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Abstract: The aim of this study is to provide a competency-based model for the 

evaluation of the fundamental reform document of education in Sama secondary 

schools. This research is applied in purpose, and data collection was based on a 

qualitative approach using heuristic method and foundation data content analysis. 

The statistical population included all experts and specialists in the field of 

educational management, academic experts, and education staff of the education 

office and Sama schools. Data saturation was achieved after conducting semi-

structured interviews with 15 experts. Data analysis was based on coding. In the 

competency-based evaluation of the education system, emphasis is put on three 

main components including evaluation based on professional competence, moral 

competence, and technical and vocational competence. According to the results, 

the competency-based evaluation model of the fundamental reform document of 

education involves three main components and 16 sub-components.  
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 مقدمه

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه      

درسی ملی به موضوع ارزشیابی پیشرفت تحصییلی توهیه 

خاصی شده اسیت  از هللیهت تیدیید بیر اسی ااده از انیواع 

ها و ابزارهای مطلوب  ارائیه شیواهد م نیوع و ان یا  روش

هیای فیردی  مس لر و منعطف ارزشیابی با توهه به تااوت

خیری هیییه بیییه خودآخیییاهی  خودارزییییابی و تصیییلی تو

آموزان  حاظ شین و درامیت انسیانی  وهیود ام یان دانش

مشاردت اولیا و مربیان در امر سن ش  مراقبت نسبت بیه 

نقیش محیوری مدرسییه و معلی    راحییی و اهیرای ن ییا  

محور مب نی بر اس انداردهای ملیی  اتایا  ارزشیابی ن ی ه

محور در دوره اب یدایی و روی یرد روی رد ارزشیابی فراینید

ها  تیدید بیر دیار خروهیی و فعالییت تلایقی در سایر دوره

هلعی و حل مسیلله  ارائیه خیزارش کلل یرد تحصییلی و 

آمیوز و اولییای آموز بیا هل یاری خیود دانشتربی ی دانش

تبعیت از ن ا  و شیوه آموزشی در امیر »مدرسه و والدین. 

این تیدییدات اسیتب بیدین  از ن ات قابل توهه« ارزشیابی

معنیی دییه تناسییی فراینیید آمییوزش و ارزشیییابی از ن ییات 

 (1396دلیدی در سند تحول است. )صلوتی 

از این رو پژوهش حاضر به دنبیال الویوی مناسیبی بیرای 

ارزشییابی مب نیی بییر شایسی وی بیر اسییاو سیند تحییول 

آمیوزش و پیرورش بنیادین اموزش و پرورش می بیا شید .

است دیه و در ه  تنیده    ی پارچهپیوس هفرایندی به ه  

بیه  نییلو بیرای  پیونید بیودهاهزا آن با ی یدیور در  هله

می دند. به  ور  دار اهداف مشاص و از پیش تعیین شده

هدف آموزش و پرورش ای یاد تییییرات مطلیوب در   دلی

رف ار  نورش ها  کالیق  توانایی ها  مهارتها  اک قادات و بیه 

نییاچبور و ) ی هییای فییرد اسییت ییور دلییی هلییه ویژخیی

  .(2019 دویادیرید

ای یاد  به دنبالده آموزش و پرورش  و تحوالتی راتیتیی 

د. نمیی شیو خوانیدهآموزشی  اهدافاست   فراخیرانآن در 

ان یا  برای رسیدن به این هدف هیا  فعالییت هیایی بایید 

دیه  و دوششها بر روی هی   . م لوکه این فعالیت هاشود

ان یا   موسسه آموزشیمعل  و  هدایت با شاص فراخیرنده

آموزشی است دیه بیه شییوه هیا و اشی ال می دهد برنامه 

 می خیرد اهرا شده و ش لاهرای  خوناخون

هییدف  برنامییه  روش  وسییایل و ارزشیییابی کناصییر کلییده 

ر مییان ایین کناصیر  . دفرایند یاد دهی یادخیری هسی ند

ات ریینقش ارزشییابی نیه تنهیا ن یارت بیر کلل یرد و تیی

رف اری دانش آموزان  بل ه ن ارت بر دارایی سایر کناصر را 

 (. 2019 دوییییادیرینییاچبور و د) نیییز بییر کهییده دارد

ارزشیابی نوکی سرمایه خذاری انسیانی بیه من یور توسیعه 

 ها  انویزه  و دانش انسانی است.  منابع  مهارت

تیدید بیر ییادخیری مب نیی بیر شایسی وی  در پاسی  بیه 

ی  من یر بیه ای یاد تییییرات اساسیی در مطالبات آموزش

مدلهای آموزش کیالی شیده اسیت. بنیابراین  موسسیات و 

نهادهیای تصییلی  سییاز آموزشییی در هسیی  وی مصییادیق 

کللی و داربردی شایسی وی هسی ند تیا ب واننید آن را در 

قالی یک م لوکه مدون و منس   در برنامه های درسیی 

هنیوز راه درازی بون انند. با این حال به ن ر می رسد ده 

در ای ییاد چنییین برنامییه ای در پیییش اسییت )مییاتلو و 

(. ارزشییابی 2014ب ویالروئیل و درونیا 2013والچپولوو 

  یهیشیواهد و ن  یهلع آور ندی  فرا یس ویبر شا یمب ن

در  رنیدهیادخی شیرفتیو دامنیه پ دیاییتدر میورد  یریخ

 شایسی ویاست.  یحرفه ا یاس انداردهاههت رسیدن به 

 بییر و در واقییعاز تسییلص صییرف بییر ا الکییات اسییت  فراتییر

در چیارچوب م شی ل از  یماهرانه دانش واقعی یسازمانده

  تعامیل  ی  اخیال  حرفیه ا یاس دالل   یارتبا  یمهارتها

  .اسیت یفرهنوی یو آخاه یفرد نیب ی  رف ارها یاه لاک

این ش ل ارزشیابی مل ن است مس لز  ابزارهای م عددی 

ه خیییری و سیین ش  مشییاهده  ارائییه هلچییون ابییزار انییداز

 (.2014بازخورد و ن ایر آن باشد )هانیچون 

  در 1990آموزش مب نیی بیر شایسی وی در اواییل دهیه 

هریان فشار برای بازسازی صنعت و برنامه اصالحات ملیی 

آموزش در اس رالیا معرفی شید. اسی انداردهای شایسی وی 

وب در صنعت تعیین و به کنوان یک ویژخی اصیلی چیارچ

ملی معرفیی شیدند. بیه ایین وسییله آمیوزش مب نیی بیر 

شایسیی وی بییرای بییه رسییلیت شییناخ ن نیییروی ک ییی  
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مردز تربیت »  1998اندازی شد. در سال آموزی راهمهارت

در اس رالیا  ییف وسییعی از دیاربران « ای و ارزیابیحرفه

نار از نلایندخان  300آموزش مب نی بر شایس وی  شامل 

های بازرخییانی  مییدیران ن  اتحادیییهصیینعت  دارفرمایییا

آمیوزان را آموزشی  هنرآموزان  معللان  هنرهویان و دانش

در هله ایاالت و منا ق اس رالیا مورد ارزشییابی قیرار داد. 

 (1396)صلوتی 

در انولس ان کالقه به آموزش مب نی بر شایس وی به چند 

 ها افزایش نرخ بی اری  آمیادهدلیل شروع شد. در میان آن

نشدن هوانان برای دار و مهیارت در بزرخسیالی مشیهودتر 

هیا در محییص دیار توهیه به سطح مهارتبود. کالوه بر آن 

شید. بیه هلیین سیبی  در سیال بیش ری نشیان داده می

تیسیی  شید و « ایشورای ملی صالحیت حرفه»  1986

ن ا  مب نی بر ارزشیابی شایس وی مرتبص بیا اسی ادا  را 

آسییا نییز دشیورهایی ماننید میالزی و  به وهیود آورد. در

های اخیر آموزش مب نی بر شایسی وی را سنواپور در سال

اند. در اییران در اصالحات آموزشی مورد اس ااده قرار داده

و در سیند تحیول بنییادین آمیوزش و  1390نیز در دهه 

پرورش  بر آموزش مب نی بر شایس وی تیدیید شیده و بیه 

ای بیه ای آموزش فنی و حرفیههصورت آزمایشی در برنامه

(. از هلله ضرورت های 1395اهرا درآمده است )حیدری 

پژوهش در ارتباط با سن ش و ارزشیابی آن اسیت دیه در 

فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهلیی بیه کهیده دارد. 

سند تحول بنیادین آموزش و پیرورش در حقیقیت برنامیه 

ترین خسی رده باشد. ی ی ازراهبردی آموزش و پرورش می

های دیایی  افزاری است ده با تیدید بر هنبههای نر  رح

رابطه کناصر ن ا  در درون و با محیص پیرامون و مباحی  

های توسیعه ساخ اری تدوین شده است. قللرو سند کرصه

اکیی  از اق صییادی  اه لییاکی و فرهنوییی را در آمییوزش و 

دنید. یها تعیین ت لییف مخیرد و برای آنپرورش دربرمی

های اساسیی خیریاین سند پایه  مالک و راهنلای تصلی 

برای هدایت  راهبری  ن یارت و ارزشییابی ن یا  تعلیی  و 

تربیت رسلی کلومی به من ور تحقق تحوالت مح وایی و 

(. ضرورت پیژوهش حاضیر 2014ساخ اری است )رکنایی 

براساو هدایت  راهبری  ن ارت و ارزشیابی ن ا  تعلیی  و 

رسلی کلومی به من ور تحقق تحیوالت مح یوایی  تربیت

در رابطه  یپژوهش یبا توهه خأل ها. بنابراین مشهود است

 یادینتحول بن سندبراساو  یس ویبر شا یمب ن یابیارزش

و ضیرورت  ییتبا توهه به مطالی ارائه شده  اهل ینهلچن

بییر  یمب نیی یابیارزشیی یدر رابطییه ارائییه الوییو یپژوهشیی

مشهود اسیت. لیذا  یادینتحول بن براساو سند یس ویشا

بییر  یمب نیی یابیارزشیی یهییدف از پییژوهش حاضییر الوییو

در مییدارو  یییادینتحییول بن سییندبراسییاو  یسیی ویشا

 یای( بود.مطالعه د )یکم وسطه سلا  

 روش کار

وع نداربردیب از -روش پژوهش برحسی هدف  بنیادی     

دیای و از نوع اد شافی م والیب برحسی زمیان خیردآوری 

 ها و یا ماهیتبرحسی روش خرداوری داده و   مقطعیداده

 یلایشی بود.پ-و روش پژوهش  توصیای

هامعه مورد مطالعه در مرحله دیای شامل دلیه خبرخیان 

و م اصصییین حییوزه مییدیریت اموزشییی  صییاحبن ران 

و هل یاران  دانشواهی   نیروهای س ادی آموزش و پرورش

د. در مرحلیه باشیواحد سلا دانشواه ازاد غرب دشور  میی

مقییدماتی بییه من ییور آخییاهی از ن ییر خبرخییان موضییوع  

های نیله ساخ ارمند م عدد صورت خرفت. فرایند مصاحبه

مصاحبه به خونه ای  راحی شد دیه بعید از هیر مصیاحبه 

داده ها ددخذاری و تحلیل شدند تا ضلن شناسیایی ابعیاد 

مطرح شده توسص صاحبن ران اولیه  این ابعاد در مصاحبه 

اصیل  بیر اسیاوح ی  نلونیه ی بعدی پیویری شوند. ها

 ده داده یافتیعنی ح   نلونه تا هایی افزایش  بوداشباع 

ها رسید نیازی ها به اشباع برسد و زمانی ده به اشباع داده

در این مطالعه  به افزایش تعداد افراد نلونه نیستب بنابراین 

 15 ناررسید . در  ی ان ا  مطالعه بیا 15ح   نلونه به 

 (.1نار از ناب ان مصاحبه ای ان ا  شد)هدول 
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 های مصاحبه با خبرگان. سؤال1جدول 

Table 1. Questions of interviews with experts 
 سؤال ردیف

 به نظر شما  برای ارزشيابي مبتني بر شایستگي چه مولفه هایي از اهميت بيشتری برخوردار است ؟ 1

 ب نظر در حوزه آموزش ، پدیده های اساسي و تاثير گذار بر ارزشيابي بر پایه شایستگي در حال حاضر چه مي باشد ؟از نظر شما به عنوان صاح 2

 اشد ؟از نظر شما به عنوان صاحب نظر در حوزه آموزش ، زمينه و امکانات مورد نياز در ارزشيابي مناسب مبتني بر شایستگي در حال حاضر چه مي ب 3

 دام حوزه هایي از آموزش فني و حرفه ای به ارزشيابي مبتني بر شایستگي نياز است را نام ببرید؟به نظر شما در ک 4

5 
ي بر شایستگي از نظر شما به عنوان صاحب نظر در حوزه آموزش و پرورش ، بر پایه سند تحول بنيادین ، عوامل بازدارنده در بهبود فرایند ارزشيابي مبتن

 در حال حاضر چه مي باشد؟

6 
چه  از نظر شما به عنوان صاحب نظر در حوزه آموزش ، راهکارهای اجرای ارزشيابي مناسب بر پایه شایستگي در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش

 مي باشد؟

در این پژوهش برای رکایت  مالح ات اخالقی موارد زییر 

 ان ا  شدت

هیا و اسیامی مصیاحبه نا  بودن پرسشینامهرکایت حق بی

 های نا  افرادبا و اس ااده از دد بههشونده

 توضیح اهداف و مراحل ان ا  مطالعه 

 دنندخانبداش ن ا الکات مشاردتمحرمانه نوه

دننیدخان در اخ یار خذاش ن ن ایج پژوهش برای مشیاردت

 هابدر صورت درخواست آن

 داو لبانه و اخ یاری بودن شردت در پژوهشب

 هابدسی اهازه برای ضبص مصاحبه

 هابداری داده  دستکد

 رکایت امانت در اس ااده از منابع.

هییای الز  در محییل دییار پژوهشییور پیی  از هلییاهنوی

صوت و بیا شونده حضور یاف ه و با اس ااده از ضبصمصاحبه

شونده م اللات مصیاحبه را ضیبص دسی اهازه از مصاحبه

درد و ددها اس اراج شد . الب ه این کلل بعید از هیر بیار 

 16و  15خرفت و پژوهشیور در مصیاحبه  ورتمصاحبه ص

دریافت ده دد هدییدی بیه دیدهای قبلیی اضیافه نشید و 

شیونده بعیدی ادامیه بنابراین فرایند مصاحبه را با مصاحبه

غیراز پژوهشور یک م اصص آمیار و ی یی از نداد  الب ه به

اساتید دانشواه درباره ددها ن ر دادند. در حیین مصیاحبه 

در میورد شاخصیهای مناسیی خیص  آوری ن یراتبه هلع

مشی خذاری پرداخ ه شد و کوامل اصلی و فرکی موردن ر 

تیا  30بررسی و نهایی شد. مدت زمان ان ا  مصاحبه بین 

اهرا  1399دقیقه بود و فرایند مصاحبه در اوایل پاییز  90

شد. بعد از ان ا  مصاحبه از روش ددخذاری باز  ددخذاری 

در این پژوهش  ااده شد. محوری و ددخذاری خزینشی اس

موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آخاهانه  تضلین حیری  

خصوصی و رازداری رکایت شید. هلچنیین زمیان ت لییل 

پرسشنامه ها ضلن تیدید بیه ت لییل تلیامی سیهال هیا  

شردت دنندخان در مورد خروج از پژوهش در هر زمیان و 

ان داده ارائه ا الکات فردی ما ار بودند و به آنهیا ا لینی

شد ده ا الکات محرمانیه میلانید و ایین امیر نییز دیامال  

رکاییییت شییید. پیییژوهش حاضیییر بیییا دییید اخیییال  

IR.IAU.TMU.REC.1399.791 .ثبت شد 

 یافته ها

ناراز مطلعین دلیدی و  15های باآوری دادهبرای هلع     

دارشناسیان ارشید و  -خبرخان شامل اکضای هیات کللی 

رش و سییلا دانشییواه آزاد سیی ادی وزارت امییوزش و پییرو

اسییالمی غییرب دشییور در مصییاحبه شییردت دردنیید و بییه 

بعید  3پیژوهش از  وردلی مشاصات مصاحبه شیوندخان 

میرد  ۱۲زن و  3 یتن ر هنس . ازقرار خرفت یمورد بررس

و  ین یر رتبیه کللی از .پژوهش شیردت دیرده انید یندر ا

سیطح  ینار دار ۱۵و  یسان نار فو  ل ۲ یلیمدرک تحص

  .هس ند یتاصص یدد ر التیتحص

نایر از  ۴  نار از روسا بودند۴ن ر محل خدمت و کنوان  از

نار ه  داردنان با  ۴و  یراننار از مد ۳ ینهلچن ین معاون

 .هس ند ییسابقه اهرا
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سیال  ۴۰تیر از  ییننایر پیا یکاز مصاحبه شوندخان فقص 

 ینار ه  باال ۴سال هس ند و  ۵۰تا  ۴۰ یننار ب ۱۱  دارد

 .ال سن دارندس ۵۰

بعد از ان ا  مصاحبه و ضبص آنها دد خزاری باز و دد خیزار 

ی محوری مصاحبه ها ان ا  شد بعد از  بقه بندی دد ها 

هیای حاصیل از نهایت بعد از فرایند تحلیل دیایی   یاف یه

وتحلیل  حول محور هیدف اصیلی قیرار خرفیت و بیا ت زیه

خییذاری پیونیید دادن دییدها )ددخییذاری بییاز(  ماییاهی  )دد

باشید. ن یایج حاصیل از تحلییل محوری( مشاص شید می

 92تحلیل سواالت مصیاحبه نشیان میدهید دیه از مییان 

مولاه فرکیی  21مهلاه اصلی و  6شاخص )خویه( موهود  

 قابل شناسایی است. 

 ساختاریافته. کدگذاری نهایي حاصل از تکنيک مصاحبه نيمه2جدول 

Table 2. Final coding of semi-structured interviews 

 سازه
کدگذاری 

 انتخابي
 کدگذاری محوری

 کدمفهوم

 )کدگذاری باز(
 کد مصاحبه شونده مفاهيم

ن
س سند تحول بنيادی

ي بر اسا
ي بر شایستگ

ي مبتن
ی ارزشياب

مولفه ها
 

ي
ص

ص
ي تخ

ي فن
شاایستگ

 

توانایي های علمي  

 وفني

MRA1  علمي و اجرایي در محيط اموزشي .توانایي I11, I6, I5, I1, 

I4 

MRA2 . مشارکت در  جامعه آموزشي I9, I2, I8, I6 

MRA3  یادگيری ویاددهي در محيط اموزشي .هماهنگي بين I6, I3, I9, I2, I7 

MRA4 . ارائه ی پيشنهادات خبره در محيط اموزشي I9, I7, I8, I5 

MRA5  در محيط اموزشي .هماهنگي گفتار و رفتار I8, I2, I10, I7, 

I5 

 ادراک توسعه محوری

MRS1 
و  يپژوهش ،يآموزش یبه تنوع و اصالح کارکردها شتريتوجه ب

 توسعه محور یهادر برنامه يخدمات

I6, I3, I5, I12, 

I4 

MRS2 
و  یيبا بخش های مختلف اجرا  يموسسات اموزش نيب ونديپ

 .اقتصادی
I3, I6, I10, I11 

MRS3 
و مثبت آنها و  ينکات منف نييشته و تبهای گذبرنامه يبررس

 .توسعه محور یزیوبرنامه ر ياستفاده آن در طراح
I9, I7, I6 

 تخصص گرایي

MRD1 
 توجه به حوزه ارزشيابي آموزشي به عنوان یک حوزه تخصصي

 در تدوین محيط اموزشي مناسب .
I10, I1, I12, 

I14 

MRD2 در محيط اموزشي استفاده مناسب از  پایگاه های اطالعاتي I12, I5, I1, I7 

MRD3 
توجه به ميزان اگاهي از دانش تخصص ومهارت خود در محيط 

 اموزشي .
I3, I7, I10, I8 

 استعداد محوری

MRF1 ياموزش طياموزش در مح انیاستعداد فراگر زانيتوجه به م I4, I8, I7, I6, I1 

MRF2 
 رانيرشد فراگ یبرا  يمساعد آموزش طيآوردن مح فراهم

 مستعد.
I8, I10, I4, I11 

MRF3 
توجه به استعداد ها در سند  هیدر تحقق چشم انداز برپا تیجد

 اموزش وپرورش . نیاديبن

I9, I5, I4, I3, 

I11 

MRF4 يکشور به رفاه اجتماع يابيدست یتوجه به استعداد ها برا. I5, I2, I8, I11, 

I6 

MRF5 
توحه به استعدادها  در  هیبرپا  یيو اجرا يعلم یيتوجه به توانا

 ياموزش طيمح
I10, I9, I1, I11, 

I3 

 

ي
ي اخالق

شایستگ
 

احترام به ارزش ها 

 وضوابط

MHG1 
ودیدگاه های ارزش محور در انداز  جدیت در تحقق چشم

 محيط اموزشي .
I3, I7, I12 

MHG2  در محيط  اموزش .هماهنگي گفتار و رفتار I5, I1, I12 

MHG3  با ضوابط در اجرای دستوالعمل های اموزشي .همسویي I4, I7, I12, I10 

MHG4 رعایت اسناد باال دستي در اجرای برنامه های اموزشي I4, I7, I7, I5, I3 

MHG5 
با واقعيت موجود و بسترهای عيني اهداف تدوین شده ارتباط 

 اعم از اقتصادی،سياسي و فرهنگي
I7, I9, I5, I11 

ی 
مولفه ها

ي 
ي مبتن

ارزشياب

ي 
بر  شایستگ

س سند 
براسا

ن
تحول بنيادی

 

 پاسخگویي 
MHH1  بين کارکنان در پاسخگویي .بينش جمعي و همگرایي وجود I9, I6, I5, I1, I4 

MHH2 . دوری از اعمال سليقه در تصميمات اموزشي واجرای ضوابط I4, I8, I1, I3, I7 

 ت در پاسخگویي به سئواالت اموزشي .شفافي MHJ1 وظيفه شناسي
I12, I6, I5, I4, 

I1 
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MHJ2 .. دستيابي به جامعه ای  آموزشي مسئوليت پذیر I10, I8, I9, I7 

MHJ3 
ایجاد جو مناسب برای توسعه علم وفناروی باایجاد هماهنگي با 

 سایر نهادها.
I1, I12, I5, I10 

ي
الق

ي  اخ
ي بر شایستگ

ي مبتن
ارزشياب

 

 عهد پذیریت

MQK1 دوری از شعار گرایي و ادراک وظيفه شناسي در رفتار عملي I3, I1, I5, I10, 

I12 

MQK2 
و طراحي  نویسي های برنامهبازنگری در شيوهوجود الزام در 

 خط مشي.
I9, I8, I1, I3, I2 

MQK3 
و  های گذشته و تبيين نکات منفي و مثبت آنهابرنامه بررسي

 ر محيط اموزشياستفاده آن د
I11, I7, I10, I3, 

I9 

MQK4 
 توجه به حوزه ارزشيابي آموزشي به عنوان یک حوزه تخصصي

 در محيط اموزشي
I4, I5, I1, I6 

MQK5 
در تدوین برنامه  گرا و نظام مند و غلبه تفکر جزءنگر نگرش کل

 های اموزشي ..
I8, I1, I3, I2 

MQK6 ی جامع ارزشيابيدم تبعيت کامل از یک الگوع. I5, I8, I3, I2 

MQK7 
اعتقاد به مستحکم شدن محيط اموزشي با استفاده از برایند  

 تعهد ها و توانمندی ها .
I7, I8, I4, I6, I2 

ن
س سند تحول بنيادی

ي بر اسا
ي شایستگ

ي مبتن
ی ارزشياب

مولفه ها
 

ي
الق

ي اخ
ي برپایه شایستگ

ارزشياب
 

 خوداگاهي

MQK1 
واگاهي از وضعيت تخصصي وحرفه ای خود در  توجه به کنترل

 محيط اموزشي  .
I10, I8, I9, I7 

MQK2 
کنترل واگاهي و هماهنگي  با نهادها و سازمانهای مختلف در 

 توسعه اموزشي
I1, I12, I5, I10 

MQK3 توجه به منافع خود در یادگيری  ویاددهي در محيط اموزشي I3, I1, I5, I10, 

I12 

MQK4  مناسب اموزشي .در ایجاد  خود  توانایيآگاهي از I9, I8, I1, I3, I2 

 خودکارامدی

MQK5 اعتقاد  به کارکرد خود در محيط آموزشي I11, I7, I10, I3, 

I9 

MQK6 
برخورداری از عملکرد اگاهانه خود در محيط اموزشي  متکي 

 بر توانمندی ها .
I4, I5, I1, I6 

MQK7 
ز برنامه های کارامد خود در پيشرفت وتوسعه برخورداری ا

 محيط اموزشي .
I8, I1, I3, I2 

MQK1 
توجه و تاکيد بر تحقيقات کارامد تخصصي خود  در محيط 

 اموزشي .
I5, I8, I3, I2 

MQK2 
پایبندی  وکارامدی خود شناسي در  محيط اموزشي  متکي بر 

 اصول اخالقي .
I7, I8, I4, I6, I2 

MQK3 
گيری های منطقي وکارامد خود در برخورداری از  تصميم

 محيط اموزشي
I10, I8, I9, I7 

MQK4  محييط اموزشي .در   گيری صميمخود  تتمرکز وجود I1, I12, I5, I10 

ي
ص

ص
ي وتخ

ي فن
ي برپایه شایستگ

ارزشياب
 

 مهارت اموزی

MQL1 بررسي ميزان مهارت کسب شده واستفاده در بخش اموزش I7, I8, I4, I6, I2 

MQL2 ميزان اثربخش بودن مهارت های کسب شده I10, I8, I9, I7 

MQL3 . ميزان استفاده بهينه از مهارت های کسب کرده I1, I12, I5, I10 

MQL4 کيفيت مهارت کسب شده  واستفاده آن در محيط اموزشي I3, I1, I5, I10, 

I12 

 صالحيت حرفه ای

MQL5 رفتن ميزان صالحيت حرفه ای کسب  شدهدر نظر گ I9, I8, I1, I3, I2 

MQL6 
محيط اموزشي  در زمينه آموزشي با پيشرفت در نظر گرفتن 

 استفاده ازميزان مهارت حرفه ای
I11, I7, I10, I3, 

I9 

MQL7 
برخورداری از توانمندی حرفه ای در تدریس و یادگيری 

 ویاددهي .
I7, I8, I4, I6, I2 

 پذیرش نواوری

MQL8  در حوزه اموزش پذیرش نواوری   بررسي ميزان I10, I8, I9, I7 

MQL9 
توجه بر تقویت خالقيت نوآوری ، جستگوگری، شهامت و خطر 

 پذیری در اموزش .
I1, I12, I5, I10 

MQL10 
ادراک رفع نيازهای اجتماعي ، اقتصادی و علمي کشور.با 

 محيط اموزش کاربردی کردن  وخالقيت در
I3, I1, I5, I10, 

I12 
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 انضباط آموزشي

MPX1 توجه به نظم مستمر در اجرای برنامه های اموزشي I9, I8, I1, I3, I2 

MPX2   توجه به انضباط کاری ورفتاری در محيط اموزشي . I11, I7, I10, I3, 

I9 

MQL1 
های تتوجه به  نظم  در اجرای دستوالعمل ها  در توسعه فعالي

 آموزشي
I4, I5, I1, I6 

 

 بالندگي آموزشي
MQZ1 

برخورداری از برنامه های کارامد خود در پيشرفت وتوسعه 

 محيط اموزشي .
I9, I2, I3 

MQZ2 های بالندگي اموزشي .طراحي واجرای برنامه I7, I3, I10, I12, 

I10 

 اثربخشي عملکرد

MQL1 
در تدوین  آموزشي  های فعاليتهای  توجه به نتایج و یافته

 برنامه ها
I5, I7, I9 

MQL2 های آموزشي در کنار توسعه کميبهبود ارتباط کيفيت فعاليت I12, I4, I2 

MQL3  محيط اموزشينقشه راه برای آیندهو ترسيم تعيين . I1, I7, I3, I5 

 

تیوان شاخصیهای ارزشییابی با توهه به تحلیل دیایی میی

او سند تحول بنیادین امیوزش مب نی بر شایس وی بر اس

 ارائه نلود.  1وپرورش را به صورت نلودار 

 

 
 رورشپ و آموزش  يادینبر اساس سند تحول بن یستگيبر شا يمبتن يابيارزش یها شاخص. 1نمودار 

Figure 1. Competency-based evaluation indicators based on the Fundamental Reform Document of 

Education 

 

 بالندگي  اموزشي

 صالحيت حرفه ای

 اثر بخشي عملکرد

 پاسخگویي

 وظيفه شناسي  

 احترام به ارزش ها
 

ارزشيابي برپایه 

 شایستگي اخالقي

 

 تعهد پذیری

  خودکارامدی

  خوداگاهي

ارزشیییيابي برپاییییه 

 شایسیییتگي فنیییي
 وتخصصی 

 تخصص گرایي محوری استعداد

 

 شناخت توانمندی فني توسعه محوری

ارزشيابي برپایه شایستگي 

 حرفه ای

 مهارت اموزی 

 پذیرش نواوری

 انظباط آموزشي 

 

مولفه های 

ارزشيابي برپایه 

 شایستگي
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 های اصلي ارزشيابي مبتني بر شایستگي برپایه سند تحول بنيادینای در شاخصتک نمونه t. آزمون 3جدول 

Table 3. One-sample t-test of the main indicators of competency-based evaluation based on Fundamental 

Reform Document 

 t شاخص های اصلي
 

 هاتفاوت ميانگين سطح معناداری درجه آزادی
 فاصله اطمينان

 ميانگين
 حد باال حد پائين

 510/3 686/3 121/3 510/0 005/0 347 814/4 شایستگي اخالقي

 38/3 409/3 221/3 381/0 000/0 347 940/2 شایستگي حرفه ای

 481/3 557/3 329/3 481/0 000/0 347 815/3 شایستگي فني وتخصصي

 315/3 618/3 391/3 509/0 001/0 347 509/3 ارزشيابي مبتني بر شایستگي

هیا معناداری آزمونو سطح  3با توهه به داده های هدول 

   وی اخالقیییشییاخص )ارزشیییابی برپایییه شایسیی 3در 

ارزشیابی برپاییه شایسی وی حرفیه ای  شایسی وی برپاییه 

عنیی بیین . یباشید وی فنی وتاصصی( معنادار مییشایس

( 3میزان میانوین های محاسبه شده و مییانوین هامعیه )

شییود و چنییین اسیی دالل تاییاوت معنییاداری مشییاهده مییی

شییود دییه پاسییادهی معللییان وهنرامییوزان مییدارو مییی

ت موهییود وهنرسیی ان م وسییطه سییلا نسییبت بییه وضییعی

بیا مییزان مییانوین هامعیه از  ارزشیابی برپایه شایسی وی

 لحاظ آماری م ااوت است. 

 نتیجه گیریبحث و 

اخیییرا  در بعضییی « آمییوزش مب نییی بییر شایسیی وی»     

دشورها مورد توهه قرار خرف ه است. در این نوع آمیوزش  

تقریبا  هله افراد در صورت داشی ن زمیان دیافی و فیراه  

توانند به شایس وی برسند. هدف این نیوع بودن شرایص می

ن یر  های میوردآموزش آن است ده افیراد بیه شایسی وی

براساو اس انداردهای تعیین شده در برنامه درسی دسیت 

 یابند.

به  ”competency“و هلچنین  ”competence“واژه 

دیایت و میزان برخورداری از صات شایس ه بیودن اشیاره 

در تعریییییف دللییییه « فرهنییییس آدسییییاورد»دارنیییید. 

“competence”  برخیورداری از »به کنوان صات  آن را

تعرییف « آمیز بعضی از دارها  موفقیتدانش و توانایی ان ا

دند و به کنیوان صیات بیرای افیراد بیه فیردی ا یال  می

 (.1384دند ده دارآمد و توانلند باشد )یوسای  می

آموزش مب نی بر شایسی وی  بیه تایاوت اسی عداد افیراد  

بیش ر نواه تااوت زمانی دارد. در این دیدخاه و بیر مبنیای 

ای هنبیه بیود و نبیود رفهپذیرش این منطق  شایس وی ح

ندارد  بل ه شایس وی بیه کنیوان مسییری در ن یر خرف یه 

شود ده این نقطیه آغیازین دارد و در تیدار  مسییر بیه می

رسی  دیه حیداقل شایسی وی بیرای پذیرف یه ای مینقطه

شدن در حرفه وهود دارد. این مسیر تیا حید شایسی وی و 

ن بیرای آن تیواتسلص حد کالی ده نقطه پایانی دقیقی نلی

 (.2ت 1384یابد )یوسای  قائل شد  ادامه می

در مقابل ن ریات دیوری وهود دارند ده تااوت افراد را در 

پندارنید و اس عداد  نه فقص زمانی  بل یه بیشی ر روانیی می

ها و ها  سییلیقهمع قدنیید دییه اسیی عدادها تییابعی از کالقییه

های افییراد ه سییند و ن ییا  انویزشییی افییراد در خواسییت

هییا ها از ن ییا  روانییی آنهییا و شایسیی ویراخیییری مهارتف

 (.1384دند )یوسای  تبعیت می

ارائه الووی ارزشیابی بر پاییه شایسی وی مب نیی بیر سیند 

ان یا   غدغیهترین دپرورش   مه  تحول بنیادین اموزش و

این پژوهش است. پ  مسلله اصلی پژوهش کبارت اسیت 

فقدان الووی مناسی  برای ارزشیابی برپایه شایس وی »ازت 

 است. « 

دهد دیه ن ایج حاصل از تحلیل سواالت مصاحبه نشان می

بعیید اصییلی و  3شییاخص )خویییه( موهییود   92از میییان 

 مولاه فرکی قابل شناسایی استت16

ای شیاملت مهیارت اییه شایسی وی حرفیهارزشیابی برپ -1

ایی  پیذیرش نیوآوری  انضیباط آموزشی  صیالحیت حرفیه

 آموزشی بالندخی آموزشی اثرباشی کلل رد.

ارزشیابی برپاییه شایسی وی فنیی و تاصصیی شیاملت  -2

های اموزشیی  ادراک توسیعه محیوری  شناخت توانلندی

 خرایی و اس عداد محوری.تاصص
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هییا  لت اح ییرا  بییه ارزششایسیی وی اخالقییی شییام -3

شناسییی  تعهدپییذیری  خودآخییاهی  خوددارآمییدی وظیاه

 وپاساوویی .

دسیت آمیده حیادی از آن اسیت دیه درخصیو  ن ایج به

الووی ارزشیابی مب نی بر شایس وی بر پاییه سیند تحیول 

مهلایه  16بنیادین آموزش و پرورش سیه مهلایه اصیلی و 

ند. ن یایج ایین اهای آن شناسایی شدهفرکی با زیرم لوکه

( و آرچیبالید و هل یاران 2019یاف ه با پژوهش نیاچیور )

(  1391(  محلدی و هل اران )1395(  بازرخان )2018)

 ( هلسو هس ند.2016( و زلر و هل اران )1390باراف ن )

( ارزشییابی نیوکی 2017از ن ر خارسیا لوپز و هل یاران )

انوییزه هیا  خذاری به من ور توسیعه منیابع مهارتسرمایه

دانییش انسییانی اسییت و ارزشیییابی مب نییی بییر شایسیی وی 

روی ییردی تلییوری محییور بییوده و بییدین لحییاظ  مسیی لز  

باشید. از ن یر چیین روی ردی هدید در این خصیو  می

آمیز ان یا  ییک ( شایس وی  توانایی موفقیت2016ورک )

دار و پایان رسیدن آن بیه ن ی یه کیالی اسیت. هلچنیین 

( مع قدنید روی یرد ارزشییابی 2019دیللوره و ب یورک )

مب نیی بییر شایسی وی بییر دسی اوردهای یییادخیری تیدییید 

دنیید. در یییک نوییاه دلییی  در مبحیی  دسیی اوردهای می

یادخیری دو هدف محوری وهود داردت اول تعیین و تدوین 

دسیی اوردهای  دسیی اوردهای یییادخیری و دو  سیین ش

به توان های آموزشی خوب مییادخیری ده در سایه برنامه

 هر دو هدف مذدور نائل شد.

( مع قدند ده اخر ارزشیابی بیه 2013سن رول و فالنی ن )

توانید نقیش ماییدی در سیازخاری خوبی ان ا  خییرد  می

نیازهای فیردی  نیازهیای سیازمانی ایایا دنید. هلچنیین  

ها م بورنید بیرای تواند ابزار مایدی باشد دیه سیازمانمی

سلت اهیداف راهبیردی  ها بهسازماندهی و هدایت فعالیت

 خود از آن اس ااده دنند.

( 2016هلچنییین براسییاو پییژوهش روزو دوزنسیی  )

های ها ییا صیالحیتترین شایسی ویارزشیابی ی ی از مه 

شیلار های آموزشیی بهاصلی و ضروری بیه وییژه سیازمان

رسید دیه اصیول شایسی وی فنیی و رود و بیه ن یر میمی

محوری ی توسیعه ها ی ادراکتاصصی )شناخت توانلندی

خرایی ی اسیی عدادخرایی ی اسیی عدادمحوری( تاصییص

ای آموزی ی صالحیت حرفهای )مهارتهای حرفهشایس وی

پذیرش نوآوری ی انضباط آموزشی ی بالندخی آموزشی ی  ی

ها اثرباشی کلل رد( و شایس وی اخالقی )اح را  به ارزش

ی ی شناسی ی تعهدپذیری ی خودآخاهی پاساوویی ی وظیاه

خوددارآمدی( ه  باید در ارزشیابی مب نی بیر شایسی وی 

مورد توهه قرار خیرد. ارزشیابی در فرایند توسیعه سیرمایه 

انسانی نقش مهلی به کهده دارد  صرف ن یر از این یه در 

های آموزشیی هنرس ان ان ا  شود یا این ه خارج از برنامه

 رسلی ان ا  خیرد و ییا در حیین شییل ییا بیرای ارزییابی

ت ارب حاصل در  ول زندخی به دار برده شود. ارزشییابی 

العلر اسیتب هی  بیرای از هلله اهزاء مه  یادخیری میادا 

افراد ده به روشی برای ارزشیابی و اهدای خواهینامه مع بر 

در مراحییل ما لییف زنییدخی اح یییاج دارنیید و هیی  بییرای 

های آموزی دییه در پییی ارتقییاء برنامییهمهسسییات مهییارت

های ی ارزشیابی خود هس ند تا ب وانند سیاستپذیرتحرک

ای درازمدت خیود را تحقیق باشیند آموزشی فنی و حرفه

های دلی تحول در (. و براساو سیاست1395)اسلاکیلی  

( 1392آموزش و پرورش ابالغیی از سیوی رهبیر مع ی  )

آمییوزان بییرای های ارزشیییابی دانشتحیول بنیییادین شیییوه

پییرورش اسیی عدادها و شناسییایی نقییاط قییوت و ضییعف و 

آموزان ضروری بوده و براساو سند تحیول خالقیت دانش

محور بنیییادین  راحییی و اهییرای ن ییا  ارزشیییابی ن  یییه

هییای براسییاو اسیی انداردهای ملییی بییرای خذرانییدن دوره

تحصیییلی و روی ییرد ارزشیییابی فراینییدمحور در ارتقییای 

های تحصیییلی و روی ییرد تلایقییی )فراینییدمحور و پایییه

های تحصیییلی و هلچنییین محور( در سییایر پایییهن ی ییه

ارزشیییابی در برنامییه درسییی ملییی  ضییلن حاییظ درامییت 

های یییادخیری را فرصیی ی بییرای بهبییود انسییانی  داسیی ی

نامه آمیوزش و آمیوزان و هلچنیین توصییهموفقییت دانش

( بییرای ای ییاد 2015ای )یونسیی و  تربیییت فنییی و حرفییه

 .اس ااده از ا الکات
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ش خالی از نقصان نیست ده برخی از آنهیا ن ایج این پژوه

 کبارت اند ازت 

هیا در مقییاو بیزر  و ان یا  آوری دادهبه دلییل هلیع 

فرایند تحلیل و بررسی داده ها به صورت دس ی ده بسییار 

بود  پژوهشور در برهه از تحقیق بیا کید   زمان بر و سات

 ادامه مسیر مواهه شد. 

وضوع پژوهش بود ی ی از محدودیت های خس رده بودن م

 ده فرایند ت زیه و تحلیل ن ایج تحقیق را دشوار درده بود. 

 محدودیت دیور پژوهش نو بودن موضوع مورد بررسی بود. 

وهود ویروو منحوو درونا در سیطح دشیور و وضیعیت 

قرمز در ادثیر اسی انها و محیدودیت هیای تیردد از هل یه 

  مش الت هدی بوده است.
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ه الوویی برای ارزشیابی مب نی بر شایس وی بر اساو سند تحول ئپژوهش با هدف ارااین  چکیده:

 ین یر هیدف پژوهشی پژوهش از نیاباشد. دین آموزش و پرورش در مدارو م وسطه سلا  میبنیا
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 صاحبن ران  یاموزش تیریمد حوزه نیم اصص و خبرخان دلیه شامل آماری هامعه. می باشد بنیاد

مدارو سلا بود. روش نلونه خیری بیا اسی ااده از  و پرورش و آموزش یس اد یروهاین   یدانشواه

نار از خبرخان اشباع ن ری حاصل شید و ابیزار  15اشباع ن ری ان ا  خرف ه ده با ان ا  مصاحبه با 

پژوهش مصاحبه نیله ساخ اریاف ه می باشد و نهای ا  ت زیه تحلیل دالده هیا از  رییق دید خیذاری 

مولاه اصیلی شیامل  3ده است. در ارزشیابی مب نی بر شایس وی در ن ا  آموزش و پرورش ان ا  ش

ای  شایس وی اخالقی و شایس وی فنی و تاصصی  تیدیید میی ارزشیابی مب نی بر شایس وی حرفه

بیر  یس ویبر شا یمب ن یابیارزش یخصو  الوو از آن است ده در یدست آمده حادبه یجن اباشد. 

آن  هاییرم لوکهبا ز یمهلاه فرک 16و  یآموزش و پرورش سه مهلاه اصل یادینبن سند تحول یهپا
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