بر شایســتگی ها تعریف كرده اســت و در 
آن شایســتگی ها به چند بخش تقســیم می شوند، 
شامل: شایســتگی های پایه، شایستگی های فنی و 
شایستگی های غیرفنی. در برنامة درسی ملی چهار 
سطح شایستگی تعریف شده اســت. در خود سند 
تحول نیز برای دانش آموزان آموزش مبتنی بر کسب 
شایســتگی ها و تربیت شایستگی محور تعریف شده 
اســت. به همین خاطر، ما براساس آنچه در راهکار 
2-19 ســند تحول آمده و در آنجا مشــخص شده 
است که ارزشیابی در دوره های تحصیلی و پایه های 
تحصیلــی چگونه خواهــد بود، ارزشــیابی را به دو 
گروه »ارزشــیابی فرایندی« و »ارزشیابی پایانی« یا 

فرایندی و نتیجه گرا تقسیم کرده ایم. 
درخصوص راهکار 2-19 ســند تحــول، به آقای 
دکتر ايرج خوش خلق ســفارش داده شــد تا به 
تبیین علمی آن بپردازد و بررســی كند، ارزشیابی 
فرایندمحور و نتیجه گرا چگونه اســت. ایشان پس از 
مطالعه و بررسی اظهار داشت، چون ارزشیابی کاماًل 
متکی بر برنامة درسی است، اینکه فرایند یاددهی ـ 
یادگیری چگونه باشــد، ارزشیابی هم باید متناسب 
با همان فرایند باشــد. ایشــان ابتدا برنامة درســی 
شایستگی محور را بررسی کرد و درخصوص آن گفت: 
اگر این آموزش اتفاق بیفتد، چگونگی ارزشیابی هم 

معلوم خواهد شد.
طبق آنچه از کار آقای دكتر خوش خلق در جلسات 
متعــدد و ارائة گــزارش پایانی بر می آیــد، این کار 
پژوهشــی و یافته های پژوهشــی به یک چارچوب 
اصولی تبدیل می شود و مشخص می کند که منظور 
ما از ارزشیابی مبتنی بر شایستگی چه نوع ارزشیابی 
اســت. این اصول و چارچوب ارزشــیابی پیشرفت 
تحصیلــی، با عنــوان اصول و چارچوب ارزشــیابی 
پیشــرفت تحصیلی شایســتگی محور تدوین و به 
شــورای عالی آموزش وپرورش ارائه شد و در بخش 
تعاریف آن، چگونگی یادگیری شایســتگی محور و 
همچنین ارزشیابی پیشرفت تربیتی شایستگی محور، 
ارزشیابی پیشــرفت تربیتی نتیجه محور و ارزشیابی 
پیشــرفت تربیتی فرایندمحور و ارزشیابی پیشرفت 
تربیتــی با رویكرد تلفیقی بیان شــده اســت. این 
کلیدواژه ها، که دقیقًا در راهکار 2-19 ســند تحول 
آمده انــد، و چند کلیــدواژة دیگر، مثل ارزشــیابی 
پیشرفت تربیتی، استاندارد ملی، شاخص یا نشانگر 
شایستگی و بازخورد جزو تعاریف هستند. البته باید 
تعیین شــود، هدف این نوع ارزشیابی ها چیست، بر 

چه اصولی اســتوارند و دارای چه بخش های دیگری 
هستند.

پیشــرفت  ارزشــیابی  چارچوب  تصويب 
تحصیلی شايســتگی محور در چه مرحله ای 

است؟
این چارچوب در کمیســیون های شــورای عالی 
آموزش وپرورش بررسی و االن از نظر کمیسیون های 
شورای عالی آموزش وپرورش نهایی شده است. یك بار 
هم در شورای عالی آموزش وپرورش مطرح شده، ولی 
هنوز به تصویب نرسیده است. اگر تصویب شود الزم 
است آیین نامة ارزشیابی پیشرفت تربیتی دوره های 
اول و دوم متوســط بر این اساس تهیه شود. البته ما 
به موازات این فعالیت، آیین نامة ارزشیابی تحصیلی 
و تربیتی دورة اول متوســطه را آماده کرد ه ایم، ولی 
چون ابتدا باید این مجموعه به تصویب برسد و بعد 
از آن، آیین نامه های دوره  ها تهیه شود، منتظریم که 

ان شاءاهلل نوبت بررسی آن ها برسد.
پس پیش نويس آيین نامة دورة اول متوسطه 

االن آماده است؟
بله آماده است.

برای دورة دوم متوسطه چطور؟
بعد از اینکه این چارچوب اعالم شــد، الزم اســت 
بخش ارزشیابی آیین نامة آموزشی دورة متوسطة دوم 
را که االن به تصویب شــورای عالی آموزش وپرورش 
رســیده اســت، بازنگــری كنیم و ســپس آن را با  

چارچوب ارزشیابی شایستگی محور تطبیق دهیم.
فكــر می كنید، براســاس همین چارچوب 
ارزشــیابی مبتنی بر شايستگی، چه الزامات 

اجرايی نیاز باشد؟
در  رویکــرد  تغییــر  اواًل  آن  اجرایــی  الزامــات 
ســازمان دهی و تألیف محتوای برنامه های درســی 
اســت. به همین دلیل هم آقای خوش خلق ابتدا به 
سمت برنامة درسی شایســته محور رفت و از برنامه 
شــروع کرد. چون ارزشیابی بخشی از برنامة درسی 
است و اگر اصل برنامة درسی مبتنی بر شایستگی و 
رویکردش، رویكرد  شایستگی محور نباشد، طبیعی 

است که ارزشیابی نمی تواند شایستگی محور باشد.
برعکس، اگر برنامة درســی مبتنی بر شایستگی 
باشــد، برنامه هم همین طور می شود. خوش بختانه 
در ســازمان پژوهش بــه مــوازات کاری که انجام 
دادیم، دوســتان ما اهداف دوره هــای تحصیلی را 
مبتنی بر شایســتگی ها تهیه کرده اند و مدت هاست 
كــه این اهداف در کمیســیون های شــورای عالی 
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آموزش وپرورش  در دست بررسی است و ان شاءاهلل 
به زودی برای تصویب در دســتور شورای عالی قرار 
می گیرد. منظورم از برنامه های درســی مفهوم عام 
برنامة درســی اســت كه مواد آموزشی را هم شامل 
می شــود. لذا اگر برنامة درســی شایسته محور شود 

محتواهای آموزشی ما هم شایسته محور می شوند. 
بعــد از بازنگری در برنامة درســی، مســئلة مهم 
آموزش معلمان و تغییر نگرش آنان است تا بتوانند از 
آموزش و ارزشیابی فعلی فراتر بروند. این یک بخش 
خیلی مهم و اساسی است و البته تغییر محتوا بسیار 
دشوار اســت. در این خصوص شخصًا در سازمان با 
جمعی از همکاران در جلســاتی كه نزدیک به یک 
سال به طول انجامید، صحبت كرده ام. معلمان برای 
اجرای این گونه برنامه های درسی باید با این نگاه آشنا 
شوند. عین همین تغییر را در دورة ابتدایی داشتیم. 
ارزشیابی کّمی را به ارزشیابی کیفیـ  توصیفی تغییر 
دادیم. در واقع داشــتیم فرهنگ 90-80 ساله ای را 
تغییــر می دادیم و این خیلی چالش برانگیز بود. کما 
اینکه وقتی کتاب بخوانیم بنویسیم را عوض کردیم، 
با چالشــی خیلی جدی مواجه شدیم. زیرا چندین 
نسل با روش کتاب های قبلی آموزش دیده بودند و ما 
می خواستیم تغییر ایجاد کنیم. تالش برای این تغییر 
هنوز هم ادامــه دارد. لذا این تغییر نگرش همکاران  
فرهنگی بسیار کلیدی است و تغییر در نگرش، دانش 
و مهارت هایشان را شامل می شود كه به تدریج اتفاق 

خواهد افتاد.
درخصوص  موردنظر  سؤاالت  از  يكی  اتفاقًا 
دوره  های آموزشــی مورد نیاز برای اشــاعة 
فرهنگ سازی همین بودکه شما پاسخ داديد 
و اهمیت آن را يادآور شديد. لطفًا بفرمايید، 
اجرای آيین نامه )بر مبنــای چارچوب تهیه 
شده( چه کمکی به فرايند ياددهیـ  يادگیری 

می کند؟
خوش بختانه دفتر تألیف فنی وحرفه ای و کاردانش، 
بــا توجه بــه تغییر ســاختار و رســیدن تغییرات 
ســاختاری به پایة دهم و تعریف جدول مواد درسی 
جدیــد، از چند ســال قبل بحث چارچــوب برنامة 
درسی آموزش های فنی وحرفه ای را تبیین و تدوین 
کرده و در همان جا به بحث ارزشــیابی هم پرداخته 
است. چون منشأ رجوع به ارزشیابی شایستگی محور 
آموزش هــای فنی وحرفه ای اســت، یعنی آموزش و 
ارزشیابی شایستگی محور ابتدا از حوزة آموزش های 
مهارتــی و فنی وحرفه ای شــروع می شــود، بعد به 

آموزش های نظری می رسد و گسترش پیدا می کند، 
لــذا همکاران مــا در دفتر تألیــف فنی وحرفه ای و 
کاردانش. با توجه به پیشــینه و سابقه ای که وجود 
داشت و همچنین با توجه به کار پنج شش ساله ای 
که در چارچوب برنامة درسی آموزشی فنی و حرفه ای 
و کاردانش مبتنی بر ســند تحول و اســناد دیگری 
که در حوزة آموزش هــای مهارتی وجود دارد انجام 
داده بودند، االن آماده اند کتاب های درسی جدید را 
بر مبنای آموزش های شایســتگی محور و ارزشیابی 

شایستگی محور تدوین کنند. 
قباًل کالس آموزش های نظری از ساعات کارگاهی 
جدا بــود. هنرجویــان در کالس توســط هنرآموز 
آموزش های نظــری را می دیدند و بعــد در کارگاه 
همان ها را عملی می کردنــد. در حال حاضر تلفیق 
ایجاد شده و هنرآموز آموزش را در همان کارگاه ارائه 
می کند و هر بخشــی از آموزش به صورت پودمانی 
جدا انجام می شود. بعد از آموزش، ارزشیابی در پایان 
هر درس براساس شایستگی های مورد انتظار تعریف 
می شــود و هنرآموزان و هنرجویــان باید بر مبنای 
فرایند آموزش و ارزشــیابی کار خود را پیش ببرند. 
این اقدام خوبی است، زیرا باعث می شود آموزش های 
فنی وحرفه ای پیشــتاز شــود و با همواركردن راه، 
مفاهیم و روش ها نیز تبیین شوند. ضمنًا از این تجربه 

می توانیم  در بخش های دیگر نیز استفاده کنیم.
خوش بختانــه هم کتاب های درســی بر این مبنا 
تبیین شده اند، هم دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی برنامه های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 
مبتنی بر همین موضوع به استان ها و هنرستان های 
کشور ابالغ شــده اند. امیدواریم كه این اقدام منشأ 

تغییر و تحول در حوزة آموزش وپرورش شود.
رابطــة آيین نامــه را بــا گواهی نامه ها و 
صالحیت های حرفه ای برای کســب اشتغال 

دانش آموختگان چگونه می بینید؟
گواهی نامه هــا طبیعتــًا مبتنــی بر آمــوزش و 
ارزشــیابی اند. گواهی نامه تأیید می کند که این فرد 
آموزش های خاصی را دیده و ارزشــیابی شده است. 
نتیجة ارزشــیابی و آمــوزش هم در قالــب نمره و 
توصیف بیان می شود. لذا تغییر ارزشیابی به ارزشیابی 
شایستگی محور می تواند در فرم و شکل گواهی نامه ها 
تغییر ایجــاد کند، ولی محتــوای آن تغییر زیادی 
نخواهد داشــت، زیرا در هر حال گواهی می خواهد 
یک یادگیری را تأیید و اعــالم کند. یادگیری قباًل 
شکلی داشــت و امروز مبتنی بر شایستگی است و 
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گواهی می شود این فرد دارای شایستگی هایی است 
كه شــبیه ارزشــیابی توصیفی درجه بندی شده اند. 
درجه بندی هایی کــه امروز در کتاب های درســی 
مطرح انــد، نمره ای و 0 تا 20 نیســتند. بلکه درجة 
کیفی اند و چهار سطح برای آن ها تعیین شده است 
كه هر كدام تبیین می کند، فرد در این موضوع خاص 

این طیف از یادگیری را کسب کرده است.
آيا ايــن موضوع را به عنــوان يک امتیاز 

می بینید؟
یــک امتیــاز اســت. بــه هر حــال ارزشــیابی 

شایستگی محور از چنین امتیازی برخوردار است.
اين چارچوب با ســند تحول چه ارتباطی 

دارد؟
این چارچــوب برای تبیین راهکار 2- 19 ســند 
تحــول در نظر گرفته شــده اســت. در آنجا بیان 
شده اســت که ارزشیابی باید در دوره های تحصیلی 
طراحی شود و نظام ارزشیابی براساس استانداردهای 
ملی بــرای گذر از دوره های تحصیلی به اجرا درآید. 
همچنین، رویكرد ارزشیابی فرایند محور در پایه های 
تحصیلی دوره های ابتدایی و رویکرد تلفیقی، یعنی 
فرایندمحور و نتیجه محور، در سایر پایه های تحصیلی 
اجرا شوند. اصاًل برای عملیاتی کردن این راهکار بوده 
که مطالعة آن ســفارش داده شــده و این اقدامات 
صورت گرفته است. چارچوبی که تهیه شده در واقع 
چارچوب تبیین راهكار 2-19 است و آیین نامه هایی 
که از این به بعد نیز تصویب می شود، آیین نامه های 
راهکار2-19 هســتند. لذا کاماًل در جهت عملیاتی 

شدن سند تحول است.
ـ  در اين میان ذی نفعان ـ كارفرما، والدين و... 

چه نقشی دارند؟
خوش بختانه برنامه های درسی آموزش های مهارتی 
فنــی و حرفه ای و كاردانــش در چارچوب دو گروه 
از نیازها پیش بینی شــده اند: نیازهای بــازار کار و 
نیازهای آموزش. در نیازهای بازار کار، حوزة اشتغال 
و دغدغه هــا و نیازهای ذی نفعان مــورد توجه قرار 
گرفته كه این موضوع در برنامه ها نشــان داده است. 
اتفاقًا در همان ارزشیابی که باید انجام شود، بخشی 
مربوط به این اســت که باید بگویند: آیا نیرویی که 
در پایة دهم تربیت شــده، شایستگی های موردنظر 
بازارکار را كسب کرده است یا نه؟ زیرا برنامة درسی 
آموزش هــای فنی وحرفه ای نیاز بازار کار را از همین 
ذی نفعان دریافت کرده است و این ها گفته اند که چه 
می خواهند و سپس برنامة درسی بر مبنای آن نیازها 

تبیین شده اند. 
بخش دوم نیاز آموزشی است كه به نیاز دانش آموزان، 
نیــاز آموزش وپــرورش، نیاز تعلیــم و تربیت و نیاز 
حوزه ها و موضوعات یادگیری بر می گردد. این نیاز ها 
هــم خوش بختانه در چارچوب برنامة درســی ملی 
منظور شده اند. بنابراین اگر ارزشیابی بخواهد انجام 
شــود، قطعًا باید چارچوب برنامة درسی پایه دهم را 
ببیند و بر مبنای آن ارزشیابی را به عمل آورد. به ما 
بگوید كه در هر بخش  تا چه حد توفیق پیدا کرده ایم 
که به اهدافمان دست یابیم یا کجاها ناموفق بوده ایم. 
كجا را باید اصالح کنیم و کجا به اصالح نیاز ندارد و 

به اهداف موردنظرمان دست پیدا کرده ایم.
اگر صحبت خاص ديگری هست، بفرمايید.

این موضــوع چون یکی از موضوعــات تحولی در 
آموزش و پرورش اســت و می خواهد مــا را از وضع 
موجود به ســمت ســند تحول و برنامة درسی ملی 
سوق بدهد، طبیعی است كه به تدبیر نیاز است. در 
مرحلة بعد صبوری می خواهد، چون تغییر نگرش ها  
اواًل كار دشواری است و بعد هم زمان بر است. لذا باید 
جامعة فرهنگی کشور و عالقه مندان به حوزة تعلیم 
و تربیت برای دســتیابی به اهداف شایستگی محور 
صبــوری به خرج بدهند تا بتوانیــم این تغییر را در 
طول زمان مدیریت کنیم و پیش ببریم و ان شاءاهلل 

شاهد تغییر و تحول جدی در این حوزه باشیم.
البته اینکه از آموزش های فنی وحرفه ای آغاز شده 
خیلی خوب است. من تصور می کنم کاری که در پایة 
دهم اجرا شــده، مثل بقیة برنامه های درسی جدید 
اســت که پژوهشــگاه تعلیم وتربیت در مرحلة اجرا 
آن ها را ارزشــیابی می کند. ما نیاز داریم این تغییر 
رویکرد را نیز ارزشــیابی کننــد و نتایج آن را از این 
نظر که آیا ما توانســته ایم ارزشیابی شایستگی محور 
و آموزش شایســتگی محور را در برنامه های درسی 
خودمــان بروز بدهیم یا نه، اعالم كنند؛ اینکه چقدر 
توانسته ایم ارزشیابی شایستگی محور را در کتاب ها 
تبیین کنیم و این ارزشیابی تا چه حد توانسته است 
بــه ارتقای كیفیت یادگیــری بچه ها کمک کند. ما 
حتمًا به چنین ارزشــیابی نیاز داریم، زیرا به ارتقا و 

بهبود کاری که شروع کرده ایم، کمک خواهد کرد.
از فرصتی كــه در اختیار ما گذاشــتید، 

سپاس گزارم.
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مقدمه
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی 
دورة دوم متوسطه مبتنی بر شایستگی است که در 
راستای زمینه ســازی اجرای راهکار »2-19«1 سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش اتخاذ شــده اســت. 
هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی یادگیری 
و کســب توانایی انجام وظایف و كارهای شــغلی و 

حرفه ای است.
به منظور تحقق هدف های این ارزشیابی، شیوه نامة 
نحوة ارزشــیابی درس های شایســتگی های فنی و 
غیرفنی شاخه های فنی وحرفه ای در سال تحصیلی 
96-1395 برای اجرا به هنرستان ها ابالغ شد. مواد 

درسی موضوع این شیوه نامه عبارت اند از:
)شــاخه  فنی  شايســتگی های  الــف( 

فنی وحرفه ای(

1. درس های مشــترک گروه های تحصیلی: 
نقشه کشی فنی رایانه ای؛ عناصر و زبان بصری؛ آب، 

خاک و گیاه؛ ارتباط مؤثر.
2. دو کارگاه هشت ســاعته در هر شاخة 

فنی وحرفه ای
3. درس دانش فنی پايه در شاخة فنی وحرفه ای
)شاخه های  غیرفنی  شايســتگی های  ب( 

فنی وحرفه ای و کاردانش(: الزامات محیط کار.

براســاس این روش، هــر درس کارگاهی از پنج 
پودمــان و هر پودمان از یک تــا دو واحد یادگیری 
)تکالیف کاری( تشــکیل شــده است که شامل سه 
تا شش مرحلة کاری اســت و هنرجویان در فرایند 
یادگیری باید در آن ها شایستگی الزم را کسب کنند 

)جدول های 1 و 2(

راهنمای عملی هنرآموزان در 
ارزشیابی مبتنی بر شايستگی 
ــــاهی ـــای كارگـ درس هــ

جمیله السادات حسینی روح االمینی مقاله

كلیدواژه ها: 
استاندارد ارزشیابی مبتنی 
بر شایستگی ،حداقل 
نمره قبولی، مراحل 
کاری، نمره مستمر، واحد 
یادگیری
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همان گونه که در جدول ها مشاهده می شود، برای 
هر مرحلة کاری حداقل نمرة قبولی )پایین تر از حد 
انتظار )1( ـ در حد انتظار )2(( تعیین شــده است. 
هنرآموز نمرة هر مرحلة کاری  را برای هر هنرجو در 
جــدول ثبت می كند. )پایین تر از حد انتظار )1(، در 

حد انتظار )2(، باالتر از حد انتظار )3((
زمانی هنرجو شایستگی کسب می كند که دو نمره 

از ســه نمرة واحد یادگیری را اخذ كند. اگر پودمان 
موردنظر بیش از یک واحد یادگیری داشــته باشد و 
هنرجویی در این پودمان در یک واحد یادگیری نمره 
دو و در دیگر واحد یادگیری نمرة سه را کسب كند، 
نمرة واحد یادگیری ســه ثبت خواهد شد. این نمره 
هنگام محاسبة نمرة پودمان بر مبنای 20، در ضریب 

پنج ضرب خواهد شد )مطابق جدول 3(.

جدول 1. پودمان1 
استاندارد ارزشیابی 

درس  »نگهداري و تعمیر 
سیستم هاي سرمايشي و 
گرمايشي مكاترونیكي« 

رشتة مكاترونیك
)نمونه ای از پودمان با يک 

واحد يادگیری(

جدول 2. پودمان 1 
استاندارد ارزشیابی 

درس »تولید محتوای 
الكترونیك و برنامه سازی 

رشتة شبكه و نرم افزار 
رايانه )نمونه ای از پودمان 

با دو واحد يادگیری(

وزارت آ�وزش و �ورش
سازمان �و�ش و ��� ر�ی آ�وز�ی

د��ر ���ف تاب �ی ��ی ��ی و ��� ای و کاردا�ش

استاندارد ارزشیابى پیشرفت تحصیلى مبتنى بر شایستگى

درس «تولید محتواى الکترونیک و برنامه سازى»

رشــته تحصیلى: شبکه و نرم افزار رایانه

نام فصل/پودمان 1- طراحى گرافیکى
واحد یادگیرى2: کار با ابزارهاى پیشرفته گرافیکىواحد یادگیرى1: کار با ابزارهاى ساده گرافیکى کد:

ردیفردیف

11
2
2
2
1
2

2

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*
میانگین مراحل

آماده سازي سند گرافیکی 
تصویر سازي با استفاده از اشکال هندسی 

تصویر سازي با استفاده از ابزارهاي ترسیمی 
استفاده از متن

استفاده از ماسک

تنظیمات مدل رنگى
استفاده از نماد، سبک و جلوه گرافیکى

رنگ آمیزى اشیاء
تبدیل اشیاء دو بعدى به سه بعدى

نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره شایستگى پودمان از 3

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*
میانگین مراحل

نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

3
4
5

1
2
3
4
5

حداقل نمرهمراحل کارى
نمرهقبولى

کد:

1
2
2
1

2

حداقل نمره
نمرهقبولى

سال تحصیلى: 97-1396پایه: دهم
کد کتاب: 210290کد درس:کد رشته: 068810

وزارت آ�وزش و �ورش
سازمان �و�ش و ��� ر�ی آ�وز�ی

د��ر ���ف تاب �ی ��ی ��ی و ��� ای و کاردا�ش

استاندارد ارزشیابى پیشرفت تحصیلى مبتنى بر شایستگى

درس « نگهداري و تعمیر سیســتم هاي سرمایشی و  گرمایشی مکاترونیکی»

رشته تحصیلى: مکاترونیک

نام فصل/پودمان 1- ساخت کولر آبى مکاترونیکى
کد:واحد یادگیرى1: ساخت کولر آبى مکاترونیکى

ردیف

11
2
2
2
1
2

2

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*
میانگین مراحل

سیم کشى
نصب موتور

راه اندازى کولر به صورت دستى
راه اندازى کولر به صورت دستى

نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره شایستگى پودمان از 3
نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

3
4

نمرهحداقل نمره قبولىمراحل کارى

سال تحصیلى: 97-1396پایه: دهم
کد کتاب: 210480کد درس: 0788100210کد رشته: 078810
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»نمره مستمر«2 براســاس نظر هنرآموز برای هر 
پودمان بین صفر تا پنج ثبت می شود.

نمرة پودمان بر مبنای 20، از مجموع نمرة پودمان 
از سه )با ضریب پنج( و نمرة مستمر از پنج محاسبه 
خواهد شــد. )قســمت انتهایی جدول 3(. محاسبه 
این نمرات با اســتفاده از »فایل اکسل« ابزار کمک 

هنرآموز به سهولت امکان پذیر است.
نمرة کلی درس که میانگین نمرات پودمان هاست، 
زمانی ثبت می شود که هنرجو در تمامی پودمان ها 

حداقل نمرة 12 کسب کرده باشد.

 

قبولــی در هر واحــد یادگیری عالوه بر کســب 
میانگین دو از سه در مراحل کاری، دارای دو شرط 

اصلی زیر است:

1. کسب حداقل نمرة قبولی در هر مرحلة کاری
هنرجو می باید در هــر مرحلة كاری حداقل نمرة 
قبولی آن مرحله را كسب كند. برای مثال، در جدول 
4، اگرچه هنرجو میانگین دو را کسب كرده، اما چون 
حداقل نمرة قبولی را در مرحلة چهار کســب نكرده 

است، در این واحد یادگیری نمرة قبولی نمی گیرد.

جدول 3.  نمونة تکمیل 
شدة يک پودمان )با 
دو واحديادگیری(در 
استاندارد ارزشیابی 
مبتنی بر شايستگی

تصوير 1. مراحل نمره دهی 
پودمان براساس ارزشیابی 
مبتنی بر شايستگی

نمره پودمان از 20

ثبت نمره پودمان

ساختار دروس شاخه فنى و حرفه اى

تصویر شماره 1- مراحل نمره دهى پودمان بر اساس ارزشیابى مبتنى بر شایستگى.

درس

پودمان

-هر درس شایستگى فنى و غیر فنى شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 2 شایستگى (واحد یادگیرى) مى باشد.
-ساماندهى محتوى کتاب درسى با توجه به نوع رشته مى تواند بصورت پودمانى یا مبتنى بر پروژه (ترکیب پودمان یا شایستگى) صورت پذیرد.

شایستگى

محاسبه نمره
 شایستگى و

پودمان بر
اساس جدول

استاندارد

1پودمان 1:
واحد یادگیرى1:

رشته تحصیلى:
نام و نام خانوادگى:

درس:
کد دانش آموزى:

تعداد واحد
یادگیرى

واحد یادگیرى2: تعداد مراحل:
مرحله کار

زمانى هنرجو شایستگى را کسب مى نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیرى را اخذ نماید. شرط قبولى هر پودمان حداقل 12 است.
نمره کلى درس (میانگین نمرات پودمان ها) زمانى لحاظ مى شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگى را کسب نماید.

حداقل نمره
2

2

1 2
3
4
5
6

1
2
3

1

1
1

1

2

2

2

2

1
1
1

1

نمرهحداقل نمرهمرحله کارنمره
6تعداد مراحل:6

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات
زیست محیطى
میانگین مراحل

نمره شایستگى از 3
نمره مستمر از 5

0,0نمره واحد یادگیرى از 20

0

طراحى و اجراى
ارزشیابى شایستگى
بر اساس استاندارد
ارزشیابى پیشرفت

5 2 1
انتخاب
پودمان
جهت

ارزشیابى

وزارت آ�وزش و �ورش
سازمان �و�ش و ��� ر�ی آ�وز�ی

د��ر ���ف تاب �ی ��ی ��ی و ��� ای و کاردا�ش

استاندارد ارزشیابى پیشرفت تحصیلى مبتنى بر شایستگى

درس«....»

رشته تحصیلى:

نام فصل/پودمان 1-
واحد یادگیرى:واحد یادگیرى: کد:

ردیفردیف

1

2

22
2
2
2
2
2

11
1

1
1

2

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*
میانگین مراحل

نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره شایستگى پودمان از 3

ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*
میانگین مراحل

نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

3
4
5

1

1
1
1

2 2
2
2

3
4
5

مراحل کارىمراحل کارى حداقل نمره
نمرهقبولى

کد:

22
3

3
3

3
3
16

3
3

2
2

حداقل نمره
نمرهقبولى

سال تحصیلى: 97-1396پایه: دهم
کد کتاب:کد درس:کد رشته:
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2. كسب حداقل نمرة قبولی دو در »ايمنــی، 
و  غیرفنـــی  شايستگی هـــای  بهداشت، 

زيست محیطی« توجهـات 
به منظور ارزشیابی ایمنی، بهداشت، شایستگی های 
غیرفنی و توجهات زیست محیطی، ردیفی در جدول 
در نظر گرفته شــده كه حداقل نمرة قبولی آن برای 
تمامی واحدهای یادگیری در همة رشته ها دو منظور 
شده است. هنرآموزان و هنرجویان باید توجه داشته 
باشند كه این ارزشیابی از مراحل مهم و حیاتی و به 
صورت مستقل مورد تأكید است و رعایت نكردن  آن 

به معنای عدم قبولی در كل واحد یادگیری است.

وزارت آ�وزش و �ورش
سازمان �و�ش و ��� ر�ی آ�وز�ی

د��ر ���ف تاب �ی ��ی ��ی و ��� ای و کاردا�ش

استاندارد ارزشیابى پیشرفت تحصیلى مبتنى بر شایستگى

درس ...........

رشته تحصیلى:

نام فصل/پودمان 1-
کد:واحد یادگیرى1:

ردیف

11
1
1
2
2
2

2
3
3
1

1
5

10

2
2

2

4
ایمنى، بهداشت، شایستگى غیرفنى و توجهات زیست محیطى*

میانگین مراحل
نمره شایستگى واحد یادگیرى از 3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیرى از 20

نمره پودمان از 20

3

نمرهحداقل نمره قبولىمراحل کارى

سال تحصیلى:پایه:
کد کتاب:کد درس: کد رشته:

عدم احراز حداقل نمره قبولى

عدم قبولى در واحد
یادگیرى و پودمان

جدول 4. نمونه ای از 
نگرفتن نمرة قبولی در 
واحديادگیری و پودمان

احراز نكردن حداقل نمرة 
قبولی

قبول نشدن در واحد 
يادگیری و پودمان 

بولى قبولى قبولى عدم احراز حداقل نمره

ى قبولى قبولى در واحد عدم 
یادگیرى و پودمان

جدول 4. نمونه ای از 
نگرفتن نمرة قبولی در نگرفتن نمرة قبولی در 
واحديادگیری و پودمانواحديادگیری و پودمان

احراز نكردن حداقل نمرة احراز نكردن حداقل نمرة 
قبولی

قبول نشدن در واحد 
يادگیری و پودمان 
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هنرآموزان دقت داشــته باشــند، در ثبت نمرة هر درس در سیستم سناد، بعد از انتخاب پودمان مورد نظر، 
تنها نمرة شایســتگی پودمان )از سه(  و نمره مستمر )از پنج( ثبت و براساس آن نمرة کل محاسبه می شود. 

)تصویر 2(

تصوير 2. كاربرگ 
ورود نمره های پودمان 
)مخصوص هنرآموز(

کد ملى

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

* نمره مستمر عددى بین صفر تا 5 مى باشد. (با اعشار0/5 گرد شود)
**نمره شایستگى یکى از اعداد (3- باالتر از حد انتظار، 2- احراز شایستگى و 1- عدم احراز شایستگى) مى باشد.

سامانه دانش آموزى سنادتاریخ گزارش :

ف
نام و نام خانوادگىردی

اداره کل :

مسئول امور دفترى
امضاء

نام و نام خانوادگى هنرآموز: 
امضاءتاریخ :

مدیر هنرستان
مهر و امضاء

دوره دوم متوسطه
کاربرگ ورود نمره هاى پودمان
شایستگى هاى فنى و غیر فنى

(فرم هنرآموز : 410/11)

کد و عنوان درس :
شماره و عنوان پودمان :منطقه :

هنرآموز :آموزشگاه :
کالس :سال تحصیلى :

حسابدارى وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونىتهران (شهر تهران) - 41111 
- 41111 

حسابدارى1395-96

حسابدارى دریافت هاشهر

مالحظاتبه حروفبه عددبه حروفبه عددنام پدر
نمره شایستگى**نمره مستمر*

ا�ان اسال�ی  ���وری 

وزارت آوزش و �ورش
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مثال های 1 و 2 تحلیل اســتاندارد عملكرد و نحوة ارزشــیابی كار مبتنی بر شایستگی در صنعت و هنر را 
نشان می دهند.

مثال 1. تحلیل استاندارد عملكرد و نحوة ارزشیابی كار مبتنی بر شایستگی درس »تولید به روش تغییر فرم 
دستی و ماشینی« رشتة ماشین ابزار

مثال 2. تحلیل اســتاندارد عملكرد و نحوة ارزشــیابی كار مبتنی بر شایســتگی درس »عكاسی پرسنلی و 
ویرایش حروف و تصویر »رشتة فتوگرافیك« 

 پی نوشت ها
1. طراحــی و اجــرای نظــام 
براساس  نتیجه محور  ارزشیابی 
اســتانداردهای ملی برای گذر 
از دوره های تحصیلی و رویكرد 
ارزشیابی فرایندمحور در ارتقای 
پایه های تحصیلی دورة ابتدایی 
و رویكرد تلفیقی )فرآیندمحور 
و نتیجه محور( در سایر پایه های 

تحصیلی.
مســتمر  ارزشــیابی  در   .2
هنرآموزان می توانند براســاس 
ارزشــیابی مراحــل انجام كار 
در كتاب درســی و با توجه به 
فرایند یاددهی ـ یادگیری نمره 

بدهند.

 منابع
و  پژوهــش  ســازمان   .1
آموزشــی.  ریــزی  برنامــه 
ارزشیابی  اســتاندارد  »جداول 
پیشــرفت تحصیلی رشته های 
فنی وحرفــه ای« دفتــر تألیف 
كتاب های درسی فنی وحرفه ای 

و كاردانش )1395(.
و  پژوهــش  ســازمان   .2
برنامه ریزی آموزشی. »راهنمای 
شــاخه  رشــته های  هنرآموز 
فنی وحرفه ای در نظام جدید«. 
دفتر تألیف كتاب های درســی 
كاردانــش  و  فنی وحرفــه ای 

.)1395(
3. معاونت آموزش متوســطه. 
ارزشــیابی  نحوه  )شــیوه نامه 
فنــی  شایســتگی  دروس 
شــاخه های  غیرفنــی  و 
فنی وحرفه ای و كاردانش برای 
ســال تحصیلــی 1395-96« 
دفتــر آمــوزش فنی وحرفه ای 

.)1395(
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مقدمه
»ارزشیابی« یكی از پرمعناترین واژه ها در فرهنگ 
آموزش اســت. این واژه برای افــراد مختلف معانی 
متفاوتی دارد. برای مثال، برای دانش آموزان مترادف 
با اضطراب، فشــار جســمی و روحی، حس رقابت، 
موفقیت، شكست، قضاوت، عدالت، انصاف، استاندارد 
و مســئولیت است و برای معلمان، مسئولیت پذیری 
در اجرای ارزشیابی، داشتن قضاوت عادالنه در مورد 

عملکرد دانش آموزان و تعیین نمره معنی می دهد.

اهمیت ارزشیابی در حدی است که دفاتر ثبت نام 
مراکز فنی وحرفه ای، برای گزینش افراد به اطالعات 
مربوط به ارزشــیابی نیاز دارنــد. عالوه براین، نتایج 
ارزشیابی برای مقامات باال دستی نیز اهمیت فراونی 
دارد. زیــرا براســاس اطالعات جمع آوری شــده از 
ارزشیابی، می توانند میزان اثربخشی نظام آموزشی 
اجرا شده در کشور را با سایر کشورها مقایسه كنند 
و این تنها بخشــی از ویژگی و کارایی ارزشــیابی را 

نشان می دهد. 

ـات ارزشیابی:  اصالح
، حال و آينده گذشته

ترجمة حمید تقی پور ارمكی مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی، پژوهش، 
کارکرد ارزشیابی، 
یادگیری، آزمون
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هر چند ارزشیابی همیشه با تنش و هیجان زیادی 
همراه اســت، اما می توان آن را به شیوه ای هدفمند 
ارائــه کرد تا مؤثر و کارآمد واقع شــود. برای مثال، 
ارزشــیابی را می توان به صــورت تكوینی و تراكمی، 
رســمی و غیررســمی، داخلی و خارجی، معتبر و 
نامعتبر، شفاهی و كتبی و بر محوریت شاخص های 
مرجع به طــور متمركز و غیرمتمرکــز برگزار كرد. 
ارزشیابی را می توان برای رتبه بندی، گزینش افراد در 
زمینه های گوناگون، و تعیین میزان شایستگی افراد 
در یــک مهارت خاص به كار برد.با توجه به تئوری و 
تفکر غالب در هر نظام آموزشی، مالک ها و معیارهای 
ارزشــیابی متفاوت هستند و موضوع ارزشیابی مورد 
توجه بسیاری از محققان این حوزه در هر گوشه ای 

از دنیاست.

دخالت های ذی نفعان متعدد در فرایند ارزشیابی، 
مشــکالت بســیاری را در نظام آموزشــی به وجود 
می آورد. برای مثال، سیاســت گذارانی که به دنبال 
ایجاد یک نظام آموزشی تراز بین المللی هستند كه 
نیاز های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی را برآورده 
کند، به این نتیجه رسیده اند که ظرفیت کالس ها و 
نیازهای دانش آموزان با مدل های متفاوت ارزشیابی 
محدود شــده اســت. اگرچه ذی نفعــان این حوزه 
بســیاری از هدف های کلی مربوط به آموزش را در 
راســتای ایجاد یك نظام یادگیری با سطوح كیفی 
باال به اشتراك می گذارند، اما برای رسیدن به سطح 
کیفی باال در یادگیری، باید ظرفیت و نیازهای واقعی 

کالس درس در نظر گرفته شود. 
در مقالة حاضر این موضوعات مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و همچنین راه حل هایی در این خصوص 

ارائه شده اند. 
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ارزشــیابی را می توان یک پژوهش در نظر گرفت. 
در هر پژوهش می توان اطالعات به دســت آمده را با 
به کارگیری ابزارهای معتبر و قابل اعتماد طبقه بندی 
کرد و ســپس مورد تحلیل و بررســی قرار داد و در 
نهایت همه نتایج به دســت آمده را برای یک هدف 
مشــخص به کار گرفت. روش های متنوعی در حوزة 
پژوهش وجود دارند که شامل پژوهش های ارزیابانه 
)ارزیاب محور(، تحقیق محور و تفسیر محور می باشد. 
در هر یک از این روش ها، سؤاالت پژوهشی معینی 

مطرح هستند. 
معمول تریــن نــوع پژوهش در حوزة ارزشــیابی، 
پژوهش »ارزیابانه« یا »ارزیاب محور« اســت. در این 
روش ابتدا شــواهد و اطالعات طبقه بندی می شوند 
و ســپس براســاس تحلیل های انجام شده و نتایج 
به دست آمده، تصمیم گیری صورت می گیرد. اما در 
روش پژوهش »تحقیق محور« باید به دنبال علت و 
معلول یادگیری و روابط متقابل بین متغیرها باشیم. 
ایــن روش رویكردی علمی در رابطه با ارزشــیابی 
دانش آمــوزان ارائه می دهد که شــامل شناســایی 
متغیرهای مرتبــط، طبقه بندی داده هــا و تحلیل 
آن هاست. از این طریق می توان ارتباط بین متغیرها 
و عامل های متخلف را با یکدیگر تعیین كرد. به عنوان 
یک نتیجــه، از این روش می تــوان برای روش های 

آماری استفاده كرد. 
روش پژوهش »تفسیر محور« )تفسیری( همواره به 
دنبال توصیف و تشــریح یك پدیدة اجتماعی است. 
ارزشــیابی تحصیل دانش آموزان مدرسه، یک مثال 
ساده از کاربرد این روش است. براساس علوم رفتاری 
و اجتماعی، در روش پژوهش تفســیری، ارزشیابی 
میزان یادگیری دانش آموزان می تواند هدف پژوهش 

در نظر گرفته شود. 
در کل محققــان تمایل كمتری بــه نتایج واقعی 
ارزشــیابی در مقایســه با عامل هــای اجتماعی كه 
طبیعت ارزشیابی را شكل می دهند، دارند. بنابراین 
یك مطالعة تفســیری ـ مثاًل در رابطــه با امتحان 
موســیقیـ  ممكن اســت همراه با تحلیل و بررسی 
طراحی آزمون، تعییــن محدودة ابزارهای مورد نیاز 
برای آزمون، شــیوة انجام ارزشیابی توسط آزمونگر، 
نقش و مســئولیت بخش های متفــاوت، پیامدهای 
خروجــی، دالیل انتخــاب یک نوع ابزار موســیقی 
مشخص، نحوة تعیین معیارهای ارزشیابی و... باشد. 
روش پژوهــش »بحرانی« موضوعــات را از لحاظ 

عدالت و انصاف اجتماعی بررسی می کند. 

در این مقاله، رویكردهای مختلف پژوهشــی مورد 
بررســی قرار گرفته اند تا »فرایند ارزشــیابی« مورد 
ارزیابی قرار گیرد. عــالوه بر این، در مقالة حاضر ما 
به دنبال شناســایی و توصیف طبیعت سیاست های 
ارزشیابی هســتیم تا نقاط ضعف و قوت فلسفه های 

مربوط به ارزشیابی را شناسایی کنیم. 
در بخــش بعــدی مقالــه، برخــی از فرضیه ها و 
موضوع های مرتبط با هدف ها و طبیعت ارزشــیابی 
بررسی می شوند و ســپس نگاهی كلی به تاریخچة 
ارزشــیابی در آموزش، اصالحات ایجاد شده و تأثیر 

ایده های متعدد در نظام آموزشی ارائه خواهد شد. 

كاركرد ارزشیابی
واژة »ارزشــیابی« به مجموعه فعالیت هایی گفته 
می شود که برای طبقه بندی اطالعات و به کارگیری 
اطالعــات مرتبط با دانش، مهارت و نگرش یك فرد 
انجام می گیرند. روش های متعددی برای گروه بندی 
كاركرد ارزشیابی وجود دارد. به طور عمده دو کارکرد 

اصلی دارد:
1. ارزیابی عملكرد افراد یا تعیین میزان اثربخشی 

نظام آموزشی؛ 
2. بهبود یادگیری.

ارزشیابی در راســتای سنجش توانایی و یا تعیین 
میزان ظرفیت دانش آموزان بــرای ورود به حرفه و 
مدرســة خاص صورت می گیرد. همچنین، در حوزة 
دیگری می توان از ارزشیابی برای تعیین شایستگی 
افراد در یک شــغل یا حرفة مشخص استفاده كرد؛ 
مانند آزمون های خلبانی. براساس ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان می تــوان یک مبنای کیفی 
تعییــن كرد و به كمــك آن، مقــدار منابعی را که 
باید به طور مســتقیم از طرف دولت به یک مدرسه 
اختصــاص داده شــود، تعیین كــرد. خانواده ها نیز 
می تواننــد از نتایج حاصل از ارزشــیابی به منظور 
انتخاب مدرســة مناســب برای بچه های خود بهره 

بگیرند.  
در مقیــاس كالن، »گرایش ها در علوم و ریاضیات 
بین المللــی«1 (TIMSS)، »انجمن بین المللی برای 
ارزیابی دستاوردهای آموزش«2 (IEA)، »برنامه برای 
ارزشیابی دانش آموزان«3 (PISA) و مطالعات تطبیقی 
مشابه، در واقع ارزشیابی عملكرد دانش آموزان کشور 
برای ارزیابی اثربخشــی یک نظام آموزشی محسوب 
می شــوند. البته نحوة ارائة تحلیل هــای مربوط به 

ارزشیابی، به هدف های شنودگان آن بستگی دارد.
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اخیراً در پژوهش های صــورت گرفته، جدول های 
رتبه بندی  تدوین می كنند؛ به همان شكلی كه برای 
رتبه بندی تیم های ورزشــی و بازیکنان یك رشــتة 
ورزشی نیز صورت می گیرد. برای مثال، در سیستم 
رتبه بنــدی، مقایســه ای از عملكــرد دانش آموزان 
براساس نوع مدرسه ای که در آن تحصیل کرده اند، و 
یا نظام آموزشی که در آن حضور دارند، ارائه می شود 
و بــرای اینكه نتایج به آســانی قابل هضم باشــند، 
پیچیدگی های ذاتی ارزشیابی دانش آموزان و مدرسه 
یا عملكرد سیستم در تحلیل و بررسی مورد ارزیابی 

قرار نمی گیرند و حذف می شوند.
بــه هرحال، اگر هدف ارزشــیابی فراهــم آوردن 
داده و اطالعــات از عملکــرد دانش آمــوزان برای 
خانواده هایشان، معلمان و یا دیگر ذی نفعان باشد ـ 
كه این اطالعات ممكن است باعث توسعة یادگیری 
دانش آموزان شودـ  تنها ساده سازی نحوة ارائة داده ها 
كافی نیست. برای تصمیم گیری درست، به شواهدی 
نیاز داریــم که با اســتفاده از ابزارهای ارزشــیابی 
كیفی و كمی دسته بندی شــده باشند و به شكلی 
تحلیل و ارائه شوند تا یك مجموعه ای از راهبردها و 
تئوری های آموزشــی را فراهم آورند كه از طراحی و 
ایجاد زمینه هایی برای توسعه یادگیری دانش آموزان 

پشتیبانی كنند.
ارزشــیابی را می توان از زوایای مختلف سیاســی، 
اجتماعی، آموزشــی و غیره نگاه كــرد که هر کدام 
كاركردهای متفاوت شامل نمره دهی، گزینش افراد، 
تعیین مقدار شایستگی، تعیین درجة استادی دارند. 
حتی می توان از آن در راستای تدوین یک راهنمای 
تحصیلی برای دانش آموزان بهره برد. عالوه بر مواردی 
که ذکر شد، از ارزشــیابی می توان برای پیش بینی 
توســعة اجتماعی، آموزشــی، صنعتــی و مانند آن 

استفاده کرد.

نمره دهی
نمره دهی رتبه بندی دانش آموزان از لحاظ پیشرفت 
و موفقیت های تحصیلی و فیلتر کردن دانش آموزان 
موفــق از دیگر دانش آموزان را شــامل می شــود. 
»ارزشیابی تشــخیصی« كمك می كند، ضعف ها و 
توانایی های دانش آموزان در یادگیری معلوم شود. در 
این صورت می توان یك برنامة جامع جبرانی مناسب 
برای دانش آموزان به منظور پوشش دادن ضعف ها و 

بهبود توانایی آن ها طراحی كرد.
با به کارگیری »ارزشیابی تجربی« می توان تعیین 

كرد كه آیا دانش آموزان یك شایســتگی معینی از 
سطوح از پیش تعیین شده برای هدف های موردنظر 
ـ برای مثال گرفتن مدرك ـ را کسب کرده اند یا نه؟
قابل ذکر است که کتابچة راهنما، سلسله اطالعاتی 
را برای دانش آموزان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم 
در دوران تحصیلی فراهم می آورد كه در رسیدن به 
پاسخ پرســش هایی مانند كدام درس را برداریم؟ یا: 
كدام مسیر شغلی را انتخاب كنیم؟ آن ها را راهنمایی 

می كند.
»ارزشیابی پیشگویانه« به گونه ای طراحی می شود 
كه در آن ارتباط بین استعداد و توانایی دانش آموزان 
بــا دانش و مهارت خاص در یک شــغل مشــخص 
را نشــان می دهــد، و نیز کمک می کنــد تا آیندة 
دانش آموزان را در آن مهارت خاص پیش بینی  کنیم. 
آزمونــی که از دانش آموزان به عمل می آید، ممکن 
است تنها برای تعیین صالحیت آن ها و مدرک دادن 
باشد. تعیین محدودة كاركرد ارزشیابی به مدل های 
ارزشیابی ارائه شده بستگی دارد. اگر هدف از طراحی 
ارزشــیابی، گزینش دانش آموزان باشد، ارزشیابی را 
می تــوان به گونه ای طراحی کرد که دانش آموزان در 
شــرایط تجربی به صورت عادالنه و منصفانه ارزیابی 

شوند. 
به طور کلی، اگر یک برنامة درسی و فرایند ارزشیابی 
واحد وجود داشته باشد، می توان همة دانش آموزان 
را براســاس یك سلسله وظایف مشابه در یك زمان 
مشخص و در شرایط تكراری ارزیابی كرد. همچنین 
می توان سیســتم نمره دهی یا رتبه بندی معینی را 

به طور مداوم در ارزیابی آن ها به کار برد. 
معمواًل ارزشــیابی در پایان هر واحد درســی اجرا 
می شود که ممکن است به صورت تكوینی ـ تراكمی 

باشد.
اما »ارزشیابی گزینشــی« )گزینش محور( به یک 
سیستم نمره دهی نیاز دارد، تا عملكرد دانش آموزان 
را براســاس یک سلسله معیارهای مرجع در شرایط 
تجربی بســنجد. با این حال، اگر هدف از ارزشیابی 
شناســایی باشــد، مدل آن می تواند با ارزشــیابی 
گزینشــی تفاوت بســیاری داشته باشــد، و نیازی 
نیست كه ارزشیابی در شرایط استاندارد شده به طور 
رسمی همراه با ایجاد اســترس فراوان برگزار شود. 
شــاخص های یادگیری دانش آمــوزان در یك دورة 
مطالعاتی معمول می تواند پایة ارزشیابی را بدون نیاز 
به آزمون ها و ابزارهای دیگر فراهم ســازد. با تحلیل 
اطالعات جمع آوری شــده از پژوهش ها می توان به 
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مجموعه ای از راهبردهای مؤثر در توســعة یادگیری 
دانش آموزان دســت یافت که در طراحی یک برنامة 
جامع به منظور بهبود یادگیری دانش آموزان اثربخش 

خواهد بود.

مروری تاريخی
ارزشــیابی رســمی اولین بار قبل از میالد مسیح 
در چین ثبت شــد. این آزمون هــا به طور منظم و با 
قاعده برای گزینش مقامات به منظور اســتخدام در 
بخش خدمات اجتماعی در امپراتوری چین به عمل 

می آمدند.
برای دست یافتن به این منصب ها رقابت شدیدی 
بین افراد جریان داشــت و فرایند آزمون به صورت 
فكری و فیزیكی دقیق انجام می گرفت. خانواده های 
ثروتمند برای آمادگی دانش آموزان پسرشان در این 

امتحان، از معلم های خبره استفاده می کردند.
در طول قرن ها، امتحان و آزمون به طور فزاینده ای 
فرموله شــد. در انتهای سلسلة »چینگ«4 در چین 
در قرن نوزدهــم، آزمون ها بر محور توانایی افراد در 
نوشــتن یک »انشای هشت بخشــی«5  در رابطه با 
تجربیاتشان طرح ریزی می شــدند. امتیاز بیشتر به 
افرادی تعلق می گرفت كه به مهارت های بالغی )بیان 
مطلب با سخن شیوا و رسا(، ادبی و ساختار شاعرانه 

و مهارت خطاطی تسلط بیشتری داشتند. 
تأكید روی ادبیات كالســیك و نوشــتن بالغی، 
از ویژگی های ارزشــیابی در مــدارس معتبر، مانند 
مدرسة »هارو«6 در انگلیس در ابتدای قرن نوزدهم 
بوده است. از این آزمون ها برای ثبت نام دانش آموزان 
در مدرســه و برای ترفیع به درجات و سطوح باالتر 
اســتفاده می شــود. انگیزة برگزاری آزمون در این 
مدارس تالش برای ایجاد سیستم رقابتی و شایسته 
ساالری به جای ارزشیابی براساس امتیاز و حمایت 
افراد باالدســتی بوده اســت. قرن بیستم با افزایش 
آزمون ها و امتحانات همراه بوده اســت. ایده این كه 
یادگیری انســان می تواند به طور هدفمند سنجیده 
شود، برخاسته از مطالعة علمی محققان روان شناسی 

است. 
ارزشــیابی به عنوان ابزار تشخیصی، ضعف و قوت 
دانش آموزان را از لحاظ هوش، شــخصیت، استعداد 
و رفتار اجتماعی با ایجاد شــناخت عاطفی و روانی 
شناسایی می کند. ابتدا از سال 1930، هیئت آموزش 
در آمریکا تطبیق آزمون های استاندارد شده  را آغاز 
كــرد و در مقیاس كالن و بین المللی، »یونســكو« 

و دیگــر مراکز آموزشــی به مطالعات مقایســه ای 
دســتاوردها و یافته های دیگر ملت ها پرداختند. در 
ادامه، ایده های مربوط به شاخص ها و استانداردهایی 
كــه در قرن نوزدهم در آموزش ایجاد شــده بودند، 
در انتهای قرن بیستم به یك محرك قدرتمند برای 
اصالح برنامه و فرایند ارزشیابی مبدل شدند. براساس 
نتایج مقایسه های بین المللی انجام شده و با استقرار 
یــك چارچوب بین المللی برای اهــداف یادگیری و 
جدول رتبه بندی از عملكرد دانش آموزان نتایج قابل 
قبولی به دســت آمد. اگرچه این نتایج واکنش های 
شدید را از سوی مدعیان این حوزه به دنبال داشته 

است. 
دو موضوع اصلی در این واكنش ها نمایان بود: 

موضوع اول به این نكته اشاره داشت كه ارزشیابی 
باید به صــورت طبیعی و معتبر صورت گیرد. بر این 
اســاس، آزمون ها تمایل دارند كه جنبه های جامع 
یادگیری را نادیده بگیرد که در این حالت با موقعیت 

زندگی واقعی نامرتبط است.
موضــوع دوم ارزشــیابی برای یادگیری اســت و 
تئوری هایی مانند تئوری های گیبس و سیمسون را 
مورد بحث قرار می دهند كه ارزشیابی برای یادگیری 
ارجایی،  ارزیابی، خود  فراگیرنده را قادر می سازد خود 

خود اصالحی و خود تحلیلی را انجام دهد.
به طــور کلی، به فرایند تمركز روی ارزشــیابی در 
جهت یادگیری، به جای جمع آوری داده و اطالعات، 
»ارزشیابی در خدمت یادگیری« می گویند. در نظام 
آموزشــی به این شــکل، معلمان تشویق می شوند، 
شیوة ارزشیابی برای یادگیری را برای دانش آموزان 
تشــریح کنند و به دنبال ایجاد روحیة خودارزیابی 
در دانش آموزان از طریق دادن بازخورد ارزشــیابی 
به آن ها باشــند. با انجــام ایــن کار، دانش آموزان 
فرا می گیرند كــه چگونه یادگیری شــان را ارزیابی 
كنند، چگونه توانایی های خود را توسعه دهند، چطور 
فعالیت های خود را مورد قضــاوت قرار دهند، و در 
ادامه چه كاری انجام دهند تا یادگیری شــان توسعه 
یابد. توانایی دانش آموزان در ارزیابی كارهایشــان، با 
به دســت گرفتن كنترل یادگیری شان مرتبط است. 
همــة این موارد پایه گذار یک اصــل برای یادگیری 
مادام العمر می باشــد. به طور كلــی، مدافعان روش 
ارزشیابی برای یادگیری، ادعا می كنند اگر این روش 
به درستی اجرا شود، می تواند افراد شایسته و توانمند 

تربیت کند.   
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سیاست گذاری ارزشیابی و 
سیاست های پیاده سازی 

سیاست گذاری در آموزش چندان آسان نیست. به 
دلیل اینكه سیاست ها غالبًا متأثر از اهداف متناقض 
و مختلفی هستند كه به واسطة ذی نفعان در سطوح 
محلی، منطقه ای و بین المللی ارزش گذاری می شوند، 
سیاست گذاران مجبور هستند، در راستای به دست 
آوردن رضایــت گروه های دارای عالقه های متفاوت، 
با آن ها بحث و گفت وگو داشــته باشند. سیاست ها 
غالبًا یك سلســله از ارزش ها و جهــات آموزش را 
منعکس می کنند. اگر بر سیاســتی تأكید می شود، 
هیچ ضمانتی وجود ندارد كه آن سیاســت به صورت 
صادقانه در هر كالســی در نظام آموزشی اجرا شود. 
از آنجا كه سیاســت بر زمینه هــای مختلفی تأثیر 
می گذارد، روند تهیة برنامه غالبًا بسیار پیچیده است. 
برای مثال، توسعه دهندگان برنامة درسی سیاست را 
طبق فرض های متداول از یك مجموعه از موضوعات 
مرتبط تفســیر می كننــد. در حالی كه مســئوالن 
ارزشیابی، ابزارهای مربوط به آزمون را براساس نقطه 
نظرها، منابع و ظرفیت های موجود طراحی می كنند. 
همچنین منتشر كنندگان، مواد آموزشی را با نگاه به 

قابلیت عرضه در بازار توسعه می دهند.
در این میــان، مدارس سیاســت های برنامه را با 
اخالق، صفات و شــخصیت انسان تطبیق می دهند 
و معلمان به عنوان مهم ترین ركن اجرایی در فرایند 
آموزش، به وســیلة طراحی و تدریــس درس ها به 
شیوه ای كه عقاید آموزشی شان و درك شان از نیازها 
ایجاب می كند، برنامه ها را اجرا می کنند. دانش آموزان 
نیز به شیوه ای بسیار فردی یاد می گیرند. معنی این 
شرایط آن است كه مقصود سیاست ممكن است به 
واسطة تغییر زمان دچار تغییر شود. به عبارت دیگر، 
سیاســت هایی كه آن ها در كالس پیاده كرده اند، در 

طول زمان دستخوش تغییر می شود.

حال

گذشتهآينده
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مقدمه
ارزشــیابی یکی از اجزای جدایی ناپذیر و پر اهمیت 
آموزش اســت. ارزشــیابی را دقیقًا بایــد به فصل 
میوه چینی تشبیه کرد!  باغ دار بیشترین حساسیت 
و دقت را در زمان برداشت به خرج می دهد.1 فرصت 
تغییر نظام آموزشــی کشور بر اســاس سند تحول 
بنیادین در آموزش های فنی و مهارتی قدر دانســته 
شد و به تغییر رویکرد در آموزش انجامید. این تغییر 
رویکرد زمانی اثرگذار می شــد که در ارزشیابی نیز 
نمایان شود. در مورد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
مطالــب زیادی وجود دارند کــه  بیان همة آن ها از 
مأموریت این نوشتار خارج است. در اینجا می خواهیم 
نحوة ثبت نتایج ارزشیابی درس های شایستگی های 

فنی و غیرفنی را مرور کنیم.
در زمــان تدوین آیین نامة ارزشــیابی )بخش نامة 
 )1395/11/30 مــورخ   400/211482 شــماره 
یکی چالش های مورد بررسی ســامانه ثبت نمرات 
و چگونگی عملیاتی کردن این نحوة ارزشــیابی در 
آن بود. تغییر نحوة ارزشیابی به عنوان فرصتی برای 
بهبود خدمات و کاربری ســامانة ثبــت نمرات نیز 

هدف گذاری شــد. لذا برنامه ریزی صورت گرفت تا 
ضمن ارتقای امنیت، صحت و سرعت بیشتر در ثبت 
نمرات، بهبود نظارت ستادی و دریافت گزارشات آنی 
از وضعیت تحصیلی هنرجویان که یکی از خأل های 
اساسی سامانة سابق ثبت نمرات بود نیز حاصل آید. 
همچنین، ضروری بود به گونه ای برنامه ریزی شود که 
این ســامانه به تبیین هر چه بیشتر نحوة ارزشیابی 

جدید و سهولت اجرای آن نیز کمک کند.
بعد از بررسی های کارشناســی متعدد و برگزاری 
جلســات هماهنگی بــا مرکز برنامه ریــزی، نیروی 
انســانی و فناوری اطالعات، »ســامانة نام نویســی 
دانش آموزان«2 )ســناد( به عنوان سامانة ثبت نمرات 
ارزشیابی درس های شایستگی های فنی و حرفه ای در 
نظر گرفته شد. در ادامه به تشریح نحوة ثبت نمرات 

در سامانة »سناد« می پردازیم.

گام های ثبت نمره در سامانة سناد
برای ثبت نمرات در ســامانة سناد باید از برداشته 
شدن سه گام مقدماتی مطمئن شده باشیم و سپس 
در سه مرحله به ثبت نمرات بپردازیم که در ادامه آن 
را شرح خواهیم داد. تصویرهای 1 تا 3 صفحة اصلی 
سامانة ســناد ، صفحة ورود مدارس و صفحة آغازین 

پنل مدارس را نمایش می دهند. 

سامانة ثبت نمرات 
درس های شايستگی های فنی  و غیرفنی

عباس بیات مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی شایستگی محور، 
سامانة سناد، ثبت نمرات 
پودمان ها

	

تصوير1. نمای كلی از 
صفحة اصلی سامانة سناد 
به آدرس
http:// snd. medu. ir 
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گام مقدماتی اول
مطمئن شوید کالس ها و گروه های هر رشته به صورت درست تعریف شده باشند و تقسیم بندی هنرجویان 

در گرو ه ها و کالس ها با تقسیم بندی اجرا شده در هنرستان یکسان باشد.
گروه ها و کالس های تعریف شده از طریق »منو: امور دفترداری: مدیریت امور کالس ها« قابل مشاهده است 

)تصویر4(

در صورتی که به تغییراتی در نام گروه و یا احیانًا حذف گروه نیاز باشد، می توان از ستون عملیات به این اقدام 
دست زد. همچنین اگر بخواهیم گروه جدیدی )با توجه به ظرفیت های تخصیص داده شده( تعریف كنیم، باید 

از قسمت »کالس های مدرسه« اقدام كنیم.

	

	

در صورتی که به تغییراتی در نام گروه و یا احیانًا حذف گروه نیاز باشد، می توان از ستون عملیات به این اقدام 
	

تصوير2. صفحة ورود 
مدارس و هنرستان ها به 

سامانة سناد 

تصوير 3. صفحة اصلی 
سناد هنرستان ها

تصوير4. لیست گروه های 
تعريف شده در هنرستان
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گام مقدماتی دوم
مطمئن شوید درس های شایستگی های فنی و غیرفنی )الزامات محیط کار، درس مشترک گروه، دو کارگاه 
8 ساعته، دانش فنی پایه( هر گروه به صورت کامل تخصیص داده شده است. همچنین الزم است هنرآموز هر 

درس- گروه نیز تعریف شده باشد )تصویر 5(

گام مقدماتی سوم
الزم اســت هنرآموزان گرامی حتمًا مفاد بخشــنامة ارزشــیابی را مطالعه کرده باشند و مطابق با »جدول 
استاندارد ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی« درس مربوط، به ارزشیابی تک تک هنرجویان 
بپردازند. جدول های مذکور برای تمامی رشته ها و درس های جدید فنی و حرفه ای در آدرس های زیر موجودند:
é وبگاه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای)http://tve.medu.ir( لینک »استقرار ساختار 3-3-3-3 در دورة دوم متوسطه«

é وبگاه دفتر تألیف کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش )http://tvoccd.medu.ir) لینک »ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
مبتنی بر شایستگی در نظام جدید«

گام های اصلی
1. دريافت لیست ورود نمرات و تکمیل آن

اولین گام برای ثبت نمرات در ســامانه دریافت فهرست ورود نمرات پودمان های درس های شایستگی های 
فنی و غیرفنی است. این فرم که به فرم 410/11 موسوم است، از طریق این آدرس قابل دریافت است )تصویر 

:)6
»امور دفترداری، مدیریت کالس ها«.

 پس از کلیک روی »لیســت نمرات« وارد صفحه ای می شویم که می توان لیست پودمان های این درس را 
برای گروه مورد نظر به تفکیک هر پودمان و یا به صورت کلی دریافت کرد )تصویر7(.

 

	

	

تصوير5. تخصیص 
درس های شايستگی های 
فنی و غیرفنی به گروه ها 

تصوير6. دريافت لیست 
نمرات از طريق منو 
مديريت كالس ها
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پس از کلیک روی دکمة، مورد نظر، فرم 410/11 نمایش داده می شود و قابل چاپ کردن است. 
 

2. تکمیل لیست نمرات پودمان ها توسط هنرآموزان
بعد از چاپ لیست خام ورود نمرات، الزم است این لیست ها در اختیار هنرآموز مربوطه قرار داده شود و آن ها 
با توجه به آیین نامة ارزشیابی و جدول استاندارد ارزشیابی درس و ارزشیابی صورت گرفته، نمرة هر هنرجو را 
در فرم وارد كنند. دو نکته در تکمیل فرم مورد نظر حائز اهمیت است و در انتهای هر لیست نیز تذکر داده شده 
اســت: نمرة مستمر عددی بین صفر تا 5 است و با اعشار 0/5 گرد و ثبت می شود. نمرة شایستگی به صورت 
عددی و بدون ضریب در فرم وارد می شــود. عدد 1 به معنای عدم احراز شایســتگی، عدد 2 به معنای احراز 

شایستگی و عدد 3 به معنای باالتر از حد انتظار است و باید ثبت شود.
الزم به ذکر است، اگر هنرجویی به هر دلیلی در ارزشیابی پودمان مورد نظر غایب بود، باید در لیست نمرات 

در »ستون به عدد« حرف »غ« و در »ستون به حروف« کلمة »غایب« نوشته شود.
بعد از اتمام ورود نمرات در فرم الزم است هنرآموزان گرامی لیست نمرات را امضا كنند و برای ثبت نمرات 

در سامانه تحویل مدیر هنرستان دهند.

	

	

تصوير7. صفحة دريافت  
لیست خام ورود نمرات 

)فرم 410/11(

تصوير8. صفحة چاپ فرم 
هنرآموز )410/11(
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3. وارد کردن لیست نمرات پودمان های تکمیل شده در سامانه
برای وارد کردن نمرات در سامانه الزم است در پنل هنرستان، از طریق »منو امور دفترداری« وارد »لینک 
ثبت نمرات« شد )تصویر10(. در این مرحله الزم است از طریق مسئوالن فناوری مناطق، یک کد کاربری و 
گذرواژه برای هنرستان ایجاد شود. الزم به ذکر است، این کد با کدی که در حال حاضر هنرستان ها برای ورود 

به پنل هنرستان خود در سامانة سناد استفاده می کنند، تفاوت دارد. 
یک فیلم آموزشی در این زمینه توسط شرکت پشتیبان سامانة سناد تهیه شده که از صفحة ورود مدارس 

به سامانه سناد قابل دریافت است.

	

تصوير10. صفحة ورود 
برای ثبت نمره  ها در 
سامانه سناد

تصوير9. نمونه ای از فرم 
تكمیل شدة دستی توسط 
هنرآموز
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پس از ورود به قســمت لیســت نمرات، به صفحه ای وارد می شویم که لیست گروه های تعریف شده مشاهده 
می شود با انتخاب هر گروه، فهرست درس های تخصیص داده شده به گروه نمایش داده خواهد شد )تصویر 11( 

بــا کلیک روی دکمة ثبت نمرات جلوی هر درس، به صفحة ورود نمرات پودمان های آن درس انتقال پیدا 
می کنیم. با کلیک روی دکمة ثبت نمرة جلوی هر پودمان، لیست هنرجویان آن گروه ظاهر می شود و می توان 

نمرات هنرجویان را وارد و سپس ثبت کرد. 
الزم به ذکر است، برای راحت بودن کاربران دو نوع روش ورود نمره در نظر گرفته شده است: روش اول به 
کمک ماوس و روش دوم به کمک صفحه کلید. برای فعال کردن ثبت نمره توســط صفحه کلید الزم اســت 
ابتدا تیک چک باکس »وارد کردن نمره به صورت تایپی« را فعال و سپس بر روی ثبت نمرة پودمان مورد نظر 

کلیک کنید )تصویرهای 12، 13 و 14(

	

	

	

تصوير11. صفحة لیست 
گروه ها و درس های تعريف 

شده برای هر گروه

تصوير 12. صفحة ورود 
نمرات پودمان های هر 

درس

تصوير13. ورود نمرات 
پودمان )به كمك موس(
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بعد از وارد کردن نمرات باید در انتهای صفحه دکمة »ثبت اولیة نمرات« را کلیک کرد. سپس سامانه با پیش 
نمایش نمرات وارد شده به منظور اطمینان از ثبت نهایی نمرات می پرسد که می توان نمرات وارد شده را ثبت 

کرد و یا در صورت مغایرت نمرات وارد شده باید انصراف داد.
الزم به ذکر است، بعد از ثبت نمرات تا زمان اعالم سامانه، امکان تغییر نمرات وجود خواهد داشت و دکمة 

»ثبت نمره« در جلوی هر پودمان به تغییر نمره تبدیل خواهد شد.

نکتة پايانی
در این شــیوه از ارزشــیابی و نیز در طراحی سامانه در ابتدای راه هســتیم. با وجود پیش بینی های الزم و 
ضروری، وجود برخی اشــكاالت دور از ذهن نیست. از همة هنرآموزان و عوامل آموزشی و اداری هنرستان ها 

خواهشمندیم، با نظرات گرانقدر خود راهنمای ما باشند.

	

	

تصوير14. ورود نمرة 
پودمان )به كمك صفحه 
كلید(

تصوير15. پیش نمايش 
تأيید نمرات وارد شده
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 پی نوشت ها
1. برگرفته از یادداشــت خانم فاطمه 

كردی آموزگار ابتدایی
2.http:// snd. medu. ir

 منابع
معاونت آموزش متوســطه. »شیوه نامه 
ارزشــیابي دروس شایســتگي  نحوه 
فني و غیرفني شاخه هاي فني وحرفه اي 
 و كاردانــش بــراي ســال تحصیلي 
96-1395، دفتر آموزش فني وحرفه اي 

.)1395(
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گفت و گو

جايگاه و اهمیت ارزشیابی مبتنی 
بر شايستگی در تولید و اشتغال 
پای صحبت دكتر محمديان، معاون وزير و رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

اشاره
آن چه در پی می آيد حاصل گفت و گويی اســت که 
با حجت االسالم  و  المسلمین دکتر محی الدين بهرام 
محمديــان معاون وزير و رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی درباره جايگاه و اهمیت ارزشیابی 
مبتنی بر شايســتگی در تولید و اشتغال انجام شده 

است. ايشان در اين گفت و گو، ضمن تأکید بر اهمیت 
ارائــه آموزش های فنی و حرفــه ای و جايگاه آن در 
شکوفايی اقتصاد، تولید و اشــتغال و اينکه تربیت 
منابع انســانی ماهر بايد براساس شناسايی نیازهای 
مشاغل و هرم شغلی کشور باشد، بر نحوه ارزشیابی 
در رشته های فنی  و مهارتی و تأثیر ارزشیابی مبتنی بر 

شايستگی در تولید و اشتغال اشاره کرده اند.
 رشــد: جايگاه و اهمیــت آموزش های 
فنی وحرفه ای در سال اقتصاد مقاومتی، تولید 

و اشتغال چیست؟
• محمديــان: به اعتقاد ما پایــة اقتصاد و تولید 
ثروت و دســتیابی به منابع کمیاب، تولید و اشتغال 
است. یعنی آنچه که از نگاه اسالمی موجب مالکیت 
و درامد مشروع می شود کسب و کار حالل است. این 
کار شقوق متفاوتی دارد. بخشی از کارها، تولیدی و 
بخشــی خدماتی هستند. بخشی از کارهای تولیدی 
در حوزة  صنعت و بخشی در حوزة  کشاورزی است. 
با توجه به اینکه فضای مجازی فراهم شــده است، 
بخشــی از مشــاغل خدماتی در حوزة  کسب و کار و 
تجارت الکترونیکی اتفاق می افتند. اقتصاد مقاومتی 
یعنی اینکه ما بتوانیم برای استحصال منابع کمیاب 
و اســتفادة بهینه از آن ها سیاست گذاری کنیم. در 
اســتفادة بهینه، مصرف بهینه نیز مهم اســت و هم 

ارزش افزوده. 

تنظیم: زينب بشارتي
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در اقتصاد مقاومتی توجه به مزیت های نسبی داخل 
کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. باید ببینیم 
در چه زمینه هایی مزیت نسبی داریم: تا در تولید یا، 
در ارائة  خدمت، بــه آن توجه و بر آن تأکید کنیم. 
نکتــة  دیگر در اقتصاد مقاومتی، مدیریت به منظور 
کاهش هزینة  تمام شدة  تولید است تا بتواند با اتکا 
به آن مزیت نسبی، در بازار، قدرت رقابت با کاالها و 
تولیدات مشابه وارداتی را داشته باشد. البته، کاهش 
هزینه هــای تولید تحت تأثیر آموزش اســت. یعنی 
کســانی که تولیدکنندگان آموزش دیده و حرفه ای 

هستند، هزینه های تولیدشان کمتر است. 
همچنین اگر بتوانند از منابع داخلی اســتحصال 
کنند و آن را به ثروت و ارزش افزوده تبدیل کنند و 
منابع را خام عرضه نکنند،  یک مزیت برتر است. برای 
مثال، اگر در استخراج از معدن یا تولید نفت، صنایع 
باال دســتی و پایین دستی را خودمان ایجاد کنیم و 
نیروهای کار تولیدی آموزش الزم را ببیند تا بتوانیم 
مــادة خام را به فراورده تبدیل کنیم، در این صورت 
خام فروشــی نخواهیم کرد و از ســرمایة خودمان 
اســتفادة  بهینه به عمل می آوریم و تولید می کنیم. 
بنابراین نیروهای کار موّلدی نیازمند آموزش هستند. 
آموزش هــا باید ناظر بر نیاز های بازار کار باشــند 
و بتواننــد نیازهای بنگاه هایی را که ایجاد اشــتغال 
می کنند، تولید خدمــات دارند، یا تولید جدیدی را 
ارائه می دهند، برآورده کننــد. مثاًل اگر ما در حوزه 
تولیدات کشــاورزی یا تولیــدات صنعتی نیاز داریم 
داخل کشــور با اتــکا به مزیت هــای خودمان چیز 
جدیدی را ایجاد و تولید کنیم، باید آموزش   های الزم 
را به نیروی کاری که در مدرســه تحصیل می کند، 

ارائه دهیم. 
لذا باید ابتدا ِحَرف تولیدی مورد نیاز برای آموزش 
را شناسایی، ســپس ویژگی های شاغل هر حرفه را 
تجزیه و تحلیل و براساس آن ها برنامه های آموزشی 

مناسب را طراحی و تدوین کنیم.
 ضرورت های تولید را در راستای توسعه اقتصادی 
شناســایی کنیم و ببینیم چه چیزهایی باید تولید 
کرد که تولیــد بهینه اتفاق بیفتــد. اینجا عالوه بر 
نیز  دیگری  اســتاندارد های  استاندارد های شــغل، 

هستند و آن استاندارد آموزش است.
 بعد از تعیین اســتاندارد های آموزش و استاندارد 
شــغل، باید مالحظه شود آیا کســانی که آموزش 
دیده اند، به مهارت های موردنظر دســت یافتند و در 
میدان عمــل می توانند مهارت های خود را که ما به 

آن ها شایستگی های پایه فنی و غیرفنی می گوییم، 
عملی کنند یا خیر. یعنی اگر این شایســتگی ها به 
دســت آمدند، در این صورت استاندارد های شغلی 
با آموزش ادغام شــد ه اند و خروجی آن یک فعالیت 
صحیح و درست و یا یک تولید بهینه شد، فرد شاغل 
به شایستگی دست پیدا کرده و کاالهای تولید شده 
توسط او در بخش های متفاوت حتی ارایه خدمات، 
استاندارد است. به عبارت دیگر ارزشیابی های شایسته 
محور، ما را به تولیدات استاندارد نزدیک می کند و یا 
تولیدات ما را با اســتاندارد منطبق می کند. البته در 
این بین ما تنها به »کار« توجه نداریم بلکه در کنار 
تولید باید به شایستگی های غیر فنی از جمله »اخالق 
حرفــه ای« و... نیز توجه شــود. در اخالق حرفه ای، 
عالوه بر رضایتمندی و احترام به شخصیت مشتری، 
باید به شخصیت و کرامت تولید کننده و مولد و نیز 
به کسانی که ســرمایه گذار هستند، احترام گذاشت. 
اقتصاد مقاومتی با احتــرام به کار ایرانی و صاحبان 
سرمایه گره خورده است و باید در آموزش های فنی 
و مهارتی به این مجموعــه به صورت یکجا و درهم 
تنیده توجه کنیم تا سرمایه ، نیروی کار،  استانداردها 

و رضایت مشتری با هم لحاظ شوند.

برنامه های درسی فنی و حرفه ای در  نقش   
تولید و اشتغال چیست؟

• ما باید نیازهای بازارکار را شناســایی کنیم و در 
آموزش به آن ها پاسخ بدهیم. در واقع، نیازها در حوزة  
فنی وحرفه ای به زبــان آموزش تحقق می یابد یعنی 
برنامه های آموزشی و درسی ما باید این نیاز ها را به 
زبان آموزش ترجمه کنیــم تا برنامه را تولید کنیم. 
در اینجا الزم است که نیاز ها را مشخصًا از صاحبان 
حرف، صنایع و بنگاه های اقتصادی تولیدی و تجاری 
بگیریم و از زبان آن ها بشنویم که چه آموزش هایی را 
احتیاج دارند. همچنین، برای طراحی برنامة درسی 
از کارشناســان و صاحب نظران و خبرگان اهل فن، 
صاحبــان حرف و صنایع اســتفاده می کنیم. ایجاد 
انســجام بین نیازهای گروه هــای مختلف تبدیل به 

برنامة درسی شود. 
در برنامــة درســی، روش اشــاعة  برنامه و روش 
آموزش برنامه، ویژگی هــا و مهارت های هنرآموزان 
)یاددهندگان(، و در عین حال نظام اجرای ارزشیابی 
شایســته محور را باید پیش بینــی و طراحی کنیم. 
عالوه بر این ها تجهیــزات الزم، امکانات کارگاهی، 
فضای مناســب و سازمان دهی انســانی مناسب نیز 
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در اجــرای آموزش ها مطرح هســتند که به اعتقاد 
من هشت ســرفصل را شکل می دهند و در مجموع 

می شوند برنامة  درسی.
از طرف دیگر، استاندارد هایی که ما امروز در کشور 
تهیه و تدوین کرده ایم استاندارد های ملی ما هستند، 
به تعبیری توســط وزارت کار و رفاه امور تأمین امور 
اجتماعی و سایر دستگاه های دیگر اعالم شده اند. ما 
باید این اســتاندارد ها را به روز آوری و کارآمد و مؤثر 
کنیم. این مجموعه باید به لحاظ ملی مجدداً طراحی 

شود و برنامة  درسی به این نیاز ها توجه کند. 
اما نکتة  مهم تر این است که ما نباید نیروی انسانی 
جوانی را کــه در اختیار داریم، تنها برای اشــتغال 
ملی  آموزش بدهیم. البتــه احتمال اینکه در آینده 
سر ریز منابع انســانی هم داشته باشیم، وجود دارد. 
یعنی آموزش دیدگانی خواهیم داشــت که می توان 
بــه عنوان نیــروی کار صادر کرد. بــا توجه به این 
موضوع باید استاندارد های بین المللی، ایسکو 2008 

)Isco2008( را هم در برنامه ببینیم.

 نقش ارزشــیابی مبتنی بر شايستگی در 
کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای را 

چگونه می بینید؟ 
• ارزشــیابی روش های گوناگونــی دارد. مثاًل در 
دبستان و دبیرستان در رشته های نظری  ارزشیابی ها 
عمدتًا ، ارزشــیابی های تکوینی هستند و گاهی نیز 
مبتنی بر حافظه هستند. در بعضی جاها هم کارهای 
آزمایشگاهی، کتابخانه ای یا کارگاهی اتفاق می افتند. 
اما در رشــته های فنی و حرفه ای دانش این روش به 
تنهایی کافی نیست. این دانش باید با مهارت تلفیق 
شود و لذا ارزشیابی شایســته محور، یعنی به ظهور 
رسیدن دانش فنی که در ذهن و دست دانش آموز و 

هنرجو اتفاق افتاده باید، نشان داده شود. 
برای مثــال هنرجوی اتومکانیــک حفظ می کند 
که عملکرد احتراق در موتــور خودرو چگونه انجام 
می شــود، و یا چهار عمل اصلی برای انتقال قدرت 
چیســت؟ انتقال نیرو چگونه به قســمت های دیگر 
منتقل می شــود. بنابراین دانش اموز این ها را حفظ 
می کند و شــاید با وسایل شبیه سازی و رایانه ای هم 
یاد می گیرد، کــه این باید بیایــد روی خودرو این 
مراحل را ببیند و عمل کند. مثاًل خودروهای قدیمی 
کاربراتــوری بودند، اما حاال خودروهــا انژکتوری یا 
الکترونیکی شــده اند. هنرجو باید بتواند کار کند یا 
مثاًل سیســتم برق ماشین می خواند. این ها را خوب 

هم حفظ اســت و خوب هم می تواند در نقشه نشان 
بدهد حاال در میدان عمل واقعی.

»شایســته محــوری« یعنی رســاندن هنرجو به 
سطحی که بتواند شایستگی خودش را نشان بدهد. 
هــم به لحاظ فنی و هم به لحاظ اخالق حرفه ای. به 
عالوه، باید نسبت به ایمنی و مسائل زیست محیطی 
حساس باشــد. اینکه یک تکنسین )کارگر ماهر( یا 
مهندس وقتی وارد کارگاه ها می شود، اولین چیزی 
که ما انتظار داریم، به عنوان شایســتگی از خودش 
نشان دهد، رعایت ایمنی است. یعنی همین که وارد 
کارگاه شد، از کاله، لباس کار و کفش ایمنی استفاده 
کند، به وارســی محیط کارگاه بپردازد، به نگهداری 
و ســرویس و نحوه اســتفاده از تجهیــزات کارگاه، 
ابزار آالت و وســایل دقت کند، فرایند کار را درست 
انجام دهد تا به تولید برسد، و بعد از کنترل کیفیت 
برچســب الزم را روی محصول  نهایی بزند. مهندس 
ناظر یا مدیر پروژه وقتی به شایســتگی می رسد که 

بتواند همة  این ها را در عمل انجام دهد.
 ارزشیابی شایســته محور این گونه است، نه اینکه 
هنرجــو یک ورقة  کتبی بنویســد یــا یک توضیح 
شفاهی بدهد یا مثاًل در کارگاه انجام کاری را نشان 
دهــد. او باید بتواند در میدان عمل کار را انجام دهد 
و شایستگی های خود را در اندازه های کوچک و قابل 
قبــول به نمایش بگذارد. اگر هنرجو به شایســتگی 
رســیده باشــد، تضمین کننــدة  کیفیت محصول 
تولیدی اســت و اگر نتواند تضمین کنندة  کیفیت 
در تولید باشــد، نمی تواند رضایت مشتری را جلب 
کند. اگر رضایت مشــتری جلب نشود، تولید ملی پا 
نمی گیرد. اگر تولید ملی پا نگیرد، به جای صادرات، 
مصرف داخلی و واردات خواهیم داشــت و با واردات 
بی حســاب و کتاب کاالی خارجی اقتصاد مقاومتی 

اتفاق نمی افتد.

 موضــوع کنکور و ارزشــیابی مبتنی بر 
شايستگی چه برخوردهايی دارند؟

• کنکور باید برچیده شــود. من معتقدم ســتون 
خیمة کنکور باید کشــیده شــود. کنکور استعداد 
کش اســت. کنکور زمانی راه حل بود که ما مشکل 
انتخاب دانشــجو داشتیم و تعداد داوطلبان از تعداد 
صندلی های دانشگاه بیشتر بود. یعنی مثل قرعه کشی 
عمــل می کرد و راه حق نبود. راه حل دیروز، خودش 
امروز تبدیل به مشــکل شــده اســت. این راه حل 
بــرای لحظة  بحرانی بود. امروز که چنین نیســت. 
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دانشگاه های ما امروز صندلی های خالی دارند. ما به 
شــغل و کار نیاز داریم. در واقــع، ما امکانات داریم، 
دانشــجو استعداد دارد و کشــور هم نیازمند است. 
دانشــجو باید با توســعة متوازن هدایت شود. یعنی 
هدایت دانشجو باید متناسب با برنامه های توسعه و 
مبتنی بر توسعة  متوازن باشد. امکانات را دولت باید 
فراهم کند و فرد هم باید عالقه و اســتعداد داشــته 

باشد، نه فقط عالقه.
 باید آمایش ســرزمین داشــته باشــیم و آیندة  
اشتغال کشور را دســتگاه های سیاست گذاری مثل 
ســازمان برنامه و بودجه، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت صنایع و دستگاه های خدماتی دیگر 
رقم بزنند. باید بگویند که ما در آمایش ســرزمین، 
مثاًل برای چشــم انداز ســال 1404 یا برای 20 تا 
50 سال آینده، به چه شــغل هایی نیاز داریم و این 
شــغل ها کجا باید متمرکز شود. مثاًل ما قصد داریم، 
رشته های کشاورزی را توسعه دهیم. ابتدا باید بدانیم 
که رشته های کشاورزی در  کدام استان ها و با کدام 
محصوالت مزیت نســبی دارند. مــا باید مزیت های 
نســبی و بازار را بشناســیم و بر این اساس آموزش 

بدهیم.
 لذا، کنکور برای این بود که تراکم دانشــجو پشت 
درهای دانشگاه ها را هدایت کند. االن که این شرایط 
وجود ندارد این مشــکل را داریم که جوان ســاکن 
آذربایجان شــرقی می خواهد پزشکی بخواند و چون 
در شهر خودش نمی تواند در این رشته تحصیل کند، 
مجبور اســت خوابگاه بگیرد و در یزد درس بخواند. 
این که نمی شود. دانشــگاه یزد خودش عالقه مند و 
داوطلب دارد. بله زمانی ممکن اســت صندلی های 
دانشــگاه یزد در آن رشته از نیروی بومی پر نشود و 
آمایش ســرزمینی می گوید ما 50 تا جراح ناباروری 
نیاز داریم که محل ناباروری در یزد متمرکز اســت. 
از این 50 نفر، 20 نفر از یزد تأمین می شــوند و 30 
دانشــجوی دیگر باید از سایر شهرها بیایند و یا مثاًل 
دانشــگاه تبریز، دانشکدة صنایع دستی فرش دارد و 
ممکن اســت نتواند آن 300 -200 دانشجوی این 

رشته را از خود تبریز بگیرد.
کنکور فنی و حرفه ای هم باید متناســب با شرایط 
فنی و حرفه ای طراحی شــود، نه کتبی و یک ساعته. 
فنی و حرفــه ای یعنی دانشـ  مهارتـ  شایســتگی. 
این ها را باید بسنجیم. در هر صورت کنکور معیوبی 
که االن وجود دارد، اســتعداد کش اســت و منابع 
انســانی و مادی را هدر می دهــد. امروز اگر برچیده 

بشود، از فردا برچیدنش سود بیشتری دارد.

 ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
برای ترويج و آموزش ارزشــیابی مبتنی بر 

شايستگی چه راهکارهايی دارد؟
• اشــاعة  برنامه ها نیازمند برگــزاری کالس های 
توجیهی و دوره های آموزشی است. در برنامة  درسی، 
ارزشــیابی یکی از مراحل یادگیری است و ما آن  را 
از این مرحله جدا نمــی بینیم. لذا وقتی که فرایند 
یادگیری ـ یاد دهی را طراحی می کنیم، ارزشــیابی 
را در آنجا جاســازی کرده ایم و نهادینه شــده است 
و معلم یا مربی و اســتاد کار یــا هنر آموز باید آن را 
در فرایند یادگیری - یاددهی و ایجاد مهارت رعایت 
کند. لذا اولین قدم در اشــاعة  ارزشــیابی مبتنی بر 
شایســتگی تثبیت آن در خود برنامه اســت. ثانیًا 
آموزش های ضمــن خدمت یا پیش از خدمت برای 
مربیــان و هنرآمــوزان ارائه دهیم. ثالثــًا، در مقام 
اجرا، معاونت های آموزشــی این کار را انجام دهند. 
چهارمین کاری که می توانیم انجام دهیم این است 
که بر سودمند بودن ارزشــیابی های شایسته محور 

تاکید کنیم تا این موضوع برای مردم جا بیفتد. 
مثاًل اگر فردی کتاب عالئم راهنمایی و رانندگی را 
بخواند و یاد بگیرد، قسمت فنی اش را هم حفظ کند و 
چندی هم با یک خودروی کوچک رانندگی کند، آیا 
می تواند کامیون براند؟ خیر. در ارزشیابی شایستگی 
محور، او باید بتواند با ماشــین بزرگ در خیابان های 
شــهر رانندگی کند. به عالوه، امتحان دیگری هم از 
او می گیرند: رانندگی تپه. چون همیشــه در خیابان 
صاف رانندگی نمی کند و گاهی باید به گردنه ها برود، 
از روی تپه بگذرد، کنار تپه ممکن اســت یخ بندان 
باشــد و یا تپه سرباالیی داشــته باشد. یعنی او باید 
عماًل نشــان دهد که بلد اســت و یا مثاًل در کارگاه 
ریخته گری باید یاد بگیرد چگونه کوره را روشن کند. 
این کار را ابتدا باید در کنار هنر آموز و اســتاد کار یاد 
بگیرد و بعد به طور مســتقل عمل کند. او باید قادر 
باشد مواد مذاب را در قالب بریزد و قالب بندی را یاد 
بگیرد. در کتاب نوشته است که قالب دو یا سه تکه 
دارد و مغزی فالن جاست، اما عماًل نشان نمی دهد. 
ما باید این ارزشیابی را ترویج کنیم. تولید و ضمانت 
کیفیت زمانی میسر است که عامل کار صالحیت و 
شایستگی داشته باشد و صالحیت و شایستگی باید 

احراز شود.
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مقدمه
مفهــوم »الگو«1 ناظر بر طرحی ذهنی اســت كه 
امكان تفكر و تأمل نظری یــا عملی را در عرصه ای 
معین یا در مورد چیز خاصی فراهم می آورد. الگوهای 
مطرح شده در این نوشتار از نوع تبیینی اند كه سعی 
در توصیف رابطة بین اجزای »شایستگی« با سطوح 
آن دارند. واژة شایستگی در فرهنگ لغات عمومی به 
معنای لیاقت، كاردانی، مهارت و تبحر و در فرهنگ 
لغات تخصصی مدیریت به معنی صالحیت، اهلیت، 
قابلیت و توانایی آمده است. همچنین، در متون دینی 
و مدیریت اسالمی اصل شایستگی و كفایت به عنوان 
اصلی مترقی برای ادارة امور جامعه مطرح شــده و 
در ابعــاد متفاوت مورد تأكید قرار گرفته اســت. در 
این خصوص در »سورة نساء« آیة 58 شایستگی به 
عنوان اهلیت، و مدیریت به عنوان امانت معرفی شده 

است: »ان اهلل یامركم ان تودوا االمانات الی اهلها.«

وجه مشــترك تعاریف شایســتگی و كاردانی این 
اســت كه حاصل تركیب دانش، مهــارت و نگرش 
مطلوب در انجام كار اســت؛ تركیبــی كه عمدتًا به 

وسیلة آموزش مبتنی بر شایستگی حاصل می آید.
آموزش مبتنی بر شایستگی مدلی از آموزش است 
كه امروزه به دالیل برخورداری از اثر بخشی الزم در 
بهبود بهره وری مورد توجه برنامه ریزان آموزشــی و 

درسی قرار گرفته است.
شایســتگی دارای مراتب و ســطوحی است كه در 
سطح بندی های متفاوت، چهار سطح توافق و كاربرد 
بیشتری پیدا كرده است. همچنین، شایستگی دارای 
اجزا و عناصری است كه در یك دیدگاه شامل دانش، 
مهارت و نگرش و در دیدگاه دیگری براســاس اسناد 
تحولی، شامل علم، عمل، ایمان، و اخالق و تفكر است.

الگوی ارتباط دهی سطوح 
ـــگی و عناصر آن شايست

حسن آقابابايی مقاله

كلیدواژه ها: 
سطوح شایستگی، عناصر 
شایستگی، مهارت، دانش، 
نگرش
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الگوی ارتباط دهی سطوح 
ـــگی و عناصر آن شايست

مفهوم شايستگی
 ،»AT&T« واژة شایســتگی ابتدا توسط شــركت
یكــی از بزرگ ترین شــركت های مخابراتی در دنیا 
در حوزه ســازمانی به كار برده شــده است. در دهة 
1960 میالدی رویكرد شایســتگی به صورت رسمی 
آغاز به كاركرد و »دانشگاه هاروارد« دراین بین نقش 

اصلی را داشت.
واژة شایستگی در فرهنگ لغات عمومی به معنای 
لیاقت، كاردانی، مهارت و تبحر اســت و در اصطالح 
توانایی انجام كار برابر اســتاندارد تعریف شده است. 
فرهنگ آكســفورد )2005( شایســتگی را قدرت و 

ظرفیت انجام یك وظیفه تعریف كرده است. 

انواع شايستگی ها
شايستگی حرفه ای: فردی كه از دانش، مهارت 
و توانایی الزم برای انجام شــغل برخوردار اســت، 
می تواند مســائل و وظایف شــغلی خــود را به طور 
مستقل و انعطاف پذیر انجام دهد، و توان برنامه ریزی 
بــرای آینده در حــوزة كاری خــود را دارد، از این 

شایستگی برخوردار است.
شايســتگی فنی: یعنی جذب و همگون كردن 
قابلیت هــای شــناختی و مهارت هــای حركتی در 

چارچوب و مقررات مورد نیاز شغل.
شايستگی روش شناسی: عبارت است از توانایی 
خودآگاه سازی و جذب یادگیری های بنیادی و كسب 

تكنیك های مورد نیاز كار.
شايســتگی های فردی: توانایــی عكس العمل 
و دریافــت بازخــورد در مقابل عمــل خویش. این 
شایســتگی موجب شــناخت  خــود، تقویت حس 
مســئولیت پذیری، گســترش عالقه هــای فردی و 

خودراهبری می شود.
شايستگی اجتماعی: به معنی توانایی همكاری 
و هم زیســتی با دیگران از طریق جذب و یادگیری 

مهارت های پایة ارتباطی و همكاری است.
همچنین، بــا نگاهی به مباحث مطرح شــده در 
»سند مبانی نظری و فلسفة تعلیم وتربیت« )مصوب 
1390( درمی یابیم كه مفهوم شایستگی مورد توجه 
سیاســت گذاران و طراحان این سند بوده است. در 
»ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« نیز یكی از 
مفاهیم كلیدی مفهوم شایســتگی است. در بخش 
كلیات این ســند در تبین مفهــوم »تعلیم وتربیت« 
آمده اســت: رســیدن به مراتبی از حیــات طیبه 
مستلزم كسب »شایســتگی«های پایه دانسته شده 

است«. در ســند مبانی نظری سند تحول منظور از 
شایستگی مجموعه ای تركیبی از صفات، توانمندی ها 
و مهارت های ناظر بر همة جنبه های هویت )عقالنی، 
عاطفی، ارادی و عملی( اســت كه متربیان در جهت 
درك و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود )برای 
دستیابی به مراتب حیات طیبه( باید آن را »كسب« 

كنند.
اصطالح شایســتگی برای توصیف مجموعه ای از 
رفتارهایی به كار می رود كه تركیبی پیچیده و واحدی 
از دانــش، مهــارت، توانایی ها و انگیــزه را منعكس 
می كند و با عملكرد در یك نقش خاص مرتبط است. 
كاتانو و همكارانش )2001( دریافته اند كه در اكثر 
تعریف های شایستگی گروه هایی از رفتارهای  مرتبط 
یا (KSAO2)هایی مورد نیاز با جنبه عملیاتی قلمداد 

می شوند.
Knowledge : دانش و ساختار فنی و تخصصی شغل 

كه مستقیمًا در عملكرد شغلی دخالت دارد.
Skills: مهــارت و تــوان انجــام وظایفی كه بر 
اســتفاده از ابزار و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 

است.
Abilities : توانایی و قابلیت انجام فعالیت های 
جسمی و ذهنی موردنیاز وظایفی كه ابزار و تجهیزات 
در آن دخیل  نیســتند و غالبًا كاربرد اصول علمی 
و مبتنــی بر دانــش كار را منعكس می كنند؛ مانند 

توانایی تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در تقاضا. 
other characteristig : ویژگی های دیگر شامل 

انگیزه، تمایالت، و ُخلق وخوست.
در مجموع می توان ادعا كرد كه شایستگی تركیبی 
پیچیده از انگیزه، توانایی های ذهنی، دانش كاربردی 

و مهارت عملی است.

توانایی های 
ذهنی

انگیزه و
دانش نگرش

مهارت
عملی

شايستگی
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تعريف عملیاتی شايستگی
به مجموعة اثبات شده ای از دانش، مهارت و نگرش 
مورد نیاز برای انجام یك »تكلیف كاری«3 براساس 
استاندارد، شایستگی گویند كه در حوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای به سه دستة فنی، غیرفنی4 و عمومی 

تقسیم می شود.

سطوح شايستگی
صرف نظر از اینكه یك تكلیف كاری در چه سطحی 
از صالحیت حرفه ای انجام می شــود، در هر محیط 
كاری ممكن است انجام هر كار با كیفیت مشخصی 
مورد انتظار باشد. سطح كیفی شناخته شده از یك 
شخص در محیط كار را سطح شایستگی مورد انتظار 

و نیاز گویند.
ســطح شایســتگی انجــام كار معیــار اساســی 
»ارزشیابی« است. بین كشورهای مختلف نظام های 
سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارند، اما نظام 

چهار سطحی معمول ترین آن ها به نظر می رسد.

یكی از شناخته ترین این سطح بندی ها »سطح بندی 
شایستگی وهبا« )2008( شامل چهار سطح است:

 سطح يك شایستگی: آگاهی5
 سطح دو شایستگی: دانش6

 سطح سه: مهارت7
 سطح چهار: تسلط8

در نمودار 1 جزئیات این سطح ها نشان داده شده است.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

دانســتنی های پایه، داراي آگاهي و توانایی كار تنها تحت سرپرستی سطح پایه، فهرست كردن، 
تشخیص، سؤال كردن، توانایی كسب اطالعات، و نیازمند سرپرست بودن

دانش فنی انجام كار، توانایی انجام كار بدون سرپرستی به طور مستقل، توصیف، مشاركت، توضیح، 
كار با استفاده از خطوط راهنما و تشخیص زمان ارجاع به راهنما

ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر كارهای 
خود، سروكار داشتن با سطح وسیعی از كارها و فعالیت ها، كشف راه های افزایش مشاركت خود و 
دیگران، فراهم كردن خطوط راهنما و هدایت، ارائة شایستگی به دیگران، تعیین چشم انداز بیرونی

خبرگی در انجام كار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، ســازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی 
دیگران، اقتباس چشم انداز بلندمدت

نمودار 1
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فضای حالت در شايستگی
در آمــوزش مبتنــی بــر شایســتگی دو عنصر 
»شایســتگی« و »آگاهی« در عمل مورد توجه قرار 
می گیرنــد. هنرجو در فرایند یاددهیـ  یادگیری در 

چهار حالت قرار می گیرد:
حالت اول: آگاهی ندارد و شایســته هم نیست. 
از این حالــت  تحت عنوان منطقــة خطر نام برده 
می شود، به این معنی كه  هنرجو/ یادگیرنده باید به 

سرعت از آن گذر كند.
هنرجو/  هنــوز  ولی  دارد،  آگاهــی  حالت دوم: 
یادگیرنده شایســته نیســت. از این حالت به عنوان 

منطقة عبور و گذر نام برده شده است.
حالت ســوم: آگاهی دارد، و شایسته است. این 
حالت ناحیة هدف آموزشی برای شایستگی محسوب 
می شــود و قرار اســت هنرجو/ یادگیرنده با كسب 
دانش، آگاهی پیدا كند، با به كار بستن آن ماهر شود 
و با كاربرد آن در محیط های متفاوت به شایســتگی 

نائل شود.
حالت چهارم: مربوط به كسانی است كه ممكن 
است آگاهی نداشته باشند، اما شایستگی پیدا كنند 
كه در نظام  های آموزشی اســتاد ـ شاگردی چنین 

است. 
حالت های مزبور در جدول 1 نشان داده شده است.

 
با توجه به سطوح بیان شده در هدف های یادگیری 
و عملكردی )شامل عناصر دانشی، نگرشی و مهارتی(، 
به همراه ســطوح شایســتگی ها، دو الگوی تبیینی 
پیشنهاد می شود. مدل ها و الگوها بیانگر رفتار نظام ها 
و فرایندها هســتند. با طراحی الگو آسان تر می توان 
فكر كرد. این دو الگو ســعی دارند توصیف كنند كه 
هدف یادگیری در چه سطحی از شایستگی قرار دارد 
تا براســاس آن بتوان روش مناسبی برای تحقق آن 

هدف انتخاب كرد.

الگوی 1
ایــن الگو كه مبتنــی بر طبقه بنــدی هدف های 
یادگیری مارزانو اســت، ســه نظام9 و یك »حیطة 
دانشــی«10 دارد، كه هر ســه برای تفكر و یادگیری 

الزم اند. این سه نظام عبارت اند از:
 نظام شخصی11

 نظام فراشناختی12
 نظام شناختی13

هنگامــی كه در انجام یك كار جدید اختیار و حق 
انتخاب وجود دارد، نظام شــخصی تصمیم می گیرد 
كه آیا رفتار فعلی ادامه یابد یا فرد مشــغول فعالیت 

جدیدی شود.
نظام فراشناختی، هدف ها را یكپارچه می کند )در 
یك مجموعة واحد( و مســیر دســتیابی آن ها را تا 
تحقق تمام و كمال و بدون اشــكال هدف ها تعقیب 

می کند.
جدول 1.

شايستهغیرشايسته
4: از راه كشف )درك مستقیم( می داند و انجام می دهد1: نمی داند كه نمی داندغیرارادی

3: می داند و انجام می دهد آنچه را كه نیاز دارد2: می داند كه نمی داندآگاه و ارادی
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نظام شــناختی همة اطالعات ضــروری و الزم را 
پردازش می کند و حیطة دانشی، محتوا و مضمون را 

پوشش می دهد )جدول 2(.

جدول 2.

نظام شخصی
هیجانات مربوط به دانشباور و اعتقاد به كاراییباور و اعتقاد به اهمیت دانش

نظام فراشناختی

تعیین هدف های یادگیری
نظارت بر اجرای دانش 

)تحقق بخشیدن(
نظارت بر دقت و درستینظارت بر وضوح و روشنی

نظام شناختی

تجزیه و تحلیل»ادراك«14 )فهم(بازیابی دانش
»به كارگیری دانش«15 
)بهره برداری دانش(

ـ فراخوانی
ـ اجرا

ـ استنتاج
ـ تفسیر و تحلیل

ـ بازنمایی

ـ جور كردن
ـ دسته بندی كردن

ـ مطالعة مقدار و نوع خطا )تحلیل 
خطا(

ـ تعمیم دادن
ـ تصریح كردن )معین كردن(

ـ تصمیم گیری
ـ حل مسئله

ـ تحقیق آزمایشگاهی
ـ پژوهش

حوزة دانشی
روندهای فیزیكی )بدنی(روندهای ذهنیاطالعات

حوزة دانشی
در آموزش ســنتی قدیم تمركــز اغلب آموزش ها 
بــر بخش دانش بــود. همواره فرض بــر این نهاده 
شــده بود كه دانش آمــوزان، قبل از اینكــه دربارة 
موضوعی به طور جــدی و واقعی بتوانند فكر كنند، 
به مقدار قابل توجهی دانش نیاز دارند. متأسفانه، در 
کالس های درس ســنتی و قدیمی، آموزش به ندرت 
فراتر از انباشت و تراكم دانش حركت می کرد و قفسة 
ذهنی دانش آموزان كه پر از حقایق دانشی بود، بعد 

از آخرین امتحان به سرعت خالی می شد. 
دانش عاملی اصلی و حیاتی در تفكر اســت. بدون 
داشــتن اطالعات كافی دربارة موضــوع یادگیری، 
عملكــرد نظام های دیگر خیلی ضعیف می شــود و 
قادر به مهندســی فرایند یادگیری نخواهد بود. یك 
خودروی قدرتمند با آخرین فناوری روز دنیا نیازمند 
سوخت است تا بتواند حركت كند. بنابراین می توانیم 
بگوییم كه دانش عبارت است از سوختی كه فرایند 

تفكر را توانمند و آن را قدرتمند می سازد.
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در این الگو دانش در سه طبقه معرفی می شود:
1. اطالعات16

2. روندهای ذهنی17
3. روند های فیزیكی18 )بدنی(

به عبارت ســاده تر، مشخص كردن اینكه اطالعات 
مفهوم چه دانشی را به ما می دهد و روندها، چگونگی 

دستیابی به آن را مشخص می كنند.

اطالعات
اطالعات شــامل »ســازمان دهی ایده ها«19، مانند 
اصــول تعمیــم، و »جزئیــات«20، ماننــد واژگان 
)اصطالحات واژه ای( و حقایق )واقعیت( است. اصول 
تعمیم اهمیت دارنــد، زیرا به ما اجــازه می دهند، 
اطالعات زیادی را با تالش كمتری و با دســته بندی 
مفاهیم، ذخیره كنیم. برای مثال، شــخصی ممكن 
اســت هرگز دربارة اكباش21 چیزی نشنیده باشد. 
اما وقتی كه دریابد این حیوان نوعی ســگ اســت، 

می فهمد كه كمی هم دربارة آن می داند.

روندهای ذهنی
روندهای ذهنــی می توانند فرایندها و مهارت های 
پیچیده ای را مرتب و منظم یا محدود كنند. نوشتن 
یك راهنما یا دســتور كار كوتاه برای ساده تر كردن 
كارها، ماننــد تكنیك ها، الگوریتم ها و اســتفاده از 
قوانیــن ســاده، نمونه هایــی از فعالیت های ذهنی 

هستند. خواندن نقشه یك تكنیك است، زیرا شامل 
مجموعه ای از فعالیت هایی اســت كه به رعایت نظم 
خاص نیاز ندارد. محاسبات و تقسیم های طوالنی كه 
از نظمی اســتوار و محكم پیروی می كنند و تغییر 
شرایط روی آن ها اثر نمی گذارد، یك الگوریتم است. 
قانونی مرتبط با ســرمایه داری كه برای موارد خاص 

به كار می رود، نمونه ای از قوانین ساده است.

روندهای بدنی )فیزيكی(
انــدازه و درجة )شــكل و نقــش( روندهای بدنی 
برای یادگیری با توجه به موضوع یادگیری متفاوت 
اســت. برای مثال، روند فیزیكی الزم برای مطالعه 
كردن كتاب تنها مســتلزم حركت چشم به سمت 
چــپ و راســت و هماهنگی مختصــری برای ورق 
زدن كتاب اســت. به عبارت دیگر، آموزش حرفه ای 
و بدنــی )جســمی( نیازمند فرایندهــای فیزیكی 
گسترده و پیچیده ای اســت؛ همانند آنچه در بازی 
تنیس یا ســاختن یك قطعه از لوازم منزل صورت 
می گیرد. نیرومندی )قدرت(، تعادل، چاالكی دستی، 
و به طور كلی، ســرعت از عوامل مؤثــر در كارایی 
فرایندهای فیزیكی هستند. بسیاری از فعالیت هایی 
كه دانش آموزان در اوقات فراغتشــان از آن ها لذت 
می برند، مانند ورزش یا بازی های رایانه ای، نیازمند 

اجرای روندهای فیزیكی مشخص و معینی هستند.

شايستگی
سطح 4

شايستگی
سطح 3

شايستگی
سطح 2

شايستگی
سطح 1

نظام شخصی

كنترل اجرایی

تحلیل

فهمیدن

بازیـابی

سطح بهره برداری از دانش
پردازش

اطالعات

روندهای ذهنی

روندهای روان حركتی

بعد دانش

انواع شايستگی ها: 
1. شايستگی فنی

2. شايستگی غیرفنی
)اخالق حرفه ای و ديگر موارد(

نمايه الگوی 1. اجزای شايستگی و ارتباط آن ها با سطوح شايستگی
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مثالعنصرشايستگی

ی(
ش

دان
م)

عل

1. دانش »بازشناسی و یادآوری آموخته ها«
1. اصطالحات متداول را می داند.

2. مفاهیم اساسی را می داند.
3. روش ها را می داند.

2. درک و فهــم »تفســیرها، ترجمه هــا، و 
خالصه های اطالعات معین«

1. اصول را می فهمد.
2. نظریه ها را می داند.
3. قوانین را می فهمد.

ت(
ار

مه
ل)

عم
 و 

كر
تف

1. کاربرد »به کارگیری اطالعات در موقعیتی 
متفاوت از آنچه عینًا آموخته و فهمیده شده 

است«

1. مفاهیم و اصول را در موقعیت جدید به کار می برد.
2. قوانین و نظریه ها را در موقعیت های عملی به کار می گیرد.

2. تجزیــه وتحلیل »تجزیــه کل به اجزای 
ترکیبی برای شناخت عناصر تشکیل دهنده 

آن«

1. ساختار یک اثر هنری را تجزیه و تحلیل می کند.
2. جدول ها و نمودارها را تجزیه و تحلیل می کند.

3. یک متن ادبی را تجزیه و تحلیل می کند.

3. ترکیب »ترکیب اجزا برای تشکیل چیزی 
نو«

1. اصول و قواعد را با یکدیگر ترکیب می کند.
2. طرح جدیدی ابداع می کند.

3. مطالب را با یکدیگر ترکیب می کند.

یا  ارزشــیابی »تصمیم گیــری، قضاوت   .4
انتخاب مبتنی بر معیارها و منطق عقلی«

1. یک اثر هنری را ارزشیابی می کند.
2. روش های تدریس را ارزشیابی می کند. 

3. قوانین یادگیری را ارزشیابی می کند.

1. تقلید »مشاهده مهارت و تقلید از آن«

1. از ابراز و وسایل تراشکاری آگاهی دارد.
2. از لحاظ جسمی برای تراشکاری آمادگی دارد.

3. به تراشکاری تا حدودی عالقه دارد. 
4. با کمک استادکار تراشکاری می کند.

2. اجرای مستقل »انجام عمل بدون کمک 
گرفتن از دیگران«

1. به تنهایی تراشکاری می کند.
2. به تنهایی نقاشی ساختمان انجام می دهد

3. به تنهایی می سازد.

3. دقــت »انجــام عمل با صحــت، دقت و 
ظرافت کافی«

1. با دقت موتور مولد را سیم پیچی می کند.
2. با دقت رادیو تعمیر می کند.
3. با دقت جوشکاری می کند.

4. هماهنگی حرکات »آمیختن بیش از یک 
مهارت و انجام هماهنگ آن ها«

1. با هماهنگی چشم و دست مجسمه می سازد.
2. با هماهنگی چشم و دست چکش می سازد.

3. با هماهنگی چشم و دست و گوش ارکستر را رهبری می کند.

5. عادی شــدن »انجام کامل یک مهارت یا 
بیشتر به آسانی و به طور خودکار«

1. با مهارت رانندگی می کند.
2. با مهارت تراکتور شخم می زند.

3. با مهارت قالی می بافد.

الگوی 2
در ایــن الگو كــه  از طبقه بندی اهــداف یادگیری 
بلوم استفاده شــده است، سعی در تبیین بین عناصر 
شایستگی )دانش و مهارتی و نگرشی( و سطوح آن دارد. 
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شايستگی
سطح 4

شايستگی
سطح 3

شايستگی
سطح 2

شايستگی
سطح 1

نمايه الگوی 2. اجزای شايستگی و ارتباط آن ها با سطوح شايستگی

انواع شايستگی ها:
1. شايستگی فنی

2. شايستگی غیرفنی، 
شامل )اخالق حرفه ای، 
مديريت منابع يادگیری 

مادام العمر، نوآوری، 
كارآفرينی و...(

فراشناختفراشناخت

دانش روندیدانش روندی
دانش مفهومیدانش مفهومی

دانش امور واقعیدانش امور واقعی

عنصر شايستگیـ  باورعنصر شايستگیـ  تفكر و عمل )مهارت(عنصر شايستگیـ  علم )دانش(
 و ايمان )نگرش(

فهمیدن

به یاد آوردن 

تبلور

سازمان بندی

ارزش گذاری

واكنش

دریافت

عادی شدن 

هماهنگی 
حركات

دقت

اجرای مستقل

تقلید

آفریدن

ارزشیابي

تحلیل 
كردن

 به كار بستن

با توجه به تجربه های سایر كشورها و تجربه های داخلی، الگوی 1 توصیه می شود.

مثالعنصرشايستگي

ي(
رش

نگ
ن )

ما
 اي

ر و
او

ب

1. دریافت »آگاهی وتوجه غیرفعال به پدیده یا محرک 
معین«

1. نسبت به اهمیت یادگیری آگاهی نشان می دهد. 
2. نســبت به نیازهای انسان و مسائل اجتماعی حساسیت نشان 

می دهد.
3. با دقت به فعالیت های کالس توجه می کند.

2. واکنش  »پذیرش انتظارات از طریق توجه یا واکنش 
نسبت به محرک ها یا پدیده ها«

1. قوانین مدرسه را رعایت مي کند.
2. برای انجام کاری ویژه داوطلب می شود.

3. از مطالعه شعر و ادب لذت می برد.

3. ارزش گذاری »نشان دادن رفتاری منطبق بر عقیده 
در موقعیت هایــی که اجباری بــرای اطاعت در میان 

نباشد«

1. به نقش علم زندگی روزمره ارج می نهد.
2. نسبت به رفاه و آسایش دیگران عالقه نشان می دهد.

3. خود را در قبال پیشرفت اجتماعی متعهد می داند.

4. ســازمان بندی »نشــان دادن رفتار حاکی از تعهد 
نسبت به ارزش ها«

1. نقش برنامه ریزی منظم در حل مسئله را می شناسد.
2. مطابــق توانایی ها عالیق و اعتقادات خویــش برنامه ای برای 

زندگی خود تدوین می کند.

5. تبلور »رفتار کلی مبتنی بر ارزش های درونی شده«
1. برای انجام کار مستقل از خود اعتمادبه نفس نشان می دهد. 

2. در فعالیت های گروهی عماًل همکاری می کند.
3. عادات خوب بهداشتی را جذب می کند.

 پی نوشت ها
1. Model
2. Knowledge, Skills, Abilities, 
other charateristics
3. Task

4. یكی دیگر از عنوان های این دسته از 
شایستگی ها، شایستگی های مشترك و 

محوری استخدام پذیری است.
5. Awareness
6. knowledge
7. skill
8. Mastery
9. System
10. Knowledge Domain
11. Self- System
12. Metacognitive System
13. Cognitive System
14. Comprehension
15. Knowledge Utilization
16. Information
17. Mental Procedures
18. Physical Procedures
19. Organizaing Ideas
20. Details
21. Akbash

 منابع
1. اسمعیلی، مهدی )1392(. طراحی 
برنامه ریزی  فرایندهــای  تدویــن  و 
درسی در آموزش های فنی وحرفه ای. 
دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی 

فنی وحرفه ای وکاردانش.
2. آقابابایی، حسن )1393(. چارچوب 
مهارت های تفکر در طبقه بندی جدید 

مارزانو از اهداف آموزشی.
3. نبی زاده، محمدعلی ]بی تا[.بررسی 
نقش آموزش مبتنی بر شایستگی در 

آموزش های فنی وحرفه ای.
4. دیانتــی، محمــد و عرفانی، مریم 
مفاهیــم  »شایســتگی،   .)1388(
وکاربردها«. مجلة تدبیر. شــمارة 6. 

تیرماه.
 )1388( مهــدی  اســمعیلی،   .5
مقدمــه ای بــر آمــوزش مبتنی بر 
شایســتگی، دفتر تألیــف کتاب های 

درسی فنی وحرفه ای وکاردانش.
6. فیض، مهدی )1394(، »تأملی بر 
مفهوم شایستگی«. روزنامة اطالعات. 

12 مهر.
7. جــوادی، محمدجعفــر ]بی تــا[. 
شایستگی های عام در برنامة درسی، 

کار حرفه ای و پرورش شایستگی.
8. باقــری، خســرو )1392(. الگوی 
مطلوب آموزش وپرورش در جمهوری 

اسالمی ایران.
9. Four stages of com-
petency–wikipedia 
contributors, The Free 
Encyclopedia.3Mar.2010.web 
4Mar.2010
10. http://yabaloii.blogfa.com/
post-8.aspx
11. competencies and 
KSAO, s Ottawa. public 1998 
kiersted, J.(-2 years, Journal 
(of25) Rewriting the discovery 
of grounded theory after 1996 
Locke, k

175   ويژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش/ پاييز 1396



مقدمه
فرایند ارزشیابی عملکردی مبتنی بر »شایستگی 
محوری« در نظام آموزشی جدید متوسطة دورة دوم 
سه سالة شاخة فنی وحرفه ای برای درس های فنی 
و غیرفنی، با شروع ســال تحصیلی 96-1395 در 
پایــة دهم به اجرا درآمد که هدف های آن، آموزش 
و تدریس با روش »فعالیت محور« و درهم تنیدگی 
)دانش، مهارت و نگرش( برای کسب شایستگی در 
سطح مورد انتظار برنامة درسی و در نهایت، تربیت 
و پــرورش نیروی کار شایســته و دارای صالحیت 
حرفه ای به منظور توسعة منابع انسانی و پاسخ گویی 

تجربة ارزشیابی مبتنی بر 
شايستگی در هنرستـــان

اعظم جهانگیری، محمد لطفی نیا، مصطفی سفیدروح، محمد جاللی مقاله

كلیدواژه ها: 
اینفوگرافی، شایستگی، 
ارزشیابی، پودمان، 
سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش، یاددهی 
ـ یادگیری

به نیاز بازاركار است.
در همین زمینه، به منظــور ارزیابی بازخورد روش 
جدید ارزشــیابی در اجرا، با طرح 9 پرسش کلیدی 
از آقایان مصطفی ســفیدروح، هنرآموز هنرستان 
شهید رجایی منطقة 18 تهران، و محمد لطفی نیا، 
کارشــناس دفتر تألیف و برنامه ریزی درســی رشتة 
صنایع چوب و مبلمان، محمد جاللی، هنرآموز رشتة 
کشاورزی، و خانم اعظم جهانگیری، هنرآموز رشتة 
انیمیشــن، پاسخ های داده شــده جمع بندی و برای 

مخاطبان عالقه مند در این ویژه نامه درج شده است.
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پرسش و پاسخ ها
1. آيا ارزشــیابی مبتنی بر شايســتگی بر 
کاهش اضطراب هنرجويان تأثیر داشته است؟
اضطــراب و دلهرة دانش آموزان در امتحان تاکنون 
به خاطــر تعداد زیــاد درس ها، حجم زیــاد محتوا، 
کمبــود وقت کافی برای مطالعه و یادگیری به خاطر 
انباشــته شــدن مطالب در روزهای قبل از امتحان، 
حفــظ کردن محض و کلمه به کلمة مطالب )صرفًا 
برای پاسخ گويی به سؤاالت( و... بوده است. این 
شرایط باعث می شــود فرایند یادگیری اتفاق نیفتد 
و دانش آمــوز همواره در جلســة امتحــان با دلهره 
و اضطراب روبه رو شــود. حال که ارزشیابی مبتنی 
بر شایســتگی حین آموزش و در پایان آموزش هر 
پودمــان )دانش، مهارت و نگــرش( به صورت 
یکپارچه انجام می گیرد، فشار کمتری به هنرجو وارد 
می شــود و اضطراب و نگرانی او تا حد زیادی قبل از 
آزمون از بین می رود. زیرا به تدریج درمی یابد، در این 
روش برای انجام کارها باید به دانسته ها، شایستگی ها 
و خودباوری خود متکی باشــد، نــه حفظ کردن و 
به خاطر ســپردن مطالب برای قبولــی در آزمون و 

مجاز شدن در امتحان عملی )کارگاهی(.
از طرف دیگــر، چون آزمون در نظام قبل فقط در 
چند ساعت محدود و مشخص برگزار می شد، هنرجو 
دچار اضطراب و نگرانی می شد. حتی در برخی موارد 
یك هنرجو الیق و با ظرفیت باال برای انجام مهارت، 
به دلیل مطالعة کم یا در شب امتحان درس خواندن، 
موفق به گذراندن درس نمی شــد. اما چون در روش 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، صالحیت و شایستگی 
هنرجو مورد ســنجش قرار می گیرد و با گذر از هر 
پودمان، حتی اگر موفق به کسب نمرة قبولی نشود، 
به آموزش و یادگیری پودمان بعدی وارد می شود و 
می تواند پودمان افتاده را مجدداً امتحان بدهد، این 
روش در ایجــاد انگیزه برای یادگیری و از بین رفتن 

اضطراب و نگرانی هنرجو بسیار مؤثر است.

2. آيا هدف های شايستگی تحقق يافته اند؟
برنامة تدوین شــده برای بررسی سطح شایستگی 
هنرجویان بســیار مفید و مؤثر اســت. زیرا دانش، 
مهارت و نگرش هنرجویان ســنجش و ارزشــیابی 
می شــود. ولی چون این روش در پایــة دهم برای 
اولین بار در دورة سه سالة نظام جدید دورة متوسطة 
دوم شاخة فنی وحرفه ای به اجرا درآمده است، هنوز 
مدیران، معاونان، هنرآمــوزان، هنرجویان و عوامل 

اجرایی دســت اندرکار هنرستان شــناخت کافی از 
بایدهــا و نبایدها ندارند و کاســتی هایی کم و بیش 
لمس و مشــاهده می شــوند. برای مثال، اطالع کم 
هنرآمــوزان از روش ارزشــیابی، چگونگــی انجام 
ارزشــیابی پایانی، تغییرپذیری بــا رویکرد جدید، 
ناکافی بودن زیرساخت ها و تجهیزات رایانه ای برای 
رشتة صنایع چوب، همچنین مواردی مانند کوتاهی 
در خرید مواد اولیة مورد نیاز قبل از شــروع ســال 
تحصیلی، در دسترس نبودن کتاب های درسی اصلی، 
مناسب نبودن بودجة سرانه و سایر موارد مشابه، بر 
تحقق صددرصد هدف های شایستگی تأثیرگذار بوده 
است. یقینًا در سال های آتی این مشكالت تا حدود 

زیادی مرتفع خواهند شد.
بنابراین، در مورد تحقق اهداف شایســتگی شاید 
هنوز زود اســت قضاوت درستی کرد، ولی با اجرای 
ارزشــیابی تعدادی از پودمان ها به طور قطع می توان 
گفــت، بســیاری از هدف های مــورد انتظار تحقق 
یافته انــد. با این حال، چون رســیدن به هدف های 
مدنظر عملکرد هنرجویان به صورت یکپارچه در ابعاد 
متفاوت )دانش، مهارت، نگرش ها، گرایش ها و باورها( 
بسیار سخت و زمان بر است، داوری در مورد برخی از 
شایستگی های غیرفنی برای هنرآموزان مشکل است.
در مجموع، با توجه به اجرای روش جدید ارزشیابی 
و اطالع کم مســئوالن اجرایی از جزئیات این روش 
که به تازگی اطالع یافته اند، هدف های شایســتگی 
آن گونه که مورد انتظار اســت، تحقــق نیافته اند و 
در صورت آگاهی کامل مســئوالن، قطعًا هدف های 

موردنظر تحقق می یابند.

3. آيا مديــران، خانواده هــا و... در اجرا 
همراهی داشته اند؟

با توجه به اســتقرار نظام جدید برای اولین بار در 
ســال تحصیلی 96-1395 )پایة دهم( نظام جدید 
سه سالة دورة متوسطة دوم شاخة فنی وحرفه ای در 
هنرستان ها، به دلیل برگزار نشدن دورة توجیهی قبل 
از شــروع سال تحصیلی برای مدیران، معاونان فنی، 
سرپرستان و کارکنان بخش های متفاوت هنرستان، 
و حتــی هنرآموزانی که در تابســتان 1395 دورة 
توجیهی آموزش کتاب های درسی جدیدالتألیف پایة 
دهم را گذراندند، تنها تا حدودی با روش ارزشــیابی 
جدید آشنا هستند، و از طرفی ابالغ نشدن به موقع 
بخشنامة دستورالعمل اجرایی ارزشیابی، و سردرگمی 
همکاران دست اندرکار آموزشی، انجام ارزشیابی در 
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نوبت اول سال تحصیلی جاری به تعلیق در آمد.
ارتبــاط با خانــوادة هنرجویان بیشــتر از طریق 
حضور در جلسات انجمن اولیا و مربیان، کالس های 
آموزش خانواده، مراجعات مکرر اولیا در طول ســال 
تحصیلی و یا تماس تلفنی با ارائة توضیحات توسط 
همکاران و آگاهی تدریجی، تاحدودی شکل گرفت 
و اغلــب خانواده ها در اجرای طــرح در حد بضاعت 
خود با مســئوالن همكاری و همراهی داشتند. برای 
مثال، اکثر هنرجویان رشتة صنایع چوب و مبلمان 
هنرســتان شهید رجایی منطقة 18 تهران در محلة 
یافت آباد که در این منطقه ســکونت دارند، به دلیل 
موقعیت منطقه که یکی از قطب های فعال صنعتی 
در زمینة ساخت وســاز و عرضة محصوالت تولیدی 
صنایع چوب )مبلمان خانگی، اداری، تزئینات چوبی، 
ســرویس خواب و...( است، با آگاهی و شناخت، دید 
باز و عالقه مندی به خاطر آشنایی بیشتر با این رشته، 
دســت به انتخاب آن زدند.همین امر باعث شد كه 
اولیای هنرجویان، هنرآموزان و حتی مدیران نیز در 
اجرا هم فکر و یاور یکدیگر باشند. تهیة رایانه، طراحی 
نرم افزارهای آموزشــی مرتبط با رشتة صنایع چوب 
و مبلمان، نظارت بر انجــام تکالیف، تهیة ابزارهایی 
مانند لباس کار، ماســک، عینک ایمنی، متر، مته، 
دریل شــارژی و... توســط اولیا بــه منظور برطرف 
کردن کمبود ابزار هنرســتان، نمونه ای از همراهی و 

مساعدت آنان است.

4. آيا در نظام اداری و ســامانه، اصالحات 
انجام گرفته است؟

نظام اداری و ســامانه با اندک تأخیر اصالح شــد، 
ولی اطالع رسانی این تغییرات به سطوح پایین تر به 
ترتیب از مدیر به معاون و هنرآموز به کندی صورت 
گرفت. البته سامانة ثبت نمرات با دیگر سامانه های 
آموزش وپرورش زیاد هماهنگ نیست. اکثر مدیران 
در حــال حاضر یک نمــون برگ تهیــه کرده اند و 
هنرآمــوزان نمرات پنج پودمان )مســتمر و پایانی( 
را در آن ثبت می کنند تا به محض اصالح ســامانه، 

نمرات ثبت شوند.
یكی دیگر از مشکالت موجود در اجرای ارزشیابی 
این بود كه مستندات نمره و ارزشیابی هنرجویان باید 
در ســامانه های دانش آموزی »سناد« و »دانا« ثبت 
می شــد، اما امكان ثبت نتایج براساس دستورالعمل 
چگونگی ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی،  وجود 
نداشت. لذا الزم است هرچه سریع تر نگارش جدید 

سامانة دانا به مدارس ارسال شود.
از طرف دیگر، در ســال تحصیلی بــه دلیل ابالغ 
دیرهنگام بخشــنامة دســتورالعمل ارزشیابی، بین 
همکاران ســردرگمی به وجود آمد و این موضوع به 
هنرجویان هم منتقل شد که به ایجاد دلهره در آنان 
انجامید. البته با ابالغ چگونگی دستورالعمل اجرایی 
ارزشیابی هنرجویان و با توجیه و آشنایی با هدف ها و 

روش اجرا، این مشکل تا حدودی برطرف شد.
در رشــتة کشــاورزی، همواره در ابتدای ســال 
تحصیلی، چــون هنرجویان به صــورت گروهی در 
کارگاه ها آموزش می بینند، به راحتی می توان با کار 
گروهی و مشارکتی ارزشــیابی به صورت فرایندی 
در طول ســال تحصیلی انجــام داد و هنرجویان با 
یادگیری تدریجی مهارت، دانش و... در هر پودمان، 
بــدون اضطراب و دلهــره، مراحل آمــوزش را طی 
می کنند و نگرانی روز امتحان برای آن ها وجود ندارد. 
البته استفادة درســت و بجا از کتاب همراه هنرجو 
در آزمــون، یکــی از عوامل مهــم کاهش اضطراب 
و نگرانی و دلهره اســت. زیرا با همراه داشــتن این 
كتاب در جلســه امتحان و به كمك آن، وی بدون 
داشتن دغدغه و دلهره و فراموشی مقیاس ها و اعداد 
جدول ها و روابط کاربردی،  ریاضی، فیزیك و... کار 

خود را انجام می دهد و از آزمون لذت می برد.

5. چه چالش هايی در رشــته ای که شــما 
آموزش می دهید، در اجرای ارزشیابی مبتنی 

بر شايستگی وجود دارند؟
رشــتة صنایع چوب و مبلمان رشــته ای نســبتًا 
پرهزینه اســت. به دلیل کمبــود بودجه های جاری 
هنرســتان، امکان ســپردن پروژه های درسی به هر 
هنرجو وجــود ندارد و باید پروژه هــا گروهی انجام 
گیرند که روند ارزشــیابی را مختــل خواهد كرد. از 
طرف دیگر، محصوالت ســاخته شده در این رشته 
مخاطب عــام و قابلیت بازیافت یا فروش دارند، ولی 
به دلیل قوانین حاکم بر آموزش وپرورش، معمواًل یا 
دوباره برش می خورند و تا حدودی مورد استفاده قرار 
می گیرند، یا در جایی انبار و مستهلک می شوند. اگر 
سازوکار درســتی برای فروش محصوالت پایه ریزی 
شــود، می توان محصوالت ساخته شده در کارگاه را 
به هنرجو یا ســایر افراد به قیمت مناســب فروخت 
و از محــل درامد آن، هزینــة خرید مواد اولیة مورد 
نیاز پروژه های بعدی را تأمین کرد. این طرح مزایای 
زیادی دارد، مانند تکمیل کامل پروژه به دلیل عرضة 
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آن به خود هنرجو، تمایل و دقت بیشتر هنرجویان در 
امر ساخت، و افزایش مهارت یادگیری و خودباوری 

هنرجویان در ساخت وساز.
با توجه به برنامه ریزی صــورت گرفته قرار بر این 
اســت که هنرجویان در پایة دهم با دســتگاه های 
خطرزایی مانند دستگاه های برش کار نکنند )البته 
در پایه های 11 و 12 همة هنرجویان با ماشین آالت 
صنایع چوب سروکار دارند( و قطعات برش خورده را 
فقط مونتاژ می كنند و استادکار رشته هم باید برای 
کل هنرجویان )یا حداقل گروه های تعیین شده برای 
کارگاه( وقت خود را صــرف آماده کردن قطعة کار 

كند که هم زمان بر است و هم طاقت فرسا. 
یکی از مهم ترین چالش ها در این رشته زمان بسیار 
کم کالس هاست. زیرا برای کسب مهارت و شایستگی 
به فعالیت و کار زیاد نیاز اســت و مطالب موجود در 
کتاب ها بــا زمانبندی موجــود در برنامه ریزی های 
صورت گرفتة درسی با هم تناسب ندارند. نیاز است 
زمان درس های تخصصی بیشــتر شــوند تا کیفیت 
کسب شایستگی ها نیز افزایش یابد و زمان درس های 

عمومی غیرضروری کاهش یابد. 
چالش دیگــر در آموزش و ارزشــیابی مبتنی بر 
شایستگی در رشــته های کشاورزی، مغایرت شروع 
سال تحصیلی و ایام حضور هنرجویان در هنرستان 
بــا برخی از فعالیت های عملی پیش بینی شــده در 
برنامه های درسی است. به دلیل اینکه گیاهان زراعی، 
باغی، دام و طیور و آبزیان، موجوداتی زنده هســتند 
و از نظر فصل رشد و تکثیر و سایر عملیات، تولید و 
پرورش و نگهداری آن ها در زمان های خاصی انجام 
می پذیرد كــه غالبًا مصادف با تعطیــالت نوروزی، 
تابســتانی یا ایام امتحانات هنرجویان اســت. برای 
مثال، فصل کاشــت، داشت و برداشــت بسیاری از 
محصوالت زراعــی و یا باغــی در مناطق گوناگون 
آب وهوایی متفاوت است. به همین دلیل در صورت 
خرید  تجهیــزات با فناوری پیشــرفته، می توان از 
تأسیســات و تجهیزات مدرن کشاورزی بهره گرفت 
و تا حدودی بخشی از این مشکالت را برطرف کرد. 
از دیگر چالش های موجود در آموزش و ارزشــیابی 
رشته های گروه کشاورزی و غذا، فرسودگی و قدیمی 
بودن امکانــات و تجهیزات موجــود در کارگاه های 
آموزشــی هنرستان هاســت. با توجه به هزینة باالی 
تجهیز کارگاه های نوین آموزش کشاورزی، ضروری با 
نوسازی هنرستان های كشاورزی، کارگاه های جدیدی 

طبق استاندارد با تجهیزات ایمن احداث كرد.

6. كدام دوره های آموزشی مورد نیازند؟
دوره های آموزشــی برای رســیدن به اهداف سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش در دو سطح عمومی 

و تخصصی ارائه می شوند:
دوره های عمومی:

• آشنایی با ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و تفاوت 
آن با دیگر روش های معمول؛

• آشنایی با ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
برای همة همکاران هنرستان؛

• آموزش دوره های شهروندی الکترونیکی؛
• آموزش برنامه نویسی با رایانه؛

• آموزش طراحی سایت.
دوره های تخصصی:

• آمــوزش نرم افزارهای تخصصی مرتبط با صنایع 
چوب و مبلمان؛

• آموزش ماشین آالت پیشرفتة صنایع چوب؛
• آشــنایی با یراق آالت جدیــد و کاربرد آن ها در 

رشتة صنایع چوب و مبلمان؛
• طراحی و ســاخت کابینت آشــپزخانه به سبک 

کالسیک و جدید؛
• آموزش آشــنایی با هنرهای سنتی چوبی برای 

استفاده در ساخت وساز محصوالت صنعتی.
عــالوه بر دوره های توجیهی کــه برای کتاب های 
جدید التألیف مختص هنرآموزان برگزار می شــوند، 
الزم است دوره هایی برای کارشناسان فنی وحرفه ای 
ادارات آموزش وپــرورش، ســرگروه های آموزشــی 
رشــته های گوناگــون، مدیــران فنــی و مهارتی، 
سرپرستان و استادکاران، معاونان اجرایی و دفترداران 
هنرستان ها برگزار شود تا فرایند ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی به درستی جا بیفتد. بهتر است این دوره ها 

حضوری باشد.
تا به حال چند نسل از هنرآموزان با روش ارزشیابی 
»نتیجه محور« فعالیت دانش آموزان را مورد ارزیابی 
و سنجش قرار داده اند. ولی با آموزش درس ها برای 
کسب شایستگی های فنی و غیرفنی و انجام فرایند 
ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی هر پودمان در حین 
و پایان آموزش در نظام جدید دورة متوســطه دوم 
شــاخة فنی وحرفه ای، الزم اســت برای هنرآموزان 
دوره های تخصصی اجرا شود تا تسلط و مهارت کافی 
 »pdf « را برای اجرا کسب کنند و به ارائة یک فایل

یا اسالید )پاورپوینت( بسنده نشود.  
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7. پیشــنهادتان برای ياددهی ـ يادگیری 
بهتر کتاب راهنمای هنرآموز چیست؟

• بــرای افزایش کارایی کتاب راهنما بهتر اســت 
نرم افزار و فیلم هایی آموزشی از شایستگی های کتاب 
درسی تهیه و همراه کتاب راهنما در اختیار هنرآموز 

قرار گیرد.
• ابتدا کتاب درســی اصلی تدوین و تألیف، سپس 
مطالب آموزشی متناسب با سرفصل های کتاب درسی 
برای کتاب راهنما تهیه و تدوین شــود. همچنین، 
ساختار کتاب مطابق کتاب اصلی طراحی شود و در 
تألیف این دو کتاب مؤلف یا مؤلفان مشترک باشند.

• تدوین مطالب مشــابه و هماهنگ با کتاب اصلی 
باشد.

• پاسخ پرسش های کتاب اصلی مربوط به فعالیت ها 
در راهنما آورده شود.

• تعدادی پرسش که ممکن است هنرجویان مطرح 
کنند، به همراه پاسخ آن ها پیش بینی و طراحی شود.
• تعــدادی فعالیت و پرســش جدید که در کتاب 

اصلی وجود ندارند، طراحی شود.
• فهرســت کتاب ها و مقاالت به روز و جدید برای 

دانش افزایی هنرآموزان تهیه و به آن ها ارائه شود.
• معنای مفاهیــم و اصطالحات پیچیده ای که در 
کتاب اصلی درج شده است و معادل سازی آن ها به 

زبان انگلیسی، آورده شود. 
• در رشتة انیمیشــن، به دلیل آماده نشدن کتاب 
درسی، در حال حاضر از جزوه و سرفصل های قبلی 
استفاده می شود. کتاب دانش فنی ارائه شده، همان 
جزوة درس کارگاه انیمیشن 1 است و درس طراحی 
و زبان بصری تنها کتاب درسی تخصصی این رشته 
است. بنابراین پیشــنهاد می شود، ابتدا کتاب اصلی 
تألیف، و به موازات آن، کتاب راهنمای هنرآموز فصل 
به فصل تألیف شود. همچنین، در هر فصل، ابتدا به 
کاربرد وسایل و تجهیزات پرداخته شود و پس از آن 

شرح مطالب و روش تدریس آورده شود.

8. به منظور آشنايی هنرجويان با ارزشیابی 
مبتنی بر شايستگی چه مواردی را پیشنهاد 

می کنید؟
• برای آشنایی هنرجویان و خانوادة آنان، می توان 
بروشور و نرم افزارهایی با موضوع ارزشیابی مبتنی بر 

شایستگی تهیه و در اختیار آنان قرار داد.
• از فعالیت هــای کارگاهی با حضور کارشناســان 
و هنرآموزان فیلم تهیه کرد و از طریق رســانه های 
تصویری صدا و سیما در زمان مناسب برای مخاطبان 

پخش كرد.
• ارزشــیابی هنرجویان به صورت مســتقل برای 
هر تکلیف کاری )پودمــان(، ضمن آموزش و پایان 
آموزش از »دانش، مهارت و نگرش« انجام پذیرد، نه 

به صورت زمان محدود )آزمون وار(.
• چون روش ارزشــیابی شایستگی در سه سطح 
)باالتر از حد انتظار، شایسته بودن و شایسته نبودن( 
پیش بینی شده است، این نوع ارزیابی و سنجش برای 
هنرآموزان سخت است و ترجیح دارد از روش چهار 

سطحی که معمول ترین آن هاست، استفاده شود.
• تا زمانی که هنرآموز و مدیر از هدف های این نوع 
روش ارزشــیابی اطالعات کاملی برای فهم و درک 
مشــترک به دســت نیاورده اند، امکان ندارد بتوانند 
اطالعات مناسب و مفیدی برای آشنایی هنرجویان 
به آنان انتقال دهند. از این رو ضروری است دوره های 
آموزشــی مؤثر و مناسبی برای هنرآموزان و مدیران 
در مورد محاسن و معایب روش ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی، در مقایسه با شیوة ارزشیابی گذشته، در 

ابعاد همه جانبه برگزار شود.

9. از بستة آموزشی )کتاب همراه هنرجو و...( 
تا چه میزان در هنرستان استفاده شده است؟
حفظ كــردن مطالب، ارقام، روابط محاســباتی و 
اطالعات پایه، برای اشتغال هنرجو در بازارکار، کاربرد 
ندارد. زیرا او باید با اســتفاده از دانش و مهارت خود 
و با قدرت تحلیل، حل مسئله و نگرش، خواسته های 
کاری خویش و کارفرما را برآورده سازد. در حالی که 
کتاب همراه هنرجو ابزاری است که به هنرجو روش 
درســت تحلیل و ارزیابی مســائل را یاد می دهد و 
روابط محاســباتی و اطالعات مقدماتی را در اختیار 
هنرجو قرار می دهد تا قــوة ابتكار، خالقیت و توان 
جست وجوی او برای محاسبات و عملیات کارگاهی 
باال رود. در این صورت، نمرة ارزشــیابی بر مطالب از 
پیش حفظ شده و دانسته های سطحی متكی نخواهد 
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بود. برای مثال، آزمون های كتاب باز روش مناسبی 
برای سنجش معلومات و توانمندی های دانش آموزان 
هستند و این روش در کاهش اضطراب آن ها بسیار 

تأثیرگذار است. 
امید اســت، همان طور که در اکثر دانشــگاه های 
دنیــا آزمون ها با روش کتاب باز برگزار می شــوند و 
هدف آن ها ســنجش تحلیلی و نگرشی دانشجویان 
در برخورد با مســائل اســت، این نگــرش نوین در 
نظــام آموزش وپرورش به خدمت گرفته شــود و در 

دانشگاه های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
کتاب همراه هنرجو در اکثر آزمون های هنرستان 
شهید رجایی، با توجه به عالقه مندی مدیر هنرستان 
به این امر،  در آزمون همراه هنرجویان بوده اســت. 
البته مخالفت هایی هم از جانب بعضی از هنرآموزان 
نســبت به این شــیوة برگزاری وجود دارد و حتی 
شــنیده شده اســت که در بعضی از هنرستان ها، با 
مخالفت مدیر هنرستان، هنرجویان از داشتن کتاب 
همراه هنرجو سر جلسة امتحان محروم بوده اند که 
این مقاومت در برابر تغییر از نگاه قدیمی به آموزش 
ناشــی می شــود و جا دارد در این زمینه جلســات 

توجیهی بیشتری برگزار شود.
نکتة مثبت دیگری که می توان به آن اشــاره کرد، 
تمرکز و توجه به امر آموزش با رایانه و نرم افزار های 
آموزشی است که خوش بختانه بسترهای اولیة آن، با 
هوشمندسازی مدرسه ها در سال های گذشته، فراهم 
شــده است. با توجه به نیاز تمامی رشته ها به سایت 
رایانه و همچنین وجود ســه پایة تحصیلی برای هر 
رشــته، بهتر است هر رشــته یک سایت مختص به 
خود داشته باشد تا هنرآموزان هر رشته بدون دغدغة 
زمانی و تغییر پیوســتگی و سلسله مراتب تدریس، 
هنرجویــان را از مزایای آموزش بــا رایانه بهره مند 
سازند. در هنرســتان مورد مطالعه، با وجود داشتن 
سه ســایت رایانه، باز برای هنرجویان كمبود ساعت 

آزاد وجود داشت.
مبحــث مورد توجــه دیگر، نصب نکردن نســخة 
مناســب نرم افزار »کیچن درا« برای آموزش کتاب 
»طراحی و ســاخت کابینت آشــپزخانه« بود که با 
پیگیری های شــخصی مشخص شــد، شرکت ارائه 
دهندة این نرم افزار تمایل دارد، نسخه های رایگان آن 
را در سطح هنرستان های کشور نصب و آموزش های 
الزم را ارائه دهــد، ولی فعاًل مانع نصب این نرم افزار 

شده اند.

چند پیشنهاد
 برای هر پودمان آموزشــی کتاب و پوسترهایی 

تهیه و در سطح هنرستان ها توضیح شود.
 بســیاری از مطالب آموزشی را می توان در یک 
»اینفوگرافی« به راحتی به هنرجو منتقل كرد. به این 
منظور باید اینفوگراف ها توسط تیمی از متخصصان 
گرافیک، به همراه متخصصین هر رشته گردآوری و 

تهیه شوند.
 براورد دقیقی از هزینة خرید مواد اولیه برای هر 
هنرجو در هر رشــتة تحصیلی تهیه و با توجه به آن 

بودجة مناسب اختصاص داده شود. 
 به دلیل کمبود بودجه های جاری هنرســتان، 
امکان سپردن پروژه های درسی به هر هنرجو وجود 
ندارد و باید پروژه ها گروهی انجام گیرند که این كار 
روند ارزشــیابی را مختل خواهد كرد. تنها راه چاره 

تخصیص بودجة مناسب است. 
 محصوالت ســاخته شده در کارگاه ها )بعضی از 
رشــته ها مانند: صنایع چوب، تراشکاری، کشاورزی 
و... كه قابلیت ســاخت محصول دارند( به هنرجو یا 
سایر افراد به قیمت مناســب فروخته شود و درامد 
حاصــل برای خرید مواد اولیــة پروژه های بعدی به 

مصرف برسد.
 رشته هایی مانند صنایع چوب، با توجه به سختی 
کار در کارگاه و خطرناک بودن دستگاه های برش، به 
هنرآموز، اســتادکار ، انباردار و سرپرست بخش نیاز 
دارنــد تا در کنار هم بتوانند، 30 هنرجو را هدایت و 

کنترل كنند.
متأسفانه تا به امروز کتاب هنرجو برای هنرجویان 
انیمیشن تهیه نشده اســت، ولی هنرآموزان نمونه 
کتاب و نمونــه تصویرهای متفاوتی برای هنرجویان 
تهیــه و به آن ها معرفی می كننــد. همچنین نمونه 
انیمیشــن های موفق را نیز سر کالس به هنرجویان 

نشان می دهند.
کتاب همراه هنرجو در رشــتة کشــاورزی یکی از 
مواد مناســب و خوب بسته های آموزشی درس های 
مبتنی بر شایســتگی اســت که در صورت آموزش 
نحوة اســتفاده آن به هنرجویان، نقش بسیار مهمی 
در پیشــبرد و تحقق اهداف شایستگی دارد. به ویژه 
آنكه با حذف لزوم حفظ كردن اعداد و ارقام و روابط 
و قوانین كاربردی، باعــث كاهش اضطراب و دلهرة 

هنرجویان در امتحان می شود.
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مقدمه
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی به معنای بررسی 
توانایی دانش آموز )هنرجو( در انجام اموری اســت 
كه او طی یك جلســه یا یك نیم ســال یا یك سال 
تحصیلی فراگرفته اســت. شایســتگی بــه معنای 
توانایی انجام كار براساس استاندارد است كه شامل 

شایستگی های فنی و غیرفنی می شود.
در ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و ســند 
برنامة درســی ملی به موضوع ارزشــیابی پیشرفت 
تحصیلی توجه خاصی شــده است، از جمله: تأكید 
بر اســتفاده از انواع روش ها و ابزار های مطلوب، ارائة 
شواهد متنوع و انجام مســتمر و منعطف ارزشیابی 
با توجه به تفاوت هــای فردی؛ توجه به خودآگاهی، 
خودارزیابــی و تصمیم گیری دانش آمــوزان؛ حفظ 
شأن و كرامت انســانی؛ وجود امكان مشاركت اولیا 
و مربیان در امر ســنجش؛ مراقبت نســبت به نقش 
محــوری مدرســه و معلم؛ طراحــی و اجرای نظام 
ارزشیابی نتیجه محور مبتنی بر استانداردهای ملی؛ 
اتخاذ رویكرد ارزشیابی فرایندمحور در دورة ابتدایی 
و رویكرد تلفیقی  در ســایر دوره هــا؛ تأكید بر كار 
گروهی و فعالیت جمعی و حل مسئله؛ ارائة گزارش 
عملكرد تحصیلی و تربیتــی دانش آموز با همكاری 
خود دانش آموز و اولیای مدرســه و والدین. »تبعیت 
از نظام و شــیوة آموزشی در امر ارزشیابی« از نكات 

قابل توجه این تأكیدات است؛ بدین معنا كه تناسب 
فرایند آموزش و ارزشــیابی از نكات كلیدی در سند 

تحول است.

بر همین اســاس، در آموزش های فنی وحرفه ای و 
كاردانش، مبنا و هدف  آموزش كســب شایســتگی 
اســت و لذا برای اطمینان از رســیدن به هدف، باید 
ارزشیابی نیز مبتنی بر كسب شایستگی صورت پذیرد. 
برای ارزشیابی پیشرفِت تحصیلی كه مبتنی بر كسب 

شایستگی باشد ابزارهایی وجود دارد، از جمله:
 سنجش عملکردی: این نوع سنجش شامل 
سنجش کتبی عملکردی، شناســایی، شبیه سازی 
شــده، نمونة کار، پروژه های طوالنــی مدت، 360 

درجه ای و... می باشد.
 سنجش مشــاهده ای: این سنجش براساس 
واقع نگاری  مقیاس های درجه بندی،  فهرست وارسی، 

و... صورت می گیرد.
 سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، سنجش 
تفکیک معنایی، نگرش با مقیاس لیکرت، مصاحبه 

و... می باشد.
 سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده 
در حین کار، ســنجش پیرو و... از مصادیق این نوع 
سنجش می باشند. از این نوع سنجش برای اطمینان 

محمد كفاشان، عزت  اهلل خیراهلل مقاله

كلیدواژه ها: 
شایستگی، ارزشیابی، 
سندتحول بنیادین، عمل 
صالح، ُحسن فعلی، ُحسن 
فاعلی، اتقان و استواری.

ارزشیابی مبتنی 
ـگی براساس  بر شايست

آموزه های دينی 
و سند تحول بنیادين 

182  ويژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش/ پاييز 1396



از شایستگی موردنظر در محیط کار واقعی و نیز در 
کارآموزی و کارورزی استفاده می شود.

شــامل  )ترکیبی(:  همه جانبه  ســنجش   
کارپوشه، 360 درجه ای و دیگر موارد سنجش است. 
این نوع ســنجش ها برای ســنجش کلی حوزه های 

یادگیری استفاده می شوند.
پیشــرفت  ارزشــیابی  از روش های  نمونه هایــی 

تحصیلی مبتنی بر كسب شایستگی از این قرارند:
 سنجش آغازين: برای ارزیابی ورودی تعیین 

صالحیت حرفه ای انجام می شود.
 سنجش تکوينی: برای اصالح یادگیری صورت 

می گیرد.
 سنجش تشخیصی: بــرای شــروع آموزش و 

معمواًل در محیط آموزش انجام می گیرد.
 ســنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری 
و پودمان ها و ســطوح صالحیــت حرفه ای صورت 

می پذیرد.
 سنجش تکمیلی: برای کارآموزی و کارورزی و 

عملیات میدانی انجام می شود.
در فرهنگ دینــی ما نیز به فعالیت های كاربردی، 
عملیاتی و عامل بودن به دانســته ها برای عاِلمان و 
فراگیرندگان بسیار تأكید شده است، به اندازه ای كه 
هرگاه علوم كاربردی با عمل همراه نباشــند، ذره ای 

ارزش و پــاداش ندارند و عالــم بی عمل مانند زنبور 
بی عسل اســت كه فاقد ارزش است. به تعبیر قرآن، 
عالمی كه به علم خویش عمل نكند، مانند حماری 
است كه باری از كتاب و علوم گوناگون بر او بار شده 
است كه این علوم هیچ گرهی از كار او باز نمی كنند 
)جمعه/ 5(. همچنین، قرآن كریم درجة همة افراد، 
اعم از نیكوكار و بدكار را در روز قیامت وابســته به 
عملكرد آن ها می دانــد و می فرماید: »همة افراد در 
روز قیامت براســاس عملكردشان درجات و مراتبی 
دارنــد و پروردگار تو از عملكرد آن ها غافل نیســت 

)انعام/ 132(.
در جای دیگــر می فرماید: »هركس در گرو اعمال 
خویش است« )مدثر/ 3( و سهم انسان را چیزی جز 

اعمال او نمی داند )نجم/ 39(.
همچنین، درخصوص اصالت عمل و شایستگی های 
عملی و رفتاری انسان ها روایات فراوانی وجود دارد، 
از جمله: امام صادق)علیه الســالم( اعمال و رفتار 
افــراد و اقوام را مــالك برتری آن هــا می داند و 
می فرماید: »اِنَّما َتفاَضَل الَقوُم بِااَلعماِل« ]حكیمی، 
1378، ج 1: 295[. یعنــی هــر قومی با اعمالش 
برتــری می یابد. درجایی دیگر می فرماید: هنگامی 
كه پیامبر خدا)صلي اهلل علیه و آله و ســلم( مكه را 
فتح كرد، بر بلندای كوه صفا ایســتاد و فرمود: ای 

مدل کوه يخ شايستگی
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بنی عبدالمطلب، من فرستادة خدا  بنی هاشم و ای 
به سوی شما هستم. هرگز نگویید محمد از ماست 
)تا به واســطة این انتساب دست از عمل شایسته 
بردارید( به خدا قســم هیچ یك از شــما و یا غیر 
شما از من نیست مگر پرهیزكاران نیكوكار و عمل 
من متعلق به خود من است و عمل شما نیز از آن 

شماست  ]همان، ص 293[.
علم حتــی اگر، علم قرآن و علم توحید باشــد، 
اگر بــا عمل و كاربرد همراه نباشــد و رفتار ما را 
اصالح نكند، مستوجب خشم و عذاب الهی است. 
كما اینكه پیامبر اكرم)صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
فرمودنــد: »هركس قرآن را فــرا گیرد ولی به آن 
عمل نكند و حــب دنیا و زینت های آن را برقرآن 
و دســتورات آن ترجیح دهد، مســتوجب خشم و 

عذاب الهی است ]همان، ج 2: 83[.
بنابراین، آنچه که باید در بوتةآزمایش و ارزشیابی 
نهاده و شایستگی افراد براساس آن مشخص شود، 
عمل افراد اســت به لحاظ شایستگی و نیکویی و 
الغیر. زیرا اگر عمل فرد، صالح و شایســته باشد، 
بیانگــر علم و آگاهی او نیز هســت. ولی برعکس، 
داشــتن دانش و آگاهی فــرد هرگز دلیل عملکرد 

شایستة او نیست.
چنانچه خداوند متعال درخصوص فلسفة آفرینش 
می فرماید: »لَِیبُلَوُکم اَیُُّکم َاحَســُن َعَماًل« و در جای 

دیگر می فرماید: »لَِیبُلَوهم اَیُُّهم َاحَسُن َعَماًل«.
پس همة آنچه که روی زمین اســت زینتی برای 
زمین است، ولی این زینت ها )مخلوقات و زیبایی های 
آن ها( علت و غایت آفرینش نیستند، بلکه فلسفه و 
غایت آفرینش این است که شایستگی افراد به لحاظ 
»ُحســن عمل« آزموده شود نه به لحاظ کثرت علم 
بدون عمل و یا کثرت عمل بدون حسن و نیکویی. تا 
شایستگی مقام قرب الهی و بهشت جاودان به واسطة 
حیات طیبه و اعمال نیک و شایسته برایشان فراهم 
شــود. پس، در نهایت مالک »ُحسن عمل« است نه 

كثرت عمل. 
در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
نیز به طرق متفــاوت بر توانایی انجام كار توســط 

دانش آموزان تأكید شده است.
در این مقاله سعی شــده است ضرورت ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلی به شــیوة كســب شایستگی 
عملكردی، از منظر  فلســفه و چرایی درسند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش و مبانی نظری آن در علوم 

و معارف اسالمی، توضیح داده شود.

 چرايی و فلسفة کسب شايستگی ها با 
نگاهی به سند تحول 

 در فرهنگ اسالمی، غایت مشترک همة نهادهای 
اجتماعی و تربیتی و مقصود نهایی همة فعالیت های 
فردی و جمعی و غایت ارســال همة انبیای الهی و 
انزال کتاب های آسمانی، حرکت بشر در مسیر کمال 
شایســتة خویش، یعنی وصول به مراتبی از حیات 
طبیه ]سند تحول، ص 129[ و جامعة صالح ]همان، 
ص 134[ و در نهایــت قرب الهی ]همان، ص 129 
و 152[ است.لذا هدف كلی جریان تربیت در كشور 
ما نیز باید آمادة ساختن متربیان برای تحقق آگاهانه 
و اختیــاری مراتب و مدارجــی از این هدف مهم و 
مقدس در همة ابعاد باشد. ]همان، ص 152 و 336 
و 443[. بر این اساس، نظام تربیت رسمی و عمومی 
كشور به عنوان یك نهاد اجتماعی و فرهنگِی سازمان 
یافتــه، مهم ترین عامل انتقال، بســط و پیشــرفت 
فرهنگ عمومی است که مســئولیت آماده سازی و 
تربیت همة متربیان )افراد بین سنین 6 تا 18 سال( 
را بــرای تحقق مرتبة قابل قبولــی از »حیات طیبه 
در همة ابعاد فردی و اجتماعی و در همة ســاحت ها 
و شــؤون تربیتی )اعتقــادی، عبــادی و اخالقی ـ 
ـ زیباشناختی  سیاسی و اجتماعی ـ زیستی و بدنی 
و هنــریـ  اقتصادی و حرفــه ای( را برعهده دارد تا 
زمینة شکل گیری و پیشرفت پیوستة هویت انسانی، 
اســالمی و ایرانی همة آحاد جامعه را فراهم ســازد 
]همان، ص 336 و 443[. در سند تحول نیز رسالت 
اصلی نظام تربیت رســمی و عمومی کشــور فراهم 
آوردن زمینة نظام مند عادالنة کسب شایستگی های 
فــردی، خانوادگی و جمعی الزم بــرای عموم افراد 
جامعه، به منظور دســتیابی به مرتبة قابل قبولی از 
آمادگی برای تحقق »حیات طیبــه« در همة ابعاد 

معرفی شده است ]همان، ص 337[.
از آنجا  که اواًل: انسانیت انسان در گرو تحقق مراتبی 
از حیات طبیه و قرب الهی اســت. ثانیًا: قرب  الهی 
امری آگاهانه، اختیاری و اکتســابی اســت که خود 
افــراد، در همین جهان و با همیــن باورها و اعمال 
برای خود حاصل می كنند، لذا نظام تربیت رســمی 
و عمومی کشــور نیز موظف اســت زمینه و بســتر 
کسب این شایســتگی ها را برای آحاد جامعه فراهم 
كند؛ اما کسب این شایستگی ها منوط و مشروط به 
عمل آگاهانه و آزادانة خود متربی اســت. یعنی در 
واقع »کسب« بیانگر تالش آگاهانه و ارادی است که 
متربی برای تحقق و پیشرفت ظرفیت های وجودی 
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خویش انجام می دهد، ولــی ظرفیت  وجودی امری 
از پیش تعیین شــده و جبری نیست، بلکه همانند 
ظرفی خالی اســت که باید توســط افکار و اعمال 

اختیاری و آگاهانة  خود فرد پر شود. 
لذا شایستگی و کسب آن در نظام تربیت رسمی و 
عمومی کشور، اواًل: متربی محور است، یعنی رسیدن 
به شایســتگی و در نتیجه تحقــق مراتبی از حیات 
طیبه برعهدةخود فرد اســت. ثانیًا: تحت تأثیر و در 
تعامل با عناصر موقعیت و برای درک و اصالح مداوم 
آن از ســوی خود متربی است. ثالثًا: جریانی مداوم، 
پیوســته و مادام العمر است ]همان، ص 440[، زیرا 
برای تحقق حیــات طیبیه و غایت آن، یعنی »قرب 
الهی« است که خود نهایت و پایانی ندارد. بنابراین، 
»کسب شایستگی« حقیقی اســت دو مراتب که با 
افکار، باورها و اعمال اختیاری خود متربی و در تعامل 
مستمر با عوامل گوناگون محیطی، خانواده، اجتماع 
و دوســتان، سیاســت، فرهنگ، اقتصاد و... شــکل 
می گیرد و نمی توان و نباید متربی را به قبول یا انکار 
آن مجبور كرد یا نقش علل و عوامل گوناگون را در 

آن نادیده گرفت و یا آن را در حد معین و محدودی 
متوقف كرد، بلکه کســب شایستگی فرایندی است 
که می تواند تا لحظة مرگ و حتی پس از آن و تحت 
تأثیر آثــار  افکار و اعمال اختیاری و آگاهانة فرد در 

دنیا، صعود و نزول مستمر داشته باشد.
پس نظام تربیت رســمی و عمومی کشور باید از 
طریق ایجاد مدارس صالــح، منعطف، پویا، بالنده و 
هدفمند زمینة کســب این شایســتگی های الزم را 
در متربیان فراهم كند، به گونه ای که هر مدرســه و 
محیط آموزشــگاهی، خود جلوه ای از تحقق مراتب 
حیات طیبه و نمونة آشــکاری از جامعة صالح باشد. 
جامعة صالح جامعه ای اســت که بر روی كردن به 
خدا در حالت تسلیم و رضا استوار باشد نه بر روابط 
نژادی، خویشــاوندی یا قبیله ای و نه روابط انتفاعی 
و ستمگرانه. در این جامعه، که ُبعد اجتماعی حیات 
طیبه به شــمار می آید، پیوندها، خشــونت آمیز یا 
انتفاعی نیســتند بلکه ارتباط میان اعضای آن ها به 
ارزش های انسانی و اخالقی مبتنی بر معرفت، محبت 

و اطاعت از خدا معطوف و استوار است. 
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پس:
1. منظــور از شایســتگی ها ترکیبــی از صفات و 
توانمندی ها و مهارت هــای فردی و جمعی ناظر به 
همة جنبه های هویت اســت که متربیان در جهت 
درک موقعیت خود و دیگران و عمل فردی و جمعی، 
برای بهبود مستمر آن براساس نظام معیار اسالمی، 

باید آن ها را »کسب« کنند.
2. منظور از »کسب شایستگی ها« عمل آگاهانه و 
اختیاری متربیان طی فرایند مستمر تربیت است که 
آنان در زمینه های معرفتی، انگیزشی، ارادی و عملی 
فراهم شــده از ســوی مربیان، برای تکوین و تعالی 
پیوســتة هویت فردی و جمعی خویش در راستای 
شکل گیری و پیشرفت جامعة صالح انجام می دهند 

]همان، ص 138[.
نکتة مهم اینکــه اواًل: تحقق حیات طیبه به عنوان 
غایــت تربیت، امری ذومراتــب و دارای ابعاد فردی 
و اجتماعی و شــئون گوناگون عقیدتی، سیاســی و 
اجتماعی، زیســتی و بدنی، زیبا شــناختی و هنری 
و ســرانجام اقتصادی و حرفه ای اســت که در طول 
زندگــی و در همین دنیا و با اعمال و افکار اختیاری 
تک تک افراد جامعــه  صورت می پذیرد ]همان، ص 

.]359
3. متولی اصلی بسترسازی برای کسب شایستگی ها 
و تحقق آن ها، نظام تربیت رســمی و عمومی کشور 
است که مدرسة صالح جلوه ای آشکار از چنین حیات 

طیبه ای است.
4. ارزشیابی از وضعیت تربیتی متربیان در راستای 
تحقق این هــدف متعالی )حیــات طیبه( در همة 
شــئون و ابعاد، براساس شایستگی های تعیین شده 
برای هر مرحله، براساس سن، شرایط بلوغ جسمی، 
رشد اجتماعی، اســتانداردهای برنامة درسی و نظر 

مربیان صورت می گیرد ]همان، ص 349[.

اهمیت و ضرورت ارزشیابی به عنوان 
يك سنت قطعی و تخلف ناپذير الهی 
و بشری در مبانی نظری سند تحول 

بنیادين 
امتحان و ارزشــیابی و تالش بــرای تعیین میزان 
موفقیت افراد در كســب شایستگی ها، برای رسیدن 
به اهداف موردنظر كل نظام هستی و نیز نظام تربیت 
رسمی و عمومی كشور، امری عقالنی و الهی است و 
بدون آن ارتقای علمی و فنی فراگیرندگان و متربیان 
و به تبع آن، واگذاری مسئولیت  به آن ها، امری زشت 

و غیرعادالنه است. بر این اساس است كه سند تحول 
بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی كشور 
یكی از وظایف مهم نظام پژوهش و ارزشیابی كشور 
را ارتقای ســطح تربیت از طریق تدارك فرصت های 
تربیتــی عادالنه برای دســتیابی همــة متربیان به 
مراتبی از حیات طیبه براســاس تغییر و تحوالت در 
عرصه های گوناگون و با توجه به شاخص های دینی، 

ملی و بین المللی می داند. 
همچنیــن، در آیات و روایات اســالمی، امتحان و 
ارزشــیابی ســنتی قطعی و تخلف ناپذیر برای همة 
انســان ها، اعم از مؤمن و كافــر و در همة زمان ها، 
محسوب می شــود، به گونه ای كه بدون آن بحث از 
بهشــت و جهنم، پاداش وكیفر، تشــویق و تنبیه و 
تحقق عدالت تشــریعی به ویژه در عالم آخرت و در 
نهایت مشــخص كردن مؤمنان و مجاهدان راستین 
از مدعیان دروغین صبر و جهاد، ممكن نخواهد بود 

]قلم/ 17؛ اعراف/ 168؛ بقره/ 249؛ محمد/ 31[.
و ایــن آزمون الهــی گاهی با خیــرات و گاهی با 
شرور، گاهی با گشــایش نعمت و انواع خوشی ها و 
برخورداری هاســت و گاهی با تنگی معیشت )ترس، 
ناامنی و ضرر و زیان مالی و جانی( ]انبیا/ 35؛ بقره/ 

155؛ فجر 15 و 16[.
الزم به ذكر اســت، امتحان الهی اعم از خوشی ها 
و ناخوشــی ها، همگی عادالنه و براساس استعدادها 
و توانایی های الهی افراد و به قدر وســع و توان آن ها 
و متناســب با داده های تكوینی و تشریعی الهی به 
انسان هاست ]انعام/ 152؛ مؤمنون/ 62؛ مائده/ 48؛ 

انعام/ 165[.
بنابراین، تكلیف و امتحان الهی نه بیش ونه پیش از 
وسع و توان افراد است و نه بیش و نه پیش از داده ها 
و الطاف الهی، بلكه به اندازة وسع و توان افراد و بعد 
از اتمام حجت ها و آگاه كردن افراد و توانمندســازی 

آن هاست. 
لذا افرادی كه با وجود دانایی و توانایی، در آزمون و 
امتحان الهی و در عرصة عمل و رفتار مردود شوند، 
هم در دنیا و هــم در آخرت قطعًا باید منتظر كیفر 
الهی و مشــاهدة عینی آثــار و نتایج اعمال خویش 
باشند وگرنه عدالت و حكمت الهی و فلسفة هستی 
تحقق نخواهد یافت. از ســوی دیگر، افرادی كه به 
عهد و پیمان خود عمل كرده و در ادعای خود مبنی 
بــر ایمان و صبر در راســتای تحقق امر و نهی الهی 
پایدار باشــند و صداقت خویش را با اعمال و رفتار 
نیكو و با كیفیت خویش اثبــات نموده و از امتحان 
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الهی روســفید بیرون آمده باشند، قطعًا هم در دنیا 
و هــم در آخرت حقیقت اعمال و رفتار خود و آثار و 

نتایج آن ها را به عنوان پاداش دریافت خواهند كرد.
بر همین اساس، یكی از نام های قیامت در قرآن نیز 
ــرائر« ]طارق/ 9؛ محمد/ 31؛ بقره 249[  »ُتبَلی السَّ
است؛ یعنی روزی كه حقیقت افراد و صدق و كذب 
آن ها در اظهار ادعایشان آشــكار می شود، چه اهل 
بهشت باشــند چه اهل جهنم، چه مؤمن باشند چه 
كافر، چه مجاهد راستین و صابر باشند و چه مدعی 

دروغین ایمان، صبر و جهاد. 
البته این آشكارســازی حقیقت افراد قطعًا بعد از 
امتحــان و اتمام حجت هــای گوناگون الهی صورت 
می گیرد، كما اینكه رسیدن همة انبیا و اولیای الهی 
به مقــام نبوت و امامت مردم، پس از اثبات لیاقت و 
شایستگی عملی آن ها و با امتحانات سخت و دشواری 
همراه بوده است كه قطعًا از عهدة انسان های معمولی 

ساخته نیست ]بقره/ 124[. 
بنابرایــن، امتحان و ارزشــیابی در زبان و فرهنگ 

دینی:
اواًل: یك سنت قطعی و تخلف ناپذیر است.

ثانیًا: عادالنه و به اندازة وســع و توان افراد و بعد 
از همة الطاف و داده های تكوینی و تشــریعی الهی 

است.1
ثالثًا: مبتنــی بر اعمال و رفتار اختیاری و آگاهانة 

افراد است كه در همین دنیا انجام می دهند.

کیفیت )اتقان و استواری عمل(، مالک 
شايستگی و مقبولیت

در مکتــب نورانی اســالم، خدمت بــه جامعه و 
گره گشــایی از کار مــردم از مهم تریــن ارزش ها و 
عبــادات الهــی و بلکه از مهم ترین اجــزای عبادت 
محسوب می شود. اما آنچه از خوِدکار و عمل مهم تر 
است، دو رکن اصلی آن است که بدون هر کدام، کار 
نــه ارزش دارد و نه اجر و پاداش و چه بســا ممکن 
اســت موجب ضرر و زیان مالی و جانی و سبب هدر 
رفت منابع شود و در نهایت خسارات جبران ناپذیری 
در پی داشــته باشــد. در این صورت، شخص عامل 
هم در پیشــگاه خداوند متعال و هم در مقابل مردم 
باید ضامن و پاســخ گو باشد و قطعًا کیفر و مجازات 
دنیوی و اخروی در پی خواهد داشــت. این دو رکن 

عبارت اند از:
1. کیفیت عمل و انطباق آن با اصول و قواعد علمی 
و فنی کار یعنی اتقان، اســتواری و بی عیب و نقص 

بودن کار است. به عبارت دیگر قالب و ساختار عمل 
باید بدون عیب و ایراد و در نهایت اتقان و اســتواری 

باشد )ُحسن فعلی(.
2. نیت و انگیزة شــخص عامل که هدفش از انجام 
کار باید خدمت و گره گشــایی از کار خود، خانواده و 
جامعه و در جهت رضای خداوند متعال باشد )ُحسن 

فاعلی(.
قطعــًا هیچ کــدام از ایــن دو رکن نبایــد فدای 
زیاده خواهــی، حرص و طمع، تفاخــر و تکاثر، ریا و 
خودنمایی، عجله و شتاب، تنبلی و بی حوصلگی و... 

فرد یا افرادی شود.
بنابراین، اگــر در عباداتی مانند نماز، روزه، زکات، 
حج و جهاد  یا اعمال و خدمات مانند طبابت، تدریس 
و تعلیــم، کار در مزرعــه، کارگاه، اداره یا هر عرصة 
دیگری، اصول و قواعد کار رعایت نشــود و کیفیت 
فدای ســرعت و سود و منافع شخصی شود و کار یا 
خدمت با عیب و نقص به مردم ارائه شــود و با قصد 
ریا و خودنمایی و تفاخر و تکاثر صورت گیرد، قطعًا 
این کار و عبادت چه نماز و جهاد باشد و چه کار در 
مزرعه و کارگاه، در هر حــال، باطل و فاقد ارزش و 
چه بسا موجب عقاب و مجازات الهی است. لذا قرآن 
کریم با تأکید بر ُحســن عمل می فرماید: »لَِیْبُلَوُكْم 
َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل« )تا شما را بیازماید که کدام یک از 
شما نیکوکارتر است( و نفرموده است: »َأْکَثُر َعَماًل« و 
امام صادق)علیه السالم( در تفسیر این آیه فرمودند: 
»َأْحَســُن َعَماًل«. یعنی عمل درست تر و نیکوتر، نه 

عمل بیشتر . 
پس آنچه کــه به عمل اصالــت و ارزش می دهد 
کثرت آن نیســت، بلکه انگیزه و نیت مقدس فاعل 
)حســن فاعلی( و کیفیت، اتقان، استواری، بی عیب 
و نقص بودن آن و رعایــت همة نکات علمی، فنی، 
زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی و... )حسن فعلی( 
آن است. چه بسا یک کار سست و معیوب، هم منابع 
و ســرمایه ها را هدر دهد و هم ســالمتی و حیات 
انسان ها را به خطر بیندازد. مثاًل چنانچه برای احداث 
یک جاده، زیرســازی الزم صورت نگیرد، آســفالت 
اســتاندارد به کار نرود، پل ها با اســتاندارد ساخته 
نشوند و یا در اجرای یک پروژة ساختمانی، نقشه ها 
و مراحل اجرایی کار درســت و متقن صورت نگیرد، 
آهن آالت و مصالح طبق اصول و استانداردهای الزم 
به کار گرفته نشــود، تأسیسات آب و برق با عجله و 
همراه با عیب و نقص اجرا شــود و یا در یک مزرعة 
کشاورزی شخم مناســب، بذر اصالح شده، آبیاری 
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به موقع صورت نگیرد یا در تعمیر یک وسیلة نقلیه 
اصول و اســتاندارهای الزم رعایت نشــود و سود و 
منافع شــخصی و تعجیل در کار سبب تحویل کار 
بی کیفیت، معیوب، ناقص و سســت شــود، چه بسا 
خسارات جبران ناپذیری برای محیط زیست، سالمتی 
افراد، هدر دادن منابع و اتالف وقت در پی داشــته 
باشد که شخص عامل در دنیا و آخرت باید پاسخ گو 

و مسئول باشد.
بر همین اســاس اســت که پیامبر اکرم)صلي اهلل 
علیه و آله و سلم( حتی در مورد احداث قبور اموات 
نیز دســتور بر اتقان و اســتواری و بی عیب و نقص 
بودن می دادند. لذا امام صادق)علیه السالم( به نقل 
از پیامبر گرامی اســالم)صلي اهلل علیه و آله و سلم( 

می فرمایند: »َو َلِکنَّ اهللََ ُیِحــبُّ َعبداً ِإَذا َعِمَل َعَماًل 
أحَکَمُه« )خداوند بنده ای را دوســت دارد که هرگاه 
کاری را انجام دهد، آن را محکم و اســتوار ســازد(. 
]الحیائ، ج 1، ص 274[ طبیعی است که هرچه کار 
و عمــل با کیفیت تر، اســتوارتر و بی عیب و نقص تر 
باشد، به همان نسبت، دشوارتر و در نتیجه ارزش و 
نیز پاداشش بیشتر خواهد بود. امام علی)علیه السالم( 
نیز فرموده است: »َأْفَضُل اْلَْعَماِل َما َأْكَرْهَت َنْفَسَك 
َعَلْیِه« )برترین اعمال کاری است که خودت را برای 
انجامش به زحمــت بیندازی( ]الحیــائ، ج 1، ص 
274[. آری کار با کیفیت و بی عیب و نقص سخت و 
دشــوار است، ولی ثمره و نتیجة شیرینی دارد )صبر 
تلخ است ولیکن بر شیرین دارد(. لذا خداوند متعال 
ِریَقِئ َلَْسَقْیَناُهْم  می فرماید: »َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

َماًء َغَدقًا« )و اگر جن و انس در راِه درســت پایداری 
کنند، قطعًا آبی گوارا بدیشان می نوشانیم( و مصادیق 
این پایداری، اتقان و اســتواری کارها و تالش برای 
انجام کار با کیفیت و استاندارد است و قطعًا یکی از 
مصادیق این آب گوارا، پیروزی و کامیابی و رشــد و 
توسعة فراگیر و همه جانبه و موفقیت در امور است. 
بر همین اساس است که خداوند نتیجة استقامت را 

رهایی از بیم و اندوه می داند. 
پس هرگز نباید به خاطر منافع شخصی، کم حوصلگی 
و تنبلی یا زیاده خواهی، کار ناقص و معیوب تحویل مردم 
داد و وقت و منابع آن ها و گاهی ســالمتی آن ها را به 
خطر انداخت. و چــه زیبا فرمود پیامبر اکرم)صلي اهلل 
َداِد  َداَد َو َسُلوُه َمَع السَّ علیه و آله و سلم(: »َسُلوا اهلل السَّ
َسَداَد الَعَمِل«: )از خداوند استواری و دوری از سستی و 
تنبلی و همراه با آن اتقان و استواری در کارها را طلب 
نماییــد( ]الحیــائ، ج 1، ص 274[ علت اصلی تأکید 
فرهنگ اســالمی ما بر اتقان و استواری در کارها این 
است که خداوند متعال جهان را محکم و استوار و بدون 
عیب و خلل و به دور از هرگونه ضعف و سســتی و با 
قواعدی محکم و استوار ساخته است و از بندگانش نیز 
انتظار استواری، استقامت، اتقان، محکم کاری و دوری از 

عیب و نقص و تنبلی در امور را دارد. 

ارزشیابی عملکرد برای اثبات کیفیت و 
اتقان در امور

بدون شك یکی از بهترین راه ها برای اثبات اتقان 
و اســتواری کارها، بی عیــب و نقص بودن طرح ها و 
برنامه ها، صداقت و پاک دســتی افراد، توانمندی و 
شایســتگی کارگزاران، ارزیابی از عملکــرد افراد و 

طرح هاست. 
این ارزیابی گاهی با آزمون عملی و فنی و مشاهدة 
آثار و نتایج کار اســت، گاهی با مشــاهده و بررسی 
میدانی از آثار و نتایج عملکردها و گاهی نیز با ارسال 
نمایندگان و بازرســان امین و صادق برای بررســی 
آثار و نتایج کسب و کارها. لذا امام علی)علیه السالم( 
در نامة 53 »نهج البالغه« به مالک اشــتر دستور 
می دهد افراد خاصی را مأمور كند تا از وضع معیشت 
مــردم مخصوصًا افراد ضعیف مطلع شــوند تا برای 
گره گشــایی از کار آن ها اقدامات الزم صورت گیرد. 
»مأمــوران امین، فروتن و خدا تــرس خود را برای 
رسیدگی به احوال ایشان گسیل بدار تا کارهای آن ها 

را به تو گزارش کنند.« 
و در جای دیگری از همین نامه می فرماید: »نباید 
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خادم و خائن نزد تو یکســان باشند وگرنه خائن در 
خیانت خود گستاخ تر و خادم از خدمت خود مأیوس 
می شود.« بنابراین برای اصالح امور و تحقق عدالت 
فراگیــر و توســعة همه جانبه در همــة عرصه های 
اخالقی، تربیتی، عملی و آموزشی باید از عملکردها 
توسط افراد امین، صادق، کار بلد و پرهیزکار ارزیابی 
به عمل آید، وگرنه فساد به تدریج در همة نهادهای 
اجتماعی و در سطح جامعه گسترش می یابد و بنیان 
جامعه را فاسد و ویران می کند. این امر در نهاد بسیار 
مهم تعلیم وتربیت كه اساس اقتدار، سالمت، رشد و 
توسعة فراگیر و گســترش اخالق و معنویت در این 

نظام شکل می گیرد، بسیار مهم تر است. 
از ایــن رو، ارزیابی از عملکــرد هنرآموزان، مربیان 
و کارگزاران آموزش وپرورش از یک ســو و ارزیابی از 
توانایی ها و شایســتگی های عملــی، فنی و اخالقی 
هنرجویان و فراگیرندگان توســط معلمان، دبیران 
و هنرآموزان از ســوی دیگــر، از وظایف مهم نظام 
تعلیم وتربیت اســت تــا کیفیــت آموزش وپرورش 
نســل های حال و آینــدة جامعه فــدای کمیت ها، 
مدرک گرایی و اَغراض خاص جناحی و گروهی نشود 
و شایســتگی و توانمندی و تفکر و تعقل جای خود 
را به مدرک گرایی ندهد. چون نتیجة نادیده گرفتن 
شایستگی های فراگیرندگان و تنبلی و سستی در این 
زمینه، سبب ظهور کارگزاران، مهندسان، پزشکان، 
استادکاران و معلمانی است که سواد و توانایی الزم 
برای انجام درســت و بی عیب و نقص امور را ندارند. 
آن گاه جاده ها و ســاختمان ها ناامن خواهند شــد، 
پزشکان در طبابت کیفی و مؤثر ناتوان خواهند شد، 
حاکمــان و کارگزاران درد مــردم را درک نخواهند 
کرد، زمین های کشــاورزی و دیگــر منابع طبیعی 
هدر خواهند رفت و در نهایت جامعه غرق در فســاد 
و اســراف و بی عدالتی خواهد شــد. لــذا ارزیابی از 
عملکرد نهاد تعلیم وتربیت به مراتب از سایر نهادهای 

اجتماعی و اقتصادی دیگر مهم تر و اساسی تر است.

نتیجه گیری
نظام تربیت رسمی و عمومی کشور ما باید زمینه ساز 
شایستگی هایی باشــد که آحاد جامعه بتوانند به مدد 
آن هــا به صورتی فعال در همة عرصه های حیات فردی 
و اجتماعی از جمله حیطة بســیار مهم کسب و کار و 
معیشت و اقتصاد خانواده و جامعه مداخله و مشارکت 
داشته باشند و این نوع تربیت، پیش نیاز حضور فعال همة 
افراد جامعه در فرایند تحقق مراتبی از حیات طیبه در 

 پی نوشت
1. الطاف و داده هــای تكوینی مانند 
عقل، فطرت، وجدان، حواس پنجگانه 
ـ الطاف و نعمت های تشــریحی الهی 
مانند انبیای الهــی و ائمة اطهار)ع( و 

كتب آسمانی.

 منابع
1. قرآن كریم

2. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
جمهوری اسالمی ایران، 1390.

3. مبانــی نظری تحــول بنیادین در 
نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی 

جمهوری اسالمی ایران، 1390.
4.  الحیــائ. حكیمــی، محمدرضا و 
برادران، دفتر نشــر فرهنگ اسالمی، 

چاپ سوم.

همة ابعاد اســت. این فرایند باید مداوم و مادام العمر و از 
گهواره تا گور باشد. این هدف امکان پذیر نیست، مگر از 
طریق نهادهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی اجتماعی، 
اعم از رسمی و غیررســمی و در رأس همة آن ها، نهاد 
بسیار مهم  تعلیم وتربیت رسمی و عمومی کشور )مدارس، 
دبیرستان ها و هنرســتان ها( در کنار  نهاد اجتماعی و 
پایــه ای خانواده. از جملة این مــوارد، تالش اختیاری و 
آگاهانة آحاد جامعه برای کسب شایستگی های علمی، 
فنی و اخالقی در درک درست از شرایط اجتماعی، ارتباط 
فعال و شایسته با خود، خدا، مردم و سایر مخلوقات الهی، 
درک و حساسیت اخالقی و ارزشی نسبت به مسائل و 
مشکالت جامعه و محیط پیرامون، نقد خود و دیگران و 
سازوکارهای اجتماعی، تحمل نقد و داشتن سعةصدر و 

باال بودن حلم و مداراست.
در ایــن صورت افــراد جامعه می توانند پیوســته بر 
مبنای نظام معیار )تعالیم نورانی اســالم و فهم عالمان 
و فقهای عامــل و عادل و متقی از آن ها(، وضع موجود 
را نقــد کنند و به اصالح و بهبود آن همت گمارند و به 
مراتبی از »حیات طیبه« و وضع مطلوب زندگی بشری 
و در نهایــت به مراتبی از قــرب الهی به عنوان غایت و 
هــدف تربیت الهی نائل آیند. همة آیات قرآن و روایات 
معصومان )علیهما الســالم( درخصوص امربه معروف و 
نهی ازمنکر، تعاون، همدلی، همکاری، جهاد و مبارزه و نیز 
توجه خاص به نیازمندان و گرفتاران و حل مشکل آنها، 
تالش آحاد جامعه برای دخالت و داشتن نقش در تعیین 
سرنوشت خویش و جامعه، کار و تولید و مذمت بی کاری 
و تنبلی، مسئولیت پذیری در ادارة زندگی خود و جامعه 
و اصالح روابط با خود، خدا، مردم و طبیعت و ده ها مورد 
دیگر، همگی مؤید لزوم کسب این شایستگی های علمی، 
فنی و اخالقی برای آحاد جامعه هستند. نظام اسالمی 
باید با تشــکیل نهاد اجتماعی تعلیم وتربیت رســمی 
و عمومــی )مدارس و هنرســتان ها( و دیگر نهادهای 
فرهنگی و تربیتی مانند دانشگاه ها، حوزه های علمیه، 
مراکز فنی و حرفه ای، صدا و ســیما و دیگر رسانه های 
ارتباطی، زمینة تحقق ایــن هدف مهم، یعنی تحقق 
مراتبی از »حیات طیبه« و جامعة صالح را فراهم آورد، 
به گونه ای که همة متربیان و افراد جامعه بتوانند با کسب 
این شایستگی ها )افکار، مهارت ها و عملکردها(  به طور 
مادام العمر به توسعة ظرفیت های وجودی خود و جامعه 
مبادرت ورزند و آزادانه و آگاهانه هر نوع کمال شایسته ای 
را که بتواند آن ها را به غایت خلقت و تربیت انسان، یعنی 
قرب الهی و مراتب مختلف آن است، برساند ]سند تحول 

بنیادین، ص 247، 248، 337، 437 و 438[.
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اشاره
آنچــه در پــی می آیــد، حاصــل گفت وگــو و 
نشســت صمیمانه ای اســت كه با مهندس عزيز 
خوشینی، از پیشكسوتان فنی وحرفــه ای و اولین 
مدیــر كل ادارة كل فنی وحرفه ای پس از انقالب 
اســالمی ایران، درخصوص تغییرات نظام آموزش 
فنی وحرفه ای در ایران انجام شده است. ایشان در 
این گفت وگو ضمن پاسخ به سؤاالت به موارد زیر 

اشاره كرد.
نظام آموزشی كشورها برای پاسخ گویی به اهداف 
و آرمان هــا، همواره در طول دهه ها دســت خوش 
تغییراتی می شــود. این اهداف و آرمان ها متناسب 
با تغییرات نظام های برنامه های توسعة )اقتصادی، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی( خــود نیز تغییر 

می كنند. 
از یــك طرف، بــا توجه به تغییــرات فناوری و 
پیچیدگی های دنیای کار در كشــورها، به همراه 
ظهــور چالش ها و مفاهیمی جدید و رســیدن به 
شاخص استاندارد های توسعه و تحقق این هدف ها 
و آرمان ها، ضرورت دارد افراد کشور در هر بخش 
از زندگی اجتماعی و حرفه ای خود به طور مستمر، 
دانش، مهارت و نگرش خود را توسعه دهند تا در 
جامعة دانش محور، زندگی و کار هدفمند باشــد. 
بنابرایــن آمــوزش و مهارت آموزی عاملی اســت 
برای پیشــرفت فردی، افزایش بهره وری و تسهیل 
مشــارکت در زندگی، که محصول این آموزش ها 

)دانش و مهارت، نگرش(، موتورهای محرک رشد 
اقتصادی و توســعة اجتماعی به حســاب می آیند 
و ســرمایه گذاری در این راه، سرمایه گذاری برای 
آینده تلقی می شــود. از این رو همة کشــورهای 
جهان از جمله ایران ناچارند هر چند ســال یک بار 
ساختار و محتوای نظام آموزشی رسمی خود را در 
همة زمینه ها، به ویژه آموزش فنی وحرفه ای تغییر 

و تحول دهند. 
آموزش وپــرورش بــه روش جدید با ســاختار 
مدرســه، معلم و کالس درس، حدود 150 ســال 
پیش در کشــورها شکل گرفت و قبل از آن دانش 
آموزان در مکتب خانه یا مســجد تنها خواندن و 
نوشــتن را یاد مــی گرفتند و بعــد از آن تاکنون 
ســاختار آموزش وپرورش ما تغییــرات فراوانی با 

هدف بهتر شدن پیدا کرده است.
در این گفتار سعی شده است، تغییرات ناشی از 
تغییر نظام آموزشــی دورة متوسطه فنی وحرفه ای 
در گذشــته و حال مورد توجه قرار گیرد. تغییرات 
در قوانین و مقررات، در ساختار آموزشی، در منابع 
و مواد آموزشی، شــیوه های ارزشیابی و تغییرات 
در تعــداد درس ها، از جمله مواردی هســتند كه 
به آن ها پرداخته می شــود. این بررســی در قالب 
تــا مخاطبان  پرســش هایی مطرح خواهد شــد 
بتوانند، به دركی كلــی از موضوعات اصلی تغییر 

در آموزش فنی وحرفه ای برسند. 

گفت وگو

پای صحبت مهندس عزيز خوشینی، پیشكسوت و نخستین 
مديركل دفتر آموزش فنی وحرفه ای پس از پیروزی انقالب اسالمی

تغییرات نظام آموزش 
فنی وحرفه ای در ايران

كلیدواژه ها: 
تغییرات نظام آموزشی، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
دوره دوم متوسطه

تنظیم: زينب بشارتي
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جدول 1. رويدادنگاری برخی از قوانین و مقررات اصلی مرتبط با آموزش های فنی وحرفه ای

توضیحاتموضوعتاريخ

تصویب قانون کارآموزی1349
توجه به آموزش های غیررســمی فنی وحرفه ای و تربیت کارگر حرفه ای و 

تشکیل شورای عالی کارآموزی

اصول 3، 28 و 43 توجه به اشتغال و نیروی انسانی و کار مورد نیاز جامعهتصویب قانون اساسی1358

1359
تصویب قانون شورای عالی هماهنگی 

فنی وحرفه ای
تصویب آئین نامة اجرایی و تشــکیل شــورای هماهنگی در نخست وزیری 

توسط شورای عالی انقالب و تشکیل آن در 1360

تصویب تشکیل سازمان فنی وحرفه ای کشور1359
توســط شــورای عالی انقالب از تجمیع مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق 

کارآموزی، کانون کارآموزی

ایجاد ردیف مستقل در بودجة کشور1362
منظور كردن آموزش فنی وحرفه ای در کشور به عنوان یک بخش مستقل 

در بودجه کشور

تصویب قانون اهداف و وظایف آموزش وپرورش1366
مادة 3- تعیین آموزش های علمی ـ عملی )فنی وحرفه ای( در کنار آموزش 

نظری در دوره متوسطه و تبیین اهداف آن

تبصرة 24- ایجاد نهاد متمرکز در سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ای تصویب قانون برنامة اول توسعه 1368

مصوبة شورای عالی انقالب فرهنگیتصویب آیین نامة شورای علمی کاربردی1369

تصویب قانون کار 1369
فصل پنجم آموزش و اشــتغال- مبحث کارآموزی و توجه به آموزش های 

غیررسمی مواد 107 تا 118

1372
تصویب تشکیل شورای عالی آموزش های 

کاربردی
ادغام شــورای عالی هماهنگی فنی وحرفه ای و شــورای علمیـ  کاربردی 

توسط شورای عالی اداری براساس تبصرة 24 قانون برنامة اول توسعه

تصویب قانون برنامة دوم توسعه1373
مواد 5 و7- تربیت نیروی انســانی مورد نیــاز و افزایش کمیت و کیفیت 

آموزش های فنی وحرفه ای در کنار دیگر آموزش ها

تصویب آیین نامه آموزش های علمیـ  کاربردی1374
مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگی. این آموزش اعم از فنی وحرفه ای و 

علمی کاربردی است.

تصویب قانون برنامة سوم توسعه1379
مادة 151- تشکیل ستاد هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای و انحالل شورای عالی 

کارآموزی، شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ای و شورای عالی علمی و کاربردی

تصویب قانون برنامة چهارم توسعه1384
مــادة 55- توجــه مجدد بــه ایجاد نهاد ســتاد هماهنگــی آموزش های 

فنی وحرفه ای کشور

تصویب سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش1389
 توجه به حرفه آموزی و مهارت بر همه، دانش آموزان و همة دوره های تحصیلی
 برنامة جامع كارآفرینی برای تمامی دوره های تحصیلی به ویژه دورة متوسطه

مادة 21- تشکیل نظام فنی وحرفه ای کشور و تأسیس نهاد هماهنگ کنندهتصویب قانون برنامة پنجم توسعه 1390

1390
تصویب انتزاع آموزشکده های فنی وحرفه ای از 

وزارت آموزش وپرورش
براساس ماده 23 قانون برنامة پنجم توسعة کشور 

تصویب تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای1390
براساس بند 110 قانون بودجه 1390 کشور، دانشگاه فنی وحرفه ای با استفاده 

از 165 آموزشکدة فنی و حرفه ای منتزع شده از آموزش وپرورش تشکیل شد.

ابالغ سیاست های کلی کشور در بخش اشتغال1390
بند 2- رســمیت بخشیدن به نظام آموزشی فنی وحرفه ای کشور به عنوان 

یک زیر نظام آموزشی در کنار آموزش عالی و آموزش و پرورش

تقویت آموزش های فنی و حرفه ایسیاست های كلی تحول در آموزش وپرورش1392

برنامة توسعه ششم كشور1396
 افزایش سهم آموزش های مهارتی در كشور

 اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش
 تنظیم رابطة اشتغال و تحصیل

1. تغییرات در قوانین و مقررات كشوری مرتبط 
با نظام آموزش فنی وحرفه ای چگونه بوده است؟
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2. تغییرات در اســناد بین المللی مرتبط با 
نظام آموزش فنی وحرفه ای چگونه بوده است؟

هدفعنوان سندسال

توجه به آموزش های فنی وحرفه ایبیانیة جهانی حقوق بشر
 و اشتغال در مواد 26-23

نقش آموزش فنی وحرفه ای در
 صلح و دوستی بین كشورها

ارتقا و توسعة آموزش
 فنی وحرفه ای

تهیة چشم اندازی برای
 قرن بیست ویكم

احیای همكاری های بین المللی و 
ارتقای آموزش فنی وحرفه ای

یادگیری برای كار، شهروندی و 
پایداری پذیری

آموزش، مهارت آموزی و 
یادگیری مادام العمر

ساختن مهارت ها برای كار
 و زندگی

توانمندسازی برای توسعة پایدار

مشاركت آموزش فنی وحرفه ای در مردم
 ساالری شدن آموزش و پیشرفت اجتماعی

توصیه نامة بازنگری شده در مورد 
آموزش فنی وحرفه ای

توصیه نامة اولین كنگرة توسعه و 
بهبود آموزش فنی وحرفه ای

توصیه نامة مشترك سازمان جهانی 
كار و یونسكو

نظرات خبرگان بین المللی یونسكو 
برای توسعة پایدار

توصیه نامة 195، توسعة منابع انسانی

توصیه نامة سومین كنگرة آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای

توصیه نامة دومین كنگره آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای

كنوانسیون آموزش فنی وحرفه ای

1948

1974

1978

1989

1999

2002

2004

2006

2012

2015

گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ـ 12797

جدول 2. برخي از اسناد مهم بین المللي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي

توصیه نامة یونسكو
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3. تغییرات در ساختار نظام آموزشی چگونه 
بوده است؟

تا ســال 1346 نظام آموزشــی به دو دوره تقسیم 
می شــد: شش سال ابتدایی و شــش سال متوسطه. 
تغییر اساسی و بنیادین دوره های تحصیلی به سبک 
آموزش فعلی در سال 1346 آغاز شد و نظام آموزشی 
6ـ6 یعنی دو دورة ابتدایی و متوسطه به 5ـ3ـ4، یعنی 
پنج سال ابتدایی، سه ســال راهنمایی و چهار سال 
متوسطه تبدیل شد. این نظام آموزشی پس از انقالب 
تا سال 1370 در مدارس کشور اجرا شد. اما در سال 
1370، شورای عالی آموزش وپرورش تصمیم گرفت 

دورة پیش دانشگاهی را از دورة متوسطه جدا کند. 
در این تغییر نظام آموزشــی )تغییر نظام بنیادین 
نظام آموزش و پرورش(، دانش آموزان با گذراندن پنج 
سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، سه سال متوسطه 
و یک ســال دورة پیش دانشــگاهی می توانستند به 
دانشگاه راه یابند. در نظام جدید، دانش آموزان برای 
ورود به پیش دانشگاهی، با قبولی در امتحانات نهایی 
و اخذ دیپلم، قادر بودند در این دوره شرکت کنند و 
سپس برای ورود به دانشگاه، در کنکورهای سراسری 
دولتی و اختصاصی دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
شــركت كنند و در صورت قبولی، در دانشگاه ادامة 

تحصیل دهند. 
ســاختار آموزش فنی وحرفه ای در هنرستان های 
كشور نیز در چند دهة گذشته دچار تغییر شده است 

كه در جدول 4 نشان داده شده است.

4. تغییــرات در تعداد درس هــا در نظام 
چگونه  متوسطه  دورة  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
در نظــام آموزشــی فنی وحرفه ای ایران از ســال 
1344 تاکنون، عنوان ها و تعداد درس ها در سه دوره 
دچار تغییر و تحول شــده است. در دورة اول تعداد 
درس ها در هر پایه و در تمام رشته ها یکسان و چهار 
عنوان بود که با عنوان های درس فنی، حساب فنی، 
رســم فنی و کارگاه نام گذاری شده بود و در برنامة 
آموزشی هنرستان ها ارائه می شد. از ویژگی های مهم 
آن، حجم ثابت نســبت به ساعت اختصاص یافته و 
محتوایی شــامل چند موضوع تفکیکی اما مرتبط با 
رشته در راستای کارگاه بود که بیشتر در رشته های 
تحصیلی با فراوانی در حوزة صنعت اجرا می شد و تا 

سال 1371 ادامه داشت.

جدول 3. تغییرات نظام آموزشی

شیوة آموزشیزمان

شش سال ابتدایی، شش سال متوسطه )اول و دوم(1346 به قبل

پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، چهار سال متوسطه1346 به بعد

پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، سه سال متوسطه، یك سال پیش دانشگاهی1370

تبدیل دورة متوسطه از ترمی واحدی به سال واحدی1382

شش سال ابتدایی )دورة اول و دوم(، سه سال متوسطة 1 و سه سال متوسطة 13882

جدول 4. تغییرات ساختار آموزش فنی وحرفه ای

دورة نظام فنی وحرفه ای 
رسمی در هنرستان )شمسی(

ساختار نظام 
آموزش وپرورش

طول دورة 
متوسطه

طول دورة 
هنرستان

1303-13366+666

13376+3+366

13455+3+444

13506+3+333

13565+3+444

٭٭2+32٭1371-13885+3+3+1

13956+3+333

استاندارد بین الملليـ  
c3ISCED

3+3+3+333
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در دورة دوم، تفکیــک موضوعــی محتوا به چند 
درس صورت گرفت و آموزش كارگاه های جداگانه با 
تعداد درس هایی در هر رشــته بین 14 تا 18 عنوان 
ارائه می شد که نام گذاری درس ها شبیه به دانشگاه 
و بــا همان عنوا ن ها بود. از مزایای این شــیوه عمق 
بخشــی به حوزة دانش بود که تربیت نیروی انسانی 
می توانســت با فناوری به راحتی با بازارکار سازگار 
شــود. اما کاهش تدریجی ساعت کارگاهی طی سه 
مرحله در سال های دهة 1380 لطمة جبران ناپذیری 
بــه مهارت دانش آموختگان هنرســتان ها وارد کرد. 
از دیگر اشــکاالت حجــم زیاد کتاب های درســی 
و ناوابســتگی نمره هــا به هم، به ویــژه هم عرضی 
درس هــای تئوری و کارگاهی بدون توجه به جایگاه 
کار عملی بود کــه در دورة اول این چنین نبود )به 
این معنی که نمرة کارگاه نمرة اصلی بود و نمره های 
سایر درس ها در کنار آن نمره اعتبار می یافت(. این 
شــیوه درس گذاری و اجرا که تا ســال 1395 ادامه 

یافت، در حال گذار است.
در دورة ســوم که از مهرماه 1395 شــروع شده 
اســت، نظام پودمانی جانشین شــیوة درس گذاری 
ســنتی )درس فنــی، حســاب فنی، رســم فنی و 
کارگاه( و شــیوة درس گذاری به ســبک دانشگاهی 
)موضوعی ـ تخصصی( شــد. در این نظــام، تعداد 

درس های شایستگی های فنی برای تمام رشته های 
تحصیلــی ـ حرفه ای به شــش درس پودمان اصلی 
)پودمانی( رســیده و حجم کتاب های درسی نسبت 
به دورة دوم کاهش قابل مالحظه ای داشــته است. 
درس های شایستگی غیرفنی، شامل الزامات محیط 
کار، نوآوری و کارآفرینی، اخالق حرفه ای و مدیریت 
تولیــد، کاربــرد فناوری هــای نویــن، و درس های 
چهارگانة گروه های تحصیلیـ  حرفه ای شامل ارتباط 
مؤثر، نقشه کشی فنی رایانه ای، آب، خاک و گیاه، و 
طراحی و زبان بصری و همچنین درس های شیمی، 
فیزیک، ریاضی و زیست )شایستگی های فنی پایه( 
به عنوان بسترســاز به این مجموعه اضافه شــد. از 
ویژگی های مهم این دوره ارائة پودمانی و ارزشیابی 
براساس شایستگی است که متناسب با نیازهای بازار 
کار است. مهارت آموختگان در دورة سوم به راحتی 
در طول آموزش و در پایان آن می توانند با کســب 
شایســتگی های فنی و غیرفنی و صالحیت حرفه ای 

جذب بازارکار شوند.  

 5. تغییرات در شیوه های ارزشیابی در نظام 
چگونه  متوسطه  دوره  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
تــا قبــل از ســال 1395، ارزشــیابی در آموزش 
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 پی نوشت ها
٭ یك سال مربوط به دورة 

پیش دانشگاهی است.
٭٭ دورة دوسالة دیپلم فنی كه 

به صورت پیوسته تا سطح فوق دیپلم 
)تكنسین( ادامه داشت و هنرجو 

می توانست ادامة تحصیل دهد.

 منابع
1. مجموعه قوانین و مقررات كشور

2. سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و برنامه درسی 

ملی ایران
3. گزارش های كارشناسی مركز 

پژوهش مجلس شورای اسالمی در 
مورد آموزش های فنی وحرفه ای 

4. مجموعة مصوبات شورای عالی 
آموزش و پرورش

5. اسناد بین المللی در مورد آموزش 
فنی و حرفه ای

فنی وحرفه ای به صورت تفکیکی، و ســنجش تئوری 
و ســنجش عملی جــدا از هم انجام می شــد. با این 
تفاوت که حد نصاب نمرة عملی تعیین کنندة پذیرش 
درس های تئوری بود. به عبارت بهتر، هنرجویان در هر 
سال تحصیلی ابتدا در معرض امتحان کار عملی قرار 
می گرفتند و در صورت کسب حد نصاب حداقل 12 
از 20، نمره های سایر درس ها محاسبه و معدل گیری 
انجام می شد. اگر کسی نمرة 12 کسب نمی کرد، در 
تمام درس ها تجدید می شــد و باید در شــهریورماه 
دوباره در امتحان عملی شرکت می کرد و سایر درس ها 
را هم امتحان می داد. این وابستگی به تمام درس ها در 
دهة 1370 به وابستگی به درس های فنی تقلیل پیدا 
کرد که تا ســال 1371 ادامه داشت. از سال 1371 تا 
سال 1395، نمره های درس های مستقل مبنای قبولی 
و مردودی معدل قرار گرفت، ولی همچنان ارزشیابی 
تفکیکی بود. از ســال 1395 ارزشــیابی براســاس 
شایستگی تغییر یافت. به این صورت که ارزشیابی در 
هر درسی به صورت عملکردی )درهم تنیدگی دانش، 
مهارت و نگرش( با معیار دنیای کار انجام می شود تا 

شایستگی ها اثبات شوند.
بدیهی است، سنجش عملکردی دارای استاندارد واحد 
برای هر پودمان است که با ابزارهای متفاوت سنجش 
حسب محیط های یادگیری متفاوت توسط هنرآموزان 

هر درس و با نظارت مدیر آموزش با شاخص استاندارد 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام می شود.

6. تغییرات در منابع و مواد آموزشی در نظام 
چگونه  متوسطه  دوره  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
از ســال 1344 که آموزش فنی وحرفه ای سازمان 
مشــخصی پیدا کرد، موضوع کتاب درسی و منابع 
آموزشــی هم مورد توجه قرار گرفت. آنچه قابل ذکر 
است و باید به آن پرداخت، شکل گیری و تهیة منابع 
آموزشی اســت. از مشــخصات نظام های آموزشی 
فنی وحرفه ای این اســت که وجــود هنرآموز خبره، 
تجهیزات و ابزار، و مواد و فضای کارگاهی با شباهت 
بســیار نزدیک به دنیای کار و ســرفصل مصوب در 
هر رشــتة تحصیلی ـ حرفه ای مجموعة کاملی است 
که از کتاب درســی و یا منبع آموزشی بی نیاز است. 
بعد از انقالب اســالمی تألیف منابع آموزشــی برای 
همة رشــته های تحصیلی در دستورکار قرار گرفت 
و تا ســال 1395 ادامه یافت. از سال 1395 به بعد، 
تألیف بســته آموزشی برای اولین بار در آموزش های 
فنی وحرفه ای جانشین منابع آموزشی شد که تأثیر 
بسزایی در سازمان دهی محتوا، روش آموزش و حجم 

داشته است.
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اشاره
اين مقاله مــروری بر آخرين تغییرات روند ارزيابی 
در حیطة علوم بالینی علوم پزشکی براساس کتاب ها 
و مقاالتی که عنوان  آن ها در منابع آمده است، دارد. 
ارزيابی مبتنی بر شايســتگی در دوره های آموزشی 
گروه های علوم پزشکی يکی از مهم ترين، ضروری ترين 
و در عین حال پیچیده ترين و مســئله برانگیزترين 
وظايف نظام آموزشــی در تمامی دانشگاه های علوم 
پزشــکی و انواع آموزش های تخصصی ضمن خدمت 

مرتبط به شمار می آيد. 
 

مقدمه 
در قــرن حاضر كه عواملی از قبیل تغییر ســریع 
سیستم های پایش سالمت و اثربخشی هرچه بیشتر 
آموزش ها و مهارت های بالینی بــرای ارائة بهینه تر 
خدمات پزشــکی بسیار ضروری هســتند، به نظر 
می رسد که مدل آموزشی مبتنی بر شایستگی و به 
دنبال آن ارزیابی مبتنی بر شایستگی بهترین مسیر 

آموزش و ارزیابی باشد. 

آموزش مبتنی بر شايستگی و علوم 
پزشکی 

در آموزش مبتنی بر شایستگی، هدف شناسایی و 
پرورش منحصر به فرد توانایی های ذهنی، عاطفی و 
فیزیکی فراگیرندگان و کمک به آن ها برای کســب 
موفقیت اســت. ویژگی های اصلی مدل عبارت اند از: 
فعالیت های طراحی شده برای رشد و توسعة تک تک 
فراگیرندگان، فرصت های بســیاری برای به دســت 
آوردن طیف وســیعی از تجربه های مهارتی و عملی 
و ارتقا به سطوح باالتر آموزشی و تحصیلی براساس 
استعداد و نتایج کسب شــده توسط فراگیرندگان. 
ارزیابــی در این مدل آموزش براســاس معیار های 
اســتاندارد نیســت، بلکه از روش های متفاوت برای 
ارزیابــی عملکرد، توانایی ها و اســتعداد اســتفاده 

می شود. 

تجربة پزشكی ارزشیابی 
مبتنی بر شايستگی

مريم صفرنواده مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزیابی مبتنی بر 
شایستگی، ارزیابی 
در علوم پزشکی، 
اعتباربخشی

196  ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



در این شــیوة آموزشی؛ نتیجه، اثربخشی، کیفیت 
و مسئولیت پذیری دانشــجویان مورد تأکید است و 
معیار سنجش و ارزیابی، میزان دستیابی به توانمندی 
و نگرش توسط دانشجوست. مراحل اجرای آموزش 

مبتنی بر شایستگی عبارت اند از:
1. تعریــف وظایف و فعالیت های مــورد انتظار از 

فراگیرندگان. 
2. مشخص كردن اســتانداردهای شایستگی برای 

شفاف  سازی مسئولیت های مورد انتظار.
3. تعریف برنامة آموزشی. در این مرحله هدف ها، 
برنامه و محتوای آموزشی در راستای شایستگی مورد 

انتظار مشخص می شوند.
4. تعریف شاخص های شایستگی و ارزیابی نتایج به 

دست آمده، براساس این شاخص ها.
ارزيابی آموزش مبتنی بر شايستگی 

این ارزیابی نوعی از ارزیابی اســت که از مجموعة 
نتایج عمومی و اختصاصی مورد انتظار مشتق شده 

است. 
روش های ارزیابی شایستگی از نظر فادرينگهام 

)2010( به شرح زیر است: 
1. مشــاهده عملکرد می تواند با روش های ارزیابی 
مبتنی بر شایســتگی متناسب باشــد. در این روش 
ارزیابی شایستگی براســاس فرم ارزیابی که شامل 
مجموعــه ای از نتایج مــورد انتظار اســت، صورت 
می گیرد و براســاس آن موفقیــت و عدم موفقیت 

فراگیرنده مشخص می شود. 
2. شبیه ســازی از جمله روش های ساختار یافتة 
عینی اســت. »روش آســکی« از جمله روش های 
متداول برای ارزیابی مهارت گروهای علوم پزشــکی 
تحت آموزش اســت. می تــوان از ارزیابی موردی، 
خودارزیابــی و ارزیابی همتایان )شــامل بازخورد از 

چندین منبع( نیز می توان استفاده کرد. 

آموزش بالینی و ارزیابی بالینی مبتنی بر شایستگی 
از اهمیــت اساســی در آموزش پزشــکی برخوردار 
است. آموزش مهارت های بالینی فرصتی استثنایی 
و مناســب برای آموزش اخالق حرفه ای )پزشکی( 
و اصــول و مهارت های ارتباطی در تعامل با بیماران 

واقعی فراهم می آورد. 
هــدف از آموزش و به دنبــال آن ارزیابی در علوم 
پزشــکی، این نیســت که پزشــکانی تربیت شوند 
که فقط توانایی قبول شــدن در انــواع آزمون های 
کتبی را داشته باشــند. بلکه هدف تربیت افرادی با 
شایســتگی های الزم برای پاســخ گویی به نیاز های 
رو به تزاید جامعه اســت. بنابراین بدیهی اســت که 
دســتیابی به این هدف، بدون بهره گیری از ارزیابی 
مبتنی بر شایســتگی محقق نخواهد شد. نقش های 
کلیدی یک استاد )مهارتی( بالینی در علوم پزشکی 
به عنوان یک خبره پزشکی، یک برقرارکننده ارتباط، 
مشارکت کننده، مدیر، دانش پژوه مادام العمر و الگوی 
اخالق، از جمله نقش هایی هستند که در آموزش و 

ارزیابی شایسته محور لحاظ می شوند. 
در دهة 1950 مشــخص شــد، ارزیابی دانش به 
تنهایی کافی نیســت. بنابراین بــه تدریج ابزارهای 
ارزیابی که ارتباط و نزدیکی بیشتری با طبابت و کار 
بالینی داشتند، ایجاد شدند. در این راستا در طول 30 
سال اخیر، ابزارهای ارزیابی مبتنی بر »بازسازی«1، 
»عملکرد«2 و »شایستگی«3 تکامل یافته اند. ارزیابی 
کارهــا و عملکرد روزانة فرد در محیط کار را ارزیابی 
مبتنی بر محل کار4 می گویند. در ارزیابی های مبتنی 
بر محل کار، به منظور درســت انجام شدن ارزیابی، 
این موارد باید شناســایی و مشــخص شوند: اساس 
قضاوت چه باشــد؟ ســرانجام و پیامد بیمار، فرایند 
مراقبت از بیمار، یا حجم کار انجام شــده توســط 

پزشک چه میزان بوده است؟
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هدف ارزيابی 
ارزیابــی صحیح و دقیق در سیســتم آموزشــی 
بالینی علوم پزشــکی یکی از مهم ترین قسمت های 
آموزش دانشجویان رشــته های علوم پزشکی است. 
ارزیابی صحیح و دقیق شایســتگی بالینی اطالعاتی 
ارزشمند برای تنظیم هدف های آموزشی متناسب با 
نیاز دانشجویان و ارتقای کیفی فرایند های آموزشی 

دانشگاهی در اختیار مسئوالن قرار می دهد. 
آموزش مبتنی بر شایستگی كه نخستین بار در دهة 
1960 مطرح شد، رویکردی نسبتًا نوین در آموزش 
و ارزیابی در پزشکی تخصصی است. در این رویکرد 
تأکید اصلی روی شناسایی و اندازه گیری پیامدهای 
یادگیــری خــاص یــا توانمندی هاســت. برخالف 
هدف هــای کلی، توانمندی هــا را می توان به صورت 
توانایی های واقعی و ملموسی نوشت که برای طبابت 
مؤثــر حرفه ای الزم اند. از هنگامی که نخســتین بار 
در دهة 1960 ســخن از توانمندی بــه میان آمد، 
شایستگی ها به عنوان ایفای فعال نقش های زندگی 
واقعی به گونه ای سازگار با طبابت مؤثر در نظر گرفته 
شدند. شایســتگی مفهومی فراتر از دانش و مهارت 
دارد. توانمندی دانش، مهارت و نگرشی است که به 

صورت عملکرد مؤثر، تبلور پیدا می کند. 
در ســال 1999، »شــورای اعتبار بخشی آموزش 
پزشکی تخصصی«5 (ACGME) شش مهارت اصلی 
و مشــترک را برای تمام متخصصان علوم پزشــکی 
به عنوان شایســتگی های ضروری تعریــف كرد. از 
دســتیاران انتظار می رود که این توانمندی ها را قبل 
از فارغ التحصیل شدن کسب كنند. تمامی این شش 
توانمندی برای طبابت ضروری اند. شورای اعتباربخشی 

آموزش پزشــكی تخصصــی، پــس از پژوهش های 
گسترده و مشارکت با تعداد زیادی از افراد صاحب نظر 
و عالقه مند، به این شش توانمندی دست یافت. شورای 
اعتباربخشــی آموزش پزشکی تخصصی آمریکا مقرر 
کرده است که تا سال 2006، تمام برنامه های معتبر 
تخصصی، باید این توانمندی ها را مالک آموزش خود 
قرار دهند، زیرا داشتن این توانمندی ها برای مراقبت 
از بیماران، به گونه ای مطمئن و در سطحی باال از نظر 
کیفیت، ضروری اســت. این شش شایستگی اصلی 
عبارت اند از: 1. مراقبت از بیمار؛ 2. دانش پزشــکی؛ 
3. یادگیری و ارتقای مبتنی بر طبابت؛ 4. مهارت های 
بین فردی و ارتباطی؛ 5. رفتــار حرفه ای؛ 6. طبابت 

مبتنی بر سیستم ها.
بنابراین در دنیای آموزش پزشکی کنونی، به منظور 
هم گام شــدن با تغییرات سریع و انتظارات متنوع رو 
به تزاید از پزشــکان متخصص، هدف های آموزشی 
از عبارات انتزاعی و ســنتی به سوی توانمندی های 
واقعی مورد نیاز و ملموس دنیای حقیقی امروز تغییر 
جهت یافته اند، در واقع دســتیاران و متخصصان باید 
بتوانند با تلفیق دانش ها، مهارت ها و نگرش های الزم، 
نقش هایی راکه جامعــه از آن ها انتظار دارد به خوبی 
ایفا كنند. گرچه این توانمندی ها شامل تمام دانش ها، 
مهارت ها و نگرش هایی هستند که پیش از این نیز از 
آن ها ســخن به میان آمده است، اما منظور واقعی از 
کلمة توانمندی، مقوله ای فراتر، جامع تر و پیچیده تر از 
تمام اجزای خام آن )دانش، مهارت و نگرش( است. در 
کشورهای گوناگون این نقش ها یا توانمندی ها، همگی 
نیاز های اساســی برای متخصصان در دنیای امروزی 
محسوب می شوند. بدیهی است با سوگیری آموزش 
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پزشکی به سوی آموزش مبتنی برتوانمندی، تدوین 
برنامة آموزشــی مناســب، تدبیر روش های آموزشی 
مفید و ابزارهــای ارزیابی روا و پایــا، عادالنه و قابل 
تعمیم پذیری برای آزمــودن فراگیرندگان از اهمیت 

بسزایی برخوردار است. 

نگاهی به ديدگاه های حاکم بر ارزيابی 
در آموزش پزشکی 

در طول ســی سال اخیر، ابزارهای ارزیابی مبتنی بر 
(perfomance� و عملكرد (simulation)  بازســازی

(based تكامل یافته انــد. ارزیابی مبتنی بر محل كار 
(workplace�based assessment) ارزیابــی كارهــا 
و عملكــرد روزنامه فرد در محیــط كار را از ارزیابی 

مبتنی بر محل كار می گویند.
دو ویژگی آموزش پزشکی در حال حاضر عبارت اند 
از: 1. تأکیــد بر روی ارزیابی؛ 2. حرکت به ســوی 

آموزش مبتنی بر پیامد6 
در حال حاضر ارزیابی در آموزش پزشکی تخصصی 
از ارزیابی آنچه به آسانی قابل ارزیابی است، به سوی 
ارزیابی آنچه که باید مورد ارزیابی قرار گیرد، تغییر 
جهت داده اســت. برای مثال، ارزیابی مبتنی بر کار 
از ســه طریق قابل انجام اجرایی است: 1. مشاهدة 
مستقیم مشاوره؛ 2. ارزیابی360 درجه؛ 3. بحث های 

مبتنی بر بیمار. 
آموزش  توصیه های »فدراســیون جهانــی  طبق 
پزشــکی« دربارة ارزیابی در آموزش پزشــکی، پنج 

اصل زیر باید رعایت شوند.
1. امتحانــات باید بازتاب برنامة آموزشــی دربارة 
دانش بیومدیــکال، مهارت های بالینی، و نگرش ها و 

قضاوت ها باشند. 
2. وجود هــر دو مورد ارزیابــی تکوینی و نهایی 

ضروری است.
3. تعداد آزمون ها باید مشخص باشند.

4. امتحان باید با برنامة آموزشی تلفیق شود.
5. نتایــج تغییراتی که درآموزش پزشــکی داده 

می شوند، باید بررسی شوند. 
انواع ابزارهای ارزیابی عملکرد )بالینی( دستیاران 

در آموزش پزشکی، عبارت اند از: 
1. امتحان عملی

(OSED) 2. آزمون عینی ساختاردار بالینی
(OSPE) 3. آزمون عملی ساختاردار عینی

(OSLER) 4. ثبت عینی آزمون ساختاردار طوالنی
5. آزمــون عینــی ســاختاردار بالینــی گروهی 

(GOSCE)
6. مشاهده (observation)، شامل گزارش استاد، 
فهرست وارســی، مقیاس هــای درجه بندی، گزارش 

بیمار، و ثبت عملکرد
7. مجموعة عملکرد و ثبت عملکرد، شــامل کارنامه 
(Portfolio) )و كار پوشه )مجموعة عملکرد (Log book)

و   (Peer Assessment) همــکاران  ارزیابــی   .8
(Self Assessment) خودارزیابی

به عنوان مقایســه، آزمون های نوشتاری در سطح 
پایین از میزان دانســتن و یادآوری مهارت شــروع 
می شوند و در ســطح باالتر از اینکه مهارت چگونه 
انجام می گیرد، می پرسند. در صورتی که در ارزشیابی 
آزمون عینی ســاختاردار بالینی مهارت اجرا شــده 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
در تقسیم بندی هرم میلر، روش های متفاوتی برای 
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ارزیابی مطرح شــده اند. در این هرم آزمون هایی که 
به بررسی دانش می پردازند، عبارت اند از: آزمون های 
شفاهی، آزمون های کتبی و آزمون های چند گزینه ای. 
اگر کمی باالتر برویم به آزمون هایی می رسیم که به 
بررســی نمایش چگونگی انجام کار می پردازند که 
عبارت اند از »آزمون های عینی ساختاردار بالینی«7 
و برنامه های رایانه ای که به شبیه ســازی یک بیمار 
می پردازنــد. پس از همة این هــا و در قلة هرم میلر 
به آزمون هایی می رسیم که به چگونگی انجام دادن 
می پردازند و عبارت اند از: »معاینة بالینی ساختاردار 
مســتقیم«8، »ارزیابی مختصر بالینــی و عملی«9، 
»مباحثة مبتنــی بر مــورد«10 و »بازخورد از چند 
منبع«11 یا همان 360 درجــه که به مجموعه این 
چهار مورد، ارزیابی در محیط کار می گویند و هر یک 

جنبه ای از عملکرد را می سنجد. 
ارزیابــی مهارت های بالینی در محل کار شــامل 
ارزیابی کارهایی اســت که به طور معمول پزشــک 
در محیط کارش انجام می دهد. ارزیابی مهارت های 
بالینی توســط مشــاهده گران و ارزیابــان متفاوت 
بررســی می شــود. برای ارزیابی برخورد پزشک با 
بیمار شــیوة ارزیابی مختصر بالینی و عملی مناسب 
اســت. روش های متفاوت دیگر، مثل بررسی موارد 
قبلی و صحبت در مــورد آن ها و روش 360 درجه 
که بازخورد کار را توســط همکاران، بیماران و خود 

پزشک نشان می دهند نیز وجود دارد. 
آزمون مختصر بالینی و عملی به بررســی گرفتن 
شرح حال، معاینة فیزیکی، تصمیم گیری و توضیح 
دادن به بیمار ارتباط با او می پردازد. در این آزمون، 
بیمار با عالئم حقیقی و ناراحتی ناشی از آن مراجعه 

می کند و انجام اقدامات در مقابل این گونه بیماران 
نیازمند دقت و توانایی بیشتری است. این آزمون به 
مواجهة دانشــجو با بیمار توجــه دارد و طراحی آن 
برای دادن بازخورد به دانشجو در زمینة توانایی های 
الزم برای تأمین مراقبت های مناسب از بیمار است. 
در حدود 10 دقیقه طول می کشد و دانشجو با یک 
بیمــار حقیقی روبه رو می شــود و توانایی های او در 
شرایطی که قرار است بعداً در آن قرار گیرد، ارزیابی 
می شــود. مزیت دیگر آن، گرفتن بازخورد ســریع 

توسط استاد است. 

نحوة سنجش درس های بالینی و عملی، 
شرايط قبولی در درس های عملی و 

نحوة تأيید صالحیت دوره
سنجش و ارزیابی دانشجویان گروه علوم پزشکی به 
شکل مداوم و در هر نیم سال تحصیلی در دو حیطة 
تئوری، و عملی و مهارتــی، از ابتدای دورة تحصیل 
دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی از طریق آموزش 
و اســتادان دانشــگاه صورت می پذیــرد. صالحیت 
دوره های گروه علوم پزشــکی با دانشگاه های علوم 
پزشکی است که دانشــجو در آن دانشگاه از طریق 
آزمون پذیرفته می شود. دانشجو پس از آزمون های 
کتبی و عملی کــه با عنوان »آزمون بورد تخصص« 
برگزار می شــوند، گواهی و مدرکی دال بر كســب 

تخصص مربوطه دریافت می دارد. 

نظارت سازمان نظام پزشکی بر 
صالحیت حرفه ای گروه های پزشکی

فارغ التحصیالن گروه های پزشــکی، پس از تأیید 
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آکادمیک و دانشــگاهی مرکز آموزشــی که در آن 
آموزش دیده اند، و پس از طی مراحل قانونی فراغت 
از تحصیل، به ســازمان نظام پزشــکی برای صدور 
شمارة نظام پزشــکی معرفی می شوند. این سازمان 
درخصوص شکایاتی که دربارة مشکالت حرفه ای و 
درمانی پیش می آید، حوزه ای به نام تخلفات پزشکی 
دارد و کار رسیدگی به شکایات بیماران را درخصوص 
امور پزشــکی دنبــال می كند. البته ســازمان نظام 
پزشکی، برای نظارت مستقیم بر صالحیت حرفه ای 
گروه های پزشکی، حوزه ای را اختصاص نداده است 
و واحد نظارت سازمان نظام پزشکی بر روی مباحث 
مالی و تعرفه های پزشــکی، و تخلفات مؤسسه ای و 

تعرفه ای مراکز درمانی نظارت دارد. 

ارزيابی درونی، راهی برای رسیدن به 
هدف های ارزيابی شايسته محور

بــه منظور پویا كردن عملكردها و ارتقای ســطح 
كیفی دانشگاه ها، خصوصًا دانشگاه های علوم پزشكی 
كه ارتباط تنگاتنگی با ســالمت جامعــه دارند، به 
یك سیســتم ارزیابــی كیفیت نیاز اســت. ارزیابی 
درونی یكی از سیاســت های جاری وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــكی است كه به منظور ارتقای 

دانشگاه های علوم پزشكی صورت می پذیرد. 

اعتباربخشی12 
الگوی اعتباربخشی با ســابقه ترین الگوی ارزیابی 
و به معنای تخصصی عبارت اســت از فرایند كنترل 
كیفیت و ارزیابی پیشــبرد برنامة یك مؤسســه یا 
اثربخشی پیشرفت، بر اساس معیارهای از قبل تعیین 

شده و استاندارد. 
 

اعتباربخشی دانشگاهی 
اعتباربخشــی دانشگاهی عبارت اســت از فرایند 
بررســی و تعیین میزان كیفیــت و كارایی درونی و 
بیرونی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده 
از مؤلفه ها و شاخص های عملكردی. در كاربرد این 
الگو در كشــورهای مختلف، بــه دو نوع فعالیت در 

ارزیابی آموزش عالی می توان نظر داشت:
الف( ارزيابی درونی13

ارزیابی درونی اولین مرحلة الگوی اعتباربخشــی 
اســت كه طی آن، با توجه به رســالت و هدف های 
سازمان، كیفیت عوامل تشكیل دهندة نظام )برنامه، 
سازمان یا مؤسســه( به وسیلة خود اعضای تشكیل 
دهندة نظام ارزیابی می شــوند. به عبارت دیگر، در 
ارزیابی درونی یك نظام دانشگاهی )گروه آموزشی، 
دانشكده یا دانشگاه(، خود اعضا مالك ها را مشخص 
و بــه صورت بندی شــاخص ها و ســؤاالت مبادرت 
می كنند، به تعیین روش هــای گردآوری داده های 
مورد نیاز می پردازند و پــس از جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل آن ها، شخصًا دربارة خود قضاوت می كنند. 
ســرانجام با مقایســة وضعیت موجــود با وضعیت 
مطلوب، نقاط قوت و ضعف را آشــكار می ســازند و 
راهبردها و پیشنهاداتی برای بهبود كیفیت آموزش 

ارائه می دهند كه به اجرا گذاشته می شود. 
ب( ارزيابی بیرونی14 

در مرحلة دوم اجرای این الگو )اعتباربخشی(، هیئت 
همگنان از خارج از نظام مورد ارزیابی، به بازدید نظام 
می پردازند و ضمن بررســی گزارش ارزیابی درونی، 
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گزارش رســمی ارزیابی نظام دانشــگاهی را تدوین 
می كننــد. حاصل این گزارش بــه رتبه بندی نظام 

دانشگاهی می انجامد.

مفهوم اعتباربخشی در رابطه با ارزيابی 
شايسته محور

 اعتباربخشــی بــه معنــی ارزیابــی نظام مند 
)سیســتماتیك( مراكــز ارائة خدمات ســالمت با 
اســتانداردهای مشخص است. اســتانداردهایی كه 
بر بهبود مداوم كیفیــت، محور بودن بیمار و بهبود 
امنیت بیمار و كاركنان تأكید دارند »اعتباربخشی« 
برای تشــریح كیفیت خدمات بهداشــتی- درمانی 
محسوب می شوند و به عنوان مبنای تفكر آن به كار 

گرفته می شوند. 
 تعیین خط مشــی مراقبت های سالمت و درك 
آنچه به كیفیت مراقبت مربوط می شــود، و تمركز 
روی اصول بنیــادی برای یكپارچه كردن توســعة 
سیســتم بهداشــت و درمان و پویا كرد آن، اساس 

»اعتباربخشی« را تشكیل می دهد. 

نحوة اعتبار بخشی
اعتباربخشــی زمانی انجام می شــود كه مؤسسة 
آموزشی علوم پزشــکی آمادگی خود را به ارزیابان 
خارجی مبنی بر رعایت استانداردهای از پیش تعیین 
شــده اعالم می كند. اســتانداردهای اعتباربخشی 
براســاس توانایی فراهم ســاختن مراقبت توســط 
مدیریت و كاركنان بالینی و آموزشــی برای ارزیابی 
واصالح ســاختار، فرایندهــا و نتایج مراقبت تعیین 
می شوند. اعتباربخشی به ارتقای مستمر كیفیت نیاز 

دارد و صرفــًا برای یــك دورة زمانی محدود تعیین 
می شــود. پس از انقضــای دورة مذكور، مؤسســة 
آموزشــی علوم پزشــکی باید دوباره ارزیابی شود تا 
موقعیت اعتبار داده شــده را حفــظ كند و یا آن را 

ارتقا دهد. 

اهداف اعتباربخشی
 به رسمیت شــناختن آن دسته از مؤسسه های 
آموزشی علوم پزشــکی كه اثبات می كنند، در حال 

ارزیابی و ارتقای كیفیت و ایمنی مراقبت هستند. 
 بهبود مستمر كیفیت مراقبت سالمت.

 افزایش اعتماد عمومی به مراقبت ســالمت و به 
فارغ التحصیالن مؤسسه های آموزشی علوم پزشکی.

رسالت ادارة اعتباربخشی
ادارة اعتباربخشــی یكــی از ادارات تابعة معاونت 
درمان دانشگاه های علوم پزشكی است كه در جهت 
ارتقای كیفیت ارائة خدمات و ایمنی بیمار براساس 
دستورالعمل های وزارت متبوع از تمامی دانشکده ها 
و مؤسسات آموزشی علوم پزشکی بازدید می كند و 
پس از ارزیابی، امتیازات کســب شده در محورهای 
گوناگون را به ثبت می رســاند. پــس از جمع بندی 
امتیازات توسط وزارت متبوع، درجة مؤسسة آموزشی 
علوم پزشکی مشخص و ابالغ می شود. همچنین در 
این راستا آموزش های استانداردهای اعتباربخشی به 

مؤسسة آموزشی علوم پزشکی تابعه ارائه می شود. 

خط مشی ادارة اعتباربخشی
خط مشــی این اداره عبارت است از اجرای تمامی 
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استانداردهای اعتباربخشــی که از سوی وزارتخانه 
ابالغ شــده اند و امتیازدهی براســاس ســنجه های 
مربوط به محورهای مختلف اعتباربخشی. مهم ترین 

راهبردهای ادارة اعتباربخشی عبارت اند از:
 1. بهره گیری از سیستم مدیریت جامع؛

2. بهره گیری از کارشناسان مجرب؛ 
3. استفاده از فناوری مناسب برای امتیازدهی؛

4. آموزش نیروی انسانی؛ 
5. رعایت عدالت و موازین اخالقی در امتیازدهی؛ 

6. برقراری تعامل مناسب با وزارت متبوع در جهت 
بازنگری و ارتقای استانداردهای اعتباربخشی؛ 

7. برقراری تعامل با سایر ادارات در معاونت درمان 
و سایر معاونت های دانشگاه.

شرح وظايف ادارة اعتباربخشی
1. برنامه ریزی برای انجام اعتباربخشــی ســاالنة 
تمامی مؤسسه های آموزشی علوم پزشکی براساس 

تاریخ صدور.
گواهی نامه های ارزیابی سال قبل.

2. برنامه ریزی برای انجام اعتباربخشی بخش های 
ویژة بیمارستان های آموزشی زیر پوشش دانشگاه های 
علوم پزشکی، براساس تاریخ صدور گواهی نامه های 

ارزیابی سال قبل.
3. ارائة دســتورالعمل های اعتبار بخشــی به همة 

مؤسسه های آموزشی علوم پزشکی تحت پوشش. 
4. هماهنگی با معاونت امور بهداشــتی دانشگاه به 
منظور اعتباربخشــی محورهای بهداشت محیط و 

بهداشت حرفه ای. 
5. هماهنگــی با معاونت توســعة مدیریت و منابع 

دانشگاه به منظور اعتباربخشی محور فناوری اطالعات. 
6. تعیین كارشناسان گروه اعتباربخشی و اعزام به 

مؤسسه های آموزشی علوم پزشکی. 
7. بازدیــد از بخش های موجود در مؤسســه های 

آموزشی علوم پزشکی و اعتباربخشی به آن ها. 
8. ثبــت و درج امتیازات ارزیابی در ســنجه های 

استاندارد شده.
9. ارسال به موقع نمره های اخذ شده در سنجه ها 

به دفتر اعتباربخشی وزارت متبوع.
10. رســیدگی بــه اعتراضــات واصلــه پیرامون 

اعتباربخشی و ارائة گزارشات الزم. 
11. تهیة گزارش عملكرد واحد اعتباربخشی. 

12. تهیــة نمونه برگ هــای آمــاری مرتبــط با 
اعتباربخشی و ارسال به واحد آمار.

13. انجام مكاتبات مربوط به واحد اعتباربخشی. 
14. ارســال اصل گواهی نامة ارزیابی به مؤسســة 

آموزشی علوم پزشکی ذی ربط. 
15. معرفی كارشناســان باتجربه و حائز شرایط به 

وزارت متبوع به عنوان ارزیاب ارشد. 
16. برنامه ریزی برای ارزیابان ارشد به منظور اعزام 
آن ها به مأموریت های خارج استانی برای نظارت بر 
نحوة اعتباربخشی بیمارستان های سایر دانشگاه های 

علوم پزشكی كشور. 
17. .هماهنگی با دانشگاه های علوم پزشكی خارج 
اســتانی كه ارزیابان ارشــد به آن دانشگاه ها مأمور 

می شوند. 
18. برگزاری كالس ها و كارگاه های آموزشــی در 
زمینة محور های متفاوت اعتباربخشی برای مؤسسة 

آموزشی علوم پزشکی تحت پوشش. 

 پی نوشت ها
1. Simulation
2. Performance
3. competency
4. workplace –based assess-
ment
5. accreditaion council for 
Graduate Medical Education
6. Outcome besed edueation
7. Objective Structured Clini-
cal Examination
8. Direct Structured Clinical 
Examination
9. mini Clinical Evaluation and 
Exercise
10. case based discussion
11. multi source feedback
12. Accreditation
13. Internal Evaluation
14. External Evaluation

 منابع
1. ممتازمنش، نادر؛ ملكان راد، الهه؛ 

حسینی، جلیل؛ عین اللهی، بهرام 
)1385(. آموزش و ارزیابی بالینی، 

آنچه هر استاد بالینی باید بداند. نشر 
بشری. تهران.

2. رضایی، حمیدرضا و همكاران 
)1377(. تكنیك های ارزیابی در 

پزشكی. نشر آمه. تهران.

203   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



معرفی كتاب

آموزش حرفه ای و تخصصی مبتنی بر 
شايستگی

ويراستار: مارتین مولر
انتشارات: اشپرینگر

سال نشر: 2017
این كتاب، بیســت و ســومین كتــاب از مجموعه 
كتاب های آموزش و تربیت فنی وحرفه ای انتشــارات 
»اشپرینگر« است. 1142 صفحه دارد و در پنج بخش 
به صورت مجموعه ای از مقاالت با همكاری نویسندگان 
متعدد نگاشته شده اســت. در بخش اول به موضوع 
»مبانی نظری و چشم اندازها« پرداخته شده و بخش 
دوم به »آموزش مبتنی بر شایستگی به عنوان نوآوری 
جهانی« اختصاص یافته است. »شایستگی و جنبه های 
كلیدی نظام آموزشی« موضوع بحث بخش سوم است. 
در بخش چهارم مقاله هایــی را در مورد »قلمروهای 
شایســتگی« می خوانیــد. در نهایــت در فصل آخر 

»نتیجه گیری و بحث« ارائه شده است.

دانش نامة بین المللی آموزش برای 
دنیای متغیر كار )پلی بین يادگیری 

آكادمیك و يادگیری حرفه ای(
ويراستاران: روپرت مك لین، دیوید ویلسون

انتشارات: یونیوكـ  اشپرینگر
سال نشر: 2009

این كتاب یك مجموعة شــش جلدی از سلســله 
كتاب های آموزش و تربیت فنی وحرفه ای انتشــارات 
اشــپرینگر اســت كه با همكاری »یونیــوك« آماده 
شــده است. كتاب 3037 صفحه دارد و مقاالت آن را 
217 نویســنده در 9 بخش، 16 قسمت و 197 فصل 
نوشته اند. موضوعات و سرفصل های كتاب عبارت اند از:

جلد 1:
بخش 1: مرور كلی

بخش 2:  
قسمت 1: بافت متغیر آموزش و كار

قســمت 2: آموزش و مهارت آموزی در اقتصاد 
غیررسمی
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جلد دوم:
بخش 3: 

قســمت 3: اصالحات نظام های ملی آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای 

قســمت 4: ابتكارات ملی در بازمهندسی نظام 
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آموزش و تربیت فنی وحرفه ای

قسمت 9: پژوهش و نوآوری
قسمت 10: برنامه ریزی درسی و ارائه
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تخصص ها
ويراستاران: پاول ویمر و مارسیا منتسوكی

انتشارات: اشپرینگر
سال نشر: 2016

این كتاب سیزدهمین كتاب از مجموعه كتاب های 
»نــوآوری و تغییر در آموزش تخصصی« اســت كه 
توسط انتشــارات اشپرینگر منتشر شده است. 473 
صفحــه دارد و به صورت مجموعه ای از مقاالت )21 
مقاله( با همكاری نویســندگان متعدد نگاشته شده 
است. ســنجش عملكرد برای یادگیری دانشجویان، 
آمــوزش و ســنجش شایســتگی ها در حوزه های 
گوناگون آموزش عالی، سنجش پیامدهای یادگیری 
در برنامه های درســی و ارزشیابی عملكرد تیمی از 

جمله موضوع های این كتاب هستند.
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سنجش فرايند و فراوردة يادگیری
ويراستار: دكتر علی سیف

انتشارات: نشر دوران
سال نشر: ویرایش دوم ـ 1387

كتاب سنجش فرایند و فراورده یادگیری از معدود 
كتاب های مربوط به ســنجش و ارزشــیابی به زبان 
فارســی اســت. 408 صفحه دارد و در 16 فصل به 
رشــتة تحریر درآمده است. این كتاب مكمل كتاب 
اندازه گیری، ســنجش و ارزشــیابی آموزشی است. 
در پنج فصل اول كتاب به مفهوم ســنجش، هدف، 
اســتاندارد و نیز طبقه بندی های متفاوت هدف های 

یادگیری و آموزش پرداخته شده است. 
در فصل ششــم درخصوص طرح ســنجش بحث 
شــده اســت.  10 فصل باقی ماندة كتــاب تمامًا به 
معرفی روش های قدیم و جدید ســنجش فرایندها 
و فراورده های یادگیری دانش آموزان و دانشــجویان 
اختصــاص یافته اســت. در هر فصــل، ابتدا روش 
موردنظر تعریف و ویژگی های آن مشــخص شــده، 
سپس قواعد تهیه و استفاده از آن روش مورد بحث 
قرار گرفته و به دنبال ذكر امتیازها و محدودیت های 
آن روش، نمونة كاربردهای واقعی آن معرفی شــده 
اســت. در تألیف كتــاب از آثار معتبر و كالســیك 

روان سنجی استفاده شده است. 

استاندارد ارزشیابی حرفه
تهیه كننــده: دفتر برنامه ریــزی و تألیف كتب 
درسی فنی وحرفه ای، سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی
سال نشر: 1392

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یكی از 10 
سند تهیه شــده برای هر رشتة تحصیلیـ  حرفه ای 
در نظام جدید آموزش شاخة فنی وحرفه ای در دورة 
دوم متوســطه اســت. از این اســناد در تهیة بستة 
آموزشی و كتاب درسی اســتفاده می شود. تاكنون 
31 سند استاندارد ارزشیابی حرفه تهیه شده است. 
این استاندارد در كنار دو استاندارد شایستگی حرفه 
و استاندارد آموزش حرفه )راهنمای برنامة درسی(، 
مجموعه ای منســجم از اســتانداردها را برای نظام 

آموزش و تربیت فنی وحرفه ای تشكیل می دهند.  
هر یك از واحدهای حرفه در نظام طبقه بندی مشاغل 
و حرفه های »ایسكو« و چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملی، در ســطح نیروی كار ماهر، كمك تكنســین و 
تكنسین شامل تعدادی شایستگی است كه سنجش 
و ارزشیابی باید به منظور اثبات آن شایستگی ها انجام 
شود. اســتاندارد ارزشــیابی حرفه، سندی است كه 
راهنمای سنجش و ارزشیابی و اثبات شایستگی در هر 
یك از سطوح صالحیت حرفه ای خواهد بود. استاندارد 
ارزشــیابی حرفه شــامل طراحی مفهومی ارزشیابی 
حرفه، گروه بندی كارها )تشكیل پودمان ها(، تحلیل 
مراحل كاری، تدوین استاندارد شرایط كارها، تحلیل 
اســتاندارد عملكرد و تعیین گواهی نامه های شغلی و 

صالحیت های حرفه ای است.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد

مجله هاى دانش آموزى
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاى رشــد عمومــى و تخصصى بــراى معلمان، مديــران، مربيان، 
مشــاوران و كاركنان اجرايــى مدارس، دانش جويان دانشــگاه فرهنگيان 
و كارشناســان گروه هــاى آموزشــى و ...، تهيــه و منتشــر مى شــود. 

.نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شمارة 4 آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه .

وزش ابتــدايى  رشد تكنولوژى آموزشى  رشد مدرسه فردا   رشد معلم   رشد آـم

رشـــد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمى  رشـد آمـــوزش زبـان و ادب فارسـى
 رشـد آمـوزش هنـر   رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه    رشـد آمـوزش تربيت بدنى
 رشــد آموزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاى خارجى  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى  رشـــد مديريت مدرســـه 
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

مجله هاى بزرگ سال عمومى
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاى بزرگسال و دانش آموزى تخصصى
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

براى دانش آموزان پيش دبستانى و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايى

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی  آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

مجله هاى دانش آموزى
به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

ریاضی

ریاضی
متوسطه دوم
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مديران، هنرآموزان و هنرجويان و اولياي محترم مي توانند اجزاي 
بستة آموزشي پاية دهم و يازدهم را به سه روش زير تهيه كنند: 

حضوري
 تهران، خيابان كريم خان زند، 

 خيابان سپهبد قرني، نبش كوچه قصرالدشتي، 
 فروشگاه پخش مدرسه

3

برخط (آنالين)
www.enma.ir :تارنماي پخش مدرسه

تارنماي سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي:
www.irtextbook.ir

1

تلفن
9-88800324 ، 88843950 و 88822668 28882266888822668

هنرآموزان، متخصصان و 
عالقه مندان به مشاركت در طراحي 

و توليد مواد و رسانه هاي آموزشي مي توانند 
نظرات، پيشنهادات و محتواي توليد  شدة خود را از 

طريق ايميل دفتر به نشاني tvoccd@Roshd.ir براي شوراهاي 
برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش ارسال كنند.

www.tvoccd.oerp.ir :نشاني وبگاه دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش


