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Abstract 

Competency-based curriculum, in terms of its unique characteristics, has received special 

attention in recent years in most of the world's educational systems. According to experts, 

the strengths of this approach have led to an increase in its use (Parson & et al., 2018). 
The competency-based curriculum is based on the identification and determination of 

competencies. The required knowledge and skills are also determined according to the 

determined competencies (Dochy & Nickmans, 2005). To achieve this, attention to 

competency-based education and, consequently, competency-based curriculum has 

expanded more rapidly in the last ten years (Koenen, Dochy & Berghmans, 2015). Also, 

the process, steps and how to provide a competency-based curriculum model were the 

result of previous research on the subject. The model was approved after validation by 

experts and adjustments. The results of this research can be used in designing a 

competency-based curriculum. Competency-based curriculum, in terms of its unique 

characteristics, has received special attention in recent years in most of the world's 

educational systems. . According to experts, the strengths of this approach have led to an 

increase in its use (Dilmore & et al., 2011). The competency-based curriculum is based on 

the identification and determination of competencies. The aim of this study was to 

Validation of curriculum based on general competency for the second year of theoretical 

high school. Method: The research method was exploratory (qualitative-quantitative) type 

and is done by Traversal- Field method by using questionnaires were collected. The 

statistical population includes curriculum planning specialists and all teachers and experts 

of theoretical high school in Fars province who were experts in this field. The statistical 

sample was selected in a quantitative section in two stages initially, 10 curriculum 

planning specialists were purposefully selected And then from all the teachers and experts 

of the theoretical high school in Fars province who were experts in the field of curriculum 

planning 80 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. 

Measurement tools in the study for gathering data was in the qualitative phase, including 

deductive content analysis. In the qualitative part, since the theoretical basis of the research 

existed to some extent, the method of deductive content analysis was used. In the method 

of deductive content analysis, the theoretical basis of the research is considered as the 
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basis for extracting the components. And by studying them, the concepts, classes, themes 

and elements of the program are extracted and explained. In other words, to validate the 

curriculum, this section consisted of two steps: The first stage, after compiling the 

components, framework and curriculum developed based on models, sources and valid 

texts, was provided to 10 curriculum planning specialists with the degree of assistant 

professor and above, and their specialized opinions were reviewed and analyzed. In the 

second stage, a questionnaire was extracted based on the identified elements and features 

and was provided to experts and specialists in curriculum planning. After final approval, 

the questionnaire was developed.  And In the quantitative phase, it is a questionnaire that 

has been developed based on the findings of the qualitative section. That the content 

validity of the questionnaires confirmed by 15 Educational Science professors so 

questionnaire's reliability was approved respectively, α= 0/92 By Cronbach's alpha.The 

questionnaire was also used to determine the validity of the questionnaire using heuristic 

factor analysis. The results of exploratory analysis test showed that the validity of the 

questionnaire (construct validity) was significant at the level of 0.001 and its kmo value 

was estimated to be 0.861. Data Using Qualitative content analysis with deductive 

categorization analog and quantitative methods including factor analysis via Software 

SPSS were analyzed.Result and Discusion: The results showed that the characteristics of 

curriculum elements include objectives, content, method and evaluation. Findings 

confirmed the main elements of purpose, content, method and evaluation. In the present 

study for the target element, Characteristics such as integrated intellectual, faith, practical 

and moral education; Strengthening faith, insight and religious insight, belief in Islamic 

values along with cultivating the spirit of practical adherence to Islamic rules and customs; 

Critical reasoning and thinking in solving individual and group problems, lead to the 

realization of competencies (traits, abilities and life skills) And along with teaching 

culture, art, customs, traditions and life skills to achieve general competencies Also, clarity 

in the expression of goals, clarity of standards and levels of goals, comprehensiveness in 

terms of including the dimensions of knowledge, skills and attitudes, measurability and 

realism were obtained. Findings on the content element and curriculum activities based on 

general competence, characteristics such as attractive, appropriate to learners' abilities, 

needs and interests; In the field of learning activities in the competency-based program, 

features such as student activism, integration of activities, attention to individual and 

group activities of students, communication with the world of work, facilitating the link 

between opinion and action and participation The existence of activities was obtained In 

the field of method element, unlike other elements, there is not much multiplicity in 

features. Finally, for the evaluation element in the present study, features such as special 

attention to the set standards, consideration of feedback mechanisms, attention to the types 

of assessment and evaluation, and comprehensiveness in evaluation were considered. 

Also, features curriculum elements based on general competency for the second 

theoretical high school were extracted and designed. The pattern designed by experts and 

factor analysis were validated and approved. Results showed that curriculum based on 

general competency for the second year of theoretical high school in this study can be used 

in the new educational system.  

Keywords: Validation, Curriculum, General Competence, Second Theoretical High 

School 
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 دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه سنجی اعتبار

 نظري متوسطه

 ۳، فائزه ناطقی۲، عباس قلتاش*1رضا ابدام

 

 چکیده

 روشبود.  نظري متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه سنجی اعتبارتحقیق این هدف از 

وري آهاي آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمعبوده که دادهکمی( -آمیخته اکتشافی )کیفیتحقیق از نوع 

رس استان فا يارشناسان دوره متوسطه نظرو ک رانیدب هیو کل یدرس يزی. جامعه آماري شامل متخصصان برنامه ردیگرد

نفر از  10در ابتدا  دیدر دو مرحله انتخاب گرد یدر بخش کم يباشد. نمونه آمار یصاحب نظر بودند، م نهیزم نیکه در ا

 يوکارشناسان دوره متوسطه نظر رانیدب هیکل نیبه صورت هدفمند انتخاب و سپس از ب یدرس يزریمتخصصان برنامه

 تصادفی گیرينمونه روش به آماري نفر به عنوان نمونه 80صاحب نظر بودند  یدرس يزیبرنامه ر نهیاستان فارس که در زم

و در مرحله  قیاسی محتواي تحلیلدر مرحله کیفی شامل هاي، آوري دادهگیري براي جمعابزار اندازه .شدند انتخاب ساده

 15أیید مورد ت روایی صوري پرسشنامههاي بخش کیفی تدوین شده است که کمی پرسشنامه اي است که بر اساس یافته

مورد  =α 92/0 کل پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي همچنین پایانی آن علوم تربیتیتن از اساتید 

یل روش هاي کمی از جمله تحل از تحلیل محتواي کیفی با نظام مقوله بندي قیاسی و ها با استفادهتأیید قرار گرفت. داده

، محتوا، اهدافی شامل عناصر برنامه درسهاي نتایج نشان داد که ویژگیتحلیل شدند.  SPSS  افزاراز طریق نرم عاملی

را مورد تأیید قرار داد. هم هدف، محتوا، روش و ارزشیابی ها مرتبط با عناصر اصلی یافتهی هستند که  ابیارزشو  روش

عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی براي دوره دوم متوسطه نظري استخراج و طراحی شد.  چنین ویژگی هاي

که  نتایج نشان داد الگوي طراحی شده بر اساس نظر متخصصان و تحلیل عاملی اعتبارسنجی و مورد تایید قرار گرفت. 

تواند در نظام آموزشی جدید میاین پژوهش در  عمومی براي دوره دوم متوسطه نظري برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

بر  یبتنم یبرنامه درس يارائه الگو یو چگونگ مراحل ند،یفراتوان نتیجه گرفت که همچنین می. ردیمورد استفاده قرار گ

 بود.  موضوع در رابطه با نیشیپ يمنتج از پژوهشها ،براي دوره دوم متوسطه نظري یعموم یستگیشا

 دوم متوسطه نظري، دوره عمومی شایستگی، برنامه درسی اعتبارسنجی، ها: واژه کلید

                                                      
  دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، اراک، ایران.. 1

  ایران. . دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت،2

 Email: gholtash578@yahoo.com                                                                                    *نویسنده مسئول:             

 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، اراک، ایران.. 3



26   نظري متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه سنجی اعتبار 

 مقدمه

 توجه مورد اخیر هايسال در خود، فرد به منحصر هايویژگی حیث از شایستگی بر مبتنی درسی برنامه

 این رویکرد قوت نقاط صاحبنظران، زعم به .است گرفته قرار جهان آموزشی هاينظام اغلب خاص

 درسی برنامه (.Parson & et al., 2018) باشد افزایش به رو آن از استفاده میزان که است شده موجب

 هايمهارت و دانش .گیرد می صورت شایستگی ها تعیین و تشخیص مبناي بر شایستگی بر مبتنی

  (.Dochy & Nickmans, 2005) شوند می مشخص شده تعیین هاي شایستگی به توجه با نیز نیاز مورد

رسیدن به این مهم توجه به آموزش مبتنی بر شایستگی و به تبع آن برنامه درسی مبتنی بر براي 

 & Koenen, Dochy) شایستگی در ده سال اخیر با سرعت بیشتري رو به گسترش نموده است

Berghmans, 2015.) آن براي شده طراحی درسی برنامه به زیادي حد تا آموزشی سیستم هر کارایی 

 اگر .است آموزشی برنامه هر در موفقیت جهت اصلی هاي محرک از یکی درسی برنامه. دارد بستگی

 درسی برنامه آن نتیجه نشود، گرفته نظر در درسی برنامه طراحی در الزم هاي شایستگی و ها ضرورت

 درسی برنامه .بود خواهد کار بازار و صنعت نیازهاي به پاسخگویی جهت الزم کارایی فاقد که بود خواهد

 (.Sudsomboon, 2007) باشد می هدفش به رسیدن در آموزشی توفیق برنامه هاي محرک از یکی

متوسطه در نظام آموزش و پرورش، از اساسی ترین و مهمترین مقاطع تحصیلی است  دورهبدون شک 

 ,Tajik) و به جرات می توان گفت هیچ یک از دوره هاي تحصیلی از چنین اهمیتی برخوردار نیستند

ي آموزش متوسطه، آماده ساختن جوانان براي انتخاب مسیرهاي زندگی و شکل دادن وظیفه (.2004

دوره  (.Gentry & Hubbard, 2004) به این مسیرها در جهت قبول مسئولیت ها در آینده است

متوسطه، از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است. دوره اي که آموزش 

عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیري رابراي ورود به جامعه و بازار کار مهیا می 

کند؛ از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، 

نظام آموزشی  الگوي شایستگی ها در یک (.Safi, 2011عمومی و عالی تاثیر بسزایی خواهد داشت )

که می توان براي نیازسنجی آموزشی افراد،  می تواند کاربردهاي مختلفی داشته باشد از جمله این

اثربخشی آموزشی و نهایتأ برنامه ریزي براي رشد،  تهیه و ارزشیابی برنامة آموزشی، ارزشیابی کارآیی،

عناست که کل فرایند طراحی واقع این بدین م (. درByham & Moyer, 2002پیشرفت خود بکار رود )

مزایاي استفاده از رویکرد ( (Walsh, 2002 انجام داد. توان بر مبناي شایستگییک نظام آموزشی را می

  مبتنی بر شایستگی را در آموزش موارد زیر می داند:

 بکارگیري رویکرد مبتنی بر شایستگی به شناسایی محتواي نامناسب و زاید کمک می کند. -1

 د مبتنی بر شایستگی بر درک و فهم تمرکز دارد تا بر حقایق تفکیک شده.رویکر -2
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 رویکرد مبتنی بر شایستگی یک رویکرد بین رشته اي را در برنامه ریزي درسی تشویق میکند. -3

 رویکرد مبتنی بر شایستگی رویکرد تلفیقی را براي یادگیري و سنجش تشویق می کند. -4

 بیشتر دانش آموز محور است تا معلم محور.رویکرد مبتنی بر شایستگی  -5

 قطعأ نظام آموزش مبتنی بر شایستگی داراي یکسري ویژگی هایی است که موجب تمایز آن از

یف تعر سایر رویکردهاي برنامه ریزي آموزشی می شود جدول زیر این موضوع را بخوبی نشان می دهد.

 فرهنگ ندارد. معنا و مفهوم آن وجود واحد و اصطالح شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و

 ,Zellerکند ) می تعریف وظیفه انجام دادن ظرفیت و توانایی قدرت، را به عنوان شایستگی آکسفورد،

et al., 2016 .)(Cave & McKeown, 1993) به طور مهارت و دانش به کاربردن نتیجه را شایستگی 

شایستگی را به عنوان  (.Ryan & et al., 2011) )یعنی، شایستگی = دانش+ مهارت(.داندمناسب می

ي اها، دانش و نگرشهاي مورد نیاز براي انجام یک نقش )در اینجا معلمی( به گونهترکیبی از مهارت

ف ها به کار رفته است. در تعریها به جاي تواناییکند. در این تعریف مؤلفه نگرشاثر بخش، تعریف می

از این  (Haunstian, 2000)ن دو به تعریف افزوده شده است. تعریف دیگري، مؤلفه انگیزه به جاي ای

نوع تعریف است؛ وي شایستگی را عموماً به عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت هاي مرتبط، انواع دانش، 

 ها تعریف کرده است.ها و انگیزهمهارت

ر وي فرانسیس کالین دمعروف ترین برداشت ارائه شده از عناصر برنامه درسی، طبقه بندي و الگ

بندي مطرح در زمینه جدیدترین دسته(. Fathi Vajargah, 2016) باشدالگوي مطالعه مدرسه اي می

هاي یادگیري، عناصر برنامه درسی از اَکر است که شامل ده عنصر منطق، اهداف، محتوا، فعالیت

  است. شیابیهاي تدریس، مواد و منابع یادگیري، زمان، فضا، گروه بندي و ارزروش

 Mazāheri, 2011) & (Owhadi اي مطرح کرده است که گانهنیز براي برنامه درسی عناصر یازده

هاي هاي یاددهی یادگیري، فعالیتهاي معلم، روشعبارتند از منطق، هدف، محتوا، شایستگی

اي نواده را بریادگیري، زمان، خانواده، محیط یادگیري، بسته آموزشی، ارزشیابی. که البته عنصر خا

 اند.دوره ابتدایی موثر دانسته

(Andronache & et al., 2015)  برنامه طراحی جهت مند نظام الگوي طراحیدر پژوهشی به 

 ارائه الگویی زمینه این در آنان. اند پرداخته رفتاري و اجتماعی علوم براي شایستگی بر مبتنی درسی

 و عملی محتواي شناختی، محتواي) محتوا ها، شایستگی ها، رسالت را آن اصلی عناصر که اند کرده

 پژوهشگران، این زعم به .دهد می تشکیل بازخورد و ارزشیابی و آموزشی راهبردهاي (،نگرشی محتواي

 هاي شایستگی .شوند می تقسیم جزئی هاي شایستگی به و شده استخراج ها رسالت از ها شایستگی
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 محتواي نوع سه واسطه به ها شایستگی این .است نگرش و دانش مهارت، بعد سه بردارنده در نیز جزئی

 بازخورد ارائه و ارزشیابی با طراحی فرایند نهایت در و شده ارائه آموزشی راهبردهاي طریق از و مذکور

 .گیرد می شکل

 مورد اخیر هايسال در خود، فرد به منحصر هايویژگی حیث از شایستگی بر مبتنی درسی برنامه

 این رویکرد قوت نقاط صاحبنظران، زعم به .است گرفته قرار جهان آموزشی هاينظام اغلب خاص توجه

 درسی برنامه(. Dilmore & et al., 2011) باشد افزایش به رو آن از استفاده میزان که است شده موجب

 هايمهارت و دانش .گیرد می صورت شایستگی ها تعیین و تشخیص مبناي بر شایستگی بر مبتنی

 (.Dochy & Nickmans, 2005) شوند می مشخص شده تعیین هاي شایستگی به توجه با نیز نیاز مورد

براي توسعه  یابزار خوب یستگینقشه هاي شانشان داد  Sánchez)، (2018 هاي حاصل از تحقیقیافته

دانش  يریادگی تیفعالنشان داد که   (Deye, 2018)همچنین نتایج   هاي حرفه اي هستند. یستگیشا

 نیآنال يریادگیها شامل،  تیفعال نیاست، ا یستگیبر شا یمبتن يریادگی يآموزان بر اساس راهبردها

بهتر  يریمنجر به درگ يریادگینوع  نیباشد. ا یبر پروژه و جامعه محور م یمبتن يریادگی ،یقیو تلف

 اهمنحصر به فرد آن يازهایبا ن ناسبمطالب مرتبط به هر دانش آموز و مت رایشود، ز یدانش آموز م

 یراحط یهاي فعل وهیها، ش یستگیبر شا یتمرکز برنامه ي درسبیان کردند که  (Soare, 2015) است.

 رییو آموزگاران، با تغ یو با جلب توجه طراحان برنامه ي درس دهیرا به چالش کش یبرنامه ي درس

شود. محتواي  یم یهاي آموزش تیاز فعال ديیابعاد جد جادیمنجر به ا ،یعوامل برنامه هاي درس

که در آن دانش آموزان با منابع مختلف  دهیچیپ ريیادگی تیک موقعی یبا طراح دیساختار رشته، با

از  نانیحصول اطم بیترت نیشود؛ به ا نیگزیشوند، جا زیتجه یهاي زندگ تیبه منظور حل موقع

  هاي تحقیق. یافتهکند یم نیدر جامعه ي پست مدرن را تضم تیمشارکت بهتر دانش آموزان، موفق

(Ahmadi, 2019) درسی مبتنی بر شایستگی، فراهم  هاي اساسی برنامه رسالت یکی از که داد نشان

هایی برخوردار شوند که با  کردن شرایطی است که در آن منابع انسانی از دانش و نگرش و مهارت

و، ر متناسب و هماهنگ باشند. از ایننیازها و شرایط متغیر و نوین اقتصادي، صنعتی و بازار مشاغل 

و درسی، و رجوع  یهاي آموزش اهتمام به این امر و تسهیل تحقق آن مستلزم بازنگري مجدد برنامه

 بیان کردد که ,Shafiee) 2017) . است هاي آموزشی اي در درون سیستم به مطالعات میان رشته

 و حاضر عصر در (عالی آموزش و پرورش و آموزش) اعم طور به درسی هاي برنامه کنندگان تدوین

 اي گونه به بایستی درسی برنامه که باشند داشته توجه نکته این به باید نیز یکم و بیست قرن درآغاز

 آموختگان دانش موفقیت منظور به را (ها نگرش ها، مهارت دانش،) الزم هاي شایستگی که شود تدوین

  .نماید تقویت و ایجاد آنها در شان زندگی و شغلی هاي موقعیت در
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عناصر  يهایژگیو که بیانگر این است ,Hedayati, Maleki, Sadeghi, Sadipoor) 2016) تحقیق

و  شرو ،يریادگی يهاتیهدف، محتوا و فعال يبرا بیرا به ترت یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس

 ند،یراف نیشد. همچن یطراح یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس هیاول يبدست داد و الگو یابیارزش

در رابطه  نیشیپ يهامنتج از پژوهش ،یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس يارائه الگو یو چگونگ مراحل

مورد  ها،لیتوسط متخصصان و صاحبنظران و اعمال تعد یابیمذکور پس از اعتبار يبود. الگو موضوع با

مورد استفاده  یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس یدر طراح تواندیپژوهش م نیا جیگرفت. نتا قرار دییتأ

 اخیر هايسال در خود، فرد به منحصر هايویژگی حیث از شایستگی بر مبتنی درسی برنامه .ردیقرار گ

این  قوت نقاط صاحبنظران، زعم به .است گرفته قرار جهان آموزشی هاينظام اغلب خاص توجه مورد

 برنامه(. Dilmore & et al., 2011) باشد افزایش به رو آن از استفاده میزان که است شده موجب رویکرد

-مهارت و دانش .گیرد می صورت شایستگی ها تعیین و تشخیص مبناي بر شایستگی بر مبتنی درسی

  شوند می مشخص شده تعیین هاي شایستگی به توجه با نیز نیاز مورد هاي

 (Dochy & Nickmans, 2015.)  عرصه در که ايو گسترده ریتحوالت فراگاز این رو با توجه به

هاي الزم نیاز جامعه به دانش آموزانی که شایستگیو همچنین  آموزش و پرورش ايیدن جهانی هاي

 با آن انسجام شیوه و درسی برنامه به خاص توجهرا در عصر تغییر و تحوالت حاضر داشته باشند، 

 دوره در آموزان دانش تحصیلی هدایت وضعیت طرفی از. طلبد می را خاص توجه جامعه نیازهاي

 فنی هايآموزش وضعیت و اند رفته تجربی خصوص به و نظري هاي رشته سمت به غالباً  که متوسطه

 ،گیرد نمی قرار مخاطبان توجه مورد و نیست بخش رضایت چندان دانش و کار نیز و اي حرفه و

 به آموزان دانش هدایت براي را الزم جذابیت تواندمی شایستگی درسی برنامه اجراي و اعتبارسنجی

آموزش و پرورش آن است که  يفهیوظ. از سوي دیگر نماید جلب محور شایستگی هاي رشته سمت

امروز و فرداي جامعه با استناد  ازهايیو ن یاز دانش متحول کنون یبا کسب آگاه ،جهانی يدر دهکده

 تیبو تر لمیاثر بخش در تع آموزشی هايبرنامه يو ارائه یبا واقع نگري و طراح ،یبه اسناد باالدست

 ،دنیجامعه، به طور مؤثر عمل نما داریو همه جانبه و پا نروزافزو یتوسعه وتعال جهیشهروندان و در نت

در  رانیراگف ازیمورد ن یهاي اساس یستگیبر رشد شا یستگیبر شا یمبتن یکه برنامه درس يبه طور

 هايیژگیو و یبر آن بود که عناصر اصل یپژوهش سع نیدر ا يرو نیدارد. از ا دیتاک یاجتماع یزندگ

ه خصوص ب رانیا دربار  نیاول يکه برا نیها و ا افتهیگردد. لذا با توجه به  یو اعتبارسنج ییآن شناسا

 یمبتن یبرنامه درس یتوان گفت طراحیاست، م افتهیمهم انجام  نیا یآموزش دیدر نظام جد

 نییو تع صیدر تشخ یتواند نقش مهمیم يدوره دوم متوسطه نظر يبرا یعموم یستگیبرشا

 زانیر مهبرنا يشده برا نییهاي تع یستگیبا توجه به شا ازیها، دانش و مهارت هاي مورد نیستگیشا
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 اساسی هايرا فراهم آورد. چرا که، یکی ازرسالت يدوره دوم متوسطه نظر يبه خصوص برا یدرس

 نگرش و دانش از انسانی منابع آن در که است شرایطی کردن فراهم شایستگی، بر مبتنی برنامه درسی

و اقتصادي  یعاجتما ،یار شوند که با نیازها و شرایط متغیر و نوین فرهنگبرخورد هاییمهارت و

و  یاهتمام به این امر و تسهیل تحقق آن مستلزم طراحمتناسب و هماهنگ باشند. از این رو، 

 .باشدیم يدر دوره دوم متوسطه نظر یعموم يهایستگیبرشا یمبتن یبرنامه درس یاعتبارسنج

براي  یمعمو یستگیبر شا یمبتن یکه برنامه درس نیا مگرگردد یممکن نم امر خطیر نیابنابراین 

 یو اجراي برنامه درس یو اعتبارسنج یطراحبنابراین اعتبارسنجی شود. دوره دوم متوسطه نظري 

حور م یستگیدانش آموزان به سمت رشته هاي شا تیالزم را براي هدا تیجذاب تواندیم یستگیشا

وري ضر ییبرنامه ها نیچن نیبهتر در دوره متوسطه دوم تدو یلیتحص تیو لذا براي هدا دیجلب نما

 یستگیعناصر شا يها یژگیو درسی ياست که برنامه نیا یراستا پرسش اساس نیرسد. در ا یبه نظر م

 یعموم یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس ياعتبار الگوو  محور براي دوره متوسطه دوم چگونه است؟

 چگونه است؟ براي دانش آموزان دوره دوم متوسطه

 شناسی پژوهشروش

 مبتنی درسی برنامه سنجی و با هدف اعتبار کمی( -یفیکآمیختیه اکتشافی )پژوهش با روش  نیا

 از کیفی مرحله در پژوهش روشلذا،  انجام شد.  نظري متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر

جامعه . است پیمایشی نوع از توصیفی کمی در مرحله و قیاسی اي مقوله نظام با محتوا تحلیل نوع

 یتگسیشا یمرتبط با برنامه درس یومتون پژوهش ينظر اتیشامل مطالعه ادب یفیدر بخش ک يآمار

 یستگیشا یبرنامه درس يها یژگیو یمعتبر تمام یبود که با مراجعه به بانک هاي اطالعات یعموم

 هیلو ک یدرس يزیهم جامعه آماري شامل متخصصان برنامه ر ی. در بخش کمدیاستخراج گرد یعموم

اشد. ب یصاحب نظر بودند، م نهیزم نیاستان فارس که در ا يو کارشناسان دوره متوسطه نظر رانیدب

 يزرینفر از متخصصان برنامه 10در ابتدا  دیدر دو مرحله انتخاب گرد یدر بخش کم ينمونه آمار

استان  يروکارشناسان دوره متوسطه نظ رانیدب هیکل نیبه صورت هدفمند انتخاب و سپس از ب یدرس

 .دینفر انتخاب گرد 80صاحب نظر بودند تعداد  یرسد يزیبرنامه ر نهیفارس که در زم

هاي بخش کیفی اي بود که بر اساس یافتهها در این پژوهش پرسشنامهابزار اندازه گیري داده

 روش از داشت، وجود حدودي تا پژوهش نظري مبناي که یجایآن از بخش کیفی درتدوین شده بود. 

 عنوان به پژوهش نظري مبناي قیاسی محتواي تحلیل روش در. شد استفاده قیاسی محتواي تحلیل

 برنامه عناصر و ها تم طبقات، مفاهیم، آنها مطالعه با و گیرد قرار می نظر مد ها مولفه استخراج مبناي

 شاملاین بخش  شده تدوین درسی برنامه سنجی اعتبار برايبه عبارتی . شود می تبیین و استخراج



 ۱۴۰۰ 31 بهار، اول، شمارة نهمسال                                     فصلنامه تدریس پژوهی                                        

بر اساس مدل  شده تدوین درسی برنامه و چارچوب ها، مولفه تدوین از بعد اول مرحله بود: مرحله دو

 به استادیار علمی درجه با درسی ریزي برنامه متخصصاننفر  10 اختیار درها و منابع و متون معتبر، 

 اساس بر را اي پرسشنامه دوم مرحله در وگردید  تحلیل و بررسی آنان تخصصی نظرات و داده قرار باال

 ریزي برنامه متخصصان و کارشناسان اختیار در و نموده استخراج شناسایی شده هاي ویژگی و عناصر

جمع آوري داده هاي اصلی شد که بعد از تایید نهایی، پرسشنامه تدوین گردید.  داده قرار درسی

 مقاالت اسناد، کتب، ي کلیه از برداري فیش اي، کتابخانه سطحتحقیق حاضر در مرحله کیفی و در 

بود. تجزیه و تحلیل اطالعات در  عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه با مرتبط تخصصی متون و

 نظام از استفاده بادو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله کیفی 

 هاي نظریه با که است چنان قیاسی اي مقوله نظام کاربردانجام گرفت  قیاسیکیفی   هايمقوله

 تحلیل کیفی مراحل .دارد کار و سر متن با آنها کردن مرتبط و تحلیل مختلف هاي جنبه و استخراجی

 شود مشخص متن، تحلیل از مرحله چند طی تا است متن یک عبارات در مقوله روشمند تعیین شامل،

 فرمول بررسی مورد موارد و ها نمونه ها، مقوله تعاریف. شود می توصیف نحو چند به مرحله آن که

(. McKernan, 2007)شوند می اصالح تحلیل مراحل در و کامل مرحله به مرحله سپس .شوند می بندي

 نظري پیشینه از که است شده تعریف معیارهاي بندي فرمول روند، این در اصلی ایده طورکلی، به پس

 می محاسبه بررسی مورد موارد متنی هاي جنبه زمینه این در و آید می دست به تحقیق پرسش و

 و مرحله به مرحله مقوالت، و گیرند می قرار توجه مورد بررسی مورد مواد معیارها، این بر عالوه. شوند

 آنها تعداد واز اصالح بارها و بارها مقوالت بازگشتی، حلقه این در. شوند می استخراج آزمایشی طور به

. تجزیه و تحلیل اطالعات کرد بررسی را آنها پایایی بتوان و بمانند اصلی مقوالت تنها تا شود می کاسته

همچنین از نرم   در مرحله کمی از پرسشنامه اي که براساس مرحله کیفی بدست آمد استفاده شد

 محتوایی، به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه، با استفاده از روش روایی استفاده شد. SPSSافزار 

قرار گرفت و نظرات اصالحی ایشان در طراحی نهایی  علوم تربیتیپرسشنامه در اختیار اساتید 

 گردید. براي تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است پرسشنامه منظور

 نشان داده شده است:  1 نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول
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 : پایایی پرسشنامه1جدول 

 آلفاي کرونباخ تعداد گویه ها عناصر

 81/0 15 اهداف

 84/0 18 محتوا

 82/0 10 روش

 76/0 14 ارزشیابی

 92/0 57 کل

 

است  استفاده شدهبا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  روایی پرسشنامه نییتع يبراهمچنین 

 گزارش شده است: 2در جدول  تحلیل اکتشافیحاصل از آزمون  جینتا

 KMO : آزمون بارتلت و مقدار عددي آماره ۲جدول 

 KMO 861/0آماره 

 آزمون بارتلیت
 63/894 آماره خی دو

 000/0 سطح معناداري

سازه( در سطح  ییپرسشنامه )روا ییروا شود،می مشاهده 2جدول  در که طورهمانبراساس 

 .دیبرآورد گرد 861/0آن برابر  kmoو مقدار باشدیدار م یمعن  001/0

 

 یافته هاي پژوهش

 هاي بخش کیفییافته

شایستگی عمومی  به مربوط مفاهیم، قیاسی مقوله بندي نظام با کیفی محتواي تحلیلبر اساس  

کدگذاري گردید و برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی براي دوره دوم متوسطه نظري طراحی 

برنامة درسی از تعدادي  (، باید گفتTalebi & et al., 2011) گردید. به عبارتی در این مرحله بنا بر نظر

خواهد انجام شود )هدف(، چه موضوعاتی چه طراح میشامل آن شکل می گیرد کهعناصر وابسته به هم 

د گیرخواهد به کار ببرد که فرایند را به انجام رساند )محتوا(، چه راهبردهاي آموزشی را به کار میمی

می باشد که بعد از کدگذاري باز کند )ارزشیابی( ت طرح را تعیین می)روش تدریس( و چگونه موفقی

ها، کدگذاري شدند)کدگذاري محوري(، نتایج این مفاهیم ثانویه جهت یکپارچه سازي و بهبود مقوله

 3کدگذاري در قالب چارچوب برنامه درسی مبتنی بر شاستگی عمومی دوره دوم نظري در جدول 

 نشان داده شده است. 
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 : چارچوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی دوره دوم متوسطه نظري۳ جدول

 کدگذاري گزینشی

 مفاهیم مشترک
عناصر برنامه 

 یدرس
 تم اصلی

 یادگیرنده باشد، هاي گوناگونفعالیتبیانگر 

 هاي مشترک )انسانی، ملی، اسالمی( و ویژه )قومی، زبانی و فرهنگی( هویت

 ،را تقویت نماید

 و اخالقی، عملی ایمانی، عقلی، یکپارچه تربیت

اسالمی همراه  هايارزش به دینی، باور بینش و بصیرت ایمان،تقویت 

 اسالمی آداب و احکام به عملی التزام روحیه پرورش

 ،فردي و گروهیدر حل مسائل  و تفکر انتقادي استدالل

 (زندگیي هاها و مهارت هاي )صفات، توانمندي تحقق شایستگی منجر به

 شود،

براي دستیابی به  زندگی هايمهارت و  رسوم آداب، هنر، فرهنگ، آموزش

 هاي عمومیشایستگی

 تجزیه وتحلیل مسائلتصمیم گیري با در جهت  یادگیرندهایجاد مهارت در 

 ،جامعهو رویدادهاي 

)تیم هاي گروهی هاي ارتباطی و گروهی از طریق فعالیتایجاد مهارت

 ،سازي(

تماد ل، اعالتقویت احترام، آرامش و آشتی طلبی، تقویت حس استقهمراه با 

 و افزایش توسعه مهارت هاي زندگی سالم و مسئولیت پذیري، رشد، نفس

 آگاهی باشد،

بطور  اشد وباندازه گیري و  قابل دستیابی و بیانگر کیفیت عملکرد یادگیرنده

 ،گرددویژه بیان 

 ،ها مشخص شده باشدمحدوده زمانی نیل به آنو  شرایط عملکرد

 داستانداردهاي یادگیري و سطوح عملکرد در آنها اعمال شده باش

 فردي باشد بین بیانگر خودآگاهی، همدلی و کسب مهارت روابط فردي و

 هاي زندگی،عواطف و کنترل چالش استرس، مدیریت با مقابله بیانگر مهارت

 اهداف

برنامه درسی 

مبتنی بر 

شایستگی 

عمومی دوره 

متوسطه دوم 

 نظري

 ،ها و اهداف مستخرج از آنها باشدمطابق با شایستگی

 باشد، يگیر اندازه یادگیرندگان و قابل عالیق و نیازها ها،توانایی با متناسب

سودمندي، اعتبار، قابلیت یادگیري و انعطاف پذیري  اهمیت، اصول با مطابق

 د،باش

 آموزش زمان و اسالمی جامعه انتظارت آموزان، دانش

 مادام العمر ،براي یادگیري  آن بودن پایه و دانش ساختار بیانگر

 ،استفاده از مواد یادگیري مختلف در آن پیش بینی شده باشد

 مسایل شهروندي و جامعه باشد،در ارتباط کار و 

 محتوا
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 نماید،هاي چندگانه ایجاد فرصت  براي فعالیت و مهارت

 باشد،شایستگی  مؤلفه هايي بهجان همه رشد بیانگر

 گردد،ندهی اپیچیده سازم به ساده از

 لسهل و مشکشایستگی هاي عمومی مبتنی بر برقرار کننده تعادل 

فراهم کننده فرصت تقویت تخیل فراگیر در ارتباط با هدف هاي عینی 

 ،باشد

 تجزیه و تحلیل آنها،  ودهی و یادگیري شایستگی ها یادهمراه با 

متناسب با سن، جنس و هوش  هاگیشایستفرایند درونی کردن  تسهیل در

 ،یادگیرندگان

-ها و خرده فرهنگ آموزش تفکرانتقادي در مباحث مختلف به ویژه فرهنگ

 ،ها

 ،شایستگی هاي عمومیافقی و تنظیم عمودي 

 به صورت یکپارچه وزندگی و اجتماعی هاي مهارتمفاهیم و  دهییاد

 ،هماهنگ در دروس مختلف

 عمل باشد،تسهیلگر پیوند بین نظر و 

 ،هاي تدریس خطی و برنامه ریزي شده روش

 ؛هاي یادگیرنده محورتاکید بر روش

 يو تفکر انتقاد هاي پرسشگري، تعقل و تفکر، استدالل استفاده از روش

اي همبتنی بر مسایل و چالش گفتمان از طریق ارتباطات و تعامالت متقابل

 ،اجتماعی

هاي فردي، قومی، فرهنگی و جغرافیایی در توجه به نیازهاي ویژه و تفاوت

 ها،به کارگیري روش

 مطابق با انتظارات فراگیران

 سانههاي نوین و ر تأکید بهینه بر استفاده از فضاي مجازي، آنالین و فناوري

 هاي گوناگون،

 استفاده از روش هاي فعال و بیشتر تلفیقی،

 محور مبتنی بر پروژه و پژوهش هاي گروهی به کارگیري روش

 هاي عمومیها و شایستگیهاي گوناگون تدریس براي پرورش مهارتشیوه

 طور آگاهانه فعال به

 روش

 ،.باشد مستمر و هدف ارزشیابی بطور دقیق مشخص

 ي،توجه ویژه به استانداردهاي عملکرد

 هاي عمومی،بر اساس شایستگی نواع ارزشیابیکاربرد ا

 ،شایستگی هاي عمومیبر اساس افقی و ارزشیابی عمودي 

 (،تشخیصی، تکوینی و تراکمی)تنوع در زمان سنجش و ارزشیابی

معتبر بودن، پایایی داشتن،  ،جامعیت مبتنی بر دانش، مهارت و نگرش

 منعطف بودن،

 ارزشیابی



 ۱۴۰۰ 35 بهار، اول، شمارة نهمسال                                     فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 ارزشیابی به صرفه بودنو  مقرون همراه با  منصفانه بودن

 ا،همعلم در آموزش شایستگیگري نقش تسهیلارزشیابی بر اساس 

 ها،شایستگیبهبود  درس با هدف یسالارزشیابی ک

-آگاهی از میزان مهارت، براي تدریسطریق پرسیدن در فرایند  از یابیشارز

 هاي عمومی،هاي زندگی و شایستگی

 ،هاي تدریسارزشیابی با هدف کشف کاستی

و ربط دادن موضوعات به  آموزتوانایی تحلیل دانش مبتنی بر ارزشیابی

 ؛یکدیگر

 آموزان در هنگام ارزشیابی؛دانش هايشایسستگی رايارزش قائل شدن ب

 ،مقاله، پروژهمانند  هامبنی بر شایستگی ارزشیابی گروهی و فردي

 

 هاي بخش کمییافته

  بود: مرحله دو شاملاین بخش  شده تدوین درسی برنامه سنجی اعتبار براي

:  عناصر و ویژگی هاي برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی که بر اساس مدل ها اول مرحله

 درجه با درسی ریزي برنامه متخصصاننفر  10 اختیار درو منابع و متون معتبر مستخرج شده بود، 

در قالب یک پرسشنامه که شامل دو قسمت  آنان تخصصی ونظرات داده قرار باال به استادیار علمی

ویژگی هاي عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی و قسمت دوم اعتبارسنجی  )قسمت اول

آن( بود، قرار داده شد تا بر اساس یافته هاي حاصله بتوان برنامه درسی مبتنی برشایستگی هاي 

عمومی براي دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظري را طراحی نمود؛ نتایج این مرحله اعتبار مفاهیم 

 ر برنامه درسی طراحی شده را مورد تأیید قرارداد. و عناص

 
 : فراوانی پاسخ متخصصان به ویژگی هاي برنامه درسی۴جدول 

 سوال
 ارزشیابی روش محتوا اهداف

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی

آیا ویژگی 

هاي بیان 

شده در 

اهداف کافی 

 است؟

10(100%) - 10(100%) - 10(100%) - 10(100%) - 

آیا ادبیات 

بیان مناسب 

 است؟

1(10%) 9(90%) 4(40%) 6(60%) 9(90%) 1(10%) 10(100%) - 
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کامل  دییبا تأ یآموزش يزینظرات متخصصان برنامه ر یبررس لیتحل يها افتهی، 4 با توجه به جدول

شده اصالح و فرم  هیارا شنهاداتیرا مناسب ندانسته و پ انیشده در اهداف، نحوه ب انیب يها یژگیو

را مناسب ندانسته و معتقد  انیقرار گرفت. در محتوا، نحوه ب دییو مورد تا هیدر مرحله دوم ارا یینها

در  رفت.قرار گ دیینظرات اصالح و مورد مجدد تأ نیکند، که ا رییتغ دیمحتوا با انیب اتیبودند که ادب

 يها فتهاهمچنین ی در نظر گرفته شود. یراتییبا تغ یستیبا اتیادب انیروش، معتقد بودند نحوه ب

کامالً  نایب اتیو ادب یابیارزش هايیژگیبه و یآموزش يزینظرات متخصصان برنامه ر یبررس لیتحل

 قرار گرفته است. دییمورد تأ

هاي مرحله کیفی و نظرات متخصصان، پرسشنامه عناصر برنامه درسی یافته براساس: دوم مرحله

ي از اعمومی دوره دوم متوسطه تدوین و براي اعتبارسنجی آن در اختیار نمونهمبتنی بر شایستگی 

ریزي درسی صاحب نظر بودند، قرار گرفت تا کارشناسان و دبیران استان فارس که در زمینه برنامه

بتوان چارچوب برنامه درسی مبتنی شایستگی عمومی برخاسته از مرحله کیفی را مورد تأیید قرار 

نشان داده  5این منظور ابتدا از آزمون خی دو استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول دهند. براي 

 شده است. 

 

دو عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی از نظر کارشناسان و : نتایج آزمون خی5جدول 

 معلمان

 گروه عناصر

-خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

-خیلی

 χ 2 زیاد

 دوخی

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

عدم 

 تفاوت

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی معنادار

 اهداف
 متخصصان

 معلمان

1 

3 

1 

7 

4 

11 

3 

24 

14 

35 
 تأیید 224/0 4 681/5

 محتوا
 متخصصان

 معلمان

0 

1 

1 

4 

1 

2 

11 

35 

10 

34 
 تأیید 785/0 4 733/1

 روش
 متخصصان

 معلمان

0 

0 

1 

2 

3 

3 

12 

58 

7 

17 
 تأیید 204/0 4 591/4

 ارزشیابی
 متخصصان

 معلمان

4 

4 

2 

11 

5 

27 

8 

31 

4 

7 
 تأیید 196/0 4 046/6
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، مقدار خی دو محاسبه شده براي عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی 5بر اساس نتایج جدول 

 تواناز مقدارخی دو بحرانی کوچکتر است؛ لذا می 4درصد و با درجه آزادي  5عمومی در سطح آلفاي 

گفت از لحاظ آماري بین نظر کارشناسان و معلمان به لحاظ عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی 

از  گیرد وعمومی تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراین برنامه درسی تدوین شده، مورد تأیید قرار می

، از یستگی عمومیاین نظر قابل اعتبار است. در ادامه براي اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر شا

روش آلفا کرونباخ براي تأیید پایایی پرسشنامه تدوین شده اقدام گردید، که نتایج گویاي آن بود که 

 76/0، 82/0، 84/0، 81/0ضرایب آلفا کرونباخ بترتیب اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی و کل پرسشنامه 

 است.  92/0و 

 بحث و نتیجه گیري

 متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه سنجی پژوهش، اعتبار نیهدف ا

اول  تیسه گام، صورت گرفت. فعال قالب عمده در تیهدف سه فعال نیبه ا یابیدست يبود. برا  نظري

ر از متون آن عناص يهایژگیو و یستگیبر شا یمبتنی عناصر برنامه درس نیمهمتر ییشناسا يدر راستا

دوم انجام مصاحبه با متخصصان رشته برنامه  تی. فعالبودي به روش اسناد تیبا عنا یو منابع علم

پس  زیوم نس تیبود. فعال یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس عناصري هایژگیو ییجهت شناسا یدرس

 یبرنامه درس يالگو یابیاعتبار يآنها، در راستا يو طبقه بند يتکرار موارد حذف ها،افتهی عیاز تجم

پژوهش، عناصر هدف،  نیدر ا انجام شد.  نظري متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی

 ردکیدر رو یعناصر برنامه درس نیمهمتر به عنوان یابیروش و ارزش ،يریادگی يهاتیمحتوا و فعال

  شد. ییشناسا یستگیشا

 ,Mohammadi؛ Durandish & et al., 2019  این یافته ها با برخی از یافته هاي مطالعات 

Abedini Beltrak, Mansouri, 2019  ؛Yazdani, Abbasi, hasani, Aliasgari, 2018 ؛Shafiee, 

 Momeni ؛Owhadi, M.  Mazāheri, 2016؛  Hedayati, Maleki, Sadeghi, Sadipoor, 2016؛ 2017

Mahmouei, H. Shariatmadari, 2008  ؛Nkya & Huang, 2019 (2019 ؛)Sánchez, 2018 ؛Zeller, 

از  ییهایژگیو عنصر هدف، يدر پژوهش حاضر برا نیهمچنباشد. همسو می  Soare, 2015؛ 2016

باور به  ،ینید رتیو بص نشیب مان،یا تیتقو ؛یو اخالق یعمل ،یمانیا ،یعقل کپارچهی تیترب لیقب

استدالل و تفکر  ؛یبه احکام و آداب اسالم یالتزام عمل هیهمراه پرورش روح یاسالم يها-ارزش

-هاي )صفات، توانمندي ها و مهارت یستگیمنجر به تحقق شا ،یو گروه يدر حل مسائل فرد يانتقاد

به  یابیدست يبرا یزندگ هاي( شود و همراه آموزش فرهنگ، هنر، آداب، رسوم و مهارتیزندگ هاي
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 و سطوح اهداف، ها، مشخص بودن استاندارد هاهدف انیوضوح در بی همچنین عموم هايیستگیشا

ست بودن بد نانهیبودن و واقع ب يریاز لحاظ شمول ابعاد دانش، مهارت و نگرش، قابل اندازه گ تیجامع

 ,Hedayati, Maleki, Sadeghi؛Durandish & et al., 2019 ییهابا پژوهش هاافتهی نیا آمد.

Sadipoor, 2016  ؛Ahmadi, 2019 Owhadi, Mazāheri, 2016 ؛ Cheng, 2012؛ Singla, 2005  

 ،یعموم یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس يهاتیعنصر محتوا و فعال نهیدر زم هاافتهی .همسو می باشد

ا توجه به باشد؛ ب رندگانیادگی قیو عال ازهایها، ن ییجذاب باشد، متناسب با توانا، لیقب ازیی هایژگیو

 ینیب شیمختلف در آن پ يریادگیمادام العمر باشد، مواد  يریادگی يبودن برا هیساختار دانش و پا

 جادیچندگانه ا هايو مهارت تیفعال يو جامعه باشد، برا يشهروند لیشده باشد، در ارتباط کار و مسا

 یهسازماند دهیچیباشد، از ساده به پ یستگیشا يمؤلفه ها يهمراه با رشد همه جانبه  د،یفرصت نما

 ,Mohammadi, Abedini Beltrak يهاپژوهش جیبا نتا هاافتهیبخش از  نیااد و غیره را بدست د گردد،

Mansouri, 2019؛ Hedayati, Maleki, Sadeghi, Sadipoor, 2016  ؛& Purwanto, 2013  

Ardriyatiزین یستگیبر شا یدر برنامه مبتن يریادگی يهاتیفعال نهیدر زم نیهمچن .همسو می باشد 

 یو گروه يفرد يهاتیتوجه به فعال ها،تیبودن فعال یقیتلف ،آموزدانشفعال بودن  رینظ ییهایژگیو

 هاتیفعال بودن ینظر و عمل و مشارکت نیب وندیدر پ بودن گرلیکار، تسه يایارتباط با دن ،آموزاندانش

 ,Ford؛ Yazdani, Abbasi, hasani, Aliasgari, 2018ي پژوهشها  جیبا نتا افتهی نیبدست آمد که ا

 باشد. همسو می  Koenen, 2015؛  2014

 نی. در اشودینم مشاهده هایژگیدر و یعناصر، کثرت چندان گریعنصر روش بر خالف د نهیدر زم

 وجهت پرسشگري، هايمحور؛ استفاده از روش رندهیادگی يبر روش ها دیبدست آمده، تاک جینتا نهیزم

 نهیبه دتأکی ها،روش ريیدر به کارگ ییایجغراف و  یفرهنگ ،یهاي فردي، قومو تفاوت ژهیو ازهاينی به

 يو رسانه هاي گوناگون، استفاده از روش ها نیو فناوري هاي نو نیبر استفاده از فضاي مجازي، آنال

با  افتهی نیا. دشویم هیبر پروژه، توص یمبتن یروش هاي گروه ريیبه کارگ ،یقیتلف شتریفعال و ب

 ,Mohammadi, Abedini Beltrak ؛ Ahmadi, 2019؛ Durandish & et al., 2019ي هاپژوهش  جینتا

Mansouri, 2019؛ Koenen, 2015 در پژوهش حاضر،  یابیعنصر ارزش يبرا تیدر نهاباشد. همسو می ؛

رد، بازخو يهازمیشده، در نظر داشتن مکان نییتع ياستانداردها به ژهیتوجه و لیاز قب ییهایژگیو

 يبه استانداردها ژهیتوجه وی و همچنین ابیدر ارزش تیو جامع یابیارزش نواع سنجش وتوجه به ا

ساس بر ا یارزشیابی عمودي و افق ،یعموم هايیستگیبر اساس شا یابیکاربرد انواع ارزش ،يعملکرد
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 تی(، جامعیو تراکم ینیتکو ،یصی)تشخیابیتنوع در زمان سنجش و ارزش ،یعموم يها یستگیشا

ا منصفانه بودن همراه ب بودن،داشتن، منعطف  ییایبر دانش، مهارت و نگرش، معتبر بودن، پا یمبتن

 ها،یتگسیمعلم در آموزش شا گريلیبر اساس نقش تسه یابیارزش ،یابیمقرون  و به صرفه بودن ارزش

 س،یدرت ندیدر فرا دنیپرس قیاز طر یابیارزش ها،یستگیدرس با هدف بهبود شا یکالس یابیارزش

 ايهیبا هدف کشف کاست یابیارزش ،یمعمو هايیستگیو شا یزندگ هايمهارت زانیاز م یآگاه يبرا

ش قائل ارز گر،یکدی به موضوعات دادن ربط و آموزدانش لیتحل ییبر توانا یمبتن یابیارزش س،یتدر

 یبنم يو فرد یگروه یابیو همراه با ارزش یابارزشی هنگام در آموزاندانش هايیسستگیشا يشدن برا

 Durandish & et جیبا نتا زین هاافتهیبخش از  نیشد. ا ییشناسا  مانند مقاله و پروژه هایستگیبر شا

al., 2019؛Hedayati, Maleki, Sadeghi, Sadipoor, 2016  ؛Mohammadi, Abedini Beltrak, 

Mansouri, 2019؛ Koenen, 2015 باشد.همسو می 

برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی حاکی از آن است که  عناصر نتایج آزمون خی دو

)تربیتی( مهارت ها و توانایی هاي  اعتقاد دارند که دانش هاي عمومی و تخصصی کارشناسان و معلمان

گرایش ها و اعتقادات عمومی، نگرش  عمومی ، توانایی ها ي ذهنی و تخصصی )تربیتی ( نگرش ها و

 دوم شده جزء شایستگی هاي اساسی دوره صلی و تخصصی )تربیتی ( یادها و گرایش ها و اعتقادات ا

گروه می باشد  دوتفاوت ها صرف اً در خصوص میزان تاکید هر یک از  نظري تلقی می شود و متوسطه

همخوانی دارد  Momeni (Mahmouei, H. Shariatmadari A. 2008) که با یافته هاي پژوهشی

 برنامه متخصصاندر طی دو مرحله از نظر  شده تدوین درسی برنامه سنجی اعتبارهمچنین یافته هاي 

از نظر ویژگی هاي بیان شده در عناصر برنامه درسی مبتنی باال به استادیار علمی درجه با درسی ریزي

و هم چنین مناسب بودن بیان ادبیات مورد تأیید قرار  بر شایستگی براي دوره دوم متوسطه نظري

 فته ها در مرحله تحلیل عاملی از نظر کارشناسان و دبیران صاحب نظر اعتبارگرفت و به عالوه یا

را مورد تأیید قرار داد. نتیجه   نظري متوسطه دوم دوره براي عمومی شایستگی بر مبتنی درسی برنامه

 ,Hedayati, Maleki, Sadeghi؛Durandish & et al., 2019ي  هاپژوهش  جیبا نتا افتهی نیا

Sadipoor, 2016  ؛Ahmadi, 2019 ؛ Mohammadi, Abedini Beltrak, Mansouri, 2019؛ Koenen, 

از توان بیان کرد باشد. در نتیجه این یافته میهمسو می Momeni, Shariatmadari, 2008 ؛ 2015

استفاده نموده و به بهرة مفهومی  هاشایستگیرویکردها و نظرات مربوط به هایی که از جمله حوزه

خود افزوده، برنامه درسی است. برنامه درسی مبتنی بر شایستگی که منبعث از این ادبیات است  حوزة

هاي درسی عصر حاضر است. اتخاذ این رویکرد در برنامة درسی رویکرد مناسب جهت طراحی برنامه

نابراین، ب؛ محور برنامه درسی قرار گیرند، به خصوص شایستگی عمومی هاشود که شایستگیموجب می
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 امهبرن. از این روي، گیرندو ارزشیابی( بر اساس آن شکل می روشهدف، محتوا، ) عناصر برنامه درسی

 توجه مورد اخیر هاي سال در خود، فرد به منحصر هاي ویژگی حیث از شایستگی بر مبتنی درسی

 این رویکرد قوت نقاط صاحبنظران، زعم به .است گرفته قرار جهان آموزشی هاي نظام اغلب خاص

 بر مبتنی درسی برنامه. به طوري که باشد افزایش به رو آن از استفاده میزان که است شده موجب

. از این  دارد تاکید اجتماعی زندگی در فراگیران نیاز مورد اساسی هاي شایستگی رشد بر شایستگی

هاي آن شناسایی و اعتبارسنجی گردد. روي در این پژوهش سعی بر آن بود که عناصر اصلی و ویژگی

لذا با توجه به یافته ها و این که براي اولین بار در ایران به خصوص در نظام جدید آموزشی این مهم 

می براي دوره دوم انجام یافته است، می توان گفت طراحی برنامه درسی مبتنی برشایستگی عمو

 مورد هاي مهارت و دانش، شایستگی ها تعیین و تشخیصمتوسطه نظري می تواند نقش مهمی در 

براي برنامه ریزان درسی به خصوص براي دوره دوم متوسطه  شده تعیین هاي شایستگی به توجه با نیاز

 بر شایستگی، فراهم کردندرسی مبتنی هاي اساسی برنامهیکی ازرسالتنظري را فراهم آورد. چرا که، 

هایی برخوردار شوند که با نیازها و شرایطی است که در آن منابع انسانی از دانش و نگرش و مهارت

 رو، اهتمام بهن متناسب و هماهنگ باشند. از ای اقتصاديفرهنگی، اجتماعی و شرایط متغیر و نوین 

اي همه درسی مبتنی برشایستگیطراحی و اعتبارسنجی برنااین امر و تسهیل تحقق آن مستلزم 

 باشد.عمومی در دوره دوم متوسطه نظري می

 نهادشیپ و دست اندرکاران تعلیم و تربیت  یگراممعلمان پژوهش به  نیا يهاافتهیبا توجه به 

 يراشده ب ییشناسا يهایژگیو ها،یستگیپرورش شا يبه سو یسوق برنامه درس جهت که در شودیم

 اعمال آموزش ندیرا در فرا یابیروش و ارزش ،يریادگی ياتهیاز عناصر هدف، محتوا و فعال کی هر

از سه  سپ یدرس مطابق با برنامه مصوب رشته برنامه یاز آنجا که رشته برنامه درس ن،یکنند. همچن

، و با خواهد بود يقابل بازنگر اجرا، قرار خواهد گرفت و پنج سال پس از یابیسال اجرا، مورد ارزش

-اختصاص دارد، به دست نظري متوسطه دوم دوره به دوره ژهیپژوهش حاضر به طور و نکهیتوجه به ا

 يازهایه نبرنامه ب ییپاسخگو» به اصل تیکه با عنا شودیم شنهادیپی برنامه درس یابیاندرکاران ارزش

 نیپژوهش در جهت تدو نیا يهاافتهیرشته، به  نیا یعناصر برنامه درس از یابیدر ارزش «جامعه

 يکه در راستا شودیم شنهادیپ یبه طراحان برنامه درس نی. همچنندیفرما توجهی ابیارزش يارهایمع

 يهاروش اتخاذ و سیتدر ياهداف، انتخاب محتوا و روشها نیی، در تعمعلمان  يهایستگیشا پرورش

 نیا يهاافتهی ن،یا بر . عالوهندیپژوهش توجه نما نیا يهاافتهیبه  يریادگی يدستاوردها یابیارزش

کارگشا  نظري متوسطه دوم دوره یمحور بودن برنامه درس یستگیشا زانیم یدر بررس تواندیپژوهش م

 باشد
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