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��ن ���	+ 

��ل ����د�� ���زش و ��ورش �� ��ان �����ي را!   �� 
��-ت در �+�م ���ز(# آ��ر '&%�ري ا $�# ��.���ات و 

'�45 ��34 آ�ر(�� #  �ا��2م در ��ر�1  ١٥ا��ان �/ از 
٥/٧/١٣٩٠ #9�ا��$ب <�ه�># �� �;��: �%��#  در (�راي 

در ��� �EF دوم <;D ه��  BC�A4� ،�3�9 ��ر #، . ر ��
�;��: و ا�$غ  �� 3  H���ه�ي ا'�ا�#، �JاI#  �زوآ�ر 

و ��O �+�رت �� �4I ا'�اي ... اN$ح  ��CLر اه�اف،
������ !�%��ل راه�Pدي �� �ي (�راي �9# ���زش و  ه�ي 

 )،  ��٣٢ص (��ورش QRا(�C (�! ا 3 

 #���5&در�Iل �U�I (�راي �9# ���زش و ��ورش ��U�ع ه�ف 
١٩  #�V�" B�5V�ا ��Cار �+�م ارز(���# و �X&�� آ�3�W در 

را در د C�ر آ�ر �Zار " و ����3 ر &# &��# و راه�Yر �ن
�اي /�Aم " �� ����ط ��  ١٩-٢راه�Yر. داد! ا 3Cو ا %Dا�3

در . ا 3" ه� ���م دور�ارز.��
% از ����>& �E;�!% در 

ه� و   ��  � ��ع ارز(���# ��اي QRر از دور! ١٩-�W�٢د 
�;�5# �� (�ح ز�� ����%�د (�! ا 3 ار���ي ����� :ه�ي 

�2 ���ر  QRر از دور! -١�C� #���)5# ��ا �س ارز�;��ه�ي 
 .��(�) �CP�# �� ا ��C�ارده�ي �#5(

�;�5# در دور! ار���ي ���� -٢� ي ا�C�ا�# ��ا �س ه�ي 

 ارز(���# <�ا��� ���ر ��(�

اول و دوم ��ا �س   ه�ي �C� [� ه�ي دور!  ار��� در ���� -٣
 #��W5��2 ���ر(رو��Yد �C� ر و�� ��(�) <�ا��� �

B�&;�ي �JاI# �+�م ارز(���#  ��Rي در ��رد ���! ���%# ا 3 
�;�J #5�ري آ� ا��اع ارز(���#� 3>����  !�) #��� E�� ه�ي

را �� N�رت '��^ (��D (�د، �� ��ع  ١٩-٢در راه�Yر 
#� �C4اف آ$ن �ر���# وا��رات و اه�+Cا� �)�� . ���CFP)�L

��ل ����د�� � ��  #9�C� ان�+�PI�N ن و�;;FC� ش$� ��
���زش و ��ورش و��O  �� ������ در _ �5_ ، اه�اف آ$ن 

����P و ���V` (�! ا 3 3Zدر . �ر���# �� د ���اي �&��
��5�#  �� �V�#  ١-١ط �� راه�Yر ��� ب ����&او��9 ه�ف 

��>7(�ن ,+�� ا1& &�
���و�� ��C�ا : "��ورش � ،#Iا�J در
����C# و  -ي در # ���� رو��Yد <�ه�># و ا'�اي ������



٤ 

 

#<C4��) ���� ه�ي �)�� �C)آ&�3 دا�I زان��� Eي دا� ."

#<C4��) `��V�ه�ي ���� و ا��Vد�ن     ا�I$]Nت ����3، و 
��ل ����د�� و  �� ������ در _ �5_  در ����P# �+�ي  �� 

����P و ���V` (�! ا 3 آ� ��  #&5�� N�رت رو(� و 

��ان �b��C  ��د��Rي  ��ا'�V �� �ن �#)learning outcome (را 

I�اDZ ��اي  آ� �� N�رت اه�اف �ر���# ��V<# (�! ا 3 
در ادا�� �� ذ�  . �d�  ��cF آ�د ١٩-٢����P راه�Yر 

� .��V` ا�� ا�I$]Nت ا(�ر! �_ (�د


�&" از  �� �+�ي ���P# در���ان �� "� "#5& �f و '��^ 

،�gر�2#، ��ر�� ،h�ه&�ه ��Rو ه&��># و <�ا D&C�� �� 

��ل  �ز ز���� <�ا���ه�ي �&�م� �د�# ي ��Rه��� و ا��CLري 

�9�V# و �Y��� �� واI�، ا��ي N�رت �� آ� ا 3 (�! ��د 

�C ��� و �gر�iY� م ي�&�# و <�دي ا��Vد �&C'د ا�و' 

 �+�ي ���P# ،١٤٤ ص( دارد  �آ�ر آf� ،D ي ���9O �� ا��4ن،

�د از ه�ف ���V` ا�� �� ه&4�).  ��F��ه�(% رو<- %7�
�� 

O�� )Dف ذ��3 آ5# ه���� #��& "(���Y� ه��3 �9�V# و 

��'� ه&�ا! �����Cن،) ا��ا�# ا $�#، ا��C�� )،#��4ك�� 

 N�رت �� ا���ن ���Cك ��k و <�دي ه��3 اN�;CL# و'�!

�gر�iY� ي در�C را DY) ي��R �V��' 9ح ي�N ي و$C ��اوم ا

 -زم ه�ي (��C4># آH��J :4 از آ� ا $�# ���Vر ��ا �س �ن

). ��P^ ه&�ن ،١٣٨ ص(��(� �# ��Rد، �# N�رت) و�m! و ����(

 از اي �2&�� �� ��O ���� ه�ي (��C4>#  �� ا�� در

4� ��C% و >�دي ه�ي +��رت و ه� ��ا/���ي �06ت،�/ �
 ي ه�� 
�H�C ه�ي &���ف و) #�!% ارادي، #�03%،(هJ�+ �
 ي ه�� 
�0�� ا'C&�ع ��Iد ي ه&� آ� دارد ا(�ر! K��6 ي �C+�� ه�ي +

��H ��اي د�>�ان و L�د ��P%� �&C4� 3�VZ�د و درك '3%� 

�P�. ��(�� دا(�C را ��%� ���� ��I �P�Jت PZ�ل D��Z ي ��

��ل ����د�� ���زش و ��ورش ���آ�� (�! ا 3 در در  �� 
<�ا��� C4��) :4d>_ ه�o <�دo و '&V_ در '���ن ����3 -زم 

 : ا 3 و�Rm_ ه�o ز�� ��رد ��'� و ���d� (�د

١ oر��� 3�VZ�� ـ) D��V��� ��qr�3�VZ و در  3�� o��R Ds)
3�VZ�� �N�� �� ( 

٢ _P�d��ه�O از <�و�C �d �ن �� I�ز! o دا�E ��(ـ '��^ و 
��R ،tا�D�� ،E �� �%�رت &�N _5ف و ا'C��ب از ��ا'%� �

 �<� ��O2� o ( 
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��ر٣� _��C� ر(ـ��� !����Rد�� ( 

�s���_ و �9�V_ ه��3 و (Ds (ـ ��اوم٤ �&C4� �رو� �� �'��
 ) o��R و ����<9�N o �V��' 3ح

٥oه��� واراد�R� ـ )Rو ���د �ر( �� : ��C� _
 ) ��د���R��Rن

 ) o�+� _��P�١٣٨  �� ، ص (ـ ���s �� �+�م ���Vر ا $�_ ٦

 oه� _<C4��) 3 ر ��ا�� ا�+Cا� _��&در ����3 ر &_ و 
_V&' و o5_(���� <�د&�WJ_، ارادo و  ،_�$�  ( 3I�  در
 o ���<�) o؛ -د��#) ١ه�#Z$L5&#) ٢ ا) ٣ <��وري؛ -

#؛ - �� #)  ٤ اي؛ �I<� – اCZ;�دي�&C'٥ ا (#C4# -ز���و � 
٦ (#��Pز� - #CL��) د�4: (d )ه&�ن. ٢٧ ص ^P��.( 

��O ا�C+�ر �# رود ��د���R�! در  �5# در  �� ������ در _
 oز! ه��I١١  D��) o��R3 و ��د���� ���Rرف ) ١�V� 3 و&sI

<�ه�h ) ٤ز��ن و اد���ت <�ر _ ) ��Z٣ن و ��_ ) ٢ا $�_ 
5�م ) �d٧ر و <� �ورo ) 3�٦ ���_  $�3 و ���) ٥و ه�� 

 _�&C'ت ا�V9�]� ت ) ٨ا���4_ و��U��2_ )٩ر���١٠5�م  (

�داب و I&��3 ه�o ز��R_ و ����ن ) ١١ز��ن ه��L oر'_ 
�5_، ا�&��_، 5&_، ؛��L�اد!  ���R b�� �N��از 9��ظ 

 3�VZ�� �ا��C� �d oر�J � �� _<C4��) �I �� _Z$L5_ و ا&
� 3P4� د را�L �� 3�5L ا، د�>� ا��4ن ه� و �+�م�L ،د�L �

��d ح$Nا xدر _C در _ �5_١٤ص (در ������ �� ( . 

�'���� �� �y�� ذآ� �ارد (�ان �# را ز�� ��� ار��Pط در 

�� ���V�&��# و ر &# ����3 و �B�5V �ر���# اه�اف  

 :آ�د ��cF و ا �P�Cط

از موقعيت خود و ديگران در جامعه  تربيت متربياني با هويت مشترك و يكپارچه طوري كه - ١

 .ي آنان حيات طيبه تحقق يابد درك مستمر داشته و بوسيله

ذيل  حوزه هاي يازده گانه يادگيري تربيت چنين متربياني مستلزم توجه به كسب شايستگي پايه آنان در - ٢

 .هاي ششگانه ذكر شده براساس معيارهاي اسالمي است ساحت

 هاي ششگانه موقعيت محور  ذيل ساحت حوزه هاي يازده گانه يادگيري كسب شايستگي هاي پايه در - ٣
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يك در قالب بوده ، به صورت جامع يعني و يادگيرنده محور )وابسته به موقعيت هاي واقعي زندگي ( 

 . باشدرفتار سازمان يافته و يكپارچه 

مبتني (گي و تربيتي كه براساس رويكرد فرهنشود  طراحي و تدوين طوريالزم است ي درسي  برنامه-4

ذيل  حوزه هاي يازده گانه يادگيريهاي پايه در  رسيدن به شايستگيفرصت هاي ) بر معيارهاي اسالمي

  .فراهم آورددر متربيان را هاي ششگانه  ساحت

ي  در مباني نظري اسناد تحول بنيادين و برنامه درسي ملبا توجه به اينكه همانطور كه مالحظه مي شود 

الزم است در طراحي تمام ابعاد نظام  مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار  ي محوريشايستگ عنصر

  شود تاكيد جديبه آن  تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران بويژه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

���P_  ���رج در �ر���# ه�ي ه�ف �� ا C��د ��از ا�� رو 
��ل ����د�� و������ در _ �I  _5�اg DZ%�ر ��+�o ا ��د 

��ان �� ��ان ��E (�ط �Jا�W�  #Iو�U  ����د�� را �#
�;�J #5�ري آ� ا��اع �ا9>�ي '��^ �+�م ارز(���# ����<3 

�� 3�E)  ١٩-١ه�ي ��E ���# (�! در راه�Yر ارز(���#�را 
3>��Q�  ،�ار ده�Z: 

�ري -١E+ %)7	��. . 3������H اه�اف �ر���_ �+�م � cL�)

 ���R !زد�� oز! ه��I در ����  _<C4��) :4d _& ر
����3 ا 3  ���<�) o3 ه�I�  Dذ� o��Rا �+�م . ��دQ9

�;�L #5�ا! ��اي ار���  ارز(���# در �&�م دور!�ه�ي 
ه� �� در <�ا�����دL o��R�ا! ��اي QRر از  در ����

��Rي  ��PCV  و �;&�B ه� ���� �� '&^ �ورo (�اه� دور!
 . ه�o ���� ا C�ار ��(� ي آC4��) :4># ي ���! در��ر!

كه آن ها را  استفاده شده است متفاوتي  هاي رويكرداز شايستگي  سازه ي براي تعريف در ادبيات پژوهشي 

سب رويكرد مبتني بر ك) برويكرد مبتني برعملكرد دريافت يا موقعيت ها؛ ) الف: طبقه ي 4 بهمي توان 

  تقسيم بندي كرد  رويكرد مبتني برفرآيند )هرويكرد مبتني برمهارت هاي ويژه و )جپيامدها؛ 

 : ـ رويكرد مبتني برعملكرد در موقعيت هاالف
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فيشر به اعتقاد ..دانش و مهارت به موقعيت هاي جديد استشايستگي به معناي توانايي انتقال در اين رويكرد 

مالدر نيجهوف . درون يك محيط خاص در ارتباط استدر شايستگي با عملكرد موثر فرد ) 1994(و مارتيز 

. جه شدن با چالش ها محيطي تعريف كردنداي شخصي براي مويشايستگي را توانا) 1995(و بوينكرهوف

كليف در موقعيت ها آميز يك فعاليت و ت موفقيتشايستگي را توانايي انجام ) 1996(ي ورز جچيتام و و

دانش،  "راشايستگي  )2011(روبل وفاين گال. براساس سطوح عملكرد مورد انتظار تعريف مي كنند

نه فقط  ومهارت، نگرش و ديگر ويژگي هاي مرتبط با انجام يا تكميل يك تكليف در موقعيت ها 

نگرش هاي مورد نياز شايستگي شامل دانش و مهارت اساسي "در تعريفي ديگر  ..تعريف می کنند"دانش

  ) 2011سامر ،(براي عملكرد موقعيت آميز و كارآمد در يك تكليف يا موقعيت واقعي زندگي است 

  

  

  

  رويكرد مبتني بركسب پيامدها )ب 

شايستگي به معناي توانايي كسب اهداف كالن و خرد پيش بيني شده در نظام آموزشي در اين رويكرد 

از . شايستگي را توانايي توليد محصول با توجه به اهداف كالن و خرد تعريف مي كند) 1998(كمب .است

  . شايستگي توانايي كاربرد دانش و مهارت براي توليد پيامدهاي مورد انتظار است) 2008(تريندونظر

  رويكرد مبتني برمهارت ويژه )ج

شخصي به كار مي رود مدر موقعيت  كههاي ويژه شايستگي را مهارت يا مجموعه اي از مهارت ) 1997(بليز

انتقال  به منظور مرتبطهاي مهارت تركيب دانش با ديگر مهارت  در واقغ شايستگي . تعريف مي كند

  . آموخته ها به ديگر موقعيت ها است

  رويكرد مبتني برفرآيند  )ه

يادگيرنده به چالش ها و  شايستگي را فرايند يادگيري توانايي كه باعث مي شود) 1997(كاكس و بيال

  . ندنمسايل موجود در يك نظام اجتماعي خاص پاسخ كارآمد نشان دهد تعريف مي ك

 فقيتبا توجه به تعاريف ذكر شده مي توان گفت شايستگي مهارت و توانايي يادگيرنده در انجام مو 

در برنامه ي جامع  . در درون موقعيت هاي زندگي است حيطه ي يادگيريآميز عملكرد در يك 



٨ 

 

Deseco(1) )از مفهوم شايستگي تعريف ) هاي مفهومي و نظري بنياد: ها تعريف و انتخاب شايستگي

طوري كه اكثر تعاريف را در برگرفته و برعنصر سازنده گرايي اين مفهوم تاكيد (علمي  و بسيار جامع

وانايي ها و ساختارهاي نظامي از ت"در اين تعريف آمده است شايستگي . ارايه شده است) شود

و نيز  )شناختي ـ كاربردي (ذهني است كه با بسيج و هماهنگ كردن دانش، مهارت ها

ن امكا  رفتارهاي اجتماعي چون نگرش ها، هيجان ها، ارزش ها و انگيزه هاي يادگيرنده

 چالش زاي زندگيدر موقعيت هاي  ه راسازمان يافتنشان دادن يك عملكرد موفقيت آميز 

شايستگي توانايي ذهني محسوب مي شود كه يادگيرنده در پاسخ به ، در اين تعريف  ".مي كند فراهم

ن آ ينيازها و چالش هاي محيطي با به كار بستن مستمر دانش، مهارت ها و نگرش در موقعيت هاي واقع

 .را شخصاٌ مي سازد

 

�ري -٢E+ &�!ي و آ�)/ �Nر�OF���ا���# .  f� #<C4��)
ه��#  ��iYر�g  �زي دا�E، �>�ش و �%�رت��ا���# . ا 3

ا 3 آ� ���C# �ن را �� N�رت ��iYر�g و آD �>� در 
�C�ا و روش� �� D��V� �q9:  ا�Z ز(# در�ه�ي ��

در �JاI# ا9>�ي ارز(���# . ��Rد ي در # ��د �# ������
�&�م دور! o5# ��ا�;��ي  ه� L�ا! در I�ز! ����<3 

�ت L�ا! در I�ز! '&^$Jرد -زم  �وري ا�Lوت و ��ز�XZ ي
ا 3 دا�E، �%�رت و �>�ش ��iYر�g آ� �� N�رت �f آ3�5 

(�د ��ردا��از!   �ز��ن ��<�C در ر<�Cر ���C# }�ه� �#
���%# ا 3 در ا�� ا<9� o��R . و��'�  �Zار��Rد

در �J :9�Zا��R) #Iي دا�E  ه�R��� O' �>�ي در ا��از!
�;�5# و �ز��ن�در (�%�رت و )ه�ي ا ��C�ارد ����<3 

ي ر<�Cري ��ون �H�W5 �ن ��  ه�ي ���ه�! 9�Z: <�م
�f�YW ��د��Rي و ��زL�رد ) ��E9�g o�%C�VZ زا O�� و

���Rا�و�� '�� 3��  Eي دا�)#�C4و �%�رت ) ه� �� دا�
�;�5# �.��� و ��ه&4� �� ��Wد  ��  در آ�ر�����ه�ي 

��ل ����د�� و  �� ������ در _ �5_ ا 3 آ� �� �
#<C4��)  �آ�����ري و آ3�5 �>�ي �3P4 �� ��د��Rي �
 دار��
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�ر- -٣E+ ��/�O5C4� _<C4��) :4dم ���ر�V> 3dل و . ��د��

I;�ل (��'. _<C4�o ��د���R�! در <�ا��� ��دo��R ا 3 
�ت در <�ا��� ��دo��R و $Jد  �ز��ن ده_ ا�L ��

در�+�م .��زL�رده�DN�I o از L�د  �2_ وا��C4 ا 3 
�;�5_ -زم ا 3 ��د���R�! ارز(���_ �&�م دو� oر! ه�

�;F) B5V� �� D��V�در '&^ �ورo (�اه� ��دo��R "در 
 oرد ه��Lوردن ��ز� Bوت و <�اه�XZ o ره���V� ���V�،

 _W�d-�)�� �C)دا B��C4� ل و�V> E�� _W�N��  . 

� آ��& -٤
 -در ه� �+�م ���ز(# دو و'� ا. ��Qم آ��0& 

� QRر از دور! -R٢��# و  �� 1�آ��  ;�5# ا��2ب �#ه�ي 
 ،��Y>از �+�م ارز(���#  ��� ا #�F� آ&�3 �>�ي در ��

��ان ارز(���# ����<3  ا�� �#. از ا�� رو -زم ا-'�ا 3
�;�5# در���� ه� و دور!� 1 �� H���R��#  ه� را �� ه�ف 

ه� �� N�رت آ��J #WاI# و ا'�ا آ�د و9#  و QRر از دور!
��5&آ� I D��Z;�ل (�# �� ا��Fذ  �زوآ�ره�ي ���V و 

�ن را �� N�رت ���W5_ از �b��C آ�W# و آ&# ) ا 3
 . ORارش داد

 

�ن Rه�ي &��# و �F;;# ��د���R� ار��Pط ��  �C4��) E2>#در
#  در اآ|� آ��ري '%�ن �JاI# و ا'�ا �#��C� ي�د  ا9>�)

��از�#. #<C4��) E2�  ي�١در <�ا��4 از ا9>
در���زش و  

 - ١ه�ف از ا'�اي ا�� ا9>� . �د( ارز(���# ا �WCد! �#
درون  �زي  �ز���# اه�اف  -��٢ورش L�د �+B ده# (.#5 

���2#، ا���Cل دا�E  -٣اV9&� و ��د��Rي ��دام Eي دا����ار
دا��� E�CL>�ن در  � . ه�ي (.5# ا 3 و &�Y5د �� ��<��3

�5I��  #<C4��) E2�  زش و�رد ���ار �#  ��Z ����R . در
�5I�� �� ل �# ٤ت ز��ن �ن ي اول آ��J �� 3آ��،آ�ر���ز   �

I�ز! ي آ�ري و �L `�9�Y�د ��R! (�! و �� او  ؛از اه�اف 
١٦��  ١٢( ٢ي  (�د در �� �5I� ��Z E�� f��V�#ار داد � 

3�  (�yFر��� �PI�;� ارOد! از ا��WC ر #  �� ا�� #R�ي ز�
ه�ي ��C4 �� 1 ��اي ��ر #  از �� ����� در ادا��. �# (�د

mو�#C�;F) ه�ي #R ن واز�از! �ز��ش،  ه� ��اي ا��ي ه��R
 Oآ�&���ا���# ��د��Rي، ا�>�Oش،  ،H�$ آ�ر ���زان

                                                           
١
 -The bilan de compctences 
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J �� 3�ل  ٤در ���5I   �م آ� . (�د  ا �WCد! �#� 
�Rدد  ا���2� C4��)># <�د در ا��2م ��9�Y` ارز(���# �# �#
.N�L b��C� د! از�WC ا���� ا D   �5I�� ز ��اي ه��آ�ر��

�R ���ط Z�ت و VU` او  آ� ���ن�# (�در B�� B رخ روا�# 
ي ��زL�رد �� آ�ر���ز '%3 اN$ح  در ار��Pط �� ارا�� .ا 3

 cZا�� O�� ي '�45ت '�45ت ���ور! اي و��<��  D�Y��
 .)٢٠٠٤ا �Cآ�،(د�Rد �#

3�I$N E2�  ي�از ا9> O5ن و و��C45<٢ه�ي (.5# �5# در ا� ،
 E2�  ي�در �9&�ن از ا9>D&3�I$N٣ در 

و ا9>�ي ا��Vد  
# و روش�&C'ا #<C4��) # ��)٤

��ز9�� از ا9>�ي  �E2 �در ؛ 
اي واVZ#  در ��وژ از ا9>�ي ��وژ! ؛(��C4># در آ�ر 

#<C4��)٥ 3�9�V> E2�  ي�از ا9> �ه�ي ��ز، در <�$� 

�٦��وري
 .)ه&�ن ��P^((�د ا �WCد! �# 

��ان ��  �E2 ��'�د ه�ي  ا9>�ياز  #&� D�9دو د �� #<C4��)
J�ر �B��C4 ��اي �+�م ����3 ر &# و &��# ا �WCد! آ�د 

در �F;�ص ��9�Y` (.5# ا 3 و  اول ا���Y ا�� ا9>�ه� 
�B�&V ��  ؛اي آ�ر��د دا(�C  ه�ي <�# �I<�  �ز��ن D��Z

�ي ه &��# ��C4��، از  �ي د�>� ��Wو�Uو�+�م ����3 ر &# 
�W� �� �%�� ي د ����دي�+� #��P� ل ����د�����ا ��د 

از ا�� رو -زم ا 3 ��اي   .��(� �#ش و ��ورش �� ه&4� ���ز
�+�م ����3 ر &# و&��# آ��ر '&%�ي ا $�# ا��ان  
��ر �C�� : �� ا ��د � #<C4��) #���)ارز ���ه�ي '�ا9>

 #Iا�J #C د��-د�ر ���# (�PC و ا

�ري )١ ذآ� (�! ي  g%�ر ��Wو�U ا 3 ���%#E+ %)7	� )٢؛.�
�ريE+ &�!ي و آ�)/ �Nر�OF��ر- )٣؛E+ ��/���Qم  )٤ ؛��د��

� آ��&
�د ��- د C#  �ا �+�ي ���P# �[� از آ� آ��0& 

 و���� ���Vر ��ان �� ��ا�� �# ز���#  ا 3 (�! ا �FCاج

�;�5# ����<3 ارز(���# ا9>�ي �JاI# ��اي  اي�  #<C4��)
 �+��� �9�Z f: در آ� ��Rد �Zار ا �WCد! ��رد ���ر

                                                           
٢
 -The national vocational Qualifications 

٣
 -Assessing action competence 

٤
 -social and methodical dimensions of competence 

٥
 -The realkompetanse project 

٦
 -Recreational activities 
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��'� .(�د ��V<# و  �ز����ه# ا��24م، ��د��Rي�� �� 

�Y�ف ا��اي �+��� ه� ه ،���P� E�� #��� ل و�C�ي را�[� آ 
  �+��� g��� (�� ��# و�H��J  #>�V از ا C� ،3.��ه� ���

 ��رد ��Wه�C� �� B.��ه� ��ان �# آ� ا 3 ��د��Rي ه�ي

 و ����P در C# �� را  �� ١٩-٢ راه�Yر ��Wد در ��آ��
ارز(���# (��W� #<C4%��# و ا'�ا�#  ه�ي ا9>� �ن ��اي

��ر �E�� #���  ��9����اي �JاI#  د�>� �Pرت �� .آ�دو 
��ر � #<C4��) #���)ي '��^ ارز�ا9> fيه� �+��� ا 3 -زم� 

�	7(% �� �ن ه�ي ORار! آ� (�د (�� ��# و ��V<# ��د��Rي�. 

�ريE+ري؛��� !����Rي آ!�& ؛��د� در ��ا�% آ��0& و /(

در ��� �+��� ه�ي ��'�د   .��(� �C&�آO ��د���R�! ر<�Cر
<�� در �+��� ه�ي ��د��Rي  �ز��! �Rا�#  ا 3 آ� g%�ر 

�#  ��Wو�U ذآ� (�! از '��>�! و ��L�� #&%� E�ردار
از ا�� رو �# ��ا��� در آ��ر د�>� ����^ �mوه�# . ��(��

��ان ��PCV� ^P�� f  در ���9� ا9>�ي ارز(���#  ��
����R ار�Z !د�WC رد ا�ر ���� #<C4��) . 
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 ��Rي ا��از! ي I�ز! در �mوهE ا'�اي ه�  �ل J�ل در �>�ر��!

 �JاI# �� ورود ��اي ��W�N# ارز(���# ���m! ارز(���# و

��ر >#(��C4 ارز(���# ا9>�ي� E�� ب ٣٣ از�Cآ ^'��  �P���
 �mوه�# ي ���١٤٨�9 ؛�� �+��� ه�ي ��د��Rي  �ز��! �Rا�#

 �mوهE ٤٢ و ���ر -����P �� ارز(���#  �ز���Rا�# 

 و (�� ��# در ا�� I�ز! ه�  ا9&55# ��� و �5# اي، ��[��
 ا�� دار �+�م ��ور �� دارد اJ&���ن. ا 3 آ�د! �Rد�وري

(�� ��# ؛  ��رد ا�� در '��^ ه�ي  �+��� ��ان �# ����^
`�9�� ارز(���# �+�م '��^ ا9>�ي�JاI#  ��ايه�  �ن از و 

3>���� #5�;�� C4��)#< ر�� درJ�ري آ� ا�C+�رات ���رج  �

��ل  �� ١٩-٢ راه�Yر ��Wد� را ���H  �زد ����د�� 

 . آ�د ا �WCد!

�� �'��ا��اع  ا'�اي ��اي ا�� �mوهE  (�! ذآ� ��ارد �� 
���W5# رو��Yد و ���ري <�ا��� ���ري، ��2�C ارز(���# 

E�� #��� !�) !ر از دورQR ي ���� ��اي���ه�ي  ه� و ار
#5�;���� �f  �ال ا � # ��ا'�  ١٩-٢ راه�Yر ��Wد در 

��'� �� اN�ل و ORار! ه�ي ��FC4ج از ���P#  .ا 3 ��
�+��� ه�ي  �ز��! �Rا�# و �m� b��CوهE ه�ي ����P �� روش 

��ل  �� �O��#��P  و ���ر -ارز(���#  �ز���Rا�# ه�ي � 

���� ��� : ��ورش و ���زش ����د�� o�+� ب�gر�g #���)ارز 

3>���� #5�;����ر  � #<C4��)ه� دور!���� ه� و  ��اي 

 34�g؟

 

 : ��وه< ه�ف

 #Iا�Jo�+� ب�gر�g #���)5# ����<3 ارز�;����ر  � #<C4��)

�� #�CP���  ل����� و برنامه درسي ملي   ��ورش و ���زش ����د�� 

��اي  ��ورش و ���زش �9# (�راي �� �ن ي ارا�� ��+�ر
B�&;� ارز(���# ا'�اي�U ���V�ا�� و ���ي  ي در��ر! ��Rي 

�2�C� ،ري�����W5# رو��Yد و ���ري <�ا��� �  �� H��]�
�;�5CF� #5` ه�ي دور! ���� ه� و  در ١٩-٢ راه�Yر� . 



١٣ 

 

 

 

 ��وه< 1�اSت

١-  �� �'�� ��#��P� ��  ل��� ��ورش و ���زش ����د�� 

�-  ��د��Rي � ه�ي�+��وA/ -�A/ �/�H+ ب و�Nر�N ،
�;�5# ����<3 ارز(���#� %)7	��ر .�E+ 34�g؟ 

�- I�N: �+�ان د���R! ��� از  -٢A/ -�A/ �/�H+ ب و�Nر�N
�;�5# ����<3 ارز(���#� %)7	��ر .�E+  از

 ا�PCر��� : ��L�ردار ا 3؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :دوم>;: 
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  مقدمه

ي راه تغييرات و تحوالت در نظام آموزشي كشور جمهوري  سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان نقشه

در شوراي عالي انقالب فرهنگي به  5/7/1390جلسه نشست كارشناسي سرانجام در تاريخ  15اسالمي ايران پس از 

هاي اجرايي،  صويب و ابالغ سياستسند، مسئوليت بررسي، ت هشتمفصل  بخش دومدر بند . تصويب نهايي رسيد

ي  هاي تحول راهبردي بر عهده و نيز نظارت بر حسن اجراي برنامه... اصالح ساختار طراحي سازوكار تحقق اهداف،

  )، سند32ص (شوراي عالي آموزش و پرورش گذاشته شده است 
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ظام ارزشيابي و تضمين استقرار ن"يعني  19درحال حاضر شوراي عالي آموزش و پرورش موضوع هدف عملياتي 

سند مربوط به  19-2راهكار. را در دستور كار قرار داده است "كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي و راهكار آن

سند سه  19-2در مفاد . است "ها طراحي و اجراي نظام ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي در تمام دوره"

  :هاي تحصيلي به شرح زير پيشنهاد شده است هها و ارتقاي پاي نوع ارزشيابي براي گذر از دوره

 .باشد) مبتني بر استانداردهاي ملي(هاي تحصيلي براساس ارزشيابي نتيجه محور  گذر از دوره -٤

 ي ابتدايي براساس ارزشيابي فرايند محور باشد هاي تحصيلي در دوره ارتقاي پايه -٥

 باشد) فرايند محور و نتيجه محور(رويكرد تلفيقي اول و دوم براساس   هاي متوسطه هاي دوره  ارتقا در پايه -٦

هاي  ي طراحي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي طوري كه انواع ارزشيابي گيري در مورد نحوه بديهي است تصميم

را به صورت جامع شامل شود، به نوع انتظارات و اهداف كالن آرماني وابسته  19-2پيش بيني شده در راهكار 

نه با تالش متخصصان و صاحبنظران متولي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ونيز سند برنامه خوشبختا. باشد مي

 1- 1براي نمونه در بند ب مربوط به راهكار . درسي ملي ، اهداف كالن آرماني با دقت تبيين و تعريف شده است

در طراحي، تدوين محتوا و اجراي ": پرورش تربيت يافتگان آمده استاولين هدف عملياتي سند يعني 

. "ي دانش آموزان حاكميت داشته باشد هاي پايه تربيتي و شايستگي -ي درسي بايد رويكرد فرهنگي برنامه

هاي پايه و ابعادآن    در مباني نظري سند تحول بنيادين و سند برنامه درسي  اصطالحات تربيت، و تعريف شايستگي

 learning(يادگيري  نتايج توان  بيين و تعريف شده است كه با مراجعه به آن ميملي  به صورت روشن و علمي ت

outcome ( در ادامه به ذكر تعريف اين اصطالحات اشاره  .مشخص كرد  سند 19-2را حداقل براي تبيين راهكار

  .مي شود
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 چيستي مفهوم تربيت در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش) 1

ي هدفمنداجتماعي  فعاليت هايل بنيادين موضوع تربيت شامل آن دسته از تدابير و در مباني نظري سند تحو

رشد يافته به منظور رشد و اصالح پايداري همه ي جنبه هاي فردي و جمعي "نسبتا ان هاينساست كه از سوي ا

خاطبان گوناگون در طول زندگي ايشان انجام مي به موجود ديگر افراد آدمي و طبيعتاً به اشكال مختلف نسبت 

 شود 

 )128ص (

  

  تعريف مفهوم تربيت ) 1ـ1

، تدريجي، يكپارچه و مبتني بر نظام معيارهاي اسالمي كه به منظور هدايت افراد يفرايندي تعالي جويانه، تعامل

ابعاد، زمينه هاي مناسب جامعه به سوي آمادگي براي تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همه ي 

سند . (تكوين و تعالي پيوسته هويت ايشان را در راستاي شكل گيري و پيشرفت جامعه ي اسالمي فراهم مي آورد

گي و مشتمل يشبنابراين تربيت را بايد عملي جامع و يك پارچه، تدريجي، هماهنگ، فراگير و هم") 7ملي، ص 

ي و آگاهانه آدمي دانست كه به صورت امري واحد، با تكوين و تعالي بر تمام فرايندهاي زمينه ساز تحول اختيار

مبانی ".ان، به منزله ي يك كل سروكار داردنسپيوسته و يك پارچه ي تمام ابعاد فردي و اجتماعي وجود ا

  ).١٤٦نظری سن ص 

  

  تعريف تربيت رسمي و عمومي در مباني نظري سند تحول بنيادين ) 1ـ2

كه به شكل سازمان يافته شده، قانوني، عادالنه، همگاني و الزامي در مدرسه با محوريت بخشي از جريان تربيت 

انساني، (دولت اسالمي و مشاركت فعال ديگر اركان تربيت صورت مي پذيرد و با تاكيد بر وجوه مشترك انساني

طيبه در ابعاد گوناگون  در پي آن است كه تا آنان به مرتبه اي از آمادگي را براي تحقق حيات) اسالمي، ايراني

 . فردي، خانوادگي و اجتماعي بدست آورند

 

 

  

  هدف مشترك تربيت رسمي و عمومي ) 1ـ3
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اهداف مشترك تربيت رسمي و عمومي آن دسته از شايستگي هاي پايه است كه عموم افراد بايد آن را كسب 

يري و اعتالي جامعه ي صالح بيان و شكل گ تراين شايستگي در راستاي تكوين و توسعه ي هويت م. كنند

جريان تربيت رسمي و عمومي به دنبال تحقق . براساس نظام معيارهاي اسالمي توسط متر بيان كسب مي شوند

انواع تربيت در ساحت هاي شش گانه ي تربيت بيان  به شايستگي هاي مشترك در آحاد جامعه است تا با توجه

  ) 266مباني نظري سند ملي، ص (شود 

  تعريف شايستگي هاي پايه و ساحت هاي شش گانه در سند تحول بنيادين) 1ـ4

مجموعه اي تركيبي از صفات و توانمندي هاي فردي و جمعي ناظر به شايستگي هاي پايه  مفهوم  در سند ملي 

و نيز تمام مولفه هاي جامعه براساس نظام معيارهاي ) عقالني، عاطفي، ارادي و عملي(همه جنبه هاي هويت 

ه براي درك موقعيت خود و ديگران و عمل فردي و جمعي يباسالمي است كه متربيان براي دستيابي به مراتب ط

كسب شايستگي ناظر به عمل «). 8ص(براي بهبود مستمر آن، بايد اين گونه صفات و توانمندي ها را كسب كنند 

ر زمينه هاي معرفتي، انگيزشي، ارادي و تربيت است كه ايشان د ستمرآگاهانه  و اختياري متربيان طي فرايند م

ي خويش در راستاي شكل معاز سوي مربيان، براي تكوين و تعالي پيوسته ي هويت فردي وج شدهعملي فراهم 

  ).138ص ( مي دهندالح انجام صگيري و پيشرفت جامعه 

رد توجه و تاكيد در فرايند كسب شايستگي هاي فردي و جمعي در جريان تربيت الزم است ويژگي هاي زير مو

  : شود

  ) ر موقعيت و در تعامل با عناصر موقعيتيشكل گيري تحت تأث(ـ موقعيت محوري 1

پرهيز از فروكاستن آن به حوزه ي دانش محض، گرايش، ميل يا مهارت عملي صرف و (ـ جامع و تركيبي 2

   )اجتناب از مواجهه ي تجزيه نگر 

  ) محور دهيادگيرن(ـ متربي محور3

  ) توجه به روند مستمر تكويني و تعالي هويت و شكل گيري و پيشرفت جامعه ي صالح(ـ مداوم4

  ) متناسب با رشد و آمادگي يادگيرندگان( ـ آگاهانه وارادي5

  ) 138مباني نظري سند ، ص (ـ تكيه بر نظام معيار اسالمي 6

ح مداوم موقعيت الزم جهت درك و اصال) عقالني، عاطفي، ارادي و عملي(شايستگي هاي فردي و جمعي

خويش و ديگران براساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختياري نظام معيار اسالمي را مي توان با توجه اهداف 
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در واقع در تربيت رسمي و عمومي انتظار ). 154مباني نظري سند، ص (ساحت هاي ششگانه ي تربيت بيان كرد

  .زير كسب شودبراين است شايستگي هاي پايه در ساحت هاي ششگانه ي 

  اهداف ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي )1

براي تكيه بر آن، جهت ) به عنوان آيين زندگي و مباني نظام معيار( پذيرش آزادانه و آگاهانه دين اسالم •

 تكوين و تعالي پيوسته هويت خود در راستاي تشكيل جامعه صالح و پيشرفت مداوم آن 

معنوي وجودي خويش و ديگران از طريق برقراري ارتباط با خداوند  تالش مداوم جهت ارتقاي ابعاد •

 و دعوت سايرين به دينداري و اخالق مداري؛ ) عبادت و تقيد به احكام ديني(

خودشناسي و ديگر شناسي براي پاسخ گويي مسئوالنه به نيازها، محدوديت ها و پيشرفت ظرفيت هاي  •

 موقعيت خود و ديگران براساس نظام معيار اسالمي  وجودي خويش و ديگران از طريق درك و اصالح

تالش پيوسته براي خودسازي و اصالح ديگران براساس نظام معيار اسالمي از طريق مهار غرايز طبيعي،  •

تعديل عواطف و تمايالت، تقويت اراده و خيشتن داري، حفظ كرامت و عزت نفس، كسب صفات و 

 و رذائل غيراخالقي و امر به معروف و نهي از منكر فضايل اخالقي، پيش گيري از تكوين صفات 

تالش پيوسته براي حضور مؤثر و سازنده دين و اخالق در تمام ابعاد فردي و اجتماعي زندگي با التزام  •

تقيد عملي به احكام و ارزش هاي اسالمي و رعايت اصول و آداب اخالقي (عملي به نظام معيار اسالمي

 )در زندگي روزمره 

  ت تربيت اجتماعي و سياسي حف سااهدا) 2

 بازشناسي، حفظ و اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش هاي جامعه در پرتو نظام معيار اسالمي  •

درك مناسب موقعيت اجتماعي و سياسي خود و جامعه و مواجهه خردمندانه با تحوالت اجتماعي و  •

روشن و تاثيرگذاري برآينده خود و سياسي براساس نظام معيار اسالمي، به منظور ساختن آينده اي 

 جامعه در سطح ملي و جهاني 

توسعه آزادي و مرتبه وجودي خويش و ديگران در پرتو درك و اصالح موقعيت اجتماعي خود و  •

اعضاي خانواده، خويشاوندان، دوستان، همسايگان، همكاران و همشهريان و هموطنان و (ديگران
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با ايشان براساس نظام معيار اسالمي و كسب صفاتي جمعي نظير برقراري رابطه سازنده و مناسب ...) 

 احسان، مهرورزي، انصاف، خيرخواهي، بردباري، وفاق، همدلي و مسالمت جويي

آمادگي جهت تشكيل خانواده و حفظ و تداوم آن به مثابه مهم ترين نهاد تحقق بخش جامعه صالح  •

 براساس ارزش هاي نظام معيار اسالمي 

تعامل شايسته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و سياسي و كسب شايستگي هايي نظير رعايت  •

قانو، مسئوليت پذيري، مشاركت اجتماعي و سياسي و پاسداشت ارزش هاي اجتماعي در جهت 

 شكل گيري جامعه صالح و پيشرفت مداوم آن براساس نظام معيار اسالمي 

همراه با توجه به نيازهاي حال و آينده جامعه و تالش جهت بازشناسي فرهنگ و تمدن اسالمي،  •

 تحقق امت واحده اسالمي براساس نظام معيار اسالمي 

هويت خويش به طور يكپارچه و ) انساني، اسالمي، ايراني(تالش براي ارتقاي ابعاد مشترك  •

 براساس نظام معيار اسالمي 

مشاركت جمعي موثر در حيات اجتماعي و سياسي با رعايت اصول حق طلبي، حفظ كرامت و  •

عزت، ظلم ستيزي، عدالت خواهيف كسب و حفظ استقالل همه جانبه، مراعات حقوق و آزادي 

هاي مشروع ديگران، پيشرفت مردم ساالري ديني، بسط عدالت اجتماعي، حفظ وحدت و تفاهم 

 و تفاهم بين المللي براساس نظام معيار اسالمي ملي، تعامل ميان فرهنگي 

  اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني 

هستي براي دست يابي به درك كلي از جهان هستي / درك معناي پديده ها و هدف رويدادهاي طبيعت •

 و جايگاه خويش در آن براساس نظام معيار اسالمي

 هستي و ابراز آن به زبان هنري / يعترمزگشايي و رمزگرداني از پديده هاي آشكار و پنهان طب •

پرورش حواس و قدرت تخيل براي بازخواني فطرت الهي خويش و دريافت تجليات حقو در سراسر  •

 هستي با توجه به نظام معيار اسالمي / طبيعت 

 درك زيبايي هاي جهان آفرينش به منزله مظاهر جمال و كمال الهي و ارتقاي ذائقه زيباشناسانه خود  •

 زي محيط زندگي و پيراستن آن از انواع زشتي هاي معنوي، اخالقي و زيست محيطي زيباسا •
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بهره گيري از قدرت تخيل خود در خلق آثار هنري با هدف حفظ و تعالي ميراث هنري در سطح ملي و  •

 جهاني 

  اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي ) 5

ي خود و جامعه و تالش براي بهبود پيوسته تدبير امرمعاش و زندگي اقتصادي با درك موقعيت اقتصاد •

 آن از طريق مشاركت سازنده در فعاليت هاي اقتصادي متناسب براساس نظام معيار اسالمي 

و رعايت الگوهاي ) در زمينه تاريخي، فرهنگي و اجتماعي(درك و فهم مسائل اقتصادي خود و جامعه  •

 توجه به نظام معيار اسالمي  ملي توليد، توزيع و مصرف منابع، كاالها و خدمات، با

مراعات قوانين واحكام معامالت و التزام به ارزش هاي اخالقي و رعايت حق، عدالت و انصاف در  •

 روابط اقتصادي با ديگران براساس نظام معيار اسالمي 

كسب شايستگي هاي الزم جهت تكوين و تعالي مداوم هويت حرفه اي و انتخاب آگاانه شغلي متناسب  •

نايي ها و عالئق خود و فعاليت در آن حرفه در جهت رفع نيازهاي فردي و اجتماعي و كمك به با توا

 منافع شخصي و ملي، براساس نظام معيار اسالمي 

تالش فردي و جمعي براي تحقق غنا، كفاف، عمران، رشد و استقالل اقتصادي، حفظ و پيشرفت ثروت  •

ط عدالت اقتصادي و شناسايي عوامل فقر، فساد و ملي، افزايش بهره وري، تأمين رفاه عمومي و بس

تبعيض و تالش جهت مقابله با آن ها در سطح ملي و جهاني در جهت تشكيل جامع صالح و پيشرفت 

 مداوم آن، براساس نظام معيار اسالمي 

  اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري 

فهم و درك دانش هاي (ناوريشناخت و بهره گيري از نتايج تجارب متراكم بشري در حوزه علم و ف •

پايه و علوم كاربردي، كسب مهارت دانش افزايي، كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود 

كيفيت زندگي، به كارگيري شيوه تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر انتقادي در مواجهه با مسائل 

 براساس نظام معيار اسالمي ) زندگي
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بهره گيري و ارزيابي از يافته هاي علمي و فناورانه و ايجاد خالقيت و نوآوري در آن ها جهت كشف  •

صورت هاي جديد واقعيت يا خلق روش ها و ابزارهاي نوين براي وصول به اهداف متعالي در 

 چهارچوب نظام معيار اسالمي 

يابي خود و جامعه به آينده  برنامه ريزي و اجراي آگاهانه فعاليت هاي علمي پژوهشي براي دست •

 مطلوب برمبناي نظام معيار اسالمي 

برقراري ارتباط سازنده با طبيعت از طريق شناخت و استفاده از طبيعت با هدف تكريم، تسخير، آباداني  •

و آموختن از آن باي ايفاي نقش سازنده در فعاليت هاي علمي در سطح ملي و جهاني براساس نظام 

 معيار اسالمي 

و كشف و تفسير پديده ها و رويدادهاي طبيعي در جهت رمزگشايي و رمزگرداني از آن ها به  درك •

 منزله مخلوقات و آيات الهي در پرتو نظام معيار اسالمي 

  

  تعريف شايستگي پايه و حوزه هاي يازده گانه ي يادگيري در سند برنامه درسي ) 1ـ5

، 7، 6، 5در اين سند از مفاد بندهاي . يستگي ارايه نشده استدر سند برنامه درسي تعريف صريح و مدوني از شا

گانه يادگيري از لحاظ عناصر پنج گانه  11، چنين استنباط مي شود كه انتظار مي رود يادگيرنده در حوزه هاي 8

علمي، عملي و اخالقي به حد شايستگي برسد طوري كه بتواند موقعيت خود را نسبت به خود،  ،عقلي، ايماني

  . ها و نظام خلقت به درستي درك اصالح كنند ، ديگر انسانخدا

در الگوي هدف گذاري پنج عنصر عقل، ايمان، علم، عمل و اخالق در چهار عرصه ارتباط دانش آموز با خود، 

در ميان عناصر . خدا، خلق و خلقت به صورت بهم پيوسته و با محوريت ارتباط با خدا تبيين و تدوين مي شود

عنصر تعقل جنبه ي محوري دارد  ساير عناصر چهارگانه پيرامون آن تعريف و تبيين مي شود كه هر پنج گانه، 

  ) سند برنامه درسي ملي. 6و  15ص (كدام از آن ها نيز داراي مراتب معيني است 

زبان و ادبيات ) 3قرآن و عربي ) 2حكمت و معارف اسالمي ) 1گانه تربيت و يادگيري شامل  11حوزه هاي 

) 8علوم انساني و مطالعات اجتماعي ) 7كار و فن آوري ) 6سالمت و تربيت بدني ) 5فرهنگ و هنر ) 4سي فار

اهداف . آداب و حمايت هاي زندگي و بنيان خانواده است) 11زبان هاي خارجي ) 10علوم تجربي )9رياضيات 

) شايستگي هاي پايه ج) ب  اهداف دوره هاي تحصيلي) هر يك از حوزه هاي يادگيري با توجه به منابع الف



٢٢ 

 

از .) يص سند برنامه درسي مل(اهداف خاص حوزه هاي يادگيري و اهداف مرتبط با ساير حوزه ها خواهد بود 

) 1اين رو براي تدوين برنامه هاي درسي هر يك از حوزه هاي يادگيري الزم است به ترتيب سه نوع هدف يعني

اهداف پايه و (اهداف خاص حوزه هاي يادگيري ) 2؛اهداف دوره هاي تحصيلي در قالب استانداردهاي معتبر 

ه ها براي دوره هاي آموزش عمومي اهداف مرتبط با ساير حوز) 3) موضوع درسي براي طراحي و برنامه درسي

براساس راي شوراي عالي آموزش و پرورش اهداف دوره هاي تحصيلي بايد . و متوسطه پيش بيني و نوشته شود

 . با استناد به ساحت هاي شش گانه مندرج در مباني نظري سند تحول بنيادين تهيه و نوشته شود

 

:نتيجه گيري  

عليم و تربيت رسمي و عمومي حداقل چهار ويژگي  زير بنايي را درارتباط با تعيين اهداف آرماني ت

  :توان استنباط و مشخص كرد مي

تربيت متربياني با هويت مشترك و يكپارچه طوري كه از موقعيت خود و ديگران در جامعه  - ٤

 .ي آنان حيات طيبه تحقق يابد درك مستمر داشته و بوسيله

ذيل  حوزه هاي يازده گانه يادگيري شايستگي پايه آنان درتربيت چنين متربياني مستلزم توجه به كسب  - ٥

 .هاي ششگانه ذكر شده براساس معيارهاي اسالمي است ساحت

 هاي ششگانه موقعيت محور  ذيل ساحت حوزه هاي يازده گانه يادگيري كسب شايستگي هاي پايه در - ٦

يك در قالب بوده ، به صورت جامع يعني و يادگيرنده محور )وابسته به موقعيت هاي واقعي زندگي ( 

 . باشدرفتار سازمان يافته و يكپارچه 

كه براساس رويكرد فرهنگي و تربيتي شود  طراحي و تدوين طوريالزم است ي درسي  برنامه - ٧

حوزه هاي يازده گانه هاي پايه در  رسيدن به شايستگيفرصت هاي ) مبتني بر معيارهاي اسالمي(

 .فراهم آورددر متربيان را هاي ششگانه  ذيل ساحت يادگيري

بنابراين با توجه به آنچه كه گذشت  در نظام تربيت رسمي  انتظار مي رود در طراحي هرگونه اقدام 

بر كسب متربيان تعالي پيوسته و يك پارچه ي تمام ابعاد فردي و اجتماعي آموزشي و پرورشي براي 
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زيرا بي توحهي به تربيت .ه هاي يازده گانه تاكيد شود شايستگي هاي پايه درهر يك از حوز

از موقعيت خود و آنان  درك و هويت مشترك و يكپارچهشايستگي در متربيان مانع ازشكل يابي  

نظر به اهميت .را با مشكل مواجه خواهد كردحيات طيبه  ؛رسيدن به حيات  شده ديگران در جامعه 

ه ريزي ها ي آموزشي و پرورشي بويژه نظام ارزشيابي كسب شايستگي در هدايت  هرگونه برنام

پيشرفت تحصيلي برا ي دوره هاي مختلف تحصيلي الزم است با ارجاع و استناد به مباني نظريه هاي 

 يا دگيري و نيز يافته هاي پژوهشي ابعاد سازه ي شايستگي بيشتر مورد كنكاش و برسي قرار گيرد 

  تبيين چيستي سازه شايستگي ) 2

كه آن ها را مي توان  استفاده شده است رويكرد متفاوتي از شايستگي  سازه ي براي تعريف ادبيات پژوهشي در 

رويكرد )3رويكرد مبتني بر كسب پيامدها؛ ) 2رويكرد مبتني برعملكرد دريافت يا موقعيت ها؛ ) 1: طبقه ي 4در 

  تقسيم بندي كرد  رويكرد مبتني برفرآيند )4مبتني برمهارت هاي ويژه و 

 : ـ رويكرد مبتني برعملكرد در موقعيت ها1

) 1994(فيشر و مارتيز به اعتقاد .دانش و مهارت به موقعيت هاي جديد استشايستگي به معناي توانايي انتقال 

مالدر نيجهوف و . شايستگي با عملكرد موثر فرد درون يك محيط خاص در ارتباط است

. جه شدن با چالش ها محيطي تعريف كردنداي شخصي براي مويتواناشايستگي را ) 1995(بوينكرهوف

آميز يك فعاليت و تكليف در موقعيت ها  موفقيتشايستگي را توانايي انجام ) 1996(ي ورز جچيتام و و

دانش،  "راشايستگي  )2011(روبل وفاين گال. براساس سطوح عملكرد مورد انتظار تعريف مي كنند

نه فقط  وگي هاي مرتبط با انجام يا تكميل يك تكليف در موقعيت ها مهارت، نگرش و ديگر ويژ

شايستگي شامل دانش و مهارت اساسي نگرش هاي مورد نياز "در تعريفي ديگر  ..تعريف می کنند"دانش

  ) 2011سامر ،(براي عملكرد موقعيت آميز و كارآمد در يك تكليف يا موقعيت واقعي زندگي است 

  

  

  

  ـ رويكرد مبتني بركسب پيامدها 2
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) 1998(كمب .شايستگي به معناي توانايي كسب اهداف كالن و خرد پيش بيني شده در نظام آموزشي است

) 2008(تريندواز نظر. شايستگي را توانايي توليد محصول با توجه به اهداف كالن و خرد تعريف مي كنند

  . ليد پيامدهاي مورد انتظار استشايستگي توانايي كاربرد دانش و مهارت براي تو

  

  ـ رويكرد مبتني برمهارت ويژه 3

شخصي به كار مي رود مدر موقعيت  كهشايستگي را مهارت يا مجموعه اي از مهارت هاي ويژه ) 1997(بليز

انتقال آموخته ها  به منظور مرتبطهاي مهارت تركيب دانش با ديگر مهارت  در واقغ شايستگي . تعريف مي كند

  . يگر موقعيت ها استبه د

  

  ـ رويكرد مبتني برفرآيند 4

شايستگي را فرايند يادگيري توانايي كه باعث مي شود يادگيرنده به چالش ها و ) 1997(كاكس و بيال

  . مسايل موجود در يك نظام اجتماعي خاص پاسخ كارآمد نشان دهد تعريف مي كند

  

  تعريف سازه ي شايستگي ) 2- 1

آميز  فقيتذكر شده مي توان گفت شايستگي مهارت و توانايي يادگيرنده در انجام موبا توجه به تعاريف 

 Deseco(1)در برنامه ي جامع  . در درون موقعيت هاي زندگي است حيطه ي يادگيريعملكرد در يك 

علمي  و از مفهوم شايستگي تعريف بسيار جامع) هاي مفهومي و نظري بنياد: ها تعريف و انتخاب شايستگي(

در . ارايه شده است) طوري كه اكثر تعاريف را در برگرفته و برعنصر سازنده گرايي اين مفهوم تاكيد شود(

نظامي از توانايي ها و ساختارهاي ذهني است كه با بسيج و "اين تعريف آمده است شايستگي 

و نيز رفتارهاي اجتماعي چون نگرش  )شناختي ـ كاربردي (هماهنگ كردن دانش، مهارت ها

ن نشان دادن يك عملكرد موفقيت آميز امكا  ا، هيجان ها، ارزش ها و انگيزه هاي يادگيرندهه

شايستگي ، در اين تعريف  ".فراهم مي كند چالش زاي زندگيدر موقعيت هاي  ه راسازمان يافت
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مستمر توانايي ذهني محسوب مي شود كه يادگيرنده در پاسخ به نيازها و چالش هاي محيطي با به كار بستن 

  . ن را شخصاٌ مي سازدآ يدانش، مهارت ها و نگرش در موقعيت هاي واقع

ـ بافت يا 3ـ ويژگي هاي دروني يادگيرنده و 2) چالش هاي بيروني(ـ تقاضاي بيروني 1در اين تعريف 

  . شكل زير اين رابطه را نشان مي دهد. موقعيت هاي زندگي عناصر اصل مفهوم شايستگي را تشكيل مي دهد

  

  

١)Definition and Selection of Competencies: Theoretical and conceptual foundation 
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است با توجه به بافت و موقعيت هاي  ممكنهمانطور كه در شكل مشاهده مي شود كاركرد شايستگي 

بدين معنا كه در هر .زندگي متغير باشد، اما ساخت دروني آن در تمام شرايط و موقعيت ها نستباً پايدار است 

 اب در تعامل يادگيرنده  يموقعيت زندگي خواه مشابه خواه جديد دانش، توانايي ذهني، نگرش ها، هيجان ها

تقاضا و نياز محيطي به صورت كليت سازمان يافته با يكديگر هماهنگ شده و عملكردي مناسب براي 

از مفهوم شايستگي  Desecoتعريف .)سازندمي (سازش يا مواجه شدن با نيازهاي موقعيتي توليد مي كنند

  . برعنصر سازنده گرايي تاكيد دارد

  جدول سه بعدي مولفه هاي سند تحول بنيادين و سند برنامه درسي ملي ) 2-2

كه بر نتايج پژوهش هاي انجام يافته و نظريه سازنده گرايي (اينك با توجه به تعريف سازه ي شايستگي  

ساحت هاي شش گانه تربيت مندرج در سند ملي؛ ) 1رتباط طولي و عرضي بين مي توان يك ا)استوار است 

يافته  سعناصر شايستگي ذكر شده براسا) 1 باگانه تربيت و يادگيري در سند برنامه درسي  11حوزه هاي ) 2

 سطوح ارتباط يادگيرنده با خود، خدا، خلق) 3عناصر شايستگي پايه در سند برنامه درسي؛ )2هاي پژوهش ؛ 

مالحظه  1شماره ي  جدول سه بعدي الگوي مفهومي ارتباط عرضي و طولي در . و خلقت ترسيم و ارايه داد

  . مي شود



٢٧ 

 

  نظريه ي  يادگيري سازه ي شايستگي)3

كه از مفاد سند تحول بنيادين و سند برنامه درسي ملي استخراج شده است   سازه ي شايستگيبديهي است 

زماني مي تواند به عنوان معيار وپايه اي  براي طراحي الگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مورد استفاده 

به عبارت ديگر الزم . يادگيري انسجام، سازماندهي و معرفي شودي  قرار گيرد كه در قالب يك نظريه

 يادگيرنده محوري، شايستگي محوري هاي آن بر  ي يادگيري توليد شود كه گزاره ظريهاست ن

  .در رفتار يادگيرنده متمركز باشد كليت نگريو

 شناسايي ي بين متغيرها است، از طريق  اي تبيين، پيش بيني و كنترل رابطه باتوجه به اينكه هدف هر نظريه

سند را به  19-2يرها يا مفاهيم مورد تاكيد در مفاد راهكار توان متغ ي يادگيري است كه مي چنين نظريه

در بين نظريه هاي يادگيري .  هاي كارآمد پيش بيني كرد درستي تبيين و براي اجراي مناسب آن روش

فقط  با نظريه ي سازنده گراي است كه مي توان ماهيت سازه ي شايستگي و مراحل تحول آن را به 

  .  ي شايسته محور تبيين كردمنظور توليد الگوي ارزشياب

  

  نظريه سازنده گرايي ) 3- 1

سازنده . سازنده گرايي نظريه اي است كه در آن چيستي دانش و نحوه ي كسب آن تحليل و تبيين مي شود

و لئو ويگوتسگي ) 1976(نظريه پردازان قرن بيستم يعني ژان پياژه تن از گرايي براساس مطالعه و پژوهش دو 

مطالعات پياژه عمدتاً برماهيت شناختي يادگيري سازنده گرايي و پژوهش هاي . شده استتدوين و ارايه 

  . اجتماعي آن متمركز بوده است يتويگوتسگي برماه

ارهاي وكسازه  سدر نظريه ي شناختي سازنده گرايي، نحوه ي توليد و ساخت دانش توسط يادگيرنده براسا

براساس اين ديدگاه با خلق محيط هاي ). 1976و  197پياژه ؛ 1960برونر،(متوالي و ذهني تبيين مي شود 

يادگيري طوري كه بين آموزگار و يادگيرنده تعاملي پويا برقرار كند مي توان براي يادگيرنده اين فرصت را 

فراهم كرد تا با دستكاري تكاليف واقعي و تفسيرهاي حاصل از آن به ساخت دانش و مهارت و تركيب 

در سازنده گرايي اجتماعي برفعاليت هاي اجتماعي، موقعيتي و مشاركتي يادگيرنده . كندكردن آن ها اقدام 

براساس اين ديدگاه يادگيرنده دانش را در اثر تعامل ). 1986ويگوتسگي (در ساخت دانش تاكيد مي شود 



٢٨ 

 

گرايي  سازنده ي مفاهيم كليد. اجتماعي پويا با ديگران يعني تكليف، آموزگار و همساالن بنا مي كند

 2ل شماره ي راهبردهاي آموزشي در جدو و يادگيري ؛فرايندي و اجتماعي شامل مفهوم دانش تشناخ

  .خالصه و ذكر شده است

  

  مفاهيمي كليدي سازنده گرايي شناختي و اجتماعي: 2جدول شماره ي 

  سازنده گرايي اجتماعي  سازنده گرايي شناختي  مفاهيم كليدي

  مفهوم دانش
فعال توسط يادگيرنده از طريق مجموعه دانش به طور 

  اي از گام ها و مراحل ذهني ساخته مي شود

  .دانش در اثر تعامالت اجتماعي ساخته مي شود

  )تكاليف واقعي دريافت هاي زندگي است(

مفهوم فرايند 

  يادگيري

يادگيري تالش مستمر براي سازش با محيط از طريق 

يادگيرنده  درونسازي و برون سازي است در اين رابطه

  الزم است بين محتوا ارتباط برقرار كند

يادگيري خلق تفسيرهاي فردي و موقعيتي براساس 

تجربه ها و تعامالت با توجه به سطح بالقوه ي 

  يادگيرنده است

مفهوم روش هاي 

  آموزشي

  :تاكيد بر

  ـ ايجاد ارتباط با دانش قبلي

  ـ يادگيري خالق؛ بازخوردهاي خودسنجي

  ادانهـ انديشيدن نق

يادگيري مسأله محور، معلم ـ  ؛الگو برداري 

  هدايت گر
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  مفهوم دانش 

در اين ديدگاه دانش به صورت .جاد تعادل با محيط است ايكاركرد دانش  سازنده گرايي شناختيدر 

فعاالنه و براساس ساخت هاي شناختي موجود از طريق مجموعه اي از گام ها و مراحل ذهني ساخته مي 

و خودسازمان دهي فردي  سنجيفرايند توليد دانش از درون و در جريان خود). 1970پياژه، (شود 

به اين معنا كه يادگيرنده به منظور حفظ تعادل بين اطالعات موجود و اطالعات . يادگيرنده رخ مي دهد

يان يادگيرنده در جر). 2004هايتي، (كندمي جديد محيطي به خودسازمان دهي ساخت شناختي اقدام 

بنابراين درسازنده گرايي . را توليد مي كند و خود سازمان دهي است كه دانش جديد سنجيچنين خود

عواملي كه در توليد دانش موثر . شناختي كاركرد توليددانش ايجاد تعادل با تقاضاهاي محيطي است

ي تجارب  تاريخچه) 3مرحله ي شناختي كه يادگيرنده در آن دارد ) 2دانش موجود ) 1هستند شامل

ير اطالعات و تجارب جديد و فست) 5خودسنجي و خودسازمان دهي و ) 4فردي و زمينه هاي فرهنگي 

  . انطباق آن با ساخت هاي شناختي موجود مي باشند

در سازنده گرايي اجتماعي يادگيرنده دانش را در پاسخ به تعامالت اجتماعي محيطي 

براي درك،  ير اين ديدگاه به نقش زبان به عنوان عاملاز آنجا كه د. بنا مي كند) معلمان،همساالن(

كه در تعامالت اجتماعي  ير و مشاركت اهميت زيادي قايل مي شوند از اين رو اعتقاد براين استفست

  ) 1986ويگو تسكي؛ . (يادگيرنده قادر خواهد بود ساخت هاي شناختي و دانش را توليد كند ـ زباني

  

  مفهوم فرايند يادگيري 

سازمان دهي و درون سازي دانش ؛معتقد است يادگيرنده از طريق فرايندهاي كشف كردن ) 1976(پياژه

اين مكانيسم دروني . براساس نظريه ي او انسان داراي يك مكانيسم دروني بيولوژي است. را مي سازد

سازنده گرايي   براساس اصول.ار شودگيادگيرنده را برمي انگيزد تا با محيط به تعامل پرداخته و با آن ساز

. سازگاري با محيط از طريق فرايند مستمر خود سنجي و خود سازمان دهي امكان پذير مي شود،شناختي 

برون ) 2درون سازي و ) 1يادگيرنده از طريق دو مكانيسم دروني خودسنجي و خودسازمان دهي يعني 
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وقتي . اخت ذهني اقدام مي كندسازي اطالعات جديد را مقايسه كرده، معنا داده و به توليد دانش در س

اطالعات ) 1جديد تفاوتي وجود داشته باشد يكي از دو رخداد بوقوع مي پيوند يا وبين اطالعات موجود 

در اين صورت كيفيت . جديد محيطي در اثر درونسازي تغيير يافته و با ساختارهاي ذهني منطبق مي شود

بدليل عدم درون سازي، ساخت ذهني را چه از  ددياطالعات ج) 2اطالعات قبلي افزايش مي يابد و يا 

و از اين طريق سازش مجدد با تقاضاهاي ) برون سازي(لحاظ شكل و چه از لحاظ محتوا تغيير مي دهد 

  . محيطي امكان پذير مي گردد

به هر صورت يادگيرنده از طريق تعامل فردي و ذهني با محيط سازش يافته و دانش به مدد فرايند سازش 

پياژه اعتقاد دارد سازش .)2004هاتي  ؛ 1994دري سكول (يابدزمان دهي محتواي انديشه تحول مي و سا

ه و زمينه هاي شكل گيري ذهني بزرگسال را ادهاي مستمر سازمان دهي هاي پيچيده ذهني را افزايش د

  )2004هاتي (در كودكان بوجود مي آورند

. و اساس يادگيري و تحول محسوب مي شوددر سازنده گرايي اجتماعي تعامالت اجتماعي پايه 

هر تحولي كه در كودك رخ مي دهد ابتدا در سطح اجتماعي پديد آمده ) 1982(ويگوتسكي اعتقاد دارد

نظر ويگوتسكي كاركردهاي ذهني داراي دو سطح ابتدايي و  هب. سپس به سطح فردي تبديل مي گردد

ت ارثي در كودك وجود دارند ولي عالي هستند كاركردهاي ابتدايي چون حس كردن به صور

كولي (انتزاعي و زبان توسط خود فرد آفريده مي شود  فاهيمحافظه، توجه ممانند كاركردهاي عالي 

1978.(  

يادگيرندگان خردسال با استفاده از ابزارهاي فرهنگي از مرحله ي كاركردهاي ابتدايي به عالي منتقل مي 

ه شكل نمادهاي حروفي، عددي، نوت هاي موسيقي، نوشته ها، ابزارهاي فرهنگي ب  .)1991ورتيح (شود 

كودكان خردسال از اين ابزارها براي ) 2004گالينا؛(نمايان مي شود و تحول متصاوير و به طور كلي زبان 

دروني سازي مستمر اين ابزارها "ويگوتسكي اعتقاد دارد . رفع نيازها وتعامالت اجتماعي استفاده مي كنند

خالصه اينكه مفروضه ي اساسي سازنده  ".تدريج وارد مرحله ي تفكر عالي مي كند كودكان را به

كه بشر با استفاده از ابزارها فرهنگ را خلق كرده و فرهنگ به نوبه ي خود  اين است  گرايي اجتماعي
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كشاننده و زيربناي ) فرهنگ(براساس اين ديدگاه جامعه  .محتوا و نحوه ي يادگيري را تعيين مي كنند

كاركردهاي (تحول شناختي حاصل دروني سازي فرهنگي . تحول شناختي و يادگيري هاي انساني است

نقطه "از نظر ويگوتسكي هر شخص از توانايي بالقوه براي تحول شناخت كه او آن را .است) اجتماعي

ي براي تحول شناختي الزم است آموزش از نقطه ي تقريب. مي نامند برخوردار است "بي رشديي تقر

در اين نقطه يادگيرنده به راحتي قادر به انجام تكاليف مي باشد سپس بتدريج پيچيدگي . شد آغاز شودر

در اين شرايط او با اتكا به .يادگيرنده به تنهايي قادر به انجام آن نباشد  تكاليف را افزايش يابد طوري كه

ز عهده حل مسايل برآيد و به مراتب توانايي بالقوه ي خود و تعامالت اجتماعي معلم قادر خواهد بود ا

مي  "تكيه گاه"آموزشي را -ويگوتسكي اين مكانيسم حمايتي. دسباالتري از تحول شناختي بر

  ). 2000به ون لير  1978كولي،(نامد

  

  مفهوم آموزش 

روش ). 1976پياژه،(در سازنده گرايي شناختي برايجاد ارتباط بين اطالعات جديد و قديم تاكيد مي شود 

محيطي را فراهم مي آورد تا آنان با دستكاري ابزارها، دانش جديد را  گانبراي يادگيرند يهاي آموزش

در اين روش ها بيشتر به كشف دانش و ساخت آن با . در دانش قبلي درون سازي و برون سازي كنند

در ).1978؛ سيگل، 1986؛ رسن ميك،2004؛ هايت،1989فوسنوت،(مشاركت يادگيرنده تاكيد مي شود

، سپس با استفاده از اطالعات بدست شدهابتدا سطح دانش پايه يادگيرنده ا مشخص  يروش هاي آموزش

درون سازي شده و يا از  يساختار وارايه ي تكاليف جديد طوري كه به دانش قبل ،آمده نحوه ي ترتيب 

  . ود، پيش بيني مي شگرددتغيريافته و دانش جديد توليد  يطريق برون سازي دانش قبل

در  تحول شناختي -1در سازنده گرايي اجتماعي روش هاي آموزش با توجه به مفروضه هايي چون 

آموزش براساس  - 3زبان نقش بسيار مهم در تحول شناخت دارد -2موقعيت هاي اجتماعي رخ مي دهد 

د تا آموزگار ترغيب مي شو ،رشد تقريبي هر فرد تجربه هاي جديدي براي يادگيرنده فراهم مي كنند
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؛ براون 1993بروكز و بروكر (براي ايجاد مشاركت گروهي و حل مساله فرصت هاي كافي فراهم كنند 

  ).1986، ويگوتسكي 1989

  

   اصول يادگيري سازنده گرايي) 2-3

  ـ دانش فعاالنه توسط يادگيرنده ساخته مي شود 1

يادگيري زماني رخ مي دهد كه يادگيرنده تالش مي كند با استفاده  .النه نيستنفعيادگيري يك فعاليت م

واقعيت هاي بيروني با واسطه ي تجربه هاي شخصي . از دانش قبلي خود به دنياي پيراموني معنا دهد

ارت يا فرامهارت حاصل سازمان دهي هكسب هر توانايي، م. توليد مي شود؛يادگيرنده بازمعنا شده 

  . ود استاطالعات جديد با موج

  يادگيري هم فرايند فردي و هم اجتماعي است  -2

ن ماسازنده گراها اعتقاد دارند كه دانش از لحاظ تحولي به صورت ساخت هاي شناختي جهان شمول ساز

با اين وجود عنصر اجتماعي دانش يعني تعامالت فردي يادگيرنده با محيط نيز بسيار مهم . دهي مي شود

امل با ديگران فرصت مي يابد تا رفتارها و ايده هاي باالقوه ي خود را آشكار يادگيرنده در تع. هستند

  . كرده و در جهت اصالح يا ارتقاي آن بكوشد

ـ يادگيري فرايند ساخت دانش براساس تجربه هاي فردي، خود نظم دهي و تفسيرهاي حاصل از آن ها 3

مستلزم بكارگيري اطالعات  ،انشيادگيري يا فرايند ساخت د. در موقعيت هاي واقعي زندگي است

يادگيرنده براي ساخت يا فهم دانش الزم است .موجود در موقعيت هاي چالش زاي واقعي است 

سپس درباره نتايج . ربه كندجدر موقعيت هاي واقعي يا مشابه با واقعيت به صورت عملي ت رااطالعات 

حاصل از خودسنجي هاي بين عمل و يادگيرنده در جريان خود نظم دهي . تجربه هاي خود بيانديشد

دست يد و متفاوتي از واقعيت هاي بيروني دبه معناي جتالش مي  كند تا  نتايج عمل به تدريج 

يرهاي يادگيرنده از تجربه ها در موقعيت هاي واقعي اجتماعي فست و ساخت معنا حاصل سازمان دهي.يابد

  . است
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ر محيط يزش يادگيرنده با تقاضا و نيازهاي در حال تغيـ يادگيري فرايند سازمان دهي است كه باعث سا4

تطابق اطالعات جديد با (تجربه ها يا مفاهيم از طريق دو مكانيسم سازمان دهي درون سازي . مي شود

تبديل دانش جديد به) توليد ساخت جديدي از دانش با تركيب اطالعات جديد(و برون سازي) موجود

در ميان گونه ها، اين انسان است كه بدليل . سبب مي شوندنياي بيروني با ديادگيرنده را  سازگاري شده ؛

  . ات سريع محيط فيزيكي و اجتماعي براي سازش با نيازهاي محيطي به يادگيري محتاج استرتغيي

  ـ زبان در ساخت دانش نقش اساسي ايفا مي كند 5

كه از اين مهارت  كساني سط مفاهيمي كه يادگيرنده شخصاً قادر به يادگيري آن نيست مي تواند تو

به  با در اين ميان زبان به عنوان يك ابزار نمادي به يادگيرنده كمك مي كند تا. برخوردارند آموخته شود

كارگيري انواع اشكال آن يعني لغات، كلمه ها، پارگراف ها، تفكر خود و ديگران را به صورت دانش 

  .سازمان دهي كند

  نصر كليدي يادگيري هستند ـ جنبه هاي انگيزش و عاطفي ع6

و عمل كردن بردانسته ها تاثير مي  شده جنبه هاي عاطفي يادگيرنده بر توانايي و قابليت هاي يادگرفته

فت هاي اجتماعي باانگيزش براي يادگيري يك تمايل فردي براي توليد دانش از تجربه ها در. گذارد

   فراهم مي كند

  

  مرحله اي تحول شايستگي  5الگوي ) 3-3

با استناد به اصول و مباني نظريه ي يادگيري سازنده گرايي مي توان گفت سازه ي شايستگي توانايي و يا 

فرا مهارتي است كه در اثر تجربه ي شخصي يادگيرنده در استفاده از دانش ، مهارت و نگرش هاي 

بنده براي تحول .مرا حل تحولي بنا يا ساخته مي شود آموخته شده در موقعيت هاي چالش زا براساس

  مرحله اي زير را پيشنهادمي كنم 5شايستگي الگوي
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  مرحله اي تحول ساخت ذهني شايستگي 5الگوي 

  

كسب شايستگي تعميم 
  يافته 

        

انجام عملكرد موفقيت 

آميز تكاليف در انواع 

  موقعيت هاي زندگي

  به صورت روان

كسب شايستگي در 
  موقعيت هاي معين

      

 در اثر نگرش مثبت ايجاد

دانش و تجربه ورزي موفق 

در كسب شده مهارت 

مشابه  معين  موقعيت هاي

  با واقعيت هاي زندگي

كسب شايستگي 
  مقدماتي 

    

عمل تجربه ورزي و 

براساس دانش و  كردن

كسب شده به مهارت 

منظور تركيب و 

  يكپارچه كردن آن ها

    )رونديو  مفهومي(دانش

درون (پردازش اطالعات 

) سازي و برون سازي

  فهميدن

  اطالعات

درون داده ادراك شناختي 

  بيروني يهاي حس

  

در . در اين الگو فرايند يادگيري و تحول شايستگي با دريافت اطالعات توسط يادگيرنده آغاز مي شود

) هاطالعات جديد به ساخت ذهني يا روان بنادخال (مرحله ي دوم يادگيرنده از طريق فرايند درون سازي 

بين اطالعات ) براي انطباق با اطالعات جديد هتغيير ساخت ذهني موجود و يا روان بن(و برون سازي 

در مرحله ي سوم .  توليد مي شود رونديو  مفهومي دانش ؛جديد و موجود يك پيوند معنايي ايجاد كرده 

در موقعيت هاي واقعي يا ) رونديمفهومي و (ود تا از دانش فراهم مي ش ييادگيرنده فرصت هاي براي

مشابه واقعيت استفاده كند و نتايج تجارب خود را از طريق خود نظم دهي و خودسنجي مورد بررسي قرار 

براي انجام موفقيت آميز عملكرد در برخي شايستگي مقدماتي در جريان عمل و انديشه بر نتايج عمل . دهد

در مرحله چهارم با تكرار عملكرد موفقيت آميز در بافت هاي واقعي يا مشابه با . شودتكاليف ساخته مي 

او به صورت يك كل سازمان يافته قبلي يادگيرنده با عملكرد  يواقعيت، جنبه هاي عاطفي و نگرش
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در  پايدار "نسبتاانگيزشي دروني براي نشان دادن عملكرد  رويآميخته شده و در يادگيرنده يك ني

  ). كسب شايستگي در موقعيت هاي معين(بوجود مي آيدتكاليف و موقعيت هاي معين 

در مرحله ي پنجم يادگيرنده عملكرد ماهرانه و موفقيت آميز خود را براي انجام انواع تكاليف مرتبط در 

ت در اين مرحله عملكرد با اراده و به صور. انواع موقعيت ها خواه قديم خواه جديد نشان مي دهد

مرحله  5الگوي از  .)كسب شايستگي تعميم يافته(هشيارانه، فعال و روان در انواع موقعيت ها بكار مي بندد

روش هاي  ،معيار مناسبي براي تدوين برنامه درسي  به عنوان  اي تحول كسب شايستگي مي توان

  . استفاده كردو سنجش شايسته محور  يآموزش

  

  محور  گياصول يادگيري شايست) 4-3

اصل  5،گي تمرحله اي تحول شايس 5الگوي  با استناد به اصول و مباني نظريه ي يادگيري سازنده گرايي و

  :يادگيري شايسته محور به شرح زير مي توان استخراج كرد

يادگيرنده آن را به تدريج در يك فرايند سلسه مراتبي  .شايستگي توانايي يا فرامهارت است -1

توصيف ساده اي از  بارا نمي توان اين سازه از اين رو . تراكمي و به هم پيوسته شخصاً بنا مي كند

 . ردتعريف وعملياتي كرفتار يا عمل مورد انتظار 

يا فرا وانايي بلكه ت .حاصل نمي شود دانش و مهارت ) مكانيك(كاربرد خودكار با شايستگي  -2

براي سازش يا مواجه شدن  يادگيرنده دهي دانش، مهارت و نگرش ن سازمامهارتي است كه از 

 . .تحول مي ابدبا موقعيت هاي مسأله و چالش زا در زندگي اجتماعي 

 بوده ،شايستگي يك ساخت ذهني پويا و سازمان يافته اي از دانش، مهارت و نگرش بهم پيوسته  -3

آن را بايد در هنگام آموزش و سنجش شايستگي  از اين رو .ناصر جداگانه نيست قابل تقليل به ع

 . به عنوان يك كليت سازمان يافته در نظر گرفت

استفاده از آن ها در ومهارت و نگرش  ،كسب شايستگي در عملكرد به هماهنگ كردن دانش -4

انايي ذهني است كه به عبارت ديگر شايستگي ساخت و تو. انواع بافت هاي واقعي وابسته است
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در ) با استفاده از دانش، مهارت و نگرش هاي كسب شده( يادگيرنده آن را با عمل كردن

نمي توان به سادگي با  را شايستگي. موقعيت هاي واقعي زندگي يا مشابه با آن شخصاً مي سازد

 از طريق آموزش آموزش مستقيم يه دانش آموز آموخت بلكه يادگيرنده الزم است آن را

 . بياموزد"شخصايادگيرنده محور 

 ،يادگيرنده در فرايند دستكاري و عمل كردن بردانش . شايستگي يك موضوع فرايادگيري است -5

دريافت بازخوردهاي حاصل از سپس مهارت و نگرش هاي كسب شده در موقعيت ها و 

ليد مي تو "شايستگي"خود نظم دهي اعمال، ساخت ذهني يا توانايي به نام  با هدفخودسنجي 

شايستگي در عملكرد يادگيرنده  .بير كرد عكند كه از آن مي توان به عنوان فرا دانش يا مهارت ت

شخصاً ساخته و درموقعيت ها ي چالش زا از طريق عمل كردن و دستكاري آموخته هاي قبلي را 

 . مي كندبنا 

  

  

  شايسته محورنتيجه يادگيري تعريف )3- 5

تعاريف متعدد ولي مشابهي ارايه شده است كه ) برون داد(جه يادگيري ياز نتدر منابع سنجش و اندازه گيري 

  . ير اشاره مي شودزبه برخي از آن ها به شرح 

آموزش  يبيان آنچه كه انتظار مي رود يادگيرنده در پايان يك دوره ي زمان "ـ نتيجه يادگيري به معناي 

  . )1( است "بداند، بفهمد و نشان دهد

و توانايي كه انتظار مي رود يادگيرنده پس از گذراندن يك دوره ي معين  ي به دانش، مهارتـ نتيجه يادگير

  ) 2(كسب كند اشاره دارد  ياز تجربه هاي آموزش

رفتارگراها نتيجه ي يادگيري را به . مبتني بر رويكرد رفتاري است مربوط به نتيجه يادگيري اكثر تعاريف 

و اندازه گيري تعريف مي كنند كه انتظار مي رود يادگيرنده در پايان  رفتارهاي منفصل قابل مشاهده"صورت 

در نظام تعليم و تربيت شايسته محور نتيجه ي   ".ا تجربه ي آموزشي كسب كنديبرنامه  يكاجراي 

يادگيري به صورت رفتار سازمان ،در سازنده گرايي . يادگيري براساس عنصر سازنده گرايي تعريف مي شود
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شايستگي "در نظريه سازنده گرايي نتيجه ي يادگيري به معناي . يافته، هدفمند و كليت گرا تعريف مي شود

  . تعريف مي شود "هايي است كه انتظار مي رود يادگيرنده در پايان فرايند يادگيري كسب كند

كه از  "عملكرد" در نظريه ي سازنده گرايي نتيجه يادگيري نه به صورت رفتار هاي منفصل بلكه به صورت

زندگي تشكيل شده است تعريف مي مساله زاي تركيب يكپارچه ي دانش، مهارت و نگرش در موقعيت هاي 

نتيجه يادگيري را مي توان بنابراين با توجه به موارد ذكر شده، در يك نظام تعليم و تربيت شايسته محور . شود

با تركيب در پايان يك برنامه ي آموزشي   رندهكه انتظار مي رود يادگي شايستگي كسب شده يا عملكردي"

در يك موقعيت واقعي نشان هريك از حوزه هاي يادگيري  نگرشي -يكپارچه ي دانش، مهارت و جنبه هاي عاطفي

  . تعريف كرد "دهد

و هم شاخص اندازه گيري شايستگي يعني ) يا آنچه كه بايد آموزش داده شود(در اين تعريف هم محتوا

در رويكرد رفتاري محتواي نتيجه يادگيري و روش هاي اندازه گيري  .بي مشخص شده استعملكرد به خو

ر رويكرد سازنده گرايي نيز الزم است براي د. تعريف مي شودووم مشخص لآن برحسب نظام طبقه بندي ب

ندي عالوه بر نظام طبقه بندي بلوم از طبقه ب)محتوا و عملكرد مورد انتظار  در قالب(تعريف شايستگي 

بنده به استناد اصول . طوري كه ضمن حفظ كليت قابل اندازه گيري و مشاهده باشد شودديگري نيز استفاده 

) 3موفقيت و ) 2عملكرد، ) 1مرحله اي تحول شايستگي و شاخص هاي برجسته ي آن چون  5و الگوي 

را براي تعريف ابعاد محتوايي سازه ي شايستگي  3مندرج در جدول شماره نقش يادگيرنده نظام طبقه بندي 

  . به صورت نتيجه ي يادگيري پيشنهاد مي كنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ابعاد محتوايي و شاخص سازه شايستگي برحسب مراحل تحول :3شماره  جدول  

برخي افعال كه نتيجه سواالتي كه پاسخ به آن نتيجه ي   شاخص هاي تعريف  مراحل شايستگي  رديف



٣٨ 

 

يادگيري را قابل اندازه گيري   يادگيري را تعريف مي كند

  مي كند

  2و  1

  
  اطالعات و دانش پايه

  دامنه
وسعت دانش يادگيرنده در چه حدي 

تعريف كند، فهرست كند ،   ؟است

  انتخاب كند، بنويسد
  نوع

كيفيت و ماهيت دانشي كه يادگيرنده 

  ؟الزم است آن را بياموزد چگونه باشد

3  
اجراي يك  هدانستن نحومهارت يا 

  عمل

  دامنه
مهارت درجه گستردگي و وسعتي توسط 

  ؟يادگيرنده اجرا شود

به كاربرد، محاسبه كند تكميل 

بررسي كند،  د،كند، تفسير كن

آزمايش كند، پيش بيني كند و 

...  
  حسن انتخاب

پيچيدگي مساله اي كه الزم است با اين 

  مهارت حل شود چگونه است؟

4  
  وابسته به موقعيت معينشايستگي 

  

  موقعيت
يادگيرنده در چه موقعيت مساله زا و 

عمل كند، تركيب كند، نشان   چالش داري بايد عملكرد را نشان دهد؟

بسازد، دفاع  ،دهد، توليد كند

كند، بحث كند، تبيين كند 

تغيير و عمل كند، تبيين و 

نشان دهد، راه حل را اجرا كند 

  ....و 

  نقش يادگيرنده
يادگيرنده عملكرد را در موقعيت به 

  صورت انفرادي نشان دهد يا گروهي؟

5  
  شايستگي تعميم يافته به موقعيت ها 

  
  عملكرد

يادگيرنده چه عمل موفقيت آميزي را 

بايد در اين حوزه ي يادگيري از خود 

  نشان دهد؟

 

 

  تعريف مفاهيم 

اي اطالق مي شود كه يادگيرنده را قادر مي سازد در به توانايي ذهني توليد شده : تعميم يافتهشايستگي ـ 1

انواع موقعيت ها خواه مشابه خواه جديد عملكرد روان و موفقيت آميزي در انجام تكاليف مربوط به حوزه هاي 

  )ميم و انتقال عملكرد به انواع موقعيت هاي واقعي زندگيعت(گانه ي تربيت از خود نشان دهد  11

به توانايي توليد شده اي اطالق مي شود كه يادگيرنده را قادر مي سازد : وقعيت معينشايستگي وابسته به مـ 2

فقط در موقعيت هاي واقعي معين و پيش بيني شده اي عملكرد موفقيت آميزي در انجام تكاليف مربوط به 

عيت در استفاده از عملكرد در موقعيت هاي مشابه با واق(گانه ي تربيت از خود نشان دهد  11حوزه هاي 

  ) بافت هاي معين

انتخاب و اجراي روان يك عمل مناسب توسط يادگيرنده در  :اجراي يك عمل هـ مهارت يا دانش نحو3

  . موقعيت برحسب دانش توليد شده ي حاصل از تمرين آن عمل در موقعيت هاي سازمان داده شده

يرنده آن ها را در اثر تجربه و در به مجموعه اطالعات سازمان يافته اي اطالق مي شود كه يادگ: ـ دانش4

  . تفسير و توليد كرده است) درون سازي و برون سازي(تعامل با دانش قبلي خود 

  ا آن ها را با ادراك تجربه مي كنددرون دادهاي كه به يادگيرنده عرضه مي شود و ي: ـ اطالعات5



٣٩ 

 

   

  نوشتن نتيجه يادگيري شايسته محور مراحل 

جدول شماره  5تا  3سواالت و افعال مندرج در ستون هاي  ؛شاخص ها ؛با توجه به سطوح مراحل شايستگي 

در . ي تربيت مي توان نتيجه يادگيري را پيش بيني و نوشت براي محتواي هر يك از حوزه هاي يازده گانه 3

  . دشواستفاده ) ـ استقراييقياس (نوشتن نتيجه ي يادگيري شايسته محور الزم است از رويكرد كل به جز 

ي  در هر يك از حوزه هاي يازده گانهكسب شده يا عملكرد مورد انتظار الزم است شايستگي هاي ابتدا 

براي هر يك از دوره هاي  يتربيت كه از كليت جامع برخوردارند پيش بيني و در قالب نتيجه ي يادگير

سپس براساس استانداردهاي ملي، . ه شودنوشت يشبه صورت استاندارد هاي ملي آموز يچهارگانه ي تحصيل

كه عملكرد  (در هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي تربيت كسب شده يا عملكرد مورد انتظار شايستگي هاي 

 در قالب نتيجه ي يادگيري براي هر يك از پايه هاي دوره هاي چهارگانه ي تحصيلي )را منعكس مي كنند

در . مي شود نوشته رييبراي هر حوزه ي يادگ ير تدوين برنامه هاي درسبه منظو )اهداف خاص هر پايه(

نتيجه يادگيري براي مهارت و دانش مورد نياز به منظور ، پايان براساس شايستگي هاي پيش بيني شده

نتايج يادگيري شايسته محوري به صورت خالصه وار در  ابعاد. ه مي شودتحول شايستگي هاي يادگيري نوشت

  . آمده استجدول زير 

    



٤٠ 

 

  ابعاد شايستگي
براي دوره ها،  يتعريف نتايج يادگير

  پايه ها
  شاخص ها

  كسب شدهشايستگي هاي 
اي هر يك از دوره هاي چهارگانه رب

  تحصيلي در قالب استانداردهاي ملي

با توجه به عملكرد ـ موقعيت و نقش 

يادگيرنده برحسب حوزه هاي يازده گانه ي 

  تتربي

  شدهكسب شايستگي هاي 
براي هريك از پايه ها در قالب اهداف 

  خاص برنامه درسي

با توجه به عملكرد ـ موقعيت و نقش 

يادگيرنده برحسب حوزه هاي يازده گانه ي 

  تربيت

  دانش اجراي مهارت
براي تحول هر يك از شايستگي ها در 

  درون برنامه ي درسي
  با توجه به دامنه و حسن انتخاب مهارت

  يادياطالعات و دانش بن
براي تحول هر يك از شايستگي ها در 

  درون برنامه درسي
  با توجه به دامنه و نوع دانش

  

شايستگي كسب شده در قالب  نتايج يادگيري براي پايه ها و دوره هاي مختلف  4درجدول سه بعدي شماره 

  تحصيلي مشاهده مي شود



٤١ 

 

   يادگيرينتايج يادگيري شايسته محور  براي پايه ها و دوره هاي مختلف تحصيلي  :4سه بعدي شماره جدول 

  عناصر  شايستگي
 

  با سطوح ارتباط يادگيرنده
  
  

  ساحت هاي شش گانه و حوزه هاي يادگيري 

  عاطفي يا نگرشي  مهارتي  شناختي

  عقل                ايمان             اخالق  عمل  عقل  علم  عقل

  خلقت  خلق  خدا  خود  خلقت  خلق  خدا  خود  خلقت  خلق  خدا  خود

  :اعتقادي، عبادي اخالقي ساحت تربيت

   )خلقت و معارف اسالمي؛ قرآن و عربي(حوزه يادگيري 

 اول و  اهداف دوره به صورت استاندارد به تفكيك دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه ي))1نتايج يادگيري به صورت نوشتن

عناصر شايستگي و ارتباط  به تفكيك پايه ها طوري كه در آن ها) پيامد يادگيري درسي(اهداف خاص حوزه )2دوم؛ 

پيچيده يادگيرنده با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت يك رفتار سازمان يافته، جامع و يكپارچه معرفي و بر انجام رفتار 

  . در موقعيت ها تاكيد شودياعملكرد

  ـ ساحت تربيت اجتماعي و سياسي 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي به اداب و : (ري يحوزه يادگ

  )مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

 اول و  اهداف دوره به صورت استاندارد به تفكيك دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه ي))1نتايج يادگيري به صورت نوشتن

به تفكيك پايه ها طوري كه در آن ها عناصر شايستگي و ارتباط ) پيامد يادگيري درسي(اهداف خاص حوزه )2دوم؛ 

پيچيده ، خدا، خلق و خلقت به صورت يك رفتار سازمان يافته، جامع و يكپارچه معرفي و بر انجام رفتار يادگيرنده با خود

  .در موقعيت ها تاكيد شودياعملكرد

   ؛ساحت تريت زيستي و بدني

فرهنگ و هنر؛ زبان و ادبيات فارسي و : (حوزه  ي يادگيري

  )زبان هاي خارجي

 اول و  دوره به صورت استاندارد به تفكيك دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه ي اهداف))1نتايج يادگيري به صورت نوشتن

به تفكيك پايه ها طوري كه در آن ها عناصر شايستگي و ارتباط ) پيامد يادگيري درسي(اهداف خاص حوزه )2دوم؛ 

پيچيده ي و بر انجام رفتار يادگيرنده با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت يك رفتار سازمان يافته، جامع و يكپارچه معرف

  .در موقعيت ها تاكيد شودياعملكرد

  ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي 

  كار و فن آوري:حوزه يادگيري 

 اول و  اهداف دوره به صورت استاندارد به تفكيك دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه ي))1نتايج يادگيري به صورت نوشتن

به تفكيك پايه ها طوري كه در آن ها عناصر شايستگي و ارتباط ) پيامد يادگيري درسي(اهداف خاص حوزه )2دوم؛ 

پيچيده يادگيرنده با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت يك رفتار سازمان يافته، جامع و يكپارچه معرفي و بر انجام رفتار 

  .در موقعيت ها تاكيد شودياعملكرد

  لمي و فناوري ساحت تربيت ع

علوم تجربي ـ رياضيات به كار و فن آوري : (حوزه  ي يادگيري

  )به علوم انساني و مطالعات اجتماعي

 اول و  اهداف دوره به صورت استاندارد به تفكيك دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه ي))1نتايج يادگيري به صورت نوشتن

تفكيك پايه ها طوري كه در آن ها عناصر شايستگي و ارتباط  به) پيامد يادگيري درسي(اهداف خاص حوزه )2دوم؛ 

پيچيده يادگيرنده با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت يك رفتار سازمان يافته، جامع و يكپارچه معرفي و بر انجام رفتار 

  .در موقعيت ها تاكيد شودياعملكرد

   



٤٢ 

 

  تعريف  فرايند  يادگيري شايسته محور  ) 6-3

اصل شكل دهي يادگيري يعني تقويت تفكيكي و تقريب هاي متوالي  با فرايند يادگيري ،رفتاريدر رويكرد 

يري، گل و قابل اندازه صدر اين رويكرد پس از تعريف نتايج يادگيري برحسب رفتارهاي منف. تعريف مي شود

اي ناهمساز با آن خرده پاسخ هايي كه به نتيجه يادگيري نزديك هستند تقويت شده و ديگر خرده پاسخ ه

هايي به تدريج رفتار يا نتيجه ي يادگيري مورد تقويت در فرايند چنين . نتيجه ي يادگيري تقويت نمي شوند

به مجموعه گام ها يا "بنابراين در رويكرد رفتاري فرايند يادگيري  .انتظار شكل يافته و ايجاد مي شود

پاسخ هاي مناسب با نتيجه ي يادگيري را به يكديگر مراحلي كه يادگيرنده تحت تاثير تقويت كننده ها خرده 

  . اطالق مي شود "پيوند مي دهد تا رفتار مورد انتظار را در خود شكل دهد

با توجه به اينكه در رويكرد سازنده گرايي نتايج يادگيري به صورت عملكرد يا رفتار يكپارچه و هماهنگي از 

فرايند يادگيري شامل توليد شبكه هاي . تعريف مي شوددانش، مهارت و جنبه هاي عاطفي برحسب موقعيت 

ـ عملكرد با مراحل تحول 2 وـ عناصر عملكرد با يكديگر در موقعيت 1بين) هروان بن(درون ارتباطي 

  . شايستگي است

فرايند يادگيري يا شكل دهي رفتاري به صورت موازي يا خطي است ولي در رويكرد "در رويكرد رفتاري 

بدين معنا كه در رويكرد سازنده . رايند يادگيري عملكرد به صورت شبكه اي يا غيرخطي استسازنده گرايي ف

گرايي يادگيرنده براي كسب مراحل پايين شايستگي الزم است با استفاده از دانش و تجربه قبلي يك شبكه 

مرحله ي باالتر  ،يد سپس با استفاده از اين شبكه درونبين دانش بيروني و دروني توليد كن ي درون ارتباطي

  . ساخت ذهني را به تدريج پيچيده تر نمايد كرده؛شايستگي را در اين شبكه درون سازي 

گانه ي  5محور به استناد الگوي مراحل  بنابراين با توجه به موارد ذكر شده در نظام تعليم و تربيت شايسته

براي رسيدن به  لي كه يادگيرندهكليه ي مراح "تحول شايستگي فرايند يادگيري را مي توان به معناي

با استفاده از مهارت هاي كسب شده يا عملكرد مورد انتظار  نتيجه يادگيري يعني شايستگي

آن را در موقعيت )3دانش را توليد؛ ) 2؛ ادراكرا دريافتي  اطالعات) 1فراشناختي شناختي و 

هاي تمريني مشابه با واقعيت دانش و مهارت را در موقعيت ) 4؛ )دانش نحوه ي اجراي مهارت(اجرا

در ديگر انواع موقعيت ويا  در موقعيت هاي معين آن را)5و  با جنبه هاي عاطفي تركيب و يكپارچه

    .تعريف كرد " هاي جديد انتقال مي دهد

  



٤٣ 

 

  :موتعريف مفه

به مهارتي اطالق مي شود كه يادگيرنده براي رسيدن به هر يك از سطوح شايستگي از آن : مهارت فراشناخت

  . براي مديريت، نظارت و اصالح عملكرد در موقعيت استفاده مي كنند

  

  برنامه درسي شايسته محور تعريف )7-3

نظام مند و طرح ريزي  ربيتي ت در مباني نظري سند تحول بنيادين برنامه در سي به مجموعه فرصت هاي

الزم جهت درك و  كسب شايستگي هاي و نتايج مترتب بر آن ها اطالق مي شود كه متربيان براي شده

اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي در معرض آن ها قرار مي گيرند تا تا با تكوين و تعالي پيوسته 

مباني .(ق حيات طيبه در همه ي ابعادرابه دست آورند هويت خويش مرتبه قابل قبولي از آمادگي براي تحق

در مباني نظري تحول بنيادين تاكيد شده است رويكرد زير نظام برنامه درسي بايد ).372نظري سند ص 

؛  سازماندهي محتوا بايد با اتكا بر رويكرد تلفيقي و ) 374همان منبع ص (موقعيت محور و يكپارچه نگر بوده

بر مفاهيم ،مهارت و ايده هاي اساسي در هر يك از ساحت هاي تربيت صورت گيردتا  مساله محور و تاكيد

فرصت تجربيات دست اول براي كسب شايستگي ها جهت درك  و اصالح مداوم موقعيت از سوي متربيان را 

  ).376همان منبع ص (فراهم كند 

ريف مي كنند كه هدف از آن كمك برنامه درسي را تجربه هاي آموزشي طراحي شده اي تع) 1975(تافرو تانر

يادگيرنده در تعامل با وسايل و موادي كه ،در برنامه درسي . به تحول و بسط قابليت هاي يادگيرندگان است

در واقع برنامه درسي شامل تجربه هاي . به او عرضه مي شود نسبت به كسب نتيجه يادگيري اقدام مي كند

ري يادگيرنده براي رسيدن به يام آموزشي براي تسهيل در يادگسازمان يافته و طراحي شده اي است كه نظ

در تدوين و . نتايج يادگيري در هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي تربيت پيش بيني و تدوين مي كنند

  طراحي يك برنامه درسي الزم است به شش سوال اساسي زير پاسخ داده شود

  بايد آن ها را كسب كنند چيست؟  گانيادگيرند كه) اهداف خاص دوره يا پايه(ـ نتايج يادگيري 1

  ـ چه موضوع، محتوا و عمقي از محتوا براي كسب نتايج يادگيري مورد انتظار مناسب است؟ 2

  ـ چه فعاليت ها يا فرصت هاي يادگيري براي يادگيرندگان براي رسيدن به نتايج يادگيري طراحي شود؟3

  ادگيري استفاده شود؟ ـ از چه منابع آموزشي متناسب با نتايج ي4

  ـ از چه نوع راهبردي آموزش براي رسيدن به نتايج يادگيري استفاده شود؟ 5

  ـ از چه نوع روش هاي ارزشيابي براي بررسي كارآمدي تجربه هاي يادگيري استفاده شود؟ 6



٤٤ 

 

ستند در رويكرد رفتاري دانش در درون مجموعه اي از اهداف آموزشي و رفتاري كه از يكديگر منفصل ه

اين اهداف به صورت سلسله مراتب و در يك خط موازي كنار هم قرار مي گيرند و پايه اي . يه مي شودزتج

 يسپس اين اهداف به طور منظم و با استفاده از روش هاي آموزش. براي تدوين برنامه درسي مي شوند

آموزش زماني به پايان مي . دمناسب به يادگيرنده عرضه مي شود تا او در هر يك از آن ها به حد تسلط برس

شكل زير نحوه ي سازمان دهي اهداف و در. رسد كه اكثر يادگيرندگان در اين اهداف به تسلط رسيده باشند

  : محتوا به صورت دايره و فلش نشان داده شده است

  

  

  

ر نظر د) نقشه ي مفهومي(يا شبكه ي درون ارتباطي  هدر رويكرد سازنده گرايي دانش به صورت روان بن

يك ... مهارت ها، روش ها و ،در اين رويكرد فرض بر اين است بين واقعيت ها، مفاهيم . گرفته مي شود

در شكل زير ارتباط مفاهيم، واقعيت ها، مهارت ها به صورت دايره و . ارتباط دروني غيرخطي برقرار است

  ارتباط آن ها در قالب يك شبكه به صورت فلش مشاهده مي شود

  

  

  

  

  

نقشه ( يا شبكه ي درون ارتباطي هرويكرد سازنده گرايي اعتقاد بر اين است هر يادگيرنده داراي روان بندر 

يادگيري فرايند اضافه كردن ارتباط بين عناصر شبكه و يا در اين ديدگاه . منحصر به فردي است) مفهومي

در . غني و تغيير مي كند هاي هر يادگيرنده در اثر تجربه هاي فرديه اصالح و حذف آن است، روان بن

براي تدوين محتوا و چارچوب برنامه )رويكرد تلفيقي(رويكرد سازنده گرايي از الگوي شبكه ي درون ارتباطي 

  . هاي درسي استفاده مي شود

  . تفاوت دارد ييبا توجه به موارد ذكر شده برنامه درسي سازنده گرا حداقل در سه حوزه با رفتار گرا
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اري برتحليل يا شكستن موضوعات به صورت اهداف رفتاري اما در رويكرد سازنده گرايي به ـ در رويكرد رفت1

تركيب موضوعات طوري كه بين آن ها يك ارتباط شبكه اي ايجاد شده و از يك كليت سازمان يافته 

  . تاكيد مي شود)رويكرد تلفيقي( برخوردار باشند

ه صورت يك توالي خطي است ولي در رويكرد سازنده ـ در رويكرد رفتاري ارتباط بين اهداف رفتاري ب2

  . است تمگرايي ارتباط بين ايده ها، مفاهيم، مهارت ها به صورت شبكه هاي درون ارتباطي غيرخطي يا 

ن اهداف رفتاري منفصل از يكديگر است اما در يري يادگيري به معناي ايجاد پيوند باـ در رويكرد رفت3

رويكرد سازنده گرايي يادگيري به معناي تركيب يا ايجاد ارتباط بين واقعيت ها، مفاهيم، مهارت ها براي 

  . توليد يا ساخت شبكه ي ارتباطي بين آن ها است

ايسته محور الزم است در يك نظام تعليم و تربيت شبه استناد مباني نظري سند تحول بنيادين بنابراين 

  . برنامه درسي متناسب با اصول  و مفروضه هاي نظريه ي سازنده گرايي به شرح زير تدوين شود

به صورت عملكرد يا رفتار سازمان يافته و يكپارچه با اتكا بر رويكرد تلفيقي ـ نتايج يادگيري شايستگي 1

  تعريف شود نه به صورت رفتارهاي منفصل از يكديگر 

ـ از تنوع و دامنه ي وسيعي از محتوا و منابع فراتر از كتاب هاي درسي براي خلق فرصت هاي يادگيري 2

  . استفاده شود

 مرتبط باـ روش هاي آموزشي براي يادگيرنده فرصت هايي فراهم كنند تا او متناسب با نتايج يادگيري 3

خود سنجي و  ،واقعي  مساله زاي قعيت هايده گانه ي تربيت به انجام تكليف در موزهريك از حوزه هاي يا

درون ارتباطي پيچيده غير خطي تركيب يكپارچه ي دانش، مهارت و جنبه ي عاطفي به صورت شبكه هاي 

  . اقدام كند

واقعي يا مشابه با مساله زاي در موقعيت هاي مورد انتظار ـ ارزشيابي از شايستگي كسب شده يا عمكرد 4

  . واقعيت اجرا شود
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  .و شايسته محور را نشان مي دهد) رفتارگرا(مقايسه اي زير تفاوت هاي يك برنامه درسي سنتي  جدول

  

  برنامه درسي

  عناصر آموزشي
  شايسته محور  سنتي

  مفهوم دانش

تجزيه ي دانش به اهداف رفتاري منفصل از 

اري آن ها و تاكيد بر پيكديگر، به حفظ س

  تفكر سطح پايين 

تاكيد بر تركيب يكپارچه ي دانش، مهارت، در 

قالب شبكه هاي درون ارتباطي و تشويق 

يادگيرنده به كاووش و حل مساله براي ساخت 

  شبكه هاي مرتبط 

  محتوا
اهداف رفتاري دروس به صورت خطي 

  آموخته مي شود 

با يكديگر به  يمحتواي حوزه هاي يادگير

  صورت افقي و عمودي تركيب مي شود 

  منابع آموزشي
كتاب درسي، راهنماي معلم و ديگر منابعي 

  كه محدود به هدف هاي رفتاري است 

 عالوه بر استفاده از منابع رسمي از ديگر منابع

  مرتبط استفاده مي شود  غيررسمي

  رويكرد نسبت به مساله

دانش آموزان به حل مسايل كه در كتاب 

ي اين مسايل  دامنه. است اقدام مي كنند

  بسيار محدود است نيز 

دانش آموزان به صورت فردي يا گروهي با 

مسايل واقعي زندگي يا مشابه با واقعيت ها 

مواجه شده و نسبت به توليد راه حل يا 

  محصول اقدام مي كنند 

  يروش هاي آموزش

گروه بندي كالس با  ،سخنراني ، نمايش 

يت معلم؛ تمرين يا كوئيزهاي ـ معلم رمحو

  محور 

تمركز بريادگيري اكتشافي هدايت شده، 

  مشاركت گروهي در حل مسايل واقعي 

  ـ يادگيرنده محور 

  روش هاي ارزشيابي

سنجش غيرمستقيم رفتار با استفاده از 

آزمون هاي مداد ـ كاغذي، فرم هاي 

  مشاهده ي رفتار 

سنجش عملكرد در موقعيت هاي واقعي يا 

مشابه با واقعيت به همراه اجراي خود 

  سنجي 

  

 

  روش هاي آموزشي شايسته محور )8-3

. آموزش به كليه ي تدابير و فعاليت هاي اطالق مي شود كه هدف آن تسهيل در يادگيري يادگيرندگان است

زماني به ساخت دانش يا شبكه هاي درون  گانيادگيرند ،براساس اصول و مفروضه هاي نظريه سازنده گرايي

ارتباطي پيچيده اقدام مي كنند كه در جريان يادگيري مشاركت مستقيم داشته و با يك موقعيت محيطي 

عناويني چون روش هاي  تحتي سازنده گرايي شروش هاي آموز .چالش زا تعامل معنادار برقرار كنند

اصول  بر اين روش ها .مشاركتي و موقعيت محور طبقه بندي مي شود  آموزشي مسأله محور، كاووش محور،
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در يك برنامه درسي . و مفروضه هاي يادگيري سازنده گرايي كه قبالً در اين سند ذكر شده است استوار است

شايسته محوربراي يادگيري عملكرد از سه روش آموزشي مسأله محور، مشاركتي و كاووش گري بيشتر 

  .  داستفاده مي شو

دانش آموزان با يكديگر در گروه هاي كوچك براي رسيدن به هدف هاي ويژه : ـ يادگيري مشاركتي1

ين فرصت را براي دانش آموزان فراهم مي امعلمان . مشاركت بايد با همساالن انجام گيرد. همكاري مي كنند

ه و تكليف معيني را انجام كند تا آنان به صورت گروهي دانش و مهارت هاي خود را با يكديگر تركيب كرد

مي  پيدادانش آموزان به موازات انجام تكاليف در موقعيت هاي واقعي يا مشابه با واقعيت اين فرصت را . دهند

دانش، مهارت، مفاهيم، جنبه  بينالن به ساخت يا توليد شبكه هاي ارتباطي ادر تعامل با ديگر همس كنند تا

  . هاي عاطفي نايل آيند

دانش آموزان به صورت انفرادي يا گروهي به انجام پروژه هاي تحقيقي اقدام مي : اووش محورـ يادگيري ك2

آنان فعاالنه به توليد حدس يا فرضيه براي مسايل، مشاهده، جمع آوري شواهد، تحليل و تركيب . كنند

  . اطالعات و حل مسأله اقدام مي كنند

گيرنده با كاربرد ياددر اين رويكرد . دگيرنده استـ روش آموزشي مساله محور يك رويكرد متمركز بر يا3

ت به توليد راه حل يا محصول براي آن بدانش و مهارت آموخته شده در يك موقعيت واقعي مسأله دار نس

نقش معلم در . حل مسأله مي تواند هم به صورت انفرادي و هم به صورت گروهي اجرا شود. اقدام مي كند

ردن منابع و ابزارهاي اطالعاتي و فرصت هاي يادگيري براي يادگيرندگان آموزش مسأله محوري فراهم آو

  : مورد از انواع رويكردهاي آموزش مسأله محور به شرح زير اشاره مي شود يكجهت حل مسأله است به 

  

اين الگو محيط يادگيري را شامل عناصري قلمداد . سازنده گرايي جاناسون يمحيط يادگير

مي كنند كه يادگيرنده در تعامل آن ها با مساله يا تكاليف روبرو شده و به توليد راه حل اقدام مي 

. الگوي محيط يادگيري سازنده گرا در شكل زير مشاهده مي شود. كند  
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كانون مركزي الگو را مساله، . در اين شكل عناصر محيط يادگيري به خوبي نشان داده شده است

. تكاليف و يا پروژه تشكيل مي دهد كه با نظامي از ابزارهاي اطالعاتي و ذهني احاطه شده است

ه يادگيرنده جهت درك مساله و توليد راه حل هاي فرضي موارد مرتبط و منابع اطالعاتي در الگو ب

عنصر ابزارهاي شناختي يادگيرنده را در تفسير و دستكاري جنبه هاي مساله ياري . كمك مي كند

و در . ابزارهاي گفتماني مشاركت دانش آموزان را در ساخت معنا حمايت مي كند. مي رساند

. ح را در اجراي صحيح مدل كمك مي كندنهايت نظام هاي حمايتي مربوط به ساخت، طرا  

به شرح )1996(براساس تعبيرهاي جاناسون  در ادامه به هر يك از عناصر الگوي محيط يادگيري

. اشاره مي شودزير  
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  مساله ، سوال يا پروژه  - ١

مساله در. الگو با مساله اي كه يادگيرنده سعي در حل آن است شروع مي شود  

بين ماهيت مساله هاي طراحي شده در . توايي براي يادگيري استي استانداردهاي مح برگيرنده 

تفاوت تهيه مي شود، كه در ديدگاه رفتاري  يمحيط هاي يادگيري سازنده گرا با مسايل و تكاليف

ي مساله حاوي مثال هايي ازمفاهيم و اصول ررفتا - در ديدگاه رفتاري يا شناختي . وجود دارد

به  .هدايت مي كنندرا  يدگيري سازنده گرا مساله يادگيرآموخته شده است اما در محيط يا

مسايل بايد مربوط، جذاب و واقعي . نقطه ي شروع يادگيري براي دانستن است ،مسالهعبارت ديگر

در تهيه مساله بايد . باشد تا انگيزه ي الزم براي پيدا كردن راه حل را در دانش آموزان ايجاد كنند

. به سه عنصر بافت، شيوه ارايه و فضاي دستكاري آن توجه ويژه كرد  

 نمونه هاي مربوط با مساله  - ٢

نداشتن تجارب . فهم هر مساله مستلزم تجربه ي آن و تهيه مدل هاي ذهني از آن استدرك و 

بنابراين در الگو . ه حل براي آن استاكافي در مواجه با مسايل متنوع، مهمترين مانع براي يافتن ر

. پيش بيني شده ست كه يادگيرندگان با نمونه هاي موردي ازمسايل و راه حل آن مواجه شوند

با . از توصيف نمونه هاي مرتبط به يادگيرندگان كمك به آنان جهت درك مساله است هدف اصلي

د ناستفاده از اين نمونه ها، دانش و اطالعات قبلي يادگيرنده فعال شده و آنان براحتي قادر خواه

. بود مسايل جديدرا با اطالعات قبلي مرتبط سازند  

  منابع اطالعاتي  - ٣

يادگيرنده براي بررسي مساله به اطالعاتي نياز دارد كه با استفاده از آن ها بتواند مدل هاي ذهني 
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ازاينرو پس ازتهيه مساله و ارايه نمونه . تهيه كرده و فرضيه هاي متناسب جهت دستكاري مساله بسازد

سازمان . مشخص گرددهاي مرتبط با آن نوع اطالعاتي كه يادگيرنده براي درك مساله نياز دارد بايد 

 دهي محيط يادگيري مستلزم تهيه منابع غني اطالعاتي است 

ابزارهاي شناختي - 4  

اين . هدف از پيش بيني ابزارهاي شناختي تسهيل در نوع خاصي از پردازش هاي شناختي است

ا اين يادگيرنده ب. ابزارها براي تصوير سازي، سازمان دهي و انواع مهارت هاي تفكر به كار مي روند

ابزارها ممكن است مساله يا تكاليف را بهتر بازنمايي كند يا به او در جمع آوري اطالعات مناسب براي 

. حل مساله ياري رساند  

ابزارهاي گفتماني - 5  

يادگيرندگان با . ازنظر يادگيري سازنده گرا يادگيري حاصل كار اشتراكي يادگيرندگان با يكديگر است

مسايل وقتي حل مي شوند كه گروه . العاتي، دانش را مشتركاً توليد مي كننداستفاده از ابزارهاي اط

. يك مفهوم اشتراكي ازمساله بدست آورد طوري كه انرژي ها صرف حل آن شود  

 

حمايت هاي اجتماعي و ساختاري -6  

و  در طراحي. به دليل ضعف در اجرا در رسيدن به اهداف خود ناكام مانده اند ياكثر مدل هاي آموزش

اجراي الگوي محيط يادگيري سازنده گرا نياز است به معلمان و كارشناساني كه مسووليت حمايت از 

آنان بايد از جنبه هاي . دارند، آموزش هاي ويژه ارايه شودبر عهده تربيت دانش آموزان را  و يادگيري
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ان دهند آگاه سازم مهم فيزيكي، سازماني و فرهنگي آن محيطي كه قرار است در آن يادگيري را

.گردند  

به طوركلي اين مدل ها چارچوبي براي طراحي محيط هاي يادگيري جهت حمايت از يادگيري 

اگر معلم .يادگيري سازنده گرايي برتفكر مفهومي و راهبردي تاكيد دارد. سازنده گرايي ارايه مي دهد

ش فردي واشتراكي را قصد دارد با سازمان دهي محيط پيامدهاي مهمي چون حل مساله و توليد دان

. در يادگيرندگان ايجاد كنند ازاين مدل ها مي تواند براي طراحي آموزشي استفاده كند  

  

 نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيليمفروضه هاي بنيادين )4

استناد به مباني نظري اسناد تحول بنيادين وبرنامه درسي ملي و نيز آنچه كه در اصول ، مبا ني، نظام با 

چهار حداقل برنامه درسي و آموزشي نظريه يادگيري سازندگي درباره ي تحول شايستگي ذكر شد  

رفت تحصيلي طراحي الگوي جامع نظام ارزشيابي پيشپيش شرط توان به عنوان  را ميبنيادين  مفروضه 

  :پذيرفت را تحت پوشش قرار دهد،  19-1هاي پيش بيني شده در راهكار طوري كه انواع ارزشيابي

شاخص تحقق اهداف آرماني نظام تربيت رسمي كسب شايستگي  پايه در . شايستگي محوري -5

 ظام ارزشيابي در تماملذا ن. حوزه هاي يازده گانه يادگيري ذيل ساحت هاي ششگانه تربيت است 

ها بايد  ها يا در فراينديادگيري خواه براي گذر از دوره هاي تحصيلي خواه براي ارتقا در پايه دوره

هاي پايه استوار  ي كسب شايستگي ي نحوه گيري درباره و تصميم جمع آوري شواهد معتبر بر 

 . باشد
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توانايي يكپارچه سازي . شايستگي يك توانايي است. يكپارچه نگري و كليت محوري -6

هايي است كه متربي آن را به صورت يكپارچه و كل نگر در اثر تعامل  دانش، نگرش و مهارت

در طراحي الگوي ارزشيابي . گيرد ي درسي ياد مي هاي آموزشي در قالب برنامه با محتوا و روش

ي  آوري اطالعات خواه در حوزه ي جمع ها خواه در حوزه پيشرفت تحصيلي براي تمام دوره

خورد الزم است دانش، مهارت و نگرش يكپارچه كه به صورت يك كليت قضاوت و باز

بديهي است در . قرارگيرد اندازه گيري ونوجه شود مورد سازمان يافته در رفتار متربي ظاهر مي

هاي استاندارد  در قالب طراحي و آزمون(گيري دانش  اين الگو هرگونه جز نگري در اندازه

موقعيتهاي ي رفتاري بدون تلفيق آن با  هاي مشاهده ب فرمدر قال(و مهارت )پيشرفت تحصيلي

و ) ها يا دانستني(ي دانش  و نيز تفكيك يادگيري و بازخورد تحت عناوين جداگانه) چالش زا

هاي تحصيلي مغاير و ناهمسو با مفاد سند تحول بنيادين و سند برنامه درسي  مهارت در كارنامه

 نگري نسبت به يادگيري تاكيد دارند ملي است كه بر شايستگي محوري و كليت

كسب شايستگي مستلزم مشاركت فعال و جدي يادگيرنده در فرايند . يادگيرنده محوري -7

حصول شايستگي به خود سازمان دهي اطالعات در فرايند يادگيري و .يادگيري است 

الزم  درنظام ارزشيابي تمام دوره هاي تحصيلي.بازخوردهاي حاصل از خود سنجي وابسته است 

در جمع آوری شواھد يادگيری ،تعيين معيارھا ی "است يادگيرنده در تعامل با معلم شخصا

   .توصيفی نقش فعال و مستقيم داشته باشد-قضاوت و فراھم آوردن بازخورد ھای کيفی 

هاي  گذر از دوره - 2گويي و  پاسخ -در هر نظام آموزشي دو وجه ا. تقدم كيفيت بر كميت -8

كند تا كميت نگري در بخشي از نظام ارزشيابي سايه افكند، از اين رو الزم  تحصيلي ايجاب مي

ها را با هدف تحقق  توان ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درپايه ها و دوره اما مي. االجراست

صورت كيفي طراحي و اجرا كرد ولي با اتخاذ سازوكارهاي ها به  گويي و گذر از دوره پاسخ

آن را به صورت تلفيقي از نتايج كيفي و كمي گزارش ) كه قابل حصول است(معين و عملياتي 

 . داد
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  محور  گيالگوهاي سنجش شايست)5

) محورنتيجه (و هم در ارزشيابي تراكمي ) فرايند محور(سنجش عملكرد مي تواند هم در ارزشيابي تكويني

رويكرد ) 3نتيجه محور و )2ارزشيابي فرايند محور؛ ) 1در نظام سنجش شايسته محور، مفاهيم . استفاده شود

از هر دو نوع ارزشيابي با توجه به آنچه كه در تعريف مفاهيم نتايج و فرايند يادگيري ذكر شد تعريف  يتلفيق

  . مي شود

  تعريف و الگوي ارزشيابي فرايند محور 

به معناي جمع آوري نظام دار و تحليل "عليم و تربيت شايسته محور ارزشيابي فرايند محور در نظام ت

مهارت  ؛شواهد درباره ي مراحل تحول شايستگي در هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي تربيت 

 ،براي اصالح  بازخورد توصيفي  تهيه و ارايه يبه منظور يادگيرنده  فراشناختيشناختي وهاي 

هدايت يا ارتقاي سطح عملكرد يادگيرنده جهت رسيدن به نتايج يادگيري پيش بيني شده براي 

و اهداف دوره هاي چهارگانه ي  )به صورت اهداف خاص حوزه هاي يادگيري (پايه هاي تحصيلي

  .است )به صورت استانداردهايي ملي (تحصيلي

ارزشيابي در طول تحصيل ) 2ان آموزش و ارزشيابي در جري) 1ارزشيابي فرايند محور در دو چرخه ي 

  . طراحي و اجرا مي شود

  چرخه ي ارزشيابي فرايند محور در جريان آموزش )1

هدف از اجراي اين ارزشيابي جمع آوري نظام دار شواهد، قضاوت ارزشي شواهد و ارايه بازخوردهاي تحصيلي 

گانه شايستگي براي رسيدن  5مراحل با مشاركت دانش آموز درباره ي نحوه ي كسب يا تحول هر يك از 

در چرخه ي اين نوع ارزشيابي از انواع روش هاي  .براهداف خاص هر حوزه يادگيري در برنامه ي درسي است

  . متناسب با هدف خاص هر درس استفاده مي شود دجمع آوري اطالعات و شواه
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  : راساس شكل زير استالگوي مفهومي چرخه ي ارزشيابي فرايند محور در جريان آموزش ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فلش هايي كه داراي دو جهت هستند نشان . در اين الگو دانش آموز در مركز ارزشيابي فرايند محور قرار دارد

دهندي اين است كه يادگيرنده در كليه ي مراحل ارزشيابي از جمع آوري شواهد تا ارايه بازخورد و اصالح يا 

قضاوت ها در  .زيرا دانش يا عملكرد بايد توسط او شخصاً ساخته شود. نقش فعال دارد دارتقاي عملكر

  . ارزشيابي فرايند محور براساس مالك هاي از پيش تعين شده و ميزان تالش هاي يادگيرنده است

  ويژگي هاي الگوي ارزشيابي فرايند محور 

   .انجام مي گيردكليه مراحل ارزشيابي با هدايت معلم و مشاركت دانش آموز  )1

فرايند آموزش و ارزشيابي با يكديگر آميخته و باعث تصميم گيري هاي كارآمد در اصالح و يا ارتقاي  )2

 . عملكرد مي شود

پيشرفت در اهداف يادگيري يك مرحله از تحول شايستگي با اهداف مراحل بعدي به هم مرتبط مي  )3

  .شوند

 ي بعدي را حمايت مي كند به فعاليت ها و اعمالي ختم مي شود كه يادگير )4

 . نتايج ارزشيابي به صورت عدد يا نمره گزارش نمي شود )5
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  ـ چرخه ي ارزشيابي فرايند محور در طول سال تحصيلي 2

از مجموع شواهد و نتايج حاصل از چرخه ي ارزشيابي فرايند محور در جريان آموزش مي توان براي 

يكسال تحصيلي استفاده ) نوبت اول و دوم(عين خالصه كردن شايستگي هاي كسب شده در زمان هاي م

گفته مي  "استفاده تراكمي از نتايج ارزشيابي هاي فرايندي"به اين شيوه ارزشيابي اصطالحاً . كرد

براي اجراي اين نوع ارزشيابي معلم الزم است پس از استفاده از شواهد و نتايج حاصل از ارزشيابي . شود

اي اصالح يا ارتقاي عملكرد، آن ها را به صورت هدفمند، منظم و هاي فرايندي در جريان آموزش بر

سپس در زمان هاي معين مثالً نوبت اول يا دوم با . سازمان يافته در پوشه ي كار هر دانش آموز قرار دهد

مالك هاي مرتبط با س مشاركت يادگيرنده از بين تمامي شواهد سازمان يافته، بهترين شواهد را براسا

پايه و تالش هاي روبه رشد يادگيرنده به عنوان نمونه معرف شايستگي يا عملكرد در حوزه اهداف خاص 

اين نمونه ها به  از ي ياديگري مربوط انتخاب و پس از تعديل آن ها با استفاده از ساز و كارهاي معين،

تفاده مراحل اس. براي معرفي شايستگي كسب شده در هر يك از حوزه ها استفاده كند يعنوان شاخص

  . تراكمي از نتايج ارزشيابي فرايندي در الگوي مفهومي زير نمايش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعريف و معرفي الگوي ارزشيابي نتيجه محور
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به معناي جمع آوري نظام دار و "در نظام تعليم و تربيت شايسته محور، ارزشيابي نتيجه محور 

شده ي يادگيرنده متناسب با نتايج يادگيري تحليل شواهد درباره ي شايستگي هاي كسب 

پيش بيني شده براي هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي يادگيري در يك دوره ي زماني 

دستيابي  ميزان به منظور تصميم گيري درباره ي تعيين) پايان پايه و دوره ي تحصيلي(معين

ارتقا به پايه ها و دوره  براي ) استانداردهاي ملي(رندگان به اهداف پايه يا دوره تحصيلي ييادگ

الگوي مفهومي  ."هاي تحصيلي باالتر و كارآمدي برنامه ي درسي و روش هاي آموزشي است

  . ارزشيابي نتيجه محور در شكل زير نمايش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعريف رويكرد تلفيقي ارزشيابي نتيجه محور و فرايند محور 

نظام تعليم و تربيت شايسته محور در شرايطي كه هدف از اجراي ارزشيابي نتيجه محور استفاده  در يك

معلم الزم است كيفيت اعتبار شواهد . از نتايج آن براي ارتقاي يادگيرنده به پايه هاي تحصيلي باالتر باشد

عيني تر كند تا در  ؛حاصل از چرخه هاي ارزشيابي فرايندي را با اتخاذ تدابير مناسب افزايش داده 

ارتقا ياعدم ارتقاي يادگيرنده به والدين يا  باره يگيري خود در  صورت ضرورت پاسخ گوي تصميم

در اين شرايط مناسب ترين تدبير، تلفيق شواهد برخاسته از ارزشيابي . مراجع عالي تصميم گيرنده باشد

براي اين منظور الزم است در . حور استنتيجه محور با شواهد برخاسته از چرخه هاي ارزشيابي فرايند م
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ت و ضرورت برخوردار است، به موازات استفاده از يبرخي پايه هاي تحصيلي كه ارتقاي پايه در آن از اهم

از يك آزمون عملكرد  يتحصيلپايه ي محور، در پايان  دشواهد حاصل از چرخه هاي ارزشيابي فراين

دارد براي اندازه گيري عملكرد يا شايستگي هاي كسب  هماهنگ كه در ارزشيابي نتيجه محور كاربرد

  . شودشده در هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي تربيت استفاده 

 مي تواند به نتايج و شواهد سواز يك  معلم با اجراي رويكرد تلفيقي ارزشيابي فرايند محور و نتيجه محور

ديگر براحتي مي تواند مسووليت پاسخ  سوي ارتقاي پايه اعتبار و عينيت بخشد ازمورد استفاده براي 

  . گويي به تصميم خود را به صورت روشن و شفاف برعهده گيرد
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٥٩ 

 

 ��QE  روش

 Eوهm� ال در ا���ط ��  �P���اo '&^ �ورo �� 1 در ار
��: از روش  ٢و  m�١وه�_ (&�ر ! ��ه�W�d o_ ��ور �� 

�+�م دار اد���ت �mوه�_ و �Rو! ه���d o��_ ا �WCد! (�! 
�� ا �WCد! از ��ور �+�م دار ������ �mوهE ا�C�ا .ا 3

��Wه�B و  �ز! ه� �� ��ور �N ��  o�+� _��P�رت  �ز��ن 
��Vر�` اه�اف و   �%�� c�F5� �� /i  !�) ! ��ور�داد! (

��� _<C4��) _���)ارز �� �P�در ر ا �FCاج �_ (�د اN�ل ��
����ط �gرg�ب �+�o ا�� �mوهE از ا�� روش ��اo ا �FCاج 
��ر ا �WCد! (�� _<C4��) _���)ارز ��.  _����d o�%و ه�R

'�45ت ���  �ز����ه_ (�! اo ه�C4� �d در �ن، �Rوه_ از 
 _�U�� ��ا<�ادC� �d o�ان �� �+� ���ن �� ��ان ��d�ن �

 i/ از �PI�;� H��J ي �Rوه_،  .�Od�&C (�، ا��FCب �_ (���
���d _� _��&د را ��ز��L o���2 ه�� .ا�� ا<�اد، �+�ه� و 

 o�+� ب�gر�g _�F� ر�PCدر ا�� �mوهE از ا�� روش ��اo ا
 ا �FCاج (�! ا �WCد! (�

 

��+�C وه< ,+�ري ي�� 

�V��' ا�� ���ري Eوهm� 3 ا EF� دو D��): 

 

 D��) اول �V��'  5&# ���  �ل ه�ي�� ٢٠٠١ا ��د و ����^ 
٢٠٠١٢ D��) `9ا- E�� ب؛ ٣٤ از�C5&# ي ����9 ١٤٨ -ب آ- 

�PCV� #&5 ه�ي  ��3 �� 5&# �2$ت در (�! �gپ �mوه�# – 

 .ا m� �PCV� 3وهE ٤٢ -ج �mوه�#؛

 �V��' D��) دوم O�� و _�U�� ن�;;FC� آ�ر(�� �ن و
 3&  D�9زش و ��ورش ا 3 آ� �� د�ان ا'�ا�# وزارت ������
ه�ي اداري و����2 ه�ي ���ز(# وا'�ا�# ز��د X�  �Rو! 

 (����C&�آ��d O��_ ه�ي 
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�/��و ه�- =�/� :�(�� :Dا�+ 
 _����d !و�R 3d�) �� O�� و _�U�� ن�;;FC� آ�ر(�� ـ�ن

 ��5Iـ� دودر و ����ان ا'�ا�# وزارت ���زش و �ـ�ورش 

 _Iا�J) م�%W� oز�   �PI�;� �5 ا'�ا�_ و  )وI�� ��  ��

 :ا��2م (�(�ح ز�� 

  

 �Dا��0�م3+ �!D�+  ���ح ز. �
�ا .��1ز- Cا: 

  

����V ه�ف   - 

�ت ��   -$Jع ا�؛ �_����d !و�R oوم ا'�اO9 35 و��ر _ 

�ت؛ و�m! ��%�؛ ��'^ درL�ا 93��ظ اه&�3 $Jا !���d 

�� ���V�U�ع ��رد �[��V9؛   - 

-  -   H���� و ارز���_ ����^ ��رد ���ز؛, ارا�� �Jح 

-   H��������V روش �dر و ��ز���_ �Jح . 

  

 �Dا�� را 3��ارد ز+ �HD�;+ �!D��ا .�+Cا: 

  

�%�� �� �%���� o��J؛ �� �%�o ��رد �+� ���N �� _C4ـ�رت 

 _Iا�J H�Zد�اد (�V� _����d !و�R �45' �� oـ�  ٥؛ ��ا�٦ 

 E ��cF�� oر��� �) 

از Jـ�ح  ـ�ا-ت دو   %_ (� از ��ع ��ز ��د! و) �� �%�ا9`

 .L ��L�ددارo (�د/ '�ا�_ �5_

���V` ارز(ـ���_ �ـ� اNـ�ل �ن�+� (&� در��ر! ا�� : �|�ل  

 )�� 34�g ): ��� E؟ 

 )�� E ����� :( ��� ��ا<H ا�� ������ ه�C4�؟        
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 .ا �WCد! (�د" �gا�_"�� ��رت از  �-ت  ���ر (� )ب

 �ا-ت �� J�ر �ـ�+B ��ـ�د! (ـ�د ا�ـ� '��ـ�ن  ���ر (�) ج

�)�� �C)دا _V�PJ . ر�Lد�>ـ�ان �ـ�ز o�%از �� �ـ _C4ـ���

 .(�ددر��<3 

��) د�� .(�دP_ ��[�_ ���د!  �ا-ت را �� 

! (E�� د! � از  �ا-ت�WC ا B! ه�د���_ ����. 

��ددا(3 ��دار3Pq o و �PU �_  و�Qا�dات �Rو! از N H��J�ا

ه� ���D��d _C4 ا��2م (�د �� در N�رت �Pـ�د  ��ددا(3. (�د

��d Bت -زم را <�اه�$Jا ا�N EF� !�<C د . �X�;��PI ه� 

 ���Rا�رت '�N �� )ـ�W5� H��J ن از�sرت ا��N ا�2ـ�م ) در

 .(�د �_

  

 �!D�+���اCا 

�ر .�Q+:  

�ـ�!  !��دازش داد, در '�45 ������_) ا9`�d o�ـ<CWR _J ه�

 .�Rدد��d��Rن ���ه�!  3d�) ��� _���)� �d (�د �[�رo (�وع 

�Vـ� از '45ـ� , Rـ� و د ـ��Cر او �;ـ��PI/ ر�ـ�/ Rـ�و!) ب

 DـN�I ـ�ن��&Jت ا�ـN �PـU !�<Cدن د ـ�� B9�  از _������

_� ���d. 

�N$L �+�ات را ��(�C و �� Jـ�ر , ر��/ �Rو! و د ��Cرش) ج

دن �� ��ار ) �PU��N$L ! �ـQا�dات را V� D��d� از R�ش دا

_� �C5��d ���d ._� :9�]� از  ا�� �ـV� 3���4ـg _C�ـ�  ـ�

��%ـ� . '�45 و DPZ از 'V� �45��R oو! ��d��_ ���د! (���

�[�� :9��C) (�! و ��ـ�ه�ات را ����4ـ� dـ�د! و در�ـ�ر! 

_� �<CWR و ��� o��5d ا-ت�  o1 ه� �� ���d. 

���� و Q� �N$L ��5dا�dات J_ �ـ�  ا�� <����� ادا�� �_) د

 .(�د 'L �45�ا��! �_
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�_ ��(� و �W%ـ�م داد!) و���� _C4��� ارشOR  ـ_ ا�ـ�J هـ�

 .ORارش ارا�� (�د

(ـ��D ه�o ��'�د 3�5��Z ��ر _ و ORارش در  �  [ح را  داد!

 : (�د

, �dوRـ�( �4Wـ��  -٣, '&ـ$ت ��ـ���_ -٢, ه��L oم داد! -١

١٩٨٨( 
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اجراي بند دوم از نوزدهمين هدف عملياتي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش وبه منظور  راستاي در"

فراهم آوردن زمينه مناسب براي سنجش شايستگي هاي دانش آموزان در حوزه هاي يازده گانه تربيت ذيل 

زيبا شناختي و اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، (ساحت هاي تعليم وتربيت

و تقويت فرايند يادگيري و هدايت تحصيلي و تربيتي ايشان ، ) وفناورانه هنري، اقتصادي وحرفه اي، علمي 

�بNر�N و تربيتي ،به شرح زير به تصويب مي رسدي ليتحص شرفتيپي ابيارزش .  

  :تعريف مفاهيم

هماهنگ كردن دانش،  نظامي از توانايي ها و ساختارهاي ذهني است كه با بسيج و": شايستگي - 

مهارت هاي شناختي ـ كاربردي و نيز رفتارهاي اجتماعي چون نگرش ها، هيجان ها، ارزش ها 

و انگيزه هاي يادگيرنده به صورت يك كل سازمان يافته امكان نشان دادن يك عملكرد 

 ".موفقيت آميز در موقعيت هاي واقعي را فراهم مي كند

براي رسيدن به نتيجه  كليه ي مراحلي كه يادگيرنده " :فرايند  يادگيري شايسته محور   - 

با استفاده از مهارت هاي كسب شده يا عملكرد مورد انتظار  يادگيري يعني شايستگي
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آن را در موقعيت )3دانش را توليد؛ ) 2؛ ادراكرا دريافتي  اطالعات) 1فراشناختي شناختي و 

را در موقعيت هاي تمريني مشابه با دانش و مهارت ) 4؛ )دانش نحوه ي اجراي مهارت(اجرا

در ديگر ويا  در موقعيت هاي معين آن را)5و  واقعيت با جنبه هاي عاطفي تركيب و يكپارچه

 " انواع موقعيت هاي جديد انتقال مي دهد

  

در پايان  كه انتظار مي رود يادگيرنده شايستگي كسب شده يا عملكردي" :شايسته محورنتيجه يادگيري  -

هريك از حوزه هاي  نگرشي -با تركيب يكپارچه ي دانش، مهارت و جنبه هاي عاطفييك برنامه ي آموزشي  

  . "در يك موقعيت واقعي نشان دهديادگيري 

 .  

  اهداف :1ماده

كمك به تكوين و تعالي پيوسته هويت يادگيرندگان با هدف شكل گيري جامعه ي صالح و رسيدن به   - 1

يات طيبه براساس تربيت و معيارهاي اسالمي مطابق با انتظارات پيش بيني شده در مباني نظري مراتبي از ح

.سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي   

توصيفي موثر در باره ي فرايند يا مراحل  يادگيري شايستگي هاي  -فراهم آوردن بازخورد هاي كيفي  - 2

دگيرندگان و معلمان با هدف اصالح ،هدايت و ارتقاي عملكرد پايه در هر يك از حوزه هاي يادگيري براي يا

.تحصيلي  

ترغيب يادگيرندگان براي مشاركت فعال در فرايند يادگيري شايستگي هاي پايه از طريق به كارگيري  - 3

انواع روش هاي خودسنجي و ابزار هاي مناسب اندازه گيري به گونه اي كه ارزشيابي در خدمت يادگيري قرار 

.گيرد  

كمك به ارتقاي سالمت روان و  پرورش انگيزه ي دروني به يادگيري در يادگيرندگان از طريق فراهم  - 4

توصيفي موثر و به كارگيري انواع روش هاي خودسنجي  -آوردن بازخورد هاي كيفي   
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كمك به كشف و پرورش خالقيت و ديگر استعداد هاي ويژه در يادگيرندگان از طريق فراهم آوردن - 5

توصيفي موثر و به كارگيري ابزار هاي مناسب اندازه گيري وانواع روش هاي  - بازخورد هاي كيفي 

.خودسنجي  

.كمك به معلم براي استفاده از بخشي از شواهد يادگيري براي اصالح روش هاي جاري آموزشي  - 6  

از طريق فراهم آوردن جلب نظر و مشاركت والدين در  نظارت بر يادگيري و حمايت هاي آموزشي تكميلي - 7

.توصيفي موثر و روشن در باره ي عملكرد تحصيلي يادگيرندگان و ارايه آن به آنان - بازخورد هاي كيفي   

فراهم آوردن شواهد معتبر در مورد ميزان تحقق شايستگي هاي كسب شده  توسط يادگيرندگان به  - 8

.منظور ارتقاي آنان به پايه ها و دوره هاي باالتر تحصيلي  

آگاهي از كيفيت وكميت عملكرد تحصيلي يادگيرندگان در دستيابي به شايستگي هاي پايه در پايان دوره - 9

 هاي تحصيلي در سطوح مختلف ملي ، استاني ،منطقه اي و محله اي

فراهم آوردن شواهد معتبر ،عيني و منصفانه در باره ي ميزان تحقق شايستگي هاي كسب شده توسط  -10 

ر دوره ي متوسطه دوم جهت تصميم گيري در باره ي نحوه ي ورود آنان به دانشگاه هاي يادگيرندگان د

.كشور  

فراهم آوردن شواهد معتبر براي شناخت كيفيت برنامه درسي در سطوح مختلف ملي و استاني به منظور  -11

ي ميزان اصالح روش هاي سازمان دهي محتوا، روش هاي آموزشي و ارزشيابي پيش بيني شده ويا  بررس

  .  كارايئ واثربخشي آن

  

    اصول:2ماده

بايد طوري طرح ريزي شود كه از تمام جنبه هاي تحول شايستگي شواهد معتبر يدست آورده و  ارزشيابيـ 1

  . را از مرحله ي مقدماتي تا عالي منعكس كندآ ن فرايند مراحل تحول 

از شبكه هاي درون اي مند و سازمان يافته بايد درباره ي عملكرد يا رفتار يكپارچه ، هدف ارزشيابيـ 2

  . مفهومي شواهد معتبر فراهم كند

  بايد با ماهيت دنياي واقعي زندگي همسو باشد  ارزشيابي يـ محتوا3
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بايد عملكرد يادگيرنده را هنگام انجام تكاليف مسأله دار اندازه گيري و بازخوردهاي مناسب  ارزشيابيـ 4

  فراهم آورد 

بايد از توانايي يادگيرنده در تركيب يكپارچه ي دانش، مهارت و جنبه هاي عاطفي كه معرف  ارزشيابي ـ5

  . در حوزه هاي يادگيري است، شواهد معتبر بدست آورد شده كسب شايستگي

بايد با انجام عمل در موقعيت هاي واقعي يا مشابه ي واقعيت همراه  كسب شده از شايستگي  ارزشيابيـ 6

  . باشد

بايد يادگيرنده را در فرايند خود سنجي از عملكرد و فراهم آوردن بازخوردهاي توصيفي درگير  يابيارزشـ 7

  . كند

به صورت (نتايج يادگيري پيش بيني شده براي دوره ها  شده يا كسب شايستگي بايد با ارزشيابيـ 8

باشد تا شواهد از تناسب م) به صورت اهداف خاص هر حوزه ي يادگيري(و براي پايه ها ) استانداردهاي ملي

  . روايي محتوايي و سازه ي باال برخوردار باشد

و اهداف  آوري اطالعات متناسب با استانداردهاي ملي ي جمعشايستگي پايه ازانواع روش ها ارزشيابيـ در 9

  . خاص هرحوزه ي يادگيري استفاده شود تا كيفيت شواهد از اعتبار برخوردار باشد

دوره ها و پايه هاي تحصيلي بايد از ) شايستگي هاي كسب شده(نعكاس نتايج يادگيري و ا ارزشيابيـ در 10

پايه هاي باالتر  به مقياس اندازه گيري عددي استفاده شود تا كيفيت شواهد براي گذر از دوره ها و ارتقا

  تضمين گردد 

زخوردهاي توصيفي استفاده فرايند تحول شايستگي بايد از مقياس هاي درجه بندي و بااز  ارزشيابيـ در 11

  . شود تا اطالعات كيفي جامعي براي هدايت و اصالح و يا ارتقاي سطح عملكرد يادگيرنده فراهم آيد

بايد شواهد و اطالعات حاصل از ابزارهاي اندازه گيري به طور منظم و براساس معيارهاي  ارزشيابيـ در 12

ارش پيشرفت ماهانه، ترمي و ساليانه به صورت روش، معتبر سازمان دهي و تلخيص شود تا امكان ارايه گز

  . قابل هضم و عيني فراهم آيد

فراينـد مـنظم جمـع آوري اطالعـات بـه منظـور بررسـي،داوري و        : ارزشيابي پيشرفت تحصيلي –––– 3ماده 

قضاوت در مورد تالش ها وتجربيات يادگيري دانش آموزان در دستيابي به اهداف آموزشي و پرورشـي بـر   

  .مالك هاي معين است كه به صورت هاي زير انجام مي شوداساس 
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به معناي جمع آوري نظام دار و تحليل شواهد درباره ي مراحل " :ارزشيابي فرايند محور - 3-1

 فراشناختيشناختي ومهارت هاي  ؛تحول شايستگي در هر يك از حوزه هاي يازده گانه ي تربيت 

هدايت يا ارتقاي سطح عملكرد  ،براي اصالح  بازخورد توصيفي  تهيه و ارايه يبه منظور يادگيرنده 

به صورت  (يادگيرنده جهت رسيدن به نتايج يادگيري پيش بيني شده براي پايه هاي تحصيلي

به صورت  (و اهداف دوره هاي چهارگانه ي تحصيلي )اهداف خاص حوزه هاي يادگيري

  . است )استانداردهايي ملي

 هاي راهبرد كارآمدي نا يا آموزان دانش يادگيري ضعف نقاط توانند مي معلمان سنجش اين طريق از 

واجرا ودر مواردي كه  طراحي را مناسب تقويتي يا تكميلي كمكي، هاي برنامه و كنند شناسايي را تدريس

  . خواهد آمد در ارتقاي پايه دانش آموز استفاده  مي شود

به معناي جمع آوري نظام دار و تحليل شواهد درباره ي " :ارزشيابي نتيجه محور - 3-2

شايستگي هاي كسب شده ي يادگيرنده متناسب با نتايج يادگيري پيش بيني شده براي هر 

پايان پايه و دوره ي (يك از حوزه هاي يازده گانه ي يادگيري در يك دوره ي زماني معين

رندگان به اهداف پايه يدستيابي يادگميزان به منظور تصميم گيري درباره ي تعيين ) تحصيلي

ارتقا به پايه ها و دوره هاي تحصيلي باالتر و  براي )استانداردهاي ملي (يا دوره تحصيلي 

  ."كارآمدي برنامه ي درسي و روش هاي آموزشي است

هاي  جمع آوري نظام دار و تحليل شواهد درباره ي شايستگي :ارزشيابي با رويكرد تلفيقي -3-3

يادگيرنده با اجراي همزمان ارزشيابي فرايند محور ونتيجه محور در طول و پايان سال تحصيلي   است 

وآگاهي از تصميم گيري براي اصالح و هدايت يا ارتقاي سطح عملكرد يادگيرنده كه با هدف 

ء به  ارتقا  بيني شده براي  پيشنتايج يادگيري  مطابق با شايستگي هاي كسب شدهدستيابي به 

  .پايه هاي باالتر تحصيلي دانش آموزان صورت مي گيرد

 الگو هاينتايج حاصل از اساس بر، دوم ،چهارم و پنجم  اول هاي هيپا در ءارتقا ييابتدا دوره در :4ماده 

دانش آموزان در اين پايه ) نوبت هاي اول و دوم ( كارنامه ي مرحله اي  .بود خواهد محور نديفرآ ارزشيابي

 .صورت بازخورد هاي توصيفي ارائه مي گرددبه ها 
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در دوره ابتدايي ساز و كارهاي مناسب  محور نديفرآ ارزشيابيضرورت دارد براي تضمين كيفيت :تبصره 

 پيش بيني گردد

بر اساس نتايج ) و ششم  ي سوم هيپا در ءارتقا(تصميم گيري براي گذر از دوره ها  ييابتدا دوره در :5ماده 

كارنامه ي مرحله  .ارزشيابي نتيجه محور يعني آزمون هاي عملكرد هماهنگ ، صورت مي پذيردحاصل از 

كارنامه به صورت توصيفي  ودر پايه ي ششم دانش آموزان در پايه ي سوم  ) نوبت هاي اول و دوم ( اي 

  .ارائه مي گرددتوصيفي اما نوبت دوم  به صورت عدي  به صورتمرحله اي  نوبت اول  ي

هماهنگ ( منطقه عهده بري سوم  هيپا درآزمون هاي عملكرد هماهنگ طراحي و اجراي  تيمسئول. :6ماده 

هماهنگ (اداره كل آموزش و پرورش استان  عهده برششم نوبت دوم  پايه ي و در ) منطقه اي

  خواهد بود)استاني

نتايج  اساس برهفتم ،هشتم،دهم و دوازدهم  هاي هيپا در ءارتقامتوسطه ي اول و دوم ،  دوره در :7ماده 

كه از طريق تركيب نتايج ارزشيابي هاي فرايند محور و  با رويكرد تلفيقي خواهد بود  ارزشيابيحاصل از 

در اين پايه ها  .صورت  مي پذيرد نتيجه محور يعني اجراي آزمون هاي عملكرد در پايان  سال تحصيلي

  .ارائه مي گرددبازخوردهاي توصيفي اما نوبت دوم  به صورت عدي  به صورتكارنامه ي نوبت اول 

متوسطه  دورههفتم و هشتم ها ي هيپانوبت دوم  درآزمون هاي عملكرد طراحي و اجراي  تيمسئول:8ماده 

اداره كل آموزش و پرورش  عهده برم اين دوره نهو در پايه ي ) داخلي مدرسه(مدرسه عهده بر ي اول

  خواهد بود)استانيهماهنگ (استان 

دهم ؛يازدهم  ها ي هيپا نوبت دوم درآزمون هاي عملكرد استاندارد طراحي و اجراي  تيمسئول:9ماده 

  خواهد بود)نهايي كشوري(آموزش و پرورش  مركز سنجش عهده بر متوسطه ي دوم دورهودوازدهم 

  .سهم هريك از ارزشيابي هاي فرايند محور و نتيجه محور متناسب با دروس تعيين خواهد شد :1تبصره

برگزار مي شود ، در آيـين نامـه مربـوط تعيـين      كشوريدروسي كه آزمون آن ها به صورت نهايي : 2تبصره

   .خواهد شد
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 زانيم به) سوابق ( يليتحص دورهپايه و  طول در آموزان دانشتحصيلي و تربيتي  عملكرد جينتا: 10ماده 

ي ليتحص دورهپايه و يك از گذر در% 50 زانيم به دوره )آزمون هاي عملكرد(نتيجه محور  يابيارزش و% 50

   .بود خواهد گذار ريتأث بعد دورهپايه و  به

 نظارت، نحوه انگريب ديباي تيترب و يليتحص سابقه قالب در عملكرد دانش آموزان يفيتوص گزارش :11ماده 

  .باشدي آموزش دوره طول در بازخوردها و اصالحي اقدامات

هاي معتبر و كارآمد بـه   ، از آخرين روشآزمون هاي عملكرد در فرايند طراحي و تصحيح تكاليف  :12ماده 

  .گردد منظور افزايش  ضريب اعتبار و پايايي و قدرت تفكيك الزم استفاده 

 جمعمتنوع  ابزارهايمتناسب با نوع ارزشيابي ، از  ونتيجه محور محور نديفرآارزشيابي هاي  در :13ماده 

 پروژه ، مشاهده هاي فرم عملكرد ، آزمونانواع روش هاي سنجش عملكرد مانند  شامل اطالعات آوري

كاغذي با  -، آزمون هاي مداد يخودسنج،يپژوهشي ها تيفعال مدت بلند و كوتاه( هاي فردي و گروهي

  . استفاده خواهد شد فرم هاي خود سنجي و ابزار سازمان دهي اطالعات يعني پوشه كار

ي تيتربوي ليتحص پرونده در ديبا هيپا ارتقاءاز دوره ويا  گذري برا) مستندات( سوابق مجموعه :14ماده 

 سوابق زين و دوم متوسطه دوره دري ليتحص رشته نييتعي برا مستندات نيا. شودي نگهداردانش آموز 

  . رديگي م قرار استفاده موردي عال آموزش موسسات و ها دانشگاه به ورودي براي ليتحص

صادر   گواهينامه پايان دوره تحصيلي صرفاً براي دانش آموزان پايه هاي ششم ، نهم و دوازدهم :15ماده  

  .خواهد شد

نمرات دروسي كه داوطلب در دوره سـه سـاله پايـاني متوسـطه     ( سوابق تحصيلي دانش آموزان  : 16ماده  

آنها توسط مركز سنجش آموزش و پـرورش بـه صـورت سراسـري ،      آزمون هاي عملكرد كسب مي كند و

براي ورود به آمـوزش  )نهائي ، استاندارد و مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي شود

 .شود رايه ميعالي به صورت نمره تراز تنظيم و ا
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 در، خـود  تحصـيلي  سـابقه و يا تكميل  جبران به عالقمندبراي فارغ التحصيالن دوره متوسطه كه  : 17ماده  

 دوازدهـم  سـال  پايان در كه درس هرجامع عملكرد  آزمون در دنتوان مي ،دنباش درسي مواد از بعضي يا همه

 چنانچـه . دننماي شركت ،شود مي برگزاربه صورت هماهنگ كشوري  آموزش وپرورشمركز سنجش توسط 

 باشد، بيشتر مربوط) يدرس خوشه( دروس مجموعه زير نمرات وزني ميانگين از داوطلبجامع  آزمون  نمره

  .شود ميوي در دوره مربوط  قبلي تحصيلي سوابق جايگزين آزمون اين  نمره

 آزمـون  صورت بهونيز ساختار آن   عملكرد سطوح و ها مالك اساس بر جامعي ها آزمونمحتواي :18ماده 

 آزمـون  نيا جينتا. شودي م طراحي و اجرا آموزش و پرورش سنجش كز مر توسطي عملكرداستاندارد ي ها

  . بود خواهد معتبر سال سه مدت به ها

  :وزارت آموزش و پرورش موظف است  :19ماده 

در دوره هـاي مختلـف  را   آيين نامه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانـش آمـوزان    -1

شـوراي عـالي   داده و جهـت تصـويب بـه     متناسب با مفاد اين مصوبه مورد بازنگري واصالح قـرار 

  .آموزش و پرورش ارايه نمايد

آيين نامه مربوط به نحوة اعمال رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگي، هنري، ورزشـي، مهـارتي،    -2 

اكثر ظرف مدت سه ماه  تهيه وجهت  تصويب به حدبراي ورود به آموزش عالي علمي و پژوهشي 

  .شوراي عالي آموزش و پرورش ارايه نمايد

دانـش   تحصـيلي و تربيتـي   يهـا ي ابيارزش جينتا از جامعي يگزارش تحصيلي سال هر انيپا در  -3

   .دينما ارائه پرورش و آموزشي عالي شورا به  يملو ي استان سطح دررا  آموزان

علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، هماهنگي با وزارت خانه هاي  -4

بگونـه اي كـه   . الزم را جهت همسوسازي قوانين و مقررات سنجش و پذيرش دانشجو بعمـل آورد 

  .هدايت تحصيلي و ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان مكمل ومويد يكديگر باشد
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  پيش نويس                                             

  پيشرفت تربيتي شايستگي محور يابيارزشچارچوب آيين نامه          

بنيادين آموزش و پرورش وبه منظور اجراي بند دوم از نوزدهمين هدف عملياتي سند تحول  راستاي در

فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارزشيابي از شايستگي هاي دانش آموزان در حوزه هاي يازده گانه تربيت 

تربيتي شايستگي محور ،به شرح زير به تصويب  شرفتيپي ابيارزش ذيل ساحت هاي تعليم وتربيت ، چارچوب

  . مي رسد

  :تعاريف : 1ماده 

شايستگي*
7
كه يادگيرنده با تركيب و  هماهنگ كردن دانش، نگرش  است صفات و توانايي هايي مجموعه " :

،باور، اراده و مهارت هاي مرتبط با ساحت هاي ششگانه به صورت يك كل سازمان يافته در ) ميل(،گرايش 

وجود خود فعليت بخشيده  و امكان عملكرد موفقيت آميز و آگاهانه را جهت درك رابطه ها و بهبود مداوم  

  ".)عمل(بر اساس معيارهاي اسالمي  فراهم مي كند  موقعيت خود و ديگران

جمع آوري و تحليل نظام دار شواهدي از دستيابي  يادگيرنده به : ارزشيابي پيشرفت تربيتي شايستگي محور *

سال  تحصيلي به منظور قضاوت در مورد ارزش آن ها بر / مراتبي از شايستگي در فرآيند تربيت در طول دوره

ارتقا ي آنان به / طوح   عملكرد تعيين شده دراهداف به منطور اصالح و هدايت يادگيرياساس مالك ها و س

 ."دوره هاي تحصيلي باالتر / پايه ها

جمع آوري و تحليل نظام دار شواهد درباره ي ميزان دستيابي " :ارزشيابي پيشرفت تربيتي نتيجه محور *

  :ري به منظور قضاوت و تصميم گيري در باره  ارتقاء  آنانيادگيرنده به مراتبي از شايستگي ها يا  نتايج يادگي

  )به صورت اهداف دوره (به دوره هاي  تحصيلي باالتر )الف 

 در دوره هاي اول و دوم متوسطه) به صورت اهداف خاص پايه(به پايه هاي تحصيلي باالتر ) ب

شواهد در باره فرايند دستيابي  جمع آوري و تحليل نظام دار: " ارزشيابي پيشرفت  تربيتي فرايند محور*

يادگيرنده به  مراتبي از شايستگي ها يا نتايج يادگيري به منظور قضاوت  و ارايه ي بازخورد  براي اصالح و 

  دوره تحصيلي / عملكرد در طول پايه هدايت

ند محور و  تلفيق  شواهد و نتايج حاصل از ارزشيابي فراي":ارزشيابي پيشرفت  تربيتي با رويكرد تلفيقي * 

نتيجه محور به منظور  قضاوت و تصميم گيري براي  ارتقا يادگيرندگان به پايه تحصيلي باالتر در دوره ها ي 

  ."اول و دوم متوسطه

سطح قابل قبول عملكرد تربيتي دانش آموزان براي ارتقا و گذر از يك دوره به حداقل  :استاندارد ملي * 

  دوره ديگر

  عملكرد موثر در انواع موقعيت هانشان دادن : نشانگر

                                                           

  .ن در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران مي باشدمباني نظري تحول بنيادي 138صفحه  گرفته ازتعريف شايستگي بر -  1
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  بازگشت دادن نتيجه عملكرد به يادگيرنده جهت اصالح يا ارتقاي آن:بازخورد

قضاوت ارزشي در مورد فاصله عملكرد موجود با استانداردهاي تعيين :ارزشيابي تربيتي مبتني بر استاندارد*

  شده

  اهداف :2ماده

در باره ي فرايند دستيابي به شايستگي ها در ساحت ) توصيفي -كيفي(فراهم آوردن بازخورد هاي موثر  -1

  .هاي تربيت به منظور بهبود،هدايت و ارتقاي عملكرد تحصيلي

ارتقاء توانمندي يادگيرندگان براي مشاركت فعال در فرايند كسب شايستگي هاي پيش بيني شده از طريق -2

  .ندازه گيريبه كارگيري انواع روش هاي خودسنجي و ابزار هاي مناسب ا

  تصميم گيرندگان در سطوح مختلف براي اصالح فرآيند ها و روش ها/ كمك به معلم -3

افزايش مشاركت والدين در فرآيند ارزشيابي براي كمك به يادگيرنده در كسب شايستگي ها و حمايت  -4

  تربيتي تكميلي / هاي آموزشي

از كيفيت وكميت عملكرد تحصيلي يادگيرندگان در دستيابي به ) شواهد سودمند ،معتبر و منصفانه (آگاهي -5

  . شايستگي هاي پيش بيني شده براي دوره ها و پايه ها تحصيلي در سطح ملي، استاني ،منطقه اي و مدرسه 

  اصول :3ماده

) عملكرد/ به صورت استانداردهاي محتوا(ه ها ـ ارزشيابي بايد بر شايستگي هاي مصوب در دوره ها و پاي1

  .مبتني باشد

، اراده  ]ميل[دانش، مهارت ، نگرش ،گرايش (ارزشيابي بايد شايستگي هاي كسب شده را به صورت يكپارچه  -2

  .در عرصه عمل مورد ارزيابي قرار دهد) و باور

رش ميل ،گرايش ،اراده و انگيزه ي دروني ارزشيابي بايد به ارتقاي سالمت روان در يادگيرندگان و نيز پرو -3

  .نسبت به كسب شايستگي در آنان كمك كند

را با تدارك ) فرايند رسيدن به سلسله مراتب نتيجه يادگيري(ارزشيابي بايد تمام ابعاد و مراتب شايستگي  - 4

  .شواهد معتبر منعكس كند

يافته اي كه انعكاس دهنده شايستگي هاي  ـ ارزشيابي بايد درباره ي عملكرد يكپارچه ، هدفمند و سازمان5

  .كسب شده است ، شواهد معتبر فراهم كند

ـ محتواي تكاليف عملكردي درارزشيابي بايد با مسائل دنياي واقعي يادگيرنده و تجربه هاي زندگي همسو  6

  . چالش ها را مورد ارزيابي قراردهد/ بوده و توانايي او در حل مسايل

يادگيرنده در فرايند خود سنجي از عملكرد و فراهم آوردن بازخوردهاي كيفي  ـ ارزشيابي بايد نقش7

  . توصيفي براي بهبود موقعيت را مورد تأكيد قرار دهد

الزم است از ) نتيجه محور و فرايند محور(روش ها و ابزار هاي سنجش عملكرد در ارزشيابي شايستگي -8

يفيت شواهد براي اتخاذ تصميم گيري هاي آموزشي تضمين روايي  و پايايي قابل قبول برخوردار باشد تا ك

  . گردد
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دوره اول و دوم (بازخورد هاي حاصل از ارزشيابي نتيجه محور در پايان دوره ها و پايه هاي تحصيلي  -9

بايد سطح عملكرد يادگيرنده را به همراه شواهد عيني اي كه بيانگر چگونگي تحقق استاندارد ها در ) متوسطه

  . باشد را منعكس كند دوره مي

بر اساس ) متوسطه پايان ابتدايي، اول و دوم(ارزشيابي در پايان هر يك از دوره هاي تحصيلي : تبصره

مجموعه شواهد جمع آوري شده از عملكرد يادگيرنده و نتايج آزمون . استاندارد هاي ملي صورت مي گيرد

اين آزمون . عملكرد استاندارد شده در پايان دوره مبناي قضاوت براي گذر از دوره تحصيلي خواهد بود

   .مستقل از ارزشيابي هاي نتيجه محور در پايه هاي تحصيلي است

ـ بازخورد هاي مربوط به ارزشيابي فرايند محور در فرآيند يادگيري و آموزش بايد از انواع ابزار ها و 10

روش ها  به همراه توصيف كتبي و يا شفاهي عملكرد براي هدايت ؛ اصالح و يا ارتقاي سطح عملكرد 

  . هاي كسب شده فراهم آيد يادگيرنده استفاده شود و اطالعات كيفي جامعي براي قضاوت در مورد توانايي

اول و دوم متوسطه آزمون عملكردي و مجموعه شواهد  هاي در پايان پايه هاي تحصيلي در دوره: تبصره

اول هر يك از پايه ها به صورت  نوبتبازخورد عملكرد در . گردآوري شده مبناي قضاوت خواهد بود

  . گزارش توصيفي خواهد بود

د و اطالعات به طور منظم و براساس معيارهاي معتبر، سازمان دهي و تلخيص ـ در ارزشيابي الزم است شواه11

شود، تا امكان ارايه گزارش پيشرفت ماهانه، نوبت ،نيمسالي، ساليانه در دوره به صورت روشن، قابل فهم و عيني 

  . فراهم آيد

دانش آموزان در وزارت آموزش و پرورش موظف است آيين نامه هاي ارزشيابي پيشرفت تربيتي : 4ماده 

دوره هاي مختلف  را متناسب با مفاد اين مصوبه مورد بازنگري واصالح قرار داده و جهت تصويب به شوراي 

  .عالي آموزش و پرورش ارايه نمايد

 


