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  مقدمه
 

اين تصور که يادگیرندگان محتوای خاصی را در يك بازه زمانی محدود ياد 

و نمره خوبی را کسب کنند،  در روز خاصی در امتحان شرکت کنندبگیرند، 

شده است. در چنین نگاهی انتقال دانش يادگیرنده به  بسیار گفته و شنیده

موضوع  موقعیت های واقعی مسئله نبوده است. آموزش مبتنی بر شايستگی،

تری به جريان آموزش است و  مورد بحث اين کتاب، مدعی نگاه جامع

ای که در اواسط قرن بیستم با گسترش  خالف چنین تصوری است. ايده

تا جايی که  ،ت و هنوز هم مورد توجه استنظريه رفتارگرايی شکل گرف

اکنون آموزش مبتنی بر شايستگی به عنوان رويکردی ساختاری،  هم

برای مراکز آموزشی يی سیستماتیك و محکم برای مديريت يادگیری و مبنا

 آيد. آموزش به شمار می فرايند ها در باره عناصر درگیر در و سازمان

از دو  محور ا به آموزش شايستگیه نیاز مراکز آموزشی و حتی سازمان

اين نهادها به شواهدی دال بر بهبود منظر قابل بررسی است. از يك طرف 

ارند تا درك های ارائه شده نیاز د عملکرد يادگیرندگان در نتیجه آموزش

های خويش به دست آوردند. از  طرفی ديگر،  هزينه  بهتری از اثربخشی

ی مورد نیاز يادگیرندگان کنونی که ها ها و نگرشجنس يادگیری و مهارت

در معرض انبوهی از اطالعات قرار دارد، بازانديشی مداوم و انتخاب بهترين 

ای مهم تبديل کرده است. آموزش  دغدغه های نرم و سخت را بهمهارت

روی مدرس و يادگیرنده  از آنجايی که انتظارات روشنی را پیش محور شايستگی

کند؛ امکان  می ريزی مشارکتی را در عمل فراهم هدهد؛ امکان برنام قرار می
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کند؛  اتصال تجارب يادگیری گذشته و اکنون را به نحو کارآمدتری فراهم می

 و امکان ارزشیابی بهتر ومسیری راهبردی برای بهبود يادگیری و آموزش 

کند؛ و تصويری از رفتارهای مورد انتظار را مشخص  هدفمند را فراهم می

 دهد. ودی به اين دو نیاز پاسخ میکند، تا حد می

جای « چه چیزی ياد گرفته شده است» محور شايستگیدر آموزش 

 جايگاه فضايی، چنین درگیرد.  را می« چه چیزی تدريس شده است»

سناريوهای  های متعددی در تنظیم بايد مسئولیتاو  است، مهم بسیار مدرس

ا به عهده بگیرد و از های مورد انتظار ر آموزشی برای رسیدن به شايستگی

ها ارتباط زيادی  شايستگیآزادی و توانمندی کافی برخوردار باشد. آموزش 

با نیازها دارد و به دنبال اين است که يادگیرنده از آنچه ياد می گیرد، 

ها و محتوا را فراسوی بايد قادر باشد که مهارتيادگیرنده استفاده کند. 

های واقعی ببرد. چنین چیزی  یتهای محتوايی به زندگی و موقع حوزه

معیارهای  محوری شايستگیدر شود.  بر است و به سادگی حاصل نمی زمان

های  از تکینكآن نیز آموزش فرايند . در ای دارند جايگاه ويژه عملکردی

يادگیری متنوعی از قبیل يادگیری پژوهش محور، يادگیری پروژه 

کالس معکوس، و بسیاری محور، يادگیری کار محور، يادگیری موبايلی، 

شود و ارزشیابی مورد نظر آن بسته به  های ديگر استفاده می تکنیك

هايی خواهد داشت، برای مثال، در دوره ابتدايی  هدف و مخاطب تفاوت

های پايه اصل است و در مورد دانشجو بعد از  دستیابی به شايستگی

  مهم تلقی می شود.التحصیل شدن آمادگی الزم برای ورود به بازار کار  فارغ

ها و  ای بر مفاهیم، ديدگاه مقدمه محور: آموزش شايستگی»کتاب 

فصل اول روايتی مفهومی و کارکردی دارای پنج فصل است. در  «الگوها
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شود. شايستگی در قالب مفاهیم  ارائه می محور شايستگیاز آموزش 

د، شو های مختلف در باره آن به بحث گذاشته می شود، ايده شکسته می

های  شود و سپس به گفتمان ها، مرزهای مشترك پررنگ می در دل تفاوت

هايی که  شود. گفتمان پرداخته می محور شايستگیمرتبط با آموزش 

شايستگی از لنز  ها تحوالت نظری در پس خود دارند، در اين گفتمان

نگری  سنجی، تفکر، و محصول و باهمشايستگی دانش، عملکرد، روان

های مختلف چالش انتخاب سر  شود. با معرفی گفتمان میاينها بررسی 

تواند در مدارس،  می محور شايستگیآورد. با اين حال، آموزش  بر می

به کار گرفته شود. باور بر اين است که اگر  ها و سازمان ها دانشگاه

به درستی فهم شود برای همه کسانی که دنبال  محور شايستگیآموزش 

 محور شايستگی قابل استفاده خواهد بود. آموزشآموزش باکیفیت هستند، 

ای سیال، مرزگستر و زايا است. در اين فصل، در عین توجه به  پديده

های  های فردی، سازمانی، ديسیپلینی و اجتماعی، ايده شايستگی شايستگی

  شود. ها نیز مطرح می نهايی و فراشايستگی

 حورم شايستگیفصل دوم به روند تاريخی پديدآيی آموزش 

گردد،  به اوايل قرن بیستم برمی محور شايستگیپردازد. ظهور آموزش  می

زمانی که تنظیم اهداف و نگاه ساختمند به آموزش و داشتن طرح و 

برنامه مورد توجه قرار گرفت. از دهه شصت به بعد تجارب آموزشی 

ای نوپا شروع به  آوری شد و شايستگی محوری به عنوان ايده بیشتری جمع

سريع کرد و انتظارات از محتوای آموزشی را به سمت دستاوردهای  رويش

پیدا کرد و  اهمیتداد داد آموزشی، برونيادگیری برد و به جای درون

ارزشیابی تکوينی و عملکردی در بعد نظری و عملی توسعه يافت. آموزش 
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 عمومی-ها و آموزش رسمی به بعد در دانشگاه 1990محور از دهه  شايستگی

های مختلف  ها گسترش يافت. در حال حاضر نیز تنوعی از ديدگاه مانو ساز

به وجود آمده است. در مبانی نظری و  محور شايستگیدر باره آموزش 

های رفتارگرايی، يادگیری در  هايی از نظريه زيربنای شايستگی محوری رگه

خورد که دستاوردهای  گرايی به چشم می حد تسلط، کارآيی اجتماعی و کاهش

  ها با محیط، مباحث مشترك است. ملکردی مشخص و ارتباط آموختهع

در بافت سازمانی مورد توجه  محور در فصل سوم آموزش شايستگی

های يادگیری  به دنبال آن است که شناسايی شايستگیو  گیرد قرار می

مورد نیاز کارکنان را برای مديران سازمان تسهیل کند. بر اين اساس، 

های سازمانی  ، مبتنی بر راهبرد سازمان و ارزشسه رويکرد پژوهشی

های ضروری برای انجام  برای رسیدن به فهرستی از شايستگی

شوند. در اين رويکردها ابزارهايی  آمیز يك شغل پیشنهاد می موفقیت

درجه؛ مطالعه  360مشتمل بر تجزيه و تحلیل شغل؛ بررسی بازخورد 

سی موانع رفتاری؛ بررسی مديريت عملکرد افراد موفق در مشاغل؛ برر

های ديگر؛ و پژوهش الزامات استراتژيك سازمان؛ الگوبرداری از مدل

. البته، اين که از بین ذکر شده استها  برای شناسايی شايستگیعلمی 

ريز بستگی  اين ابزارها کدام يك مورد توجه قرار گیرد، به هدف برنامه

 دارد. 

پردازد. پرورش رابطه  می رمحو درسی شايستگی فصل چهارم به برنامه

 محور شايستگیدرسی  مشارکتی بین يادگیرنده و مدرس در دل برنامه

و ارتباط آن  محور شايستگیدرسی  قرار دارد. در اين فصل به طرح برنامه

با رويکردهای فلسفی زيرين پرداخته شده است. به عناصر برنامه درسی 



   11مقدمه 




 

ره شده و در نهايت، از ديدگاه صاحبنظران مختلف اشا محور شايستگی

های نظری  در قالب ايده محور شايستگیدرسی  الگوهای طراحی برنامه

تشريح شده است. در طرح رو به جلو دستاوردهای يادگیری در آغاز 

شوند، و با انتخاب محتوا، رئوس مطالب و روش آغاز  شناسايی نمی

در .  شود شود و با تعیین دستاوردهای يادگیری و سنجش تمام می می

داد آموزش و طرح مرکزی اين روش تدريس است که از دل آن درون

شود. در نهايت، طرح رو به عقب است  دستاوردهای يادگیری خارج می

داد و فرايند بر شود و سپس درون داد تعیین میکه در آن در آغاز برون

 شوند.   اساس آن تعیین تکلیف می

پردازد. تدوين  می حورم شايستگیفصل پنجم به تدوين برنامه درسی 

درسی و  ريزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه مفهومی است که چگونگی برنامه

درسی  گیرد. تدوين برنامه همین طور فرايندها و روندها را در بر می

تواند  ای، و تعاملی می در اشکال مختلف خطی، چرخه محور شايستگی

ار به هم وصل درسی زنجیرو صورت پذيرد. در نوع خطی عناصر برنامه

هستند، نقطه شروع و پايان به ترتیب هدف و سنجش هستند. خطی 

ای عناصر  ای طوالنی دارد. در نوع چرخه درسی سابقه بودن عناصر برنامه

از هم مستقل نیستند و با هم ارتباط درونی دارند و اصالح و بازسازی 

مشخص ريزی  ای مداوم است. در نوع تعاملی، نقطه شروع برنامه پديده

گردد. پس از تدوين،  نیست و بر اساس مشارکت و بازخورد آغاز می

درسی  ريزی درسی به عنوان بخشی از فرايند تدوين برنامه برنامه

های  در مرحله بعد توضیح داده شده است و ايده محور شايستگی

متعددی در باره چگونگی انجام آن از ديدگاه صاحبنظران مختلف ذکر 
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های عناصر برنامه درسی  پايانی فصل پنجم، ويژگیشده است. در بخش 

تشريح شده است. در عنصر هدف يا دستاوردهای  محور شايستگی

يادگیری مبتنی بر شايستگی تناسب نتايج رفتاری با شايستگی جايگاه 

از  محور شايستگیای دارد. در خصوص محتوا، برنامه درسی  ويژه

و تعامالت را در رسیدن کند و فرايندها  محتوامحوری صرف دوری می

سه اصل  محور شايستگیگیرد. در آموزش  ها را در نظر می به شايستگی

های  سازی، مشارکت و سودمندی مورد توجه است و تنوعی از روش شخصی

 ،محور شايستگیهای يادگیری  گیرد. در فعالیت تدريس مورد استفاده قرار می

های يادگیری  فعالیت مگیرد و اکوسیست يادگیری تلفیقی محور قرار می

شود به طوری که عالوه بر  مدار گسترده در نظر گرفته می شايستگی

شود.  کالس درس، کتابخانه، شرکت يا سازمان و فضای بیرونی را شامل می

محور نیز اهداف يا دستاوردهای يادگیری مورد توجه  در ارزشیابی شايستگی

های مختلف دانش،  جنبهدهد که  است و بهترين شکل آن نیز زمانی رخ می

 مهارت، و نگرش به صورت تلفیقی مورد قضاوت قرار گیرند.

های  نويسندگان اين کتاب معتقدند که مباحث آورده شده در آن از جنبه

درسی،  ريزان ، برنامهمختلف برای کنشگران آموزشی، سیاستگذاران آموزش

اين است ها مفید خواهد بود. واقعیت  واحد تحقیقات و آموزش سازمان

در معرض  21ها به صورت جدی در قرن  که نظام آموزشی و سازمان

های اطراف ما در حال تحول هستند و  تغییر قرار دارند. بسیاری از پديده

گی در برابر آنها عواقبت  برنامه هايی هستیم که بی هر روز شاهد نوآوری

شی های آموز گذاری . وقتی به سیاستداشتمنفی زيادی در پی خواهد 

های  چارچوب زنند و های جدی چشمك می کنیم، ضعف در ايران نگاه می
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شوند. برای مثال، با اين  در فضای غبارآلود تعريف می متعددی ترسیمی

در تدوين  ولیمحوری رفته است  درسی ملی به سمت شايستگی که برنامه

. در (1395)ر.ك. سلسبیلی،  خورد هايی به چشم می ها ضعف شايستگی

تری به چشم  های به مراتب جدی االتر در نظام آموزش عالی ضعفسطحی ب

های مختلف به  رشته های درسی قصد شده برای خورد و در برنامه می

 ندرت به صورت جدی به بحث شايستگی محوری پرداخته شده است

های مديريت مدارس  در باره شايستگی (.1399نژاد،  )ر.ك. خالقی

نیز ای  ود ندارد؛ در مراکز فنی و حرفههای جدی برای اجرا وج چارچوب

های پايه وجود دارد؛ و در پايان در  در باره تعیین شايستگی هايی چالش

های ما نیاز جدی به آموزش مبتنی شايستگی کارکنان احساس  سازمان

 شود.  می

 

 




