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 چكيده
درسي است. براي ريزي  آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته برنامههاي مورد انتظار دانشهدف اين پژوهش شناسايي شايستگي

به براي جمع آوري اطالعات، با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و تا رسيدن  نيل به اين مقصود از رويكرد پژوهش كيفي استفاده شد.
دانش آموخته كارشناسي ارشد برنامه  11درسي، ريزي دانشگاهي در رشته برنامه  متخصص 8( نفر 24اي به حجم حد اشباع نظري، نمونه

هاي گردآوري آوري شد. داده-هاي مورد نياز از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته فردي جمعكارفرما) انتخاب شد. داده 5درسي و ريزي 
هاي مورد هاي اين پژوهش، شايستگيل محتواي كيفي آشكار مورد تجزيه و تحليل و كدگذاري قرار گرفت. يافتهشده با روش تحلي

(با سه طبقه دانش  هاي شناختيمايه شايستگيدرسي را در سه درونريزي  آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته برنامهانتظار دانش
هاي تخصصي (با دو طبقه مهارت هاي مهارتيتي عمومي و دانش عمومي)، شايستگيهاي شناخدرسي، شايستگيريزي تخصصي برنامه 

هاي درسي و شايستگيريزي هاي نگرشي برنامه (با دو طبقه شايستگي هاي نگرشيهاي عمومي) و شايستگيدرسي و مهارتريزي برنامه 
ريزي درسي مبتني بر شايستگي مورد در مراحل مختلف برنامهتواند هاي اين پژوهش عالوه بر اينكه ميدست داد. يافتهه نگرشي عمومي) ب

-درسي بايد كسب شود، ارائه ميريزي اندازي جامع نسبت به آنچه كه در طي دوره كارشناسي ارشد رشته برنامه استفاده قرار گيرد، چشم

 .دهد
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 مقدمه
آماده سازي جوانان براي اشتغال همواره يكي از اهداف نظام آموزش عالي بوده است كه در عصر كنوني شايد بتوان 

داد آن ها و مراكز آموزش عالي و همچنين برونگير دانشگاهگسترش چشم. شودمحسوب مي نيزگفت مهمترين هدف آن
هاي اخير به سمت مفهوم سازي و سنجش ابعاد آموختگان، مؤسسات آموزش عالي را در دههيعني حجم عظيم دانش

 ). در اين شرايط، يكي از مهمa1393 مختلف كيفيت در آموزش عالي متمركز كرده است (يوسفي افراشته و همكاران،
1Fاست (ويلسون، هاي عمليهاي نظري و شايستگيهاي پيش روي آموزش عالي، شكاف بين آموختهترين چالش

1 2008 .(
هاي بين برنامه رو به رشدي در حال توسعه، بيشتر مؤسسات آموزش عالي، شكاف  ، به ويژه كشورهايدر اغلب كشورها

توانند تا حد زيادي موجب كاهش اين شكاف هاي درسي مناسب، ميكنند كه برنامهدرسي و تقاضاهاي جامعه تجربه مي
دهد، بلكه خود بر اين ضر حاضر نه تنها آموزش، شكاف بين تئوري و عمل را كاهش نميدر حا). 2009 2كوونهون،(شوند 

هاي اخير در جهت ايجاد پيوند ). در اين شرايط، يكي از رويكردهايي كه در سال3،2010زند (مك كيمشكاف دامن مي
 ها استريزان بوده، رويكرد شايستگيهاي فارغ التحصيالن دانشگاهي و نيازهاي جامعه مورد توجه برنامه بين آموخته

) تمام كشورها  براي داشتن جوامع توسعه يافته و موفق بايد در 2015( 5). به زعم بلسكوا و همكاران2012 4الگريا،-(گارسيا
ها از حوزه گذاري كنند.به عقيده صاحبنظران، جنبش شايستگيهاي اعضاي خود سرمايهها و شايستگيدانش، مهارت

شد با آنچه كه نيازهاي لي آغاز شد و عامل اصلي در ظهور آن، فقدان رابطه بين آنچه كه در كالس آموخته ميآموزش عا
 7،؛ مولدر2012 ،6(مالونه و سوپري كرد، بود. نياز به تدريس دانش قابل انتقال در مقابل دانش محضبازار كار اقتضا مي

 گرايانه نسبت به يادگيري، موجب رشد رويكرد شايستگي شدو ديدگاه ساختن 8)و همچنين جامعه دانش بنيان2012
) استفاده از آموزش مبتني بر شايستگي و به تبع آن 2015( 10). به زعم كوئنن و همكاران1993 9(اورويجن و همكاران،

) 2008( برنامه درسي مبتني بر شايستگي در ده سال اخير با سرعت بيشتري رو به گسترش بوده است. مولدر و همكاران
هاي اخير به دليل تاكيد اين نوع برنامه درسي بر اذعان مي دارند كه افزايش توجه به برنامه درسي مبتني بر شايستگي در سال

 بوده است.  11»يادگيري مادام العمر«و » اشتغال«مسائل مهم جامعه از قبيل 
هاي مختلفي را عهده دار شده، به شوند؛ مسئوليتدر جوامع امروزي افراد ناچارند كه با توده انبوهي از اطالعات مواجه 

). عوامل مذكور در جوامع 2013 12(سگلدي، يادگيري به مثابه ابزاري براي يادگيري نگاه كنند و تحليلگران نقادي باشند
 ها بجاي تدريس دانش استهاي مهمي در عرصه آموزش دارد كه يكي از مهمترين آنها تدريس شايستگيامروزي، داللت

نظران ). در مورد مفهوم و تعريف شايستگي در ادبيات اين موضوع اجماع اندكي بين صاحب2008 (گليس و همكاران،
اي از اين تعاريف كه بوسيله با مقايسه مجموعه). با اين حال 2011 14؛ وسلينگ و والس،13،2010(وسلينك وجود دارد

شايستگي به عنوان . 1: ج گروه از تعاريف را مشخص كردصاحبنظران و محققان مختلف ارائه شده است، مي توان پن
 15برونداددر اين تعريف كلي شايستگي به عنوان . معين دتوانايي عمل كردن در سطحي مطلوب يا در جهت يك استاندار

                                                      
1. Wilson    2. Kouwenhoven   3. McKimm 
4. García-Alegría    5. Blaskova   6. Malone & Supri 
7. Mulder    8. knowledge-based society 9. Everwijn 
10. Koenen    11. Lifelong learning  12. Czegledi 
13. Wesselink    14. Wals    15. output 
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2Fفيلد و دريسديل( شوددر نظر گرفته مي

دانش، ( هاشايستگي به عنوان توانايي در انتخاب و استفاده از ويژگي . 2). 1991، 1
 گيردهاي فراشناختي را نيز در بر مياين تعريف ويژگي. كه مستلزم عملكرد در سطحي مطلوب است) هاها و نگرشمهارت

معين يا ) هاها و نگرشدانش، مهارت( شايستگي به معناي تسلط پيدا كردن بر ويژگي هايي. 3. )1997 2كرسنر و همكاران،(
تواند انجام شايستگي به عنوان توصيفي محض از آنچه كه يك فرد مي .AAPA( .4،1996(  3شايستگي به عنوان درونداد

تعريفي از شايستگي  .5). 2001 4گاراوان و مك گوير،( گيرداين تعريف نيز شايستگي را به عنوان برونداد در نظر مي. دهد
استاندار، توانايي در انتخاب و  عمل كردن در سطحي مطلوب يا در جهت يك( كه عناصر چهار گروه از تعاريف باال

-را در بر مي) تواند انجام دهدها، توصيفي محض از آنچه كه يك فرد ميها، تسلط پيدا كردن بر ويژگياستفاده از ويژگي

ها دانست ها و نگرشتوان شايستگي را مجموعه منسجمي از دانش، مهارتهاي مذكور ميبا توجه به تعاريف گروه. گيرد
كوئنن و ( گيردگذارد را در بر ميها تاثير مياي كه بر رشد شايستگيهايي از عملكرد حرفهو جنبه 5هاي شخصيكه ويژگي
هايي باشند كه از گيرند بايد داراي ويژگيريزي درسي مورد نظر قرار ميهايي كه براي برنامهشايستگي). 2015 همكاران،

، 7، قابل اندازه گيري6ويژه«متشكل از سرواژه هاي كلمات  SMARTنيز ياد مي شود. واژه  SMARTآنها به ويژگي 
هاي شايستگي، عالوه بر ويژگي). 2008 11است (شاراني،» 10و داشتن محدوده زماني مشخص 9، واقع بينانه8قابل دستيابي

يك سري عمليات از كه عبارت از  13هاي ابتداييشايستگي. كنددسته تقسيم ميسه ها را به سطح شايستگي) 2015( 12سور
عبارت است از داشتن يك سري  14هاي ابتدايي ساختاريافتهشايستگي. باشد كه نتيجه يك محرك استپيش تعيين شده مي

 15هاي پيچيدهي توانايي انتخاب از بين آنها در جهت كاربست در موقعيت جديد. شايستگيهاي ابتدايي به عالوهشايستگي
هاي جديد و پيچيده است. كه عبارت از توانايي انتخاب و تركيب چندين شايستگي ابتدايي به منظور كاربرد آن در موقعيت

هاي پيچيده در هاي درسي متداول نيز قابل حصول است؛ اما شايستگيهاي دسته اول و دوم در برنامهبه زعم وي شايستگي
برنامه درسي مبتني بر شايستگي اغلب در مقابل برنامه درسي سنتي يا شود.مي سايه برنامه درسي مبتني بر شايستگي حاصل

در برنامه درسي محتوا محور كه ديدگاهي سنتي به آموزش دارد بر . گيردبرنامه درسي محتوا محور مورد بررسي قرار مي
، و اولويت )2008 17شونين، لوبانوا و( هاي شناختيها و توانايي؛ مهارت)2001 16هيل و هاگتن،(كسب دانش موضوعي

هاي كتبي يا ارزشيابي نيز در اين ديدگاه معموال از طريق آزمون. شودتاكيد مي) 2013 18سردنكيك،( دانش بر كابردها
-در مقابل، برنامه درسي مبتني بر شايستگي بر رشد شايستگي). 2009 19لئونبرگ بال و فرزاني،(  گيردشفاهي صورت مي

هايي از قبيل پردازش اطالعات، حل مسئله، تفكر انتقادي، مهارت. نياز در زندگي اجتماعي تاكيد داردهاي اساسي مورد 
) 2008 لوبانوا و شونين،( العمرهاي يادگيري ماداميادگيري و پردازش زبان محلي و زبان خارجي، تفكر سيستمي و قابليت

هاي صاحب نظران در حوزه برنامه درسي مبتني بر گاهبا بررسي ديدبطور خالصه . در اين رويكرد مورد تاكيد است
. 1: شودآيد كه در زير به آنها اشاره ميهاي برنامه درسي مبتني بر شايستگي به دست مياي از ويژگيشايستگي، مجموعه

                                                      
1. Field & Drysdale    2. Kirschner et al   3. Input 
4. Garavan & McGuire    5. Personal traits   6. Specific 
7. Measurable     8. Achievable   9. Realistic 
10. Time bound     11. Sharani   12. Soare 
13. elementary competencies   14. elementary competence with framing 
15. complex competence    16. Hill & Houghton   
17. Lobanova & Shunin    18. Serdenciuc    
19. Loewenberg Ball& Forzani 
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ر برنامه در اين منظ. باشدبرنامه درسي مبتني بر شايستگي در خصوص عملكرد حرفه اي فارغ التحصيالن نظام آموزشي مي
3Fبوياتزيس و همكاران،( اي منسجم است كه يادگيري حرفه، در مركز آن قرار دارددرسي مجموعه

برنامه درسي  .2 ).1996 1
مبتني بر شايستگي، يادگيرنده محور بوده و فرايند يادگيري در هسته آن قرار دارد كه در آن مواد آموزشي فردي، زمان 

برنامه  .3 ).1991 فيلد و دريسديل،( روندهاي بارز به شمار مييادگيرندگان از ويژگي يادگيري منعطف و بازخورد مداوم به
بيان مي كنند كه هدف اصلي سازنده ) 2002( 2موتزينگ و هالزينگر. درسي مبتني بر شايستگي رويكردي سازنده گرا دارد

 .4 .هدافي خاص تاكيد دارد، شايستگي استگرايي، بر خالف شناخت گرايي كه بر دانش و رفتارگرايي كه بر دستيابي به ا
كند تا فعاالنه به معلم يادگيرندگان را ترغيب مي. دارد "راهنماي شناختي"در برنامه درسي مبتني بر شايستگي معلم نقش 

 .كيد داردأمحيط يادگيري در برنامه درسي مبتني بر شايستگي بر رشد شايستگي ت. 5 ).1997 3كركا،( كسب دانش بپردازند
هايي كه در طول برنامه بايد محتواي ديسيپليني به تنهايي براي سازمان دادن به برنامه درسي كافي نيست، بلكه شايستگي

برنامه درسي مبتني بر شايستگي در بر دارنده . 6 ).1997 4نر و همكاران،شكر( كسب شود، بايد مورد توجه خاص باشند
اوريواينج و . خالقيت و حل مسئله هايي از قبيل ظرفيت انتقال دانش،شايستگي. هاي عمومي نيز استرشد شايستگي

اول، يادگيري : كندكنند كه برنامه درسي مبتني بر شايستگي سه هدف عمده را دنبال ميبيان مي) 1993( 5همكاران
يادگيري "ت ؛ و سوم، رشد ظرفي)شايستگي ها( هاي عمومي و تخصصيها و موضوعات درسي؛ دوم، رشد مهارتديسيپلين

ها صورت مي گيرد كه هر دو نوع ارزشيابي تكويني و ارزشيابي در اين برنامه با توجه به شايستگي. 7 ."6براي يادگيري
برنامه درسي مبتني بر شايستگي بر مبناي تشخيص و . 8 .شودتراكمي مدنظر است اما توجهي خاص به ارزشيابي تكويني مي

 شوندهاي تعيين شده مشخص ميهاي مورد نياز نيز با توجه به شايستگيدانش و مهارت .گيردها صورت ميتعيين شايستگي
هاي درسي مبتني بر شايستگي، ترين گام و سنگ زيربنا در تهيه برنامه به زعم صاحبنظران، مهم). 2005 ،7داچي و نيكمنز(

شايستگي عبارت است از توصيفي از الگوي ). 1389 راد،محمدي و دهداريبه نقل از ( طراحي الگوي شايستگي است
ها كه براي انجام يك شغل يا گروه شغلي خاصي مورد نياز است. به عبارت ديگر، الگوي شايستگي فهرستي از شايستگي

 9لوسيا و لپسينرگر، ؛2003 8(چونگ هرا، انز و النكائو، شايستگي است كه يك فرد در نقشي خاصي بايد واجد آنها باشد
ها، ).  بنابراين مي توان گفت كه الگوي شايستگي يك ابزار توصيفي است كه تعيين كننده مهارت2012 10؛ چنگ،1999

؛ كامپيون 1996 11باشد (مانسفيلد،هاي  شخصي و رفتارهاي مورد نياز در جهت انجام مؤثر يك نقش ميدانش و ويژگي
نظران ها توسط پژوهشگران و صاحبي شايستگي). در ادبيات شايستگي، سه رويكرد كلي براي شناساي2011 12همكاران،

اي ضروري هستند ؛ كه در آن وقايع مهمي كه براي موفقيت حرفه13ارائه شده است كه عبارتند از رويكرد مبتني بر پژوهش
 استراتژيك اهداف كه بر اساس 14گيرند. رويكرد مبتني بر راهبردصالح مورد توجه قرار مياز منظر متخصصان و افراد ذي

ها و هنجارهاي ها نشأت گرفته از ارزش؛ كه در آن چارچوب شايستگي15گيرد و رويكرد مبتني بر ارزشصورت مي
 ).17،2006، اوزليك و فرمن1999، 16(باريسكو و هال اي خاص استسازمان يا حرفه

                                                      
1. Boyatzis et al   2. Motsching-Pitrik & Holzinger 3. Kerka 
4. Kirschner et al   5. Everwinj et al   6. Learning for Learning  
7. Dochy & Nickmans  8. Chung-Herrera, B., Enz, C., & Lankau  
9. Lucia, A. D., & Lepsinger 10. Cheng   11. Mansfield 
12. Campion et   13. Research-based approach 14. Strategy-based approach 
15. Value-based approach  16. Briscoe & Hall  17. Ozcelik  and  Ferman 
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ادبيات و پيشينه قابل در طول دو دهه اخير، توجه به رويكرد شايستگي در كشورهاي مختلف موجب شكل گيري 
ها در راستاي شناسايي هاي مختلف شده است كه بخشي از اين پژوهشها و رشتهتوجهي براي اين رويكرد در زمينه

4Fباشد. مارتينز و همكارانمي هاي گوناگونهاي مورد انتظار دانش آموختگان رشتهشايستگي

) در پژوهشي بيست 2014( 1
كند كه اعتماد به نفس، برقراري اتباط موثر، كار تيمي و خود ارزيابي عمومي شناسايي ميشايستگي براي مديران مدارس 

هاي دانشجويان كارشناسي رشته 3هاي كانوني) شايستگي2015( 2دهد. هرناندزپينا و مونرويترين آنها را تشكيل مي مهم
كنند. به زعم آنها، هجده شايستگي را شناسايي مي اند. آنها در پژوهش خودفني را از منظر استادان مورد بررسي قرار داده

هاي ارتباطي، مديريت زمان، تفكر انتقادي و كاربرد دانش است. هابراي دانشجويان كارشناسي، مهارتمهمترين شايستگي
-تگيهاي تدريس، شايسهاي استادان را در سه مولفه  اصلي شايستگياي شايستگي) در مطالعه2015( 4بلسكوا و همكاران

) در پژوهشي به تدوين 2014( اند. همچنين بلسكوا و همكارانهاي ارتباطي شناسايي كردهاي و شايستگيهاي حرفه
كنند: اند. آنها شايستگي هاي استادان را به اين قرار گزارش ميهاي شخصيتي و عمومي استادان دانشگاه پرداختهشايستگي

ش علمي، صداقت، تدريس عالي، سرمشق ديگران بودن، تفكر انتقادي، اي، احترام به تالعمل اخالقي، شحصيت حرفه
هاي تدريس از منظر ) در پژوهش خود به شناسايي شايستگي2014( 5مهارتهاي ارتباطي، داشتن شخصيت انگيزاننده. اكوارا

از ايجاد انگيزش در هاي مربوط به تدريس عبارتند معلمان پرداخته است. به زعم او از ديد معلمان، مهمترين شايستگي
 آموزان و تالش و  پاسخگويي نسبت به وظايف معلمي. دانش

اند كه با توجه به نتايج مطالعه ايشان اي معلمان پرداختههاي حرفه) در پژوهشي به تدوين شايستگي2013( 6واليكا و ران
آموزان، پذيرش هاي دانشتشخيص ويژگيتوان شايستگي هايي از قبيل آگاهي از الگوي رشدي دانش آموزان، توانايي مي

آموزان، احترام و عمل به چند فرهنگ گرايي، آگاهي از مفهوم هاي يادگيري دانشآموزان، شناخت سبكدانش 7فرديت
-هاي فردي براي دانشبرنامه درسي و عناصر آن، توانايي انتخاب محتوا، طراحي برنامه درسي، توانايي در طراحي برنامه

-هاي دانش) شايستگي2011( 8يريت كالس درس و غيره را براي معلمان بر شمرد. پينكستن و همكارانآموزان، مد

هاي هاي مربوط به شروع درمان و شايستگيهاي تشخيصي، شايستگيآموختگان رشته پزشكي را در سه بعد كلي شايستگي
-هاي ويژه خاص خود ميمذكور داراي شايستگي مربوط به مديريت فرايند درمان، طبقه بندي مي كنند كه هر يك از ابعاد

باشد. علي رغم توجه به رويكرد شايستگي در سطح جهاني، اين رويكرد در داخل كشور جز در موارد انگشت شمار مورد 
در پژوهش خود دستاوردهاي يادگيري مورد ) b1393( يوسفي افراشته و همكارانتوجه پژوهشگران نبوده است. براي مثال 

ايشان دستاوردهاي . انددانش آموختگان كارشناسي علوم آزمايشگاهي را از منظر كارفرمايان مورد شناسايي قرار دادهانتظار 
بندي اي، ارتباطات و آموزش و يادگيري مداوم طبقهها، نگرش حرفهيادگيري دانش آموختگان را در چهار حوزه مهارت

مقطع كارشناسي آموختگان هاي مورد نياز دانششايستگي پژوهشيدر ) 1387( مومني مهموئي و شريعتمداري. كنندمي
هاي هاي ذهني، مهارت-مهارت( ، مهارت)دانش عمومي، دانش تربيتي(رشته آموزش ابتدايي را در سه بعد كلي دانش

دگارزاده يا. اندطبقه بندي كرده) هاي تربيتيهاي عمومي و اخالقي و نگرشنگرش( و نگرش) هاي تربيتيعمومي و مهارت
. انداي متخصصان برنامه درسي را مورد تحليل قرار دادههاي حرفههاي شغلي و فعاليتدر پژوهشي نقش) 1392( و همكاران
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مانند توان استفاده توأمان از دانش و تجربه، آشنا با (هاي خاصايشان در توصيف شغل متخصص برنامه درسي به ويژگي
تدريس و يادگيري، آشنا به استانداردهاي توليد محتوا، شناخت عناصر برنامه درسي،  نظام آموزشي كشور، آشنا با فرايند

مانند تعهد و توانايي بالقوه نوآوري، ذهن سازمان (هاي عمومي و ويژگي) تسلط بر نظريه هاي برنامه ريزي درسي و غيره
 .اندرنامه درسي پرداختهمتخصص ب) سخاوت علمي و غيره يافته، توان تلفيق نظر و عمل، توان كار تيمي،

هاي درسي با تقاضاي بازار كار و و موفق طور كه اشاره شد، امروزه مشكالتي در مورد عدم سازگاري برنامه همان
هاي الزم جهت ايفاي نقش موثر در دنياي هاي درسي در كمك به دانشجويان براي كسب اطالعات و مهارتنبودن برنامه

هاي دانشگاهي تعداد زيادي مفاهيم مجرد بدون داشتن در بيشتر رشته). 1384 عارفي،( شودكار متحول امروزي مشاهده مي
شود. به عبارت ديگر در مباحث درسي، طرفه به دانشجو منتقل ميپشتوانه تجربي و ملموس در مدت كوتاهي بصورت يك

اند، با مشكل  اين دوره به حافظه خود سپردههايي كه در شود و دانشجويان در استفاده از آموختهبه اخباريگري بسنده مي
). 1388ريزي درسي ايران، (انجمن برنامه شوند. در اين شرايط رشته برنامه درسي نيز از اين چالش مستثني نيستمواجه مي

درسي و همچنين هايي كه در جهت بهبود وضعيت رشته برنامهترين فعاليت اما در مواجهه با اين چالش، يكي از مهم
روزآمد كردن آن با توجه به شرايط و نيازهاي جامعه صورت گرفته است، تجديد نظر در سرفصل دروس كارشناسي ارشد 

درسي عبارتند از تربيت افراد متخصص در باشد. در اين سند، اهداف اصلي رشته برنامهدر سند بازنگري شده اين رشته مي
به دوره دكتري. همچنين در اصول اساسي اين سند، پاسخگو بودن ريزي درسي و كسب آمادگي براي ورود حوزه برنامه
ريزي درسي به نيازهاي جامعه مورد توجه ويژه بوده و سرفصل دروس با توجه به اهداف و اصول سند، مورد رشته برنامه

تني بر شايستگي با ). در اين راستا برنامه درسي مب1393 ريزي آموزش عالي،(شوراي عالي برنامه بازنگري قرار گرفته است
تواند براي تربيت ) مي2008(مولدر و همكاران،  العمر داردتاكيدي كه بر مسائل مهم جامعه از قبيل اشتغال و يادگيري مادام

 برنامهافراد متخصص در حوزه برنامه درسي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه مفيد واقع شود. شايان ذكر است، از آنجايي كه 
5Fداچي و نيكمنز،(گيرد ها صورت ميشايستگي بر مبناي شناسايي و تعيين شايستگي درسي مبتني بر

 ،2بيهام و موير؛ 2005 11
محمدي و دهداري ( هاستو طراحي برنامه درسي مبتني بر شايستگي در اولين گام خود مستلزم شناسايي شايستگي) 2005
ها، به دنبال پاسخ به اين سوال است كه شناسايي شايستگيتحقيق حاضر با رويكرد پژوهشي در بنابراين ، )1389راد، 

 ارشد رشته برنامه درسي كدامند؟هاي دوره كارشناسيشايستگي
 

 پژوهش روش
هاي مورد انتظار اين پژوهش با روش كيفي و به عنوان بخشي از رساله دوره دكتري و با هدف شناسايي شايستگي

هاي مورد آوري دادهانجام شد. براي جمع 1394درسي در سال ريزي برنامه  آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشتهدانش
نفر  8ها عبارت بودند از نياز، مصاحبه فردي نيمه ساختاريافته تا رسيدن به حد اشباع نظري مورد استفاده قرار گرفت. نمونه

هاي سطح شهر درسي) دانشگاهريزي (داراي رتبه حداقل استادياري در رشته برنامه  درسيريزي از متخصصان رشته برنامه 
نفر از كارفرمايان (به دليل گستردگي وسيع اين گروه از جامعه، از بين اين جامعه، دو گروه متخصصان سازمان  5تهران؛ 

لوم، تحقيقات و فناوري كه داراي ريزي آموزش عالي وزارت عريزي آموزشي و مؤسسه پژوهش و برنامهپژوهش و برنامه

                                                      
1. Dochy & Nickmans 
2. Byham & Moyer 
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نفر از دانش آموختگان كارشناسي ارشد  11باشند، موردنظر قرار گرفتند)؛  و هاي آموزشي مييت در سياستگذاريواول
هاي (اولويت با دانش آموختگان شاغل در حرفه هاي سطح شهر تهراندرسي فارغ التحصيل از دانشگاهريزي رشته برنامه 

سال) انجام  24-54نفر مرد در محدوده سني  17نفر زن و  7مصاحبه ( 24 درسي بود). در مجموعريزي برنامه مرتبط با رشته 
هاي شد و براساس پاسخآغاز مي» دانش آموخته شايسته«ها با طرح موضوع پژوهش و سؤال كلي در مورد شد. مصاحبه

هاي مورد انتظار از دانش آموختگان كارشناسي ارشد سؤاالت مصاحبه حول محور شايستگي گرديد. ارائه شده، هدايت مي
به نظر شما دانش آموخته كارشناسي ارشد «طور ثابت اولين سؤال اين بود كه ه درسي تنظيم شده بود. بريزي رشته برنامه 

ركت هاي شهاي بعدي مبتني بر پاسخدر ادامه سوال». هايي باشد؟درسي بايد داراي چه شايستگيريزي رشته برنامه 
در پايان ». توانيد در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟هاي تفكر كرديد، مياي به مهارتاشاره« شد. مانند:كنندگان پرسيده مي

شد. زماني كه هاي مشاركت كننده پرسيده نشده بود، طرح ميها هم اگر سوالي در جريان مصاحبه و مبتني بر پاسخمصاحبه
-موضوع نگرش كه توضيح مي«هاي هدايت كننده مثل: گرفت با طرح جملهاصله ميمشاركت كننده از موضوع اصلي ف

شد به موضوع اصلي سعي مي» كنم اگر مقدور است در مورد آن بيشتر صحبت كنيد.داديد بسيار مهم است. خواهش مي
ساسيت مشاركت ها ضبط و يا (در صورت حدقيقه در نظر گرفته شد. مصاحبه 20-60هدايت گردد. زمان هر مصاحبه 

هاي ثبت شده از روش تحليل محتواي كيفي آشكار استفاده شد. براي تجزيه و تحليل جملهكننده) يادداشت برداري مي
هاي بدون ساختار است و طي اين روش، پژوهشگر در پي اين گرديد. تحليل محتواي كيفي فرايند ساختارمند كردن داده

(يوسفي افراشته و  ها استخراج كندها را از آنهاي اختصاصي قرار دهد و درون مايههاي مشابه را در طبقهاست كه داده
پذير و جزئيات ملموس هاي مشاهده). همچنين رويكرد آشكار در تحليل محتواي كيفي به توصيف جنبهb1393 همكاران،

ليل قرار گرفت. به طوري كه هر آوري مورد تحزمان با جمعها هم). داده1390(ايمان و نوشادي،  محتوا اشاره دارد
ها در يك متن قرار داده شد تا مصاحبه چندين بار خوانده شد؛ سپس متون مربوط به درك مشاركت كنندگان از شايستگي

دار خالصه شده دار متن كلي مشخص شد و از روي آنها واحدهاي معنيواحد تحليل تشكيل شود. سپس واحدهاي معني
دست آمده به دقت مطالعه شدند و بر پايه تشابه ه ت كدهاي تحليلي از آنها به دست آمد. كدهاي باستخراج گرديد. در نهاي

-هاي كلي شكل گرفت. با تحليل نظري مبتني بر تشابهات مفهومي، طبقهها و سپس طبقهها، زيرطبقههاي بين آنو تفاوت

ها تا واحدهاي به صورت طبقه بندي شده از درون مايهها استخراج شد. به اين ترتيب متن كلي مصاحبه هاي كلي درون مايه
معني دار تنظيم شدند. جهت اعتباريابي نتايج پژوهش سه فعاليت صورت گرفت. الف) مرور همتا: با استفاده از اين راهبرد، 

-صحت آن هاي به كار گرفته شده و بررسي نتايج وپژوهشگر طي انجام پژوهش به منظور فراهم كردن نقدي درباره شيوه

هاي مصاحبه، از چند ديدگاه مورد هاي صورت گرفته بر دادهگيرد تا از اين طريق تحليلها، از ساير محققان كمك مي
6F). از اين راهبرد با عنوان سه سوسازي از طريق تحليل چندگانه1392(كريمي و نصراصفهاني،  بررسي قرار گيرد

(ريچ و  11
؛ به نقل از يوسفي و 1985 5( گوبا و لينكلن، 4و قابليت اطمينان 3ييدپذيريأاين روش ت شود. با) نيز ياد مي2013، 2همكاران

ها را گر كيفي به طور جداگانه دادهگيرد. براي اعمال اين روش، دو تحليلييد قرار ميأها نيز مورد ت) يافتهb1393 همكاران،
درصد مشابه بود. ب) اعتباريابي يا بازبيني توسط  90 هاي صورت گرفته بيش ازكدگذاري و تحليل كردند كه نتايج تحليل

هاي پژوهش توسط مصاحبه شوندگان به منظور بررسي مصاحبه شوندگان: اين روش عبارت است از بررسي صحت يافته

                                                      
1. Triangulation through multiple analysis  2. Ritchie et al  3. Conformability  
4. Dependability     5. Guba & Lincoln 
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هاي آنان را در باره موضوع پژوهش منعكس كرده است يا خير. از روش اينكه آيا اين پژوهش به شكل صحيح ديدگاه
7Fبا عنوان اعتباريابي مخاطبمذكور، 

 (گوبا و لينكلن به نقل از يوسفي و همكاران، 2) و باورپذيري2013(ريچ و همكاران،  11
b1393نفر) قرار گرفت  2نفر از مصاحبه شوندگان (از هر گروه  6هادر اختيار شود. براي اعمال اين روش، يافته) نيز ياد مي

هاي ها كه با كاربرد پذيري يافتهيافته 3ييد شد. ج) جهت بررسي انتقال پذيريأو اعتبار نتايج از منظر آنها بررسي و ت
كارفرماي خارج از گروه مصاحبه  2آموخته و دانش 2متخصص،  2)، نتايج با 1388 (محمدپور، پژوهش ارتباط دارد

 شوندگان در ميان گذاشته شد و مورد توافق آنها قرار گرفت.
 

 يافته هابحث و 
 )1جدول (مايه و هفت طبقه به شرح درسي در سه دورنريزي آموختگان رشته برنامه مورد انتظار دانش هايشايستگي

 :دست آمده استه ب
 

 هادست آمده از مصاحبهه هاي بها و طبقهمايهدرون: 1 جدول

 هاطبقه هادرونمايه
 درسيريزي دانش تخصصي برنامه -1 هاي شناختيشايستگي

 شناختي عموميهاي شايستگي-2
 دانش عمومي-3

 درسيريزي هاي تخصصي برنامه مهارت -1 هاي مهارتيشايستگي
 هاي عموميمهارت -2

 درسيريزي هاي نگرشي برنامه شايستگي-1 هاي نگرشي و عاطفيشايستگي
 هاي نگرشي عموميشايستگي-2

 
درسي در سه ريزي شايستگي هاي مورد انتظار دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته برنامه ) 1(در جدول 

هاي شناختي عمومي و دانش درسي، شايستگيريزي با سه طبقه دانش تخصصي برنامه ( هاي شناختيدرون مايه شايستگي
و شايستگي ) هاي عموميسي و  مهارتدرريزي هاي تخصصي برنامه با دو طبقه مهارت( هاي مهارتي؛ شايستگي)عمومي

ارائه شده ) هاي نگرشي عموميدرسي و شايستگيريزي هاي نگرشي برنامه با دو طبقه شايستگي( هاي نگرشي و عاطفي
 .درسي به تفصيل آمده استريزي هاي دانش آموختگان رشته برنامه شايستگي) 2در جدول ( .است
 
 
 
 

 

                                                      
1. Member or respondent validation   2. Credibility  3. Transferability 
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 درسيريزي هاي مورد انتظار دانش آموختگان رشته برنامه شايستگي :2جدول 

 ها
گي

يست
شا
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 شن

مه 
رنا

ي ب
صص
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ي 

ريز
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در
 

آشنايي با اصول، رويكردها و الگوهاي طراحي -شناخت نقش هاي معلم-آشنايي با نقش تربيتي مدرسه
آشنايي با نظريه  -بيتيتسلط بر مباحث روانشناسي تر -آشنايي با فرايندهاي برنامه ريزي درسي-آموزشي

آشنايي با شيوه هاي -شناخت اصول فلسفه تعليم و تربيت -هاي پژوهششناخت روش-هاي يادگيري
هاي مرتبط با برنامه آشنايي با سازمان-آشنايي موضوعي با دروس ابتدايي تا متوسطه-مختلف تدريس

آشنايي با اصول تدوين اهداف و  -آشنايي با نظريه ها و اصول برنامه ريزي درسي -درسي ايرانريزي 
 درسيريزي اشراف بر تاريخ برنامه  -به روز بودن در مباحث نظري برنامه درسي -انتخاب و تدوين محتوا

 -يازسنجين -درسيريزي شناخت مباني اجتماعي برنامه  -هاي فراگيرشناخت ويژگي -داخلي)-(خارجي
دانش مديريت  -درسيريزي طراحي برنامه  -درسيريزي شناخت نيازهاي كارفرمايان و ذي نفعان برنامه 

شناخت ماهيت  -آگاهي از آخرين يافته هاي رشته-محتوا دانش سازماندهي -شناخت منابع محتوا -كالس
درسي ريزي م برنامه شناخت نظا  -شناخت ابزارهاي معرفتي -درسي (نظر و عمل)ريزي رشته برنامه 

ريزي شناخت افراد معروف حوزه برنامه -هادرسي و تفاوت آنريزي شناخت واژگان برنامه  -داخلي
ريزي تسلط بر مباحث نظري طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه -درسيريزي آشنايي سياسي برنامه -درسي
 -درسيريزي لي برنامه شناخت عناصر اص -درسيريزي شناخت مباني نظري مهندسي برنامه  -درسي

شناخت روش هاي تلفيق در  -درسيريزي بوم شناسي برنامه  -توانايي استفاده از متون تخصصي انگليسي
آگاهي از  اسناد باالدستي آموزش و پرورش جامعه خود، -ها و فنونالگوها، روش-محتوا، شناخت

 -آشنايي با قتصاد آموزش و پرورش -آشنايي با آمار در علوم رفتاري -هاي آموزشيشناخت انواع نظام
آشنايي با سند قديمي و سند بازنگري شده برنامه -درسيريزي شناخت درونداد، فرايند و برونداد برنامه 

شناخت انواع  -تشخيص نحوه اتخاذ و موقعيت شناسي در استفاده از نظريه ها و الگوها -درسيريزي 
 -درسيريزي شناخت انواع برنامه  -يشرفت تحصيليارزشيابي پ -درسيريزي ارزشيابي برنامه  -تفكر

 -شناخت نظام آموزشي و نظام آموزش عالي -درسي جهاني و داخليريزي شناخت منابع مرجع برنامه 
 درسي.ريزي شناسايي مسائل مرتبط با برنامه  -درسيريزي شناخت ايدئولوژي ملي برنامه 
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ي 
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مساله يابي  -تفكر خالق-درك زيبايي شناسي -قدرت استدالل -تفكر انتقادي و تحليلي -تفكر حل مساله
مهارت ايده پردازي و  -مهارت در تحليل فلسفي -درسيريزي تعادل در نگاه عملي و نظري به برنامه  -

تفكر سيستمي  -جزء نگر بودن -جامع نگري فكري -درك و تحليل شرايط سياسي جامعه -نظريه پردازي
 تفكر سيستمي. -تفكر قياسي و استقرايي-مهارت هاي فراشناختي -

مي
مو

ش ع
 دان

آشنايي  -هاي اساسي تفكرشناخت مهارت -آشنايي با  نرم افزارهاي تحليل داده -آشنايي با زبان انگليسي
هاي ديني و شناخت ارزش -هاي كارفرماها و شركتشناخت سازمان -با فناوري ارتباطات و اطالعات

دانش عمومي در رشته هاي غير علوم تربيتي مانند  -شناخت  فرهنگ جامعه -اعتقادي جامعه و ذي نفعان
 هنر، رياضي.
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مهارت هاي -درسيريزي توانايي ارزشيابي برنامه -طراحي ابزارهاي سنجش و اندازه گيري تحصيلي
توانايي -تحليل هدف-تونايي تدوين اهداف -پيوند بين آموخته ها و دنياي كارايجاد  -تحليل محتوا

مهارت -مهارت گزارش نويسي -مهارت تدوين محتوا-طراحي،اجرا و ارزشيابي برنامه در سطح خرد
 -توانايي پيوند آرمان هاي تربيتي با ملزومات جامعه -مهارت استادي -گريمربي -طراحي برنامه درسي

درسي متناسب با ريزي هاي برنامه كاربست نظريه -هاي ساختاري و انعكاس در برنامه درسيتحليل مساله
كمك به اجرا و ارزشيابي برنامه -مهارت برقراري پيوند بين متربي و برنامه درسي  -هاي مختلفبافت

مهارت  -هاي درسياعتبارسنجي كتاب -مهارت تدوين كتاب درسي -مهارت پژوهشگري -درسيريزي 
مهارت در  -مهارت نيازسنجي آموزشي -مهارت پژوهشگري -مهارت تدريس-دوين گزارش علميت

توانايي نقد دروس  -ها بر اساس هدف ها و محتوامهارت تنظيم روش -شناخت شغل هاي مرتبط با رشته
 درسي.ريزي توانايي آسيب شناسي برنامه  -دوره

  

مي
مو
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 ها

ت
هار

مهارت هاي  -مهارت تصميم گيري -مهارت در فناوري اطالعات -مهارت هاي اساسي كامپيوتر م
توانايي سازگاري با تغييرات مهم در  -مهارت رهبري و كار گروهي و تيمي  -توانايي نوآوري -ارتباطي

مهارت در تحليل هاي  -مهارت مديريت دانش -مهارت ارائه -مهارت جستجوگري  -حوزه برنامه درسي
مهارت تلفيق نظر  -مهارت بومي سازي -مهارت تيم سازي -تلف تحقيقمهارت در روش هاي مخ-آماري

 ايجاد تعادل بين نظر و عمل. -مهارت انتقال دانش -و عمل در سطح خرد 
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ارزش قائل  -احترام به فراگيران -جوياي موفقيت بودن در رشته -عالقه به اشتغال در حوزه برنامه درسي 
اعتقاد به علم بودن -درسيريزي عالقمندي به پژوهش در رشته برنامه  -هاي فلسفي رشتهبودن به بنيان

اعتقاد -عالقه به شركت در مباحث تخصصي-درسي كشورريزي دغدغه بودن برنامه  -درسيريزي برنامه 
مند به پيگيري مسايل  عالقه -درسيريزي عالقه مند به توسعه رشته برنامه  -به اراده و اختيار يادگيرنده 

عالقمند به پيگيري و ادامه  -كنجكاوي نسبت به امر تعليم و تربيت -درسيريزي مرتبط به اجراي برنامه 
ريزي عالقه مند به روزآمد نمودن خود در حوزه مطالعات برنامه  -درسيريزي مطالعات خود در برنامه 

  -درسيريزي قاد بر اهميت ارزشيابي در برنامه اعت-درسيريزي عالقه مند به ترويج رشته برنامه  -درسي
نگاه به آموزش عالي به عنوان نهاد  -درسيريزي هاي اعتقاد به مشاركت ذينفعان در ارزشيابي برنامه

داشتن موضع در  -دروني كردن اهميت رشته برنامه درسي -جامعه پذيري علمي در رشته -ايسرمايه
 درسي.ريزي برنامه 
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داشتن روحيه  -داشتن روحيه هنرپروري -احترام به كثرت گرايي فرهنگي و ارزش هاي ملي مذهبي
اعتقاد به وحي به عنوان منبع  -احترام به عقايد ديني مختلف -مسئوليت پذيري در امور تربيتي -نقدپذيري

داشتن -احترام به علم و عالم -داشتن روحيه  پژوهشگري –سازي اعتقاد به اثربخشي بومي -معرفت
 صداقت.

 

گنجد، تنها ) در اين گفتار نمي2(جدول  هاهاي استخراج شده از مصاحبهاز آنجا كه امكان پرداختن به كليه شايستگي
 ها كه از منظر مشاركت كنندگان از اهميت بيشتري برخوردار بود پرداخته مي شود.به تشريح برخي از شايستگي

-درسي، شايستگيريزي هاي شناختي با سه طبقه دانش تخصصي برنامه درون مايه شايستگي: شناختيهاي شايستگي

هاي شناختي عمومي و دانش عمومي، اولين درون مايه بود. منظور از شايستگي هاي شناختي در اين پژوهش مجموعه 
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) در رابطه با شايستگي2( متخصص كددانش، معلومات و ظرفيت هاي فكري و ذهني مورد نياز دانش آموختگان است. 
آشنايي با فلسفه هاي تعليم و تربيت، يكي از اصلي ترين شايستگي هايي است كه انتظار مي رود « هاي شناختي مي گويد:

درسي را در بافت ريزي درسي به آن نايل شود. به نظر من دانش آموخته اي كه برنامه  ريزي  يك دانش آموخته برنامه
) عالوه بر خاطر نشان كردن 4(كد متخصص ديگري». ك نكرده باشد، دانش آموخته شايسته اي نيستفلسفي آن در

به عقيده من يك دانش آموخته شايسته بايد با يك ديد فلسفي به عناصر برنامه «اهميت فلسفه تعليم و تربيت مي گويد: 
درسي و فعاليت هاي برنامه ريزي درسي را  زي ري درسي نگاه كند. فلسفه مانند چتري است كه تمام عناصر برنامهريزي 
هاي هاي يادگيري را يكي از اساسي ترين شايستگي) آشنايي كامل با نظريه6( دانش آموخته كد». دهدثير قرار ميأتحت ت

هاي برنامه ريزي درسي، به نظر من ماحصل تمام فعاليت« داند و مي گويد:درسي ميريزي يك دانش آموخته برنامه 
درسي ايفا مي كند. دانش آموخته ريزي يادگيري است. از اين رو نظريه هاي يادگيري نقشي بسيار اساسي در رشته برنامه 

». اي كه بر نظريه هاي يادگيري تسلط نداشته باشد، در حيطه عمل مابقي آموخته هايش چندان مفيد فايده نخواهد بود
شناخت «نايي با روانشناسي تربيتي را در كنار نظريه هاي يادگيري عنوان مي كند و مي گويد: ) آش1 (كد متخصص ديگري

درسي است كه نيل ريزي ويژگي هاي روانشناختي يادگيرندگان، يكي از شايستگي هاي مهم دانش آموختگان رشته برنامه 
) شناخت نظريه ها و ايدئولوژي هاي 3( متخصص ديگري». به اين شايستگي در سايه روانشناسي تربيتي تسهيل مي شود

از نظر بنده، «: درسي مي داند و مي گويدريزي درسي را يكي از شايستگي هاي اساسي دانش آموخته برنامه ريزي برنامه 
درسي نيز صادق ريزي نمي توان متصور شد كه يك عمل بدون پشتوانه نظري به موفقيت برسد؛ و اين قاعده در رشته برنامه 

درسي آشنايي نداشته باشد، نمي تواند فعاليت هاي ريزي ا يك دانش آموخته با نظريه ها و ايدئولوژي هاي برنامه است. ت
) معتقد است كه داشتن 1 (كد يكي از كارفرمايان». برنامه ريزي درسي از جمله مهندسي برنامه درسي را انجام دهد

يك « :درسي مي باشد. او مي گويدريزي اين رشته برنامه  شايستگي هاي تفكر از جمله نيازهاي مهم دانش آموختگان
دانش آموخته بايد مجهز به تفكر سيستمي در برنامه ريزي درسي باشد. از نظر بنده تفكر سيستمي پيش نياز برخي فعاليت 

) 2ي(كددانش آموخته ا». هاي مهم در عرصه برنامه ريزي، از جمله مهارت تيم سازي و مهارت كار گروهي و تيمي است
اگر ما سازمان هايي «در باره اهميت داشتن تفكر سيستمي به عنوان يكي از شايستگي هاي شناختي عمومي بيان مي كند كه: 

كه در آنها مشغول به كار هستيم را يك سيستم بدانيم، براي موفقيت در شغل خود حتما بايد به تفكر سيستمي مجهز باشيم. 
قش ها اگر فرد بدون توجه به ديگر عناصر سازمان، فعاليت كند، ممكن است باز هم درست است كه در برخي شغل ها و ن

». اي اصال امكان پذير نخواهد بوددر حيطه شغلي با شكست مواجه نشود اما به نظر من ، امروزه زندگي كاري با نگاه جزيره
درسي بسيار مهم ريزي ) داشتن تفكر انتقادي و تفكر خالق را براي يك دانش آموخته برنامه 5 (كد دانش آموخته ديگري

اينكه ما نظريه هايي را كه بافت خارجي دارند، بگيريم و بخواهيم به همان شكل در نظام «قلمداد كرده و مي گويد: 
درسي بايد بتواند ريزي نش آموخته برنامه آموزشي خودمان پياده كنيم، يك كوته نظري بيش نيست. من معتقدم كه يك دا

با نگاهي انتقادي به آنچه كه وارد نظام آموزشي مي شود، بنگرد و سره را از ناسره جدا كند و متناسب با شرايط جامعه و 
فيد نظام آموزشي، از آن نظريه ها استفاده كند. پس از آنكه سره از ناسره جدا شد، مي توان با تفكري خالق چيزي نو و م

درسي يكي از شايستگي هايي بود كه از منظر هر ريزي به روز بودن در مباحث نظري رشته برنامه ». وارد نظام آموزشي كرد
به نظر من يك دانش آموخته عالوه بر «) مي گويد: 7( سه گروه مصاحبه شونده بسيار مهم تلقي مي شد. يكي از متخصصان

از گذشته تا حال، اشراف داشته باشد، حتي بايد با چهره نظريه پردازان قديم و  درسيريزي اين كه بايد بر تاريخ برنامه 
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از نظر بنده دانش آموختگان بايد در «) مي گويد: 3( در همين رابطه يكي از كارفرمايان». جديد برنامه درسي نيز آشنا باشد
برنامه درسي در كشور ما بيشتر با تاكيد بر نظر هر رشته اي از مباحث روز آن رشته آگاهي داشته باشند. از آنجايي كه رشته 

شناخته شده است تا عمل، دانش آموخته اين رشته تا وقتي كه از حيث نظري از تمام رخدادهاي مهم رشته از گذشته 
ي ) در تاكيد بر اهميت اين شايستگ4 اي (كدآموختهدانش». تاكنون آگاه نباشد، نمي تواند در حيطه عمل كامال موفق باشد

-ريز به روز نباشد، از نظر شغلي هم موقعيتاصال در دنياي بسيار متغير و رو به پيشرفت امروزي، اگر يك برنامه«گويد: مي
ترين شايستگي هايي بود شناخت مباني اجتماعي و سياسي برنامه درسي نيز يكي از پر فراواني». هاي كمتري گيرش مي آيد

بدون شناخت مباني اجتماعي و «) در اين باره مي گويد: 8 (كد ز متخصصاندست آمد. يكي اه كه از مصاحبه ها ب
شناخت ويژگي اجتماعي  ايدئولوژي ملي برنامه درسي، نمي تواند فعاليت برنامه ريزي درسي را جامعه اي خاص انجام داد.

ارد اساسي پيش از پرداختن جامعه و ويژگي هاي اجتماعي ذينفعان برنامه درسي و همچنين ايدئولوژي جامعه، از جمله مو
من معتقدم، برنامه ريزي درسي «)، در اين رابطه مي گويد: 9(كد  يكي از دانش آموختگان». به برنامه ريزي درسي است

كه در خأل اتفاق نمي افتد، به همين خاطر، شناخت ويژگي هاي جامعه يكي از تعيين كننده هاي كيفيت برنامه ريزي 
دانش آموخته اي كه از منظر سياسي «كيد بر مباني سياسي برنامه درسي مي گويد: ) با تأ2(كد كارفرمايي». خواهد بود

جامعه پذير نشده باشد، نمي تواند با توجه به شرايط بومي جامعه برنامه ريزي انجام دهد. بنده معتقدم كه شايستگي سياسي 
براساس نظر مشاركت كنندگان، ». رسي برخوردار استاز اهميتي برابر با اهميت مباحث تئوري و عملي در برنامه ريزي د

الباً در حوزه شناخت مورد ي برنامه درسي و  دانش عمومي كه غهاي شناختي، عالوه بر دانش تخصصدرون مايه شايستگي
 گيرند، شامل انواع قابليت هاي ذهني نيز بود.بحث قرار مي
درسي و ريزي  هاي تخصصي برنامهر دو طبقه مهارتهاي مهارتي دمايه شايستگي درون: هاي مهارتيشايستگي

هاي عملي دانش آموختگان است. يكي از هاي مهارتي قابليتهاي عمومي شناسايي شد. منظور از شايستگيمهارت
هايي كه مورد توجه اغلب مصاحبه شوندگان در سه گروه متخصصان، كار فرمايان و دانش آموختگان بود، شايستگي

به «) در رابطه با اهميت اين شايستگي مي گويد: 6( يوند بين آموخته ها و دنياي كار بود. متخصص كدداشتن مهارت پ
اي كه بين آموخته هاي دانشگاهي و دنياي كار بتواند پيوند برقرار كند، يك دانش آموختهعقيده من،  مي توان گفت دانش

در همين ». در دنياي امروزي فلسفه وجودي اغلب رشته هاي تحصيالت تكميلي همين است آموخته شايسته است. اصالً
ريزي رويكرد شايستگي در برنامه «كيد بر اهميت اين شايستگي اضافه مي كند كه أ) ضمن ت10( راستا، دانش آموخته كد

كيد دارد. دانش آموخته اي أشغلي تدرسي بيش از هر چيزي، بر كاربرد آموخته ها در بهبود ايفاي نقش در موقعيت هاي 
) نيز 1( كارفرماي كد». شايسته تر است كه بتواند از آنچه كه در دانشگاه ياد گرفته است، در عرصه عمل بيشتر استفاده كند

ايجاد ارتباط بين آموزه هاي دانشگاهي و «با توجه به نيازهاي كارفرمايان به شايستگي مذكور اشاره مي كند و مي گويد: 
كند. يعني تا كند، تنها در سايه شناسايي نيازهاي شغلي، به بهترين شكل خود تجلي پيدا مينچه كه بازار كار اقتضا ميآ

زماني كه بين نيازهاي كارفرمايان و آموزه هاي دانشگاهي پيوند ايجاد نشود، نمي توان انتظار داشت كه بين آموخته ها و 
شايستگي مربي گري و تدريس از ديگر شايستگي هاي مهارتي بود كه اغلب ». بيايد بازار كار به نحو احسن رابطه به وجود

طور كه در عمل مي بينيم، اغلب  همان«) در اين زمينه مي گويد. 7مصاحبه شونده به آن اشاره داشتند. دانش آموخته اي(كد
مشاغل مرتبط با آموزش و پرورش، درسي، جذب ريزي هاي مختلف علوم تربيتي، از جمله برنامه دانش آموختگان گرايش

از جمله آموزگاري و معلمي مي شوند. به نظر من، به همين خاطر، داشتن مهارت تدريس يكي از اساسي ترين شايستگي 
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) مهارت تدريس را مد نظر قرار داده و 9. دانش آموخته ديگر(كد»درسي استريزي هاي يك دانش آموخته رشته برنامه 
درسي بايد بتواند ريزي فكر مي كنم كه يك دانش آموخته برنامه «به آن اشاره مي كند و مي گويد: به فعاليت هاي مرتبط 

انواع طرح درس را تدوين كند و در اين راستا بتواند متناسب با دروس و فراگيران از انواع روش هاي تدريس استفاده 
درسي است. ريزي تدريس و يادگيري يكي از مباحث اصلي رشته برنامه «) مي گويد: 4 (كد در اين باره متخصص». كند

انتظار مي رود كه يك دانش آموخته در اين رشته، به مباحث و مهارت هاي مرتبط با تدريس و يادگيري تسلط كامل داشته 
به آن اشاره مهارت پژوهشگري يكي ديگر از شايستگي هايي بود كه اغلب مصاحبه شوندگان از هر سه گروه ». باشد

اهميت پژوهشگري در دوره كارشناسي ارشد تا «) در اهميت مهارت پژوهشگري مي گويد: 1( متخصص كد كردند.
درسي از جمله ريزي آنجايي ست كه براي اغلب رشته هاي اين دوره، رويكرد پژوهشي طراحي شده است. رشته برنامه 

اهم اهميت پژوهشگري را در يك جمله بگويم، بايد عرض كنم رشته هايي است كه بسيار متكي بر پژوهش است. اگر بخو
توان در دو بعد آموزش و پژوهش خالصه كرد. حتي بعضي مواقع پژوهش از كه در اصل هدف تحصيالت تكيلي را مي

شاره ) عالوه بر مهارت پژوهشگري، به توانايي استفاده از برخي نرم افزارها ا4( دانش آموخته كد». آموزش هم مهمتر است
و ليزلر و غيره در دوره كارشناسي ارشد در حد  SPSSدرست است كه كار با نرم افزارهايي مثل «كند و مي گويد: مي

درسي يك پژوهشگر موفق باشد، بايد با تالش فردي، تا ريزي  آشنايي است، اما به نظر من كسي كه بخواهد در رشته برنامه
) ضمن اشاره به انواع روش هاي 1(كد در همين راستا يكي از كارفرمايان». بگيردحد تسلط كار با اين نرم افزارها را ياد 

درسي بايد به انواع روش هاي كمي و كيفي و آميخته در ريزي به نظر من يك دانش آموخته برنامه «تحقيق مي گويد: 
درسي، به نظرم يك ريزي يژه برنامه به و ،پژوهش، بتواند تحقيق انجام دهد. البته با توجه به ماهيت رشته هاي علوم انساني

مهارت بومي سازي يكي ديگر مهارت ». كيد ويژه اي بر پژوهش هاي كيفي داشته باشدأدانش آموخته در اين رشته بايد ت
مهارت بومي سازي، يكي از ): «2 (كد هايي بود كه مورد توجه اغلب مصاحبه شوندگان بود. به گفته يكي از متخصصان

دست آورد. منظور از ه است كه انتظار مي رود يك دانش آموخته برنامه درسي در طي اين دوره ب مهارت هاي اساسي
بومي سازي اين است كه دانش، علم و تجربيات ديگر كشورها را بگيريم و با توجه به شرايط و ويژگي هاي نظام آموزشي 

درسي دانشي ريزي  دهيم. از آنجايي كه برنامه كشور خودمان مورد نقد، بازبيني و بازسازي كنيم و مورد استفاده قرار
كيد بر مهارت أ) ضمن ت1( كارفرماي كد» غير بومي است، اين مهارت بسيار مورد نياز يك دانش آموخته خواهد بود عموماً

مياد، وقتي صحبت از بومي سازي به ميان «بومي سازي، مهارت نقد و تفكر انتقادي را الزمه اين مهارت دانسته و مي گويد: 
پاي بعضي مهارت هاي پيشنياز به ميون مياد. كه مهارت نقد و تفكر انتقادي يكي از مهمترين اونهاست. به نظر من اگر براي 

دانش ». بومي سازي مراحلي رو قائل باشيم، مرحله اولش همون نقد كه جز با داشتن تفكر انتقادي نميتونيم بهش برسيم
وقتي قرار باشد ما چيز جديدي «ا بسيار مهم تلقي كرده و با نگاهي ديگر، مي گويد: ) مهارت بومي سازي ر4( آموخته كد

درسي ظهور كرده است را بومي سازي كنيم، بايد پيش از آن به خيلي از دانش و مهارت ها دست پيدا ريزي كه در برنامه 
انيم نسخه داخلي آن را طراحي كنيم؟ ما تا وقتي كه آن چيز جديد را خوب درك نكنيم، چطور مي تو كرده باشيم. مثالً

مهارت بومي سازي، يكي از مهارت هاي خيلي مهم است كه من به آن فراشايستگي مي گويم. يعني شما بايد اول به 
مهارت ». درسي برسي، بعد بتوني چيز جديدي رو بومي سازي كنيريزي بسياري از شايستگي ها و مهارت ها در برنامه 

ه دانش آموخته برنامه بدرسي نيز از ديد اغلب مصاحبه شوندگان از جمله مهارت هاي اساسي ريزي امه اجرا و ارزشيابي برن
از آنجايي كه نظام آموزشي ما متمركز است، به نظر من مبحث « ) گويد:2درسي بود. در اين مورد يكي از متخصصان (
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ايستگي هايي ست كه يك دانش آموخته بايد به آن درسي، به ويژه در سطح خرد، يكي از شريزي اجرا و ارزشيابي برنامه 
دست يابد. يعني برنامه اي كه طراحي شده است را بتواند به خوبي اجرا كند، يا دست كم مهارت همكاري در اجرا را 

درسي، يكي ريزي داشته باشد. مهارت ارزشيابي هم جزء الينفك برنامه درسي است. اين عنصر از همان تولد رشته برنامه 
يكي از ». درسي را بلد باشدريزي ز دغدغه هاي صاحبنظران بوده است. يك دانش آموخته هم بايد ارزشيابي از برنامه ا

درسي بايد مهارت هاي ريزي يك دانش آموخته در رشته برنامه «كيد بر انواع ارزشيابي مي گويد: أ) با ت3( كارفرمايان
درسي ارزشيابي به عمل بياورد. يعني بتواند با هر دو نوع ريزي برنامه مرتبط با سنجش را بلد باشد و هم بتواند از يك 

) در رابطه با اهميت مهارت 5 (كد يكي از دانش آموختگان». ورزي كندارزشيابي كه در برنامه درسي مدنظر است، دست
اي كه خوب اجرا بشه، ولي اجرا و ارزشيابي برنامه درسي رابطه خيلي نزديكي با هم دارند. برنامه«گويد: ارزشيابي مي

ارزشيابي نشه يا خوب ارزشيابي نشه، مثل برنامه ايه كه اصال اجرا نشده. عالوه بر اون كيفيت اجرا هم خيلي مهمه. به نظر 
طور نباشه كه از يه جا شروع بشه و يه جا  من، ارزشيابي بايد به عنوان يه پروسه تو برنامه درسي باشه تا يه پروژه. يعني اين

همانطور كه از درون مايه و طبقات ». تموم بشه و پرونده برنامه بسته بشه. بايد دائما برنامه با ارزشيابي بهتر و بهتر بشه هم
هاي اصلي استخراج شده و همچنين محتواي مصاحبه ها برمي آيد، قابليت هاي عملي دانش آموختگان يكي از شايستگي

 ن كننده كيفيت عملكرد آنها در ايفاي نقش است.زيادي تضميشود كه تا حد ها محسوب ميآن
هاي نگرشي مربوط هاي نگرشي و عاطفي در دو طبقه شايستگيمايه شايستگي درون: هاي نگرشي و عاطفيشايستگي
هاي نگرشي عمومي شناسايي شد. شايستگي هاي نگرشي دانش آموختگان، عالقه، درسي و شايستگيريزي به رشته برنامه 
) در رابطه با شايستگي هاي نگرشي 1 (كد اني و ارزش گذاري و باورها را شامل مي شود. يكي از متخصصينانگيزش، قدر

درسي، عالقه مندي به اشتغال در حوزه برنامه ريزي درسي را يكي از ريزي مورد انتظار از دانش آموختگان رشته برنامه 
نظر من يك دانشجوي كارشناسي ارشد رشته بر نامه  به«مهمترين شايستگي هاي نگرشي قلمداد مي كند و مي گويد: 

درسي، پس از گذراندن دوره كارشناسي ارشد بايد به اشتغال در شغل هاي مرتبط با رشته تحصيلي خود  عالقه مند باشد. از 
) 3 (كد دانش آموخته اي». نظر من شايد بتوان گفت كه اين شايستگي مهمترين شايستگي نگرشي يك دانش آموخته است

درسي، يكي از شايستگي هايي  ريزي عالقه مندي به اشتغال در حوزه برنامه«با تاكيد بر اهميت شايستگي مذكور مي گويد: 
عالقه مندي به  است كه خيلي از شايستگي هاي نگرشي و عاطفي مورد نياز يك دانش آموخته را در شامل مي شود. مثالً

كي از ـي». ستگي قرار دادـين شايـاين رشته را مي توان در ذيل هم پژوهش در رشته خود و جوياي موفقيت بودن در
درسي، يكي از مهمترين شايستگي ريزي به نظر من جامعه پذيري علمي در رشته برنامه «) مي گويد: 1 (كد انـايـرمـكارف

ام آموخته ها، مهارت هاست. وقتي مي گوييم يك دانش آموخته بايد در رشته خود جامعه پذير شده باشد، به تلويح به تم
يكي از شايستگي هاي نگرشي كه اغلب ». ها و نگرش هايي كه ماحصل يك دوره تحصيلي است اشاره مي كنيم

درسي ريزي برنامه  "علم بودن"متخصصان و دانش آموختگان شركت كننده در مصاحبه به آن اشاره كردند، معتقد به 
درسي بايد به اين باور ريزي يك دانش آموخته برنامه «ره مي گويد: ) در اين با10 (كد است. يكي از دانش آموختگان

درسي يك علم است. منظور من اين است كه چيزي فراتر از دانش است و جنبه علم دارد. مثل ريزي  رسيده باشد كه برنامه
». د تعليم و تربيت شوداغلب رشته ها، بيشتر نظريه هاي آن مي تواند آزمون گذاشته شود و در نهايت موجب تغيير و بهبو

درسي يك علم است، ريزي وقتي ما ادعا مي كنيم كه برنامه «كيد بر اين شايستگي، مي گويد: أ) ضمن ت6( متخصصي
پشتوانه نظري و عملي قابل توجهي مي توانيم براي اين ادعا بياوريم. همين كه در دهه هاي اخير روش هاي مختلف پژوهش 
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». درسي با نگاهي علمي نگريستريزي ست، خود سندي است بر اين مدعا كه بايد به برنامه در برنامه درسي ظهور كرده ا
درسي يكي ديگر از شايستگي هاي مورد انتظار از يك دانش آموخته برنامه ريزي مندي به ترويج و رشد رشته برنامه عالقه

ت به ترويج، رشد و گسترش رشته خود يك دانش آموخته بايد نسب): «4( درسي بود. به گفته يكي از متخصصانريزي 
عالقه مند باشد. به نظر من اين شايستگي پيش نياز خيلي از فعاليت هايي است كه يك دانش آموخته بايد در رشته خود 

دانش آموخته اي كه داراي اين شايستگي باشد، در كنفرانس هاي تخصصي شركت مي كند، در رشته  انجام دهد. مثالً
». خود به مطالعات شخصي عالقه نشان مي دهد، عالقه پيدا مي كند كه در رشته اش پژوهش هاي اصيل انجام دهد و غيره

درسي را تمام مي كند، بايد عالقمند ريزي  اي كه دوره فوق ليسانس برنامهدانش آموخته« ) مي گويد:6( متخصص ديگري
باشد كه اين رشته را به عنوان قلب تعليم و تربيت ترويج دهد كه خود اين امر مستلزم آن است كه دانش آموخته در اهميت 

. يكي از شايستگي هاي نگرشي و عاطفي دانش آموختگان، حس مسئوليت پذيري در امور »رشته خود را درك كرده باشد
اهميت مسئوليت پذيري در امور مربوط به تربيت، آنقدر براي يك دانش ): «2 (كد ي بود. به گفته يكي از متخصصانتربيت

اي بدون شايستگي است، بيراه نگفته ايم. آموخته مهم است كه اگر بگوييم دانش آموخته بدون مسئوليت، دانش آموخته
) 5( متخصص ديگر». به امور تربيتي محوله، پاسخگويي مي بيندهمين حس مسئوليت كه باشد، فرد خود را از دورن نسبت 

ريشه در شخصيت يك فرد دارد، يعني نمي شود قيد رشته يا زمينه  مسئوليت پذيري چيزي است كه عمدتاً« گويد: مي
تقدم مسئوليت خاصي را به آن بدهيم؛ يعني تمام دانش آموختگان در هر رشته اي بايد داراي اين شايستگي باشند؛ اما من مع

پذيري در رشته علوم تربيتي به اين دليل كه آينده فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه در گرو تربيت است، بسيار 
هاي نگرشي در دو طبقه تخصصي و آيد، شايستگيها و محتواي مصاحبه ها بر ميهمانطور كه از طبقه». تر استمهم

آموختگان ها موجب بهبود عملكرد دانشبوده و از منظر آنها وجود اين شايستگيعمومي مورد توجه مشاركت كنندگان 
 شود.مي

 
 گيريبحث و نتيجه

هاي مورد انتظار از دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته برنامه درسي هدف پژوهش حاضر شناسايي شايستگي
درسي، دانش آموختگان و كارفرمايان ريزي هاي مذكور با سه گروه متخصصان رشته برنامه بود. براي شناسايي شايستگي

اين رشته مصاحبه به عمل آمد. در اين پژوهش شايستگي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان در سه درون مايه و هفت 
با سه طبقه دانش تخصصي برنامه ( هاي شناختيشايستگيطبقه شناسايي شد. يافته هاي اين پژوهش در درون مايه هاي 

هاي تخصصي با دو طبقه مهارت( هاي مهارتي؛ شايستگي)هاي شناختي عمومي و دانش عموميدرسي، شايستگيريزي 
هاي نگرشي برنامه با دو طبقه شايستگي( و شايستگي هاي نگرشي و عاطفي) هاي عموميدرسي و  مهارتريزي برنامه 
دست آمده از اين پژوهش، آن دسته ه شايستگي هاي ب. دست آمده ب) نگرشي عموميهاي درسي و شايستگيريزي 

هايي هستند كه از منظر متخصصان، دانش آموختگان و كارفرمايان موجب بهبود عملكرد افراد در محيط كاري و شايستگي
با سه طبقه دانش  ون مايهايفاي نقش هاي مرتبط با رشته تحصيلي مي شوند. شايستگي هاي شناختي به عنوان اولين در

، بيشترين مواردي بودند كه از منظر مشاركت  هاي شناختي عمومي و دانش عموميدرسي، شايستگيريزي تخصصي برنامه 
 گرفت. در اين رابطه مومني مهموئي و شريعتمدارريكنندگان به ويژه متخصصان و دانش آموختگان مورد توجه قرار مي

ايي شايستگي هاي دانش آموختگان كارشناسي رشته آموزش ابتدايي، در طبقه بندي ) در پژوهشي جهت شناس1388(
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كنند. شايستگي ها در زمينه شناختي، شايستگي هاي اين حوزه را در دو بعد دانش عمومي و دانش تربيتي طبقه بندي مي
اي حوزه شناختي در اين علي رغم اينكه پژوهش ايشان در حوزه آموزش ابتدايي صورت گرفته است، اغلب شايستگي ه

هاي شغلي و فعاليت هاي در پژوهشي نقش) 1392( يادگارزاده و همكارانچنين  پژوهش، با يافته هاي آنها همسو است. هم
ريزي هاي خاص و ويژگي هاي عمومي متخصصان برنامه درسي را در دو حوزه ويژگيريزي حرفه اي متخصصان برنامه 

هاي مستخرج از مصاحبه هاي اين پژوهش نيز ابعاد شايستگي ها را در حوزه يستگيكنند كه شادرسي طبقه بندي مي
نيز در پژوهش ) b1393( عالوه يوسفي افراشته و همكارانه ب. و عمومي نشان داده است) ويژگي هاي خاص( تخصصي

ها، حوزه مهارت خود دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار دانش آموختگان كارشناسي علوم آزمايشگاهي را در چهار
هاي پژوهش حاضر در ابعاد كنند كه درون مايهبندي مياي، ارتباطات و آموزش و يادگيري مداوم طبقهنگرش حرفه

8Fواليكا و ران. هاي مهارتي و نگرشي با پژوهش مذكور هماهنگ استشايستگي

-) در پژوهشي به تدوين شايستگي2013( 1

دست آمده از پژوهش ايشان، در بعد شناختي با يافته ه يب به اتفاق شايستگي هاي باند كه قراي معلمان پرداختههاي حرفه
هاي پژوهش حاضر همسو است كه از آن بين مي توان به آگاهي از الگوي رشدي دانش آموزان، توانايي تشخيص 

اهي از مفهوم آموزان، آگهاي يادگيري دانشآموزان، شناخت سبكدانش 2آموزان، پذيرش فرديتهاي دانشويژگي
كه قريب به اتفاق مشاركت  در بعد شناختيبرنامه درسي و عناصر آن و غيره را بر شمرد. يكي از شايستگي هاي اساسي 

) 2015( 3كيد داشتند، داشتن تفكر انتقادي بود. در اين رابطه هرناندزپينا و مونرويأكنندگان در اين پژوهش بر اهميت آن ت
هاي فني از منظر استادان پرداخته اند، داشتن تفكر دانشجويان كارشناسي رشته 4كانوني هايكه به شناسايي شايستگي

) نيز در طبقه بندي متفاوت 1388( انتقادي را يكي از مهمترين شايستگي به شمار مي بردند. مومني مهموئي و شريعتمداري
 چنين بلسكوا و همكاران دانند. همآموختگان مياز شايستگي ها، تفكر انتقادي را يكي از شايستگي هاي ذهني دانش 

 كنند. ها ياد ميترين شايستگي هاي استادان و مدرسين، از تفكر انتقادي به عنوان يكي از مهم) درباره شايستگي2014(
هاي تخصصي مهارتشايستگي هاي مهارتي دومين درون مايه استخراج شده بود. طبقات اين درون مايه عبارت بود از 

شايان ذكر است كه در اغلب پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه شايستگي بعد . هاي عموميرنامه درسي و  مهارتب
يافته هاي اين بعد از شايستگي در پژوهش حاضر با توانايي عمومي و . ترين ابعاد شايستگي ها است مهارت، يكي از مهم

عالوه . در پژوهش خود به آن پرداخته اند، هماهنگ است )1388( مهارت هاي تربيتي كه مومني مهموئي و شريعتمداري
بر هماهنگي در طبقات مذكور، اغلب شايستگي هاي مهارتي شناسايي شده در پژوهش حاضر با مهارت هاي اشاره شده در 

-) در پژوهشي بيست شايستگي براي مديران مدارس عمومي بر مي2014( مارتينز و همكاران. پژوهش ايشان همسو است

دهد كه در پژوهش حاضر نيز ترين آنها را تشكيل مي ثر، كار تيمي و خودارزيابي مهمؤارند كه، برقراري اتباط مشم
كيد داشتند. همچنين در بعد مهارت ها، شايستگي هاي أمشاركت كنندگان در بعد مهارت هاي عمومي بر آنها اشاره و ت

) نيز در بعد 2015( ) نيز همسو مي باشد. بلسكوا و همكاران2015( شناسايي شده با يافته هاي هرناندزپينا و مونروي
هاي ارتباطي را از جمله مهم ترين اي و شايستگيهاي حرفههاي تدريس، شايستگيشايستگي هاي مهارتي، شايستگي

كيد أشايستگي ها بر مي شمارند كه مشاركت كنندگان پژوهش حاضر نيز در بعد مهارت هاي نخصصي و عمومي بر آنها ت
-اي معلمان را در بعد مهارتي، توانايي تشخيص ويژگيهاي حرفهترين شايستگي ) مهم2013( داشتند. همچنين واليكا و ران

                                                      
1. Valica  & Rohn     2. Individuality    
3. Hernández-Pina& Monroy    4. Core competencies 
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درسي، مديريت كالس درس و را براي معلمان برمي ريزي آموزان، توانايي انتخاب محتوا، طراحي برنامه هاي دانش
درسي بيانگر اهميت اين شايستگي هاي ريزي هاي تخصصي برنامه مهارتشمارند كه يافته هاي پژوهش حاضر نيز در بعد 

 مذكور بود.
هاي مربوط به حوزه عاطفي و نگرش نيز سومين درون مايه شناسايي شده در اين پژوهش بود كه طبقات شايستگي

ود. اين بعد از درسي و شايستگي هاي نگرشي عمومي را در خود جاي داده بريزي شايستگي هاي نگرشي مختص برنامه 
) به عنوان يكي از ابعاد شايستگي مطرح شده و شايستگي هاي 1388( شايستگي در پژوهش مؤمني مهموئي و شريعتمداري

حول محور آن قرابت فراواني به شايستگي هاي شناسايي شده در اين پژوهش دارد. همچنين اين درون مايه يكي از درون 
هاي اين پژوهش در بعد ) است. همچنين يافتهb1393( ش يوسفي و همكاراندست آمده از پژوهه مايه هاي اصلي ب

-) همسو مي باشد. آنها در بيان مهمترين شايستگي2014( شايستگي هاي نگرشي و عاطفي با يافته هاي بلسكوا و همكاران

را از جمله مهم ترين هاي استادان دانشگاه، عمل اخالقي، احترام به تالش علمي، صداقت و داشتن شخصيت انگيزاننده 
) احساس مسئوليت و پاسخگويي نسبت به 2014( دانند. در همين راستا اكواراهاي بعد نگرشي و عاطفي ميشايستگي

) نيز در در زمينه 2013( هاي مربوط به بعد نگرش مي داند. واليكا و رانترين شايستگي وظايف معلمي را يكي از مهم
هاي اساسي مي داند كه در پژوهش ترام  به چند فرهنگ گرايي را يكي از شايستگياي معلمان احهاي حرفهشايستگي

طور كه يافته هاي اغلب  كيد مشاركت كنندگان بود. همانأحاضر اين شايستگي در بعد نگرش هاي عمومي مورد ت
 ؛ كوئنن و همكاران،2013ران،؛ واليكا و 2015؛ بلسكوا و همكاران، 2014(به عنوان مثال: مارتينز و همكاران،  پژوهش ها

(دانش، مهارت هاي تفكر و...)،  طور صريح يا ضمني در سه حوزه شناختيه ها ب) نشان مي دهد، ابعاد شايستگي2015
(عاطفي) مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر نيز شايستگي هاي دانش آموختگان دوره  مهارتي و نگرشي

 ه درسي نيز در ابعاد مذكور مورد توجه متخصصان، دانش آموختگان و كارفرمايان بود.كارشناسي ارشد رشته برنام
هاي اخير، درسي مبتني بر شايستگي در آموزش عالي به ويژه در سالريزي ها و برنامه رشد و توسعه رويكرد شايستگي

تر طور كه پيش پژوهش بود. همان و اهميت اين رويكرد در بازار كار جامعه امروزي، توجيهي كافي در جهت انجام اين
ريزي درسي مبتني آموختگان، به عنوان اولين گام در طراحي و برنامههاي مورد انتظار دانشاشاره شد، شناسايي شايستگي

 ) مطرح است كه پژوهش حاضر در همين راستا صورت گرفت.2005 بيهام و موير، ،2005 داچي و نيكمنز،( بر شايستگي
توان ها بهره گرفته شد، ميصالح در شناسايي شايستگيهاي مختلف ذيكه در پژوهش حاضر از ديدگاه گروهبا توجه به اين

درسي مبتني بر شايستگي است كه با ريزي هاي صورت گرفته در حوزه برنامه ادعا كرد كه پژوهش حاضر از اولين پژوهش
تواند حداقل دست آمده از اين پژوهش ميه نتايج ب. پرداخته استدرسي ريزي ها، به رشته برنامه نگاهي جامع به شايستگي

ريزان درسي، پژوهشگران، دانشجويان و در دو بعد مورد استفاده دست اندكاران حوزه نظام آموزش عالي، برنامه
هاي طرحدست آمده از  پژوهش حاضر، در ه هاي بتوان با توجه به ابعاد شايستگيمي سويياز . واقع شود كارفرمايان

از . ريزي درسي مبتني بر شايستگي و ارزشيابي آموزشي بهره بردنيازسنجي آموزشي، تدوين اهداف، طراحي محتوا، برنامه
هاي اساسي رشته برنامه درسي، چشم اندازي جامع نسبت به آنچه كه در طي دوره سوي ديگر، آگاهي از شايستگي

تواند دهد كه نتايج اين پژوهش تا حد زيادي مين و كارفرمايان ارائه ميتحصيلي بايد كسب شود، براي اساتيد، دانشجويا
 . در نيل به اين چشم انداز كارگشا باشد
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