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چکيده:
فر آيند برنامه ريزي درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي از دو بخش دنياي کار و دنياي آموزش تشکيل شده است .در
اين پژوهش فرايند برنامه ريزي ،با استفااده از مطالعات استناد بين المللي و تجارب کشتورهاي مخفلف ،اسناد باالدسفي،
ديدگاه هاي خبرگان برنامه ريزي درستتي در اين حوزه و در بوته آزمايش قرار دادن طراحي و تدوين شتتده استتت .اين
پژوهش ،از نوع پژوهش کاربردي با جهت گيري به ستتمت پژوهش هاي از نوع تحقيق و توستتعه 1مي باشتتد .همچنين
فناوري مورد نياز( کاربرد علم در عمل براي رفع نياز) براي اجراي اين فر آيند در تمامي مراحل آن توليد شتده است .فر
آيند برنامه ريزي درسي در بخش دنياي کار به دو موضوع طراحي و تدوين اسفاندارد شايسفگي حرفه و طراحي و تدوين
استفاندارد ارزشيابي حرفه تقسيم مي گردد .مراحل طراحي شده شامل ده مرحله از مرحله اول تامرحله دهم مي باشد و
در طراحي و تدوين اين فر آيند از دو رويکرد ستيستفمي و رويکرد تحليلي به طور همزمان استفااده شده است .فر آيند
برنامه ريزي درس تي طراحي شتتده در اين تحقيق  ،در بيش از بيستتت زمينه بزرگ ش ت لي به عنوان الگوي مورد نظر در
طراحي و تدوين برنامه هاي درسي آموزش هاي فني و حرفه اي به کار گرففه شده است .اين پژوهش بخشي از پژوهش
کالن فرآيند برنامه ريزي درستي آموزش و تربيت فني و حرفه اي در نظر گرففه شتده است .ارائه نفايج پژوهش در کليه
مراحل به صتتورت پودمان (مادوالر) مي باشتتد .به گونه اي که بفوان هر مرحله را با توجه به محفواي ارائه شتده در همان
مرحله به صورت عملياتي انجام داد.
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ت
شکر و قدرداني
از مديريت محفرم دففر تاليف کفاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش ،همکاران محفرم در گروه راهبري اجراي طرح
و همکاران محفرم در گروه هاي شت لي که با بيش از سيصد نار از خبرگان دنياي کار و آموزش فني و حرفه اي در بخش
هاي گوناگون اقفصادي در ارتباط و تعامل بودند و زحمات بسيار زيادي جهت کاربردي نمودن اين طرح به جان خريدند و
همچنين اين پژوهش را مبني برنامه ريزي درستتي در نظام جديد مفوستتطه فني و حرفه اي و کاردانش قرار دادند ،کمال
تشتتکر و ستت استتگزاري دارم .همچنين از ناظر محفرم طرح ،جناب آقاي مهندس ابراهيم آزاد که در فر آيند اجراي طرح
پژوهش با راهنمايي هاي خود مس تير را هموار نمودند ،کمالي تشتتکر و قدراني مي نمايم .در نهايت از جناب آقاي مهندس
دورانديش و مهندس آقابابايي که در پشفيباني و ويراسفاري اين سند همکاري داشفه اند ،تشکر و قدرداني مي گردد.
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الف :مقدمه و ضرورت رح
در حدود دو دهه از عمر برنامه ريزي درسي آموزش هاي فني و حرفه اي در شاخه فني و حرفه اي و کاردانش موجود مي
گذرد .در اين مدت بر اساس مباني نظري و تجربي مي بايسفي دست کم چهار ارزشيابي بر اساس شاخص هاي دنياي کار
انجام مي شتتد اما آنچه تمرکز بر روي آن انجام گرفت تنها در قلمرو ديدگاه هاي دنياي آموزش بود .به عبارت ديگر عکس
العمل ها تحريک شده يا غير تحريک شده در دنياي آموزش در قالب اصالحات محفوايي در کفاب هاي برنامه هاي درسي
شاخه فني و حرفه اي و کاردانش انعکاس پيدا نمود .البفه بصورت حداقلي در اندک رشفه هايي تحوالت دنياي کار خود را
بر محفوي کفاب تحميل کرد که اين موضوع نيز در برنامه هاي درسي خود را نمايان ننمود .بنابراين ضرورت هاي اجفناب
نتاپتذير از نتاحيه موارد ذيل ستتتبب انجام اين پژوهش از طرف دففر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و
کاردانش گرديد:
 -9ت ييرات پر تاب فناوري و اثرات آن در م صوالت و مصنو ات نا ي از اي ت ييرات
 -2چشم انداز ايران در افق  9141و الزامات آن براي برنامه هاي درسي
 -3ضرورت اجراي ماده  29قانون برنامه پنجم توسعه در ارتقاء سطح آموزش هاي فني و حرفه اي به استانداردهاي جهاني
 -1ت ييرات نا ي از نقشه جامع لمي كشور و اثر آن بر روي آموزش هاي فني و حرفه اي
 -5افزايش پيچيد ي هاي دنياي كار و ت ييرات در وظايف و كار هاي حرفه ها و مشاغ بر اساس ن ارش جديد ايسکو .2442
 -6ت يير نظام آموز ي كشور
 -7فاصله رفت

ايست ي هاي دانش آموخت ان فني و حرفه اي و كاردانش از ايست ي هاي مورد انتظار دنياي كار بر اساس

پژوهش هاي انجام ده در دو دهه اخير
 -2افزايش بيکاري جوانان و نامتناسب دن توزيع نيروي كار در كشور
 -1سه ساله دن هنرستان ها و باز راحي برنامه هاي درسي
 -94الزامات كاربست چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي
 -99رقابت بي دانش آموخت ان دانش اهها و آموزش هاي فني و حرفه اي براي يک كار واحد بدلي توسعه نامتوازن آموزش
هاي دانش اه
 -92رقابت بي نيروي كار در سطح بي المللي
 -93حذف تدريجي استخدام در دولت و توسعه خودا ت الي و قراردادهاي موقت و كوتاه مدت
 -91رايط اقتصادي موجود در كشور

در ستطح بين المللي نيز در سال هاي اخير توصيه هاي بسياري در نوسازي آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده است.
براي نمونه در ستومين کنگره بين المللي آموزش فني و حرفه اي در سال  2012در شانگهاي چين توصيه هاي ذيل بيان
شده است:
 oارتقاء تناسب و ارتباط آموزش فني و حرفه اي


تدوين سازوکار هاي شناسايي مهارت مورد نياز



توجه به اقفصاد سبز



تلايق فناوري اطالعات و ارتباطات



توجه به نيازهاي محلي



مشارکت ذي ناعان
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توجه به حرفه هاي بدون نيروي کار

 oبهبود کيايت و عدالت و دسفرسي


بهبود فرآيند ياددهي و يادگيري



ارتقاء کيايت در محيط هاي گوناگون و تعريف اسفاندارها



ارتقاء مهارت هاي چندگانه (شايسفگي هاي غير فني )



بهبود کيايت براي گروه هاي محروم



بهبود برابري جنسيفي

 oتطبيق صالحيت ها و توسعه مسيرهاي آموزشي


توسعه مسيرهاي انعطاف پذير بر اساس صالحيت هاي حرفه اي مبفني بر پيامد



ارتباط آموزش فني و حرفه اي و آموزش عمومي



توسعه نظام هدايت ش لي

 oبهبود پايگاه شواهد و مدارک


تقويت ابزارهاي جمع آوري داده



بهبود ظرفيت هاي ملي جهت اسفااده از شواهد



تقويت پژوهش ها



انسجام بين اطالعات ملي و اسفانداردهاي بين المللي

 oتقويت مديريت و مشارکت


تقويت مشارکت تمام نمايندگان ذي ناعان



توسعه مشارکت هاي در چارچوب همکاري هاي منطقه اي

 oافزايش سرمايه گذاري در آموزش فني و حرفه اي و تنوع مالي


شناخت آموزش فني و حرفه اي به عنوان سرمايه گذاري در سرمايه انساني



تنوع مالي در منابع با مشارکت همه ذي ناعان



ارتقاء طرح هاي تامين منابع مالي براي گروه هاي محروم بويژه در مشاغل سبز

 oحمايت از آموزش فني و حرفه اي


تاکيد بر نقش آموزش فني و حرفه اي در پيسرفت اقفصادي و انسجام اجفماعي



ارتقاء منزلت آموزش فني و حرفه اي و جذابيت در ميان افراد جامعه

اين موارد موجب شد اين پژوهش انجام و برخي از اين ضرورت ها که چالش هاي اساسي آموزش هاي فني و حرفه اي مي
باشد به فرصت تبديل شود و از تبديل آن به تهديد جلوگيري شود.
البفه در حين اجراي پروژه ،تصتويب چند ستند مهم ديگر در ستطح ملي بر ضرورت هاي اجراي اين پژوهش تاکيد مجدد
داشت:
 سياست هاي كلي ا ت ال كشور سياست هاي حمايت از كار و سرمايه ايراني سند ت ول بنيادي آموزش و پرورش سياست هاي كلي ت ول در آموزش و پرورش -برنامه درسي ملي ايران
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مستاله اصتلي ناستازگاري وضتع موجود آموزش فني و حرفه اي با وضع مطلوب مورد توجه ضرورت هاي فوق الذکر است.
پژوهشتگر براي پاستخگويي به اين موارد با استفااده از تجارب جهاني و مباني نظري و پژوهش هاي بين المللي قصد دارد
چارچوب ماهومي و عملياتي ارائه و مرحله به مرحله با مدل توسعه يابنده ماهومي و عملياتي آن را بکار ببندد.
ب :اهداف رح پژوهش
-9

راحي و تدوي فرآيند برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي

 -2بستر سازي در بکار يري برنامه هاي درسي فني و حرفه اي مبتني بر ايست ي
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 -3ارتقاء صالحيت هاي حرفه اي كار ناسان برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي
 -1ت کيک مليات برنامه ريزي درسي به دو حوزه دنياي كار و دنياي آموزش
 -5انجام مطالعات نيازسنجي

لي و ت لي حرفه ها بر اساس استاندارد ايسکو

 -6راحي ال وي تهيه و تدوي استاندارد هاي ملي ايست ي هاي حرفه و ارز يابي
 -7استقرار مديريت حرفه اي در مليات برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي
 -2راحي م هومي ت لي حرفه

ج :نوع پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي کاربردي مي باشتد که کاربرد نظريه شتايسفگي را در برنامه ريزي درسي آموزش هاي فني و
حرفه اي مد نظر دارد و در عمل به ستتمت تحقيق -توستتعه 2پيش مي رود به اين معني که در مستتير کاربرد اين نظريه
توليد برنامه هاي درستي در بخش دنياي کار در مستير توسعه يابند .اصالح برنامه هاي درسي نيز پس از اجراي آزمايش
درکليه گروه هاي ش لي همزمان مورد توجه قرار مي گيرد (شکل الف).
تحليل و بررسي

کاربست

طراحي

اصالح

اجراي آزمايشي

شکل الف :فرآيند تحقيق و توسعه در اجراي پژوهش

- Competency Based Education
- Research and Development
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1
2

د :روش ناسي پژوهش
پس از مطالعات و تحليل نظرات خبرگي و نفايج اجراي آزمايشتي ،چارچوب ماهومي طراحي شتده شامل  10مرحله است
که که هر يک از مراحل در قالب يک پودمان از قسمت هاي زير تشکيل شده است:
 ارائه مباني نظري مرتبط با هر پودمانراحي چارچوب م هومي و مليلتي براي هر مرحله و پودمان

-

 تشکي كار اه آموز ي براي هر پودمان با ركت كار ناسان برنامه ريزي كاربست هر پودمان توسط كميسيون هاي تخصصي دفتر برنامه ريزي -انجام نظارت تکويني در فرآيند كاربست هر پودمان و اصالح آن ( ک ب)

انفشار نفايج

هدايت و
نظارت

تهيه راهنماي
عمل

بکارگيري
نفايج

آموزش
کارشناسان

شکل ب -فرآيند کاربست نفايج و مراحل برنامه ريزي حين اجراي پژوهش

ه :ابزار سنجش و اندازه يرى
ابزار ستتنجش و اندازه گيرى وستتايله هستتفند که محقق به کمک آنها مه تواند اطالعات مورد نياز را براى تجزيه وتحليل
پتديده مورد مطالعه و نهايفاً کشتتتف حقيقت گرد آورى نمايد .اين ابزارها نقش ظرف هايه را بازى مه کنند که مظروف
مفناسب با خود را مه توانند ،جاى دهند؛ بنابراين بايد به گونه اى طراحه و سازمان داده شوند که بفوانند مظروف موردنظر
را که همان اطالعات مربوط به اندازه گيري و سنجش مف يرهاى مورد مطالعه است ،به نحو مطلوب جمع آورى نمايند .در
چنين صورته است که محقق خواهد توانست اوالً اطالعات مرتبط با مسئله تحقيق را گرد آ ورى کند؛ ثانياً اين اطالعات را
به خوبه اسفخراج و طبقه بندى نمايد؛ ثالثاً تجزيه و تحليل آنها براى او مقدور باشد.
در اين پژوهش ابزار هاي مورد استتفااده نمون برگ هاي طراحي شتتده در مراحل مخفلف فرآيند برنامه ريزي درستتي مي
باشند که عبارتست از:
-

فهرست مشاغ و حرف است اده ده در برنامه درسي موجود

 فهرست مشاغ و حرف است اده ده استخراج ده از اسناد باالدستي -ت ييرات

لي و حرفه اي در سطح ملي كشور
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 فهرست نهايي مشاغ و حرف مورد نياز در سطح ملي-سطح مهارت :كار ر ماهر كاردان توسعه حرفه اي -ويژ ي هاي كلي حرفه

و :تکنيک هاي فنون بکار رفته در پژوهش
روش ها و تکنيک هاي ت لي حرفه وكارها مي تواند به پنج نوع انجام پذيرد:
الف :تکنيک دانش و مستندات سازماني:
اين تکنيک معموال توسط مشاوران خارج از سازمان و همکاري افراد داخلي صورت مي گيرد  .در اين تکنيک بيشفر بر دانش اشخاص درون
سازمان صورت مي گيرد .سؤال اصلي در اين تکنيک بر "چه هست" و "چه بايد باشد " تمرکز دارد.
ب :تکنيک مشاهده:
به صورت مشاهده غير رسمي يا رسمي مي باشد .سؤ االت اصلي عبارت است از کارهاي يکسان ،زمان انجام کار ،کارهاي گروهي.
پ :تکنيک مصاحبه:
مصاحبه بصورت رسمي  ،غير رسمي  ،ساخفار ياففه و بدون ساخفار است.
ت :تکنيک پرسشنامه:
شامل روش هاي :
پرسشنامه عمومي تجزيه و تحليل داده هاي ش لي1دلايث :تکنيک فر آيند روهي:
شامل روش هاي:
بارش م زيگروه اسميديکوم2 ديکوم ماهومي تحليل کارکردي تجزيه و تحليل ميدان نيرو کنارانس پژوهشي آمود3 -روش اس سي آي دي4

از بين روش هاي گوناگون تعيين شده روش ديکوم در تحليل حرفه مورد اسفااده قرارمي گيرند.
ز :تدوي

زارش رح پژوهشي:

بدليل تحقيق و توسعه اي بودن اين طرح گزارش طرح پژوهشي بصورت مرحله با ساخفار پودماني و پيمانه اي تدوين گرديده
است .در اين ساخفار کل محفواي مورد نياز هر مرحله در پيمانه همان مرحله آورده شده است .البفه کليات ،منابع و پيوست

-CODAP

1
2

-DACUM
-AMOD
4-SCID
3

13

ها بصورت جداگانه در اين ساخفار اضافه گرديده است .بخش مقدمه اين سند بدليل تطابق مراحل با شماره بخش ها بدون
شماره مي باشد.
ح :تعاريف ملياتي
-

ايست ي:9

مجموعة اثبات شتده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري ،بر استاس استتفاندارد را ،شايسفگي
گويند .شتايستفگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سته دسفة شايسفگي هاي فني ,غير فني و عمومي تقسيم
بندي مي شوند.
 -سطح ايست ي انجام كار

صترف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه ستطح صالحيت حرفه اي انجام مي شود ،انجام هر کار ممکن است با کيايت
مشخصي در محيط کار مورد انفظار با شد .سطح کياي شناخفه شده از يک شخص در محيط کار را سطح شايسفگي مورد
انفظار و نياز گويند .ستطح شتايستفگي انجام کار معيار استاسي ارزشيابي مي باشد .در بين کشور هاي مخفلف نظام سطح
بندي شايسفگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آن ها به نظر مي رسد.
 -برنامه درسي فني و حرفه اي

برنامه درسي فني و حرفه اي مجموعه اي ازاسفانداردها دنياي کار ،اهداف ،محفوا ،روش ها ،راهبردهاي ياددهي-يادگيري،
تجهيزات ،زمان ،فضتا ،اسفاندارد شايسفگي ها ،مواد آموزشي ،اسفاندارد ارزشيابي است که دانش آموز(هنرجو) ،کار آموز يا
مفربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد .دامنة شمول برنامه درسي در
حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي ،دنياي کار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع اسفاندارد ،مفصوّر مي شوند:
 -1استفاندارد شايسفگي حرفه اي؛ شايسفگي يا مهارت ،که توسط مفوليان صنعت ،بازار کار و اتحاديه ها ،صنوف و  ...تهيه
مي شود .در اين اسفاندارد ،وظايف ،کارها و صالحيت هاي هر ش ل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
 -2اسفاندارد ارزشيابي؛ براساس اسفاندارد شايسفگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر توسط گروه هاي مشفرکي از حوزه هاي
گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
 -3استفاندارد آموزشتي (برنامه درسي)؛ بر اساس اسفاندارد هاي شايسفگي حرفه و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش
هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد .در اين استتتفاندارد واهدافِ دروس ،محفوا ،راهبردهاي ياددهي -يادگيري ،تجهيزات
آموزشي و  ...در اولويت قرار دارد.

-

آموزش مبتني بر ايست ي:

رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است که تمرکز بر شايسفگي هاي حرفه اي دارد .شايسفگي ها را به عنوان پيامدهاي
آموزشتي در نظر مي گيرد و فرايند نيازستنجي ،طراحي و تدوين برنامه درستي و ارزشتيابي بر استاس آنها انجام مي شود.
شتايستفگي ها مي توانند به شتايستفگيهاي فني (در يک حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و عمومي دسفه بندي

-Competency
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شتوند .رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شايسفگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي در اين رويکرد مورد
توجه قرار مي گيرد.
 -استاندارد ايست ي حرفه

استفاندارد شايسفگي حرفه تعيين کننده فعاليت ها ،کارها ،ابزارها و شاخص هايي براي عملکرد در يک حرفه مي باشد .در
اسفاندارد شايسفگي حرفه موارد ذيل وجود دارد:
 فعاليت موجود در حرفه -وظايف و كارها( -با روش هاي مختلف همچون ديکوم ،تجزيه و ت لي مشاغ و  ...استخراجمي ود)
-

رايط و ويژ يهاي م يط كار (فيزيکي و )...

 دانش ،توانائي و ن رش م يط كار (با روش هاي ت لي كار و ).... معيار هاي ملکرد و استاندارد ارز يابي از كارها تجهيزات و وساي مورد نياز در م يط كار-

ايست ي هاي م وري و غير فني م يط كار

ح :نقشه م هومي و فرآيند برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي
اين نقشته پس از مطالعه و بررستي تجارب ديگر کشور ها و انجام مراحل اعفبار بخشي در فرآيند تحقيق و توسعه طراحي
گرديده است .اين فرآيند شامل  10مرحله دنياي کار و  10مرحله دنياي آموزش مي باشد .در اين فرآيند ،تدوين سه سند
استفاندارد شايسفگي حرفه ،اسفاندارد ارزشيابي حرفه و اسفاندارد آموزش حرفه در نظر گرففه شده است .در اجراي مراحل
اين فرآيند امکان اصتتالح و بازگشتتت به مراحل قبلي وجود دارد (شتتکل ج) .بخش دنياي کار بر استتفااده و بهره گيري از
خبرگان دنياي کار در زمينه گروه هاي شت لي تمرکز دارد .در بخش دنياي آموزش اسفااده بيشفر از کارشناسان و مولاان
آموزش هاي فني و حرفه اي مورد توجه قرار گرففه است.
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تدوي

استاندارد ايست ي
حرفه

تدوي

استاندارد ارز يابي
حرفه

ت لي

تکاليف كاري

ت لي

راحي م هومي حرفه

حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

(دنياي كار)

تدوي

استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي استاندارد ملکرد

روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

(دنياي آموزش)
تهيه و تدوي
راهنماي برنامه
درسي

راحي روه و ر ته ت صيلي
(يا ر ته و رايش ت صيلي)

تهيه و تدوي برنامه درسي
ر ته ت صيلي

استاندارد ارز يابي
تدوي
پيمانه ها دروس

اصالح و بهبود

ارز يابي برنامه درسي

انتخاب حرفه
وظايف و كارها

نياز سنجي آموز ي
(حرفه ها ،مشاغ ،
)...

راحي فعاليت هاي و
تجارب ياد يري

آموزش و اجراي برنامه
درسي

ايست ي مومي و

(اهداف دوره ،چارچوب راهنماو )..

تعيي رئوس م توي و
الزامات پيمانه ها دروس

تعيي اهداف ايست ي
هاي جزء پيمانه ها دروس

تهيه و اجراي برنامه جامع
فعاليت هاي بخش ها

تهيه مواد و رسانه هاي
ياد يري

ک ج :نقشه م هومي و فرآيند برنامه ريزي درسي آموزش هاي فني و حرفه اي
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راحي م هومي برنامه هاي درسي

تدوي استاندارد ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development

ن سن ج
ش
ل
غ
ح
پيماهن مرحله اول :ياز ي ي /رهف اي
Module 1: Occupational Need Assessment

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

لي

 9-9م هوم نيازسنجي

نيازستنجي ش لي نوعي از پژوهش است که به نيازهاي مشاغل و حِرَف در دنياي کار پاسخ مي دهد (حرفه پژوهي . (1در
پژوهش شت لي يا نيازستنجي ،مستائلي از قبيل تحليل و طبقه بندي کارها و فعاليت ها ،جايگاه مشتاغل ،صالحيت ها و
شايسفگي ها ،جهت گيري در انفخاب ش ل ،پويايي حرفه ها ،و انفقال از آموزش فني و حرفه اي به دنياي کار مطرح مي
شود .معموالًبه سؤاالت زير در نيازسنجي ش لي (به عنوان قسمفي از پژوهش ش لي) پاسخ داده مي شود:
 چه مشاغ و حرفي در دنياي كار بايد تعريف و مشخص ردند؟ چه مشاغلي و حرفي به مشاغ موجود كشور در آينده اضافه مي ردد؟ چه مشاغلي از نظام بقه بندي مشاغ و حرف حذف يا اضافه مي ردد؟ نظام بقه بندي مشاغ و حرف كدام است؟ نظام كد ذاري و كدهاي مشاغ و حرف چ ونه است؟ چه مشاغلي در دنياي كار ناخته ده است؟ چه حِرفي در دنياي كار ناخته ده است؟-

رح ناوي

لي و حرفه چيست؟

.... -

اين نيازهاي مي تواند در يک گروه يا زمينه حرفه (ابرحرفه) ،يک بخش اقفصتتتادي 2و يا در حوزه هاي ديگر دنياي کار
مورد سنجش و پژوهش قرار گيرد.
2 -9

يا حرفه؟

بطور معمول هر حرفه  4-12وظياه و هر وظياه  6-20تکليف کاري را شتتامل مي شتتود .هر حرفه حدود  40الي 120
تکليف کاري را در خود جاي مي دهد  .در نظام طبقه بندي مشاغل بين المللي ايسکو 1964 3و قبل از آن تعداد زيادتري
از مشاغل تعريف شده است که در نگارش هاي بعد برخي از مشاغل با هم تلايق شده و حرفه هايي را به وجود آورده اند.
البفه در بين کشورها ،برداشت هاي مفعددي از ماهوم حرفه مي شود .ابعاد يک ش ل يا حرفه شامل عنوان ،نوع موضوع،
کد ،ستطح ،توصتيف ،جايگاه و منزلت ،کارها ،فعاليت ها ،ويژگيها و  ...مي شود .يک ش ل ممکن است انفخابي از تکاليف
کاري چندين حرفه باشد .سازمان جهاني کار در اسفاندارد طبقه بندي حرف ايسکو  ، 2004از کدهاي چهار رقمي براي
کد گذاري  436حرفه در چهار سطح مهارتي؛ کارگر ساده ،کارگر ماهر ،تکنسين و مفخصص اسفااده نموده است.
 3-9روه هاي بزرگ

لي يا (ابرحرفه ها )كدامند؟

در کشورهاي مخفلف تعيين گروه هاي ش لييا حرفه (زمينه ها ،ابرحرفه ها) با توجه به نظام طبقه بندي مشاغل و حرف
آنها و ديگر شتترايط اقفصتتادي مفااوت استتت .يک گروه ممکن استتت حرفه هاي هم ستتطح را در خود جاي دهد يا اينکه

1

- Occupational Research
- Sector
3 - ISCO
2
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مشاغل و حرف يک بخش اقفصادي را شامل شود .همچنين ميزان شباهت و ارتباط کاري ممکن است تعيين کننده يک
گروه ش لي يا حرفه باشد.
معيار هاي گوناگوني براي تعيين گروه ش لي (ابر حرفه ) وجود دارد که در جدول  1-1تعدادي از آنها آورده شده است:
جدول  9-9معيار هاي تعيي

روه هاي بزرگ

سطح دسفه بندي
اساس دسفه بندي حرفه ها

لي (ابرحرفه)

1

2

كالن

خرد

1

بخش اقتصادي ()Sector

مانند خدمات ,صنعت و کشاورزي

مانند صنعت سيمان ،شيالت ,صنعت ساخفمان و ...

2

زمينه ()Field

مانند مکانيک ,برق ,منابع طبيعي ,بهداشت و .

مانند ماشين افزار ,صنايع دسفي ,اتومکانيک و ...

3

نوع کار و ظياه ()Type of Task

مانند طراحي,ساخت ,تعمير ,نصب ,فروش و خريد

مانند تعمير خودرو ,تعمير دسفگاههاي صنعفي و ....

4

نوع فناوري ()Type of Technology

مانند فناوري سطح پايين ,مفوسط و باال

مانند زيست فناوري ,نانو فناوري ,رباتيک ,جوش و ...

5

نوع دانش غالب ()Type of Knowledge

مانند علوم تجربي ,طبيعي و انساني

مانند رياضي ,زيست ,شيمي ,فيزيک و ..

6

سطح صالحيت حرفه اي ()Level of Qualification

مانند نظام سه يا چهار سطحي

مانند نظام هشت يا ده سطحي

7

فراواني در بازار کار

مانند کم ,مفوسط و زياد

مانند خيلي کم ,کم ,مفوسط ,زياد و خيلي زياد

8

خطرات ش لي و حرفه اي

مانند کم و زياد

مانند خيلي کم ,کم ,مفوسط ,زياد و خيلي زياد

مانند کدهاي سه رقمي در نظام چهار رقمي ايسکو

مانند کدهاي چهار رقمي در نظام پنج رقمي مالزي

9

تعداد رقم کد گذاري در نظام طبقه بندي حرف
(ترکيبي)

تعيين نوع دستفه بندي حرفه ها جهت ايجاد ابرحرفه يا گروه بزرگ شت لي بستفگي به هدف استفااده از آنها دارد .شايد
بفوان گات با هدف نهايي توسعة منابع انساني و آموزش آن شيوه دسفه بندي بر اساس نوع کار و وظياه به همراه سطح
صتالحيت حرفه اي در ستطح خرد مناستب ترين راه براي تعيين و کد گذاري ابرحرفه ها در نظام طبقه بندي مشاغل و
حرف باشد.
نظام طبقه بندي مشاغل و حرف در کشورهاي گوناگون مفااوت است و کدهاي اخفصاص داده شده به آنها با معيار هاي
مفااوتي طراحي شتده است .براي نمونه اگر در يک کشور يک کد چهار رقمي به حرفه اخفصاص داده شده باشد ,ممکن
است کد سه رقمي آن به عنوان ابرحرفه شناخفه شده باشد .در جدول  2-1برخي از اسفانداردهاي طبقه بندي مشاغل و
حرف در اين زمينه مقايسه شده است:
براي نمونه در طبقه بندي کشور مالزي مشاغل و حرف به دسفه هاي ذيل تقسيم بندي شده اند:
  94روه اصلي حرفه  11زير روه اصلي حرفه  911روه فر ي حرفه  121روه واحد حرفه 1394 -زير روه حرفه(

)
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جدول  2-9مقايسه تعداد حرفه ها و روه هاي بزرگ

لي بر اساس استانداردهاي بقه بندي مشاغ كشورها

اولي سطح

دومي سطح

سومي سطح

چهارمي سطح

پنجمي سطح

دسته بندي

دسته بندي

دسته بندي

دسته بندي

دسته بندي

 23روه فر ي

 221روه واحد

 9546بقه حرفه

...

 996روه فر ي

 314روه واحد

...

 136روه واحد

...
...

رديف

نظام بقه بندي

1

ايسکو  9162سازمان جهاني كار

 2روه اصلي

2

ايسکو  9122سازمان جهاني كار

 94روه اصلي

 22زير روه اصلي

3

ايسکو  2442سازمان جهاني كار

 94روه اصلي

 12زير روه اصلي

 922روه فر ي

4

 SOC2010ان ليس

 1روه اصلي

 25زير روه اصلي

 14روه فر ي

 361روه واحد

5

 MASCO2008مالزي

 94روه اصلي

 11زير روه اصلي

 911روه فر ي

 121روه واحد

 1394زير روه

6

 ASCOاستراليا-دومي ن ا ت

 1روه اصلي

 35زير روه اصلي

 29روه فر ي

 314روه واحد

126حرفه

4

ايران – براساس ايسکو 9162

 2روه اصلي

 23روه فر ي

 221روه واحد

 9546بقه حرفه

4

 SOCآمريکا

 23روه اصلي

 17روه فر ي

 164روه وسيع

 214حرفه

 1-9نمونه هايي از روه هاي بزرگ

بيش از 3444
...

لي

در کشورهاي گوناگون بر اساس معيارهاي مفااوتي گروه بزرگ ش لي را طراحي مي نمايند .در جداول ،5-1 ،4-1 ،3-1
 6-1نمونه هايي از اين گروه بندي هاي مشاهده مي شود.
جدول  3-9روه هاي

لي و حرفه اي سازمان جهاني كار -2442بر اساس زمينه

ساخفمان

رياضيات

مديريت و کسب وکار

پذيرش و منشي گري

خانه داري

حمل ونقل

فناوري ارتباطات و اطالعات

فروش

صنايع دسفي

بهداشت و سالمت

شيمي آيي

فرهنگ و تاريح

علوم زندگي

نساجي و لباس

توليد

معدن

مو و زيبايي

چوب و کاغذ

حقوق و قانون

مديريت

چاپ

انرژي

کشاورزي و صنايع وابسفه

غذا

طراحي

برق

فلزات

آموزش

اجفماعي

مکانيک

علوم و مهندسي

گردشگري و مهمانداري

مفارقه

20

جدول  -1-9روه هاي

لي و حرفه اي آمريکا

92494

مديريت

عمليات مالي و کسب و کار

رياضي و کام يوتر

معماري و مهندسي

علوم اجفماعي ،تجربي و زندگي

خدمات اجفماعي و جامعه

حقوق و قانون

آموزش ،مهارت آموزي و کفابخانه

هنر ،طراحي ،ورزش ،رسانه و سرگرمي

فعاالن خدمات بهداشفي و فني

پشفيباني مراقبت سالمت

خدمات حااظفي

غذا و خدمات مرتبط

نگهداري و بهداشت ساخفم آنها و زمين ها

خدمات و مراقبت هاي پرسنلي

فروش و حرف مرتبط

اداري و پشفيبان اجرايي

کشاورزي ،شيالت و جنگلداري

سازه و اسفخراج

نصب ،نگهداري و تعمير

توليد

حمل و نقل

حرف ويژه نظاميان
جدول  -5-9روه هاي كار راهه 2دوره آموزش متوسطه آمريکا
کشاورزي

منابع طبيعي

ساخفمان و معماري

هنر

کسب و کار و مديريت

امور مالي

تربيت و آموزش

خدمات بهداشفي

گردشگري و مهمان داري

فناوري ارتباطات و اطالعات

خدمات انساني

حقوق و امنيت اجفماعي

بازار يابي و فروش

توليد و ساخت

مهندسي و علوم

حمل و نقل و پشفيباني
جدول  6-9روه

لي سازمان فني و حرفه اي ايران

برق

عمران

مکانيک

سراميک

صنايع دسفي

شيمي

پوشاک

کام يوتر

ماشين هاي کشاورزي

امور دامي و طيور

امور زراعي و باغي

صنايع غذايي

جنگل و مرتع

شيالت

حشرات مايد

هنر

مالي و اداري

خدمات غذايي

خدمات اجفماعي

- SOC2010
- Career
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1
2

 5-9رح م
با توجه به اين که در کشتور ايران هنوز مفولي خاصي براي آموزش هاي فني و حرفه اي وجود ندارد و اطالعات بازار کار
از ضريب اطمينان و اعفماد الزم برخوردار نيست ،پيشنهاد شد در حوزة فعاليت هاي دففر تاليف کفاب هاي درسي فني و
حرفه اي و کاردانش ،بخش نيازستتنجي ش ت لي به استتفخراج اطالعات ش ت لي و حرفه از استتناد موجود ملي و بين المللي
محدود گردد و فرآيند پژوهش ش لي به ماهوم کامل آن مد نظر نباشد .براي تحقق اين امر بايد به شرح ذيل عمل شود:
 -1تشکيل کميسيون برنامه ريزي درسي در گروه بزرگ ش لي /ابر حرفة مورد پژوهش ،به همراه دو نار در حوزة ش ليِ
مرتبط با بازار کار(خبرگان دنياي کار).
 -2تعيين سؤاالت نياز_سنجي ش لي (بر اساس قسمت  1-1اين پيمانه)
 -3استفخراج مشتاغل و حِرَف استفااده شتده موجود در برنامه درسي موجود،شامل :کد ،عنوان و شرح مخفصر ش لي و
حرفه (تکميل نمون برگ ،1-1شيوة اسفخراج اطالعات؛ مطالعة اسنادي و بحث و گافگوي کارشناسي کميسيون)
توجه :سطح مهارت به کار گرففه شده در نمون برگ ،شامل چهار سطح ذيل مي باشد:
 :1کارگر ساده
 :2کارگر ماهر
 :3تکنسين و کاردان
 :4کارشناس و مفخصص
 -4اسفخراج مشاغل و حرف در حوزة کاري با توجه به مطالعات و بررسيهاي موارد ذيل (تکميل نمون برگ :)2-1
 2-1الف -بررسي مشاغل و حرف ايسکو 2004
 2-1ب -بررسي مشاغل و حرف تعريف شده در مرکز آمار ايران
 2-1ج -بررسي مشاغل و حرف نظام طبقه بندي مشاغل و حرف سازمان آموزش فني و حرفه اي
 2-1د -بررستي مشتاغل و حرف در ساير کشور از ميان(اسفانداردهاي طبقه بندي مشاغل مالزي ،اسفراليا يا
آمريکا و )...
 2-1ه -بررسي نظام طبقه بندي مشاغل و حرف در بخش خصوصي
 -5تکميل نمون برگ  3-1در مورد ت ييرات شتت لي و حرفه با توجه به اطالعات استتفخراج شتتده (بحث گروهي) و نياز
کشور (نوع ت يير ش لي شامل:حذف /ايجاد/اصالح ؛با توجه به مشاغل اسفااده شده موجود مي باشد).
 -6تهيه فهرستتت نهايي مشتتاغل و حرف مطلوب و مورد نياز کشتتور در حوزه ش ت لي مورد نظر در ستتطح کارگر ماهر و
تکنستين(تکميل نمون برگ .) 4-1مالک کد گذاري مي تواند بر استاس ستازمان جهاني کار ايسکو  2004باشد .در
نظام طبقه بندي ايسکو برخي از کدها خالي گذاشفه شده است تا با توجه به شرايط بومي تکميل گردد.
 -4تکميل نمون برگ هاي  5-1و 6-1
 -4مسفند سازي و پايان مرحله نيازسنجي ش لي

22

مستفند ستازي که در استناد فعاليت هاي کارشناسان به عنوان بخشي از پژوهش کالن در نظر گرففه مي شود .و عنوان
فصل اول پژوهش آنها (نياز سنجي ش لي) را خواهد داشت و شامل موارد زير مي شود:
-9-9

ت لي وضع موجود

-2-9

مطالعه تطبيقي وضع مطلوب (نمون برگ هاي  3-9 ، 2-9و )1-9

-3-9

تعيي نياز (مقايشه دو وضعيت موجود و مطلوب) ام نمون برگ هاي  5-9و 6-9
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نمون برگ  9-9فهرست مشاغ و حرف است اده ده در برنامه درسي موجود
برگ  1از

نوان روه
رديف

لي :

حرفه

كد روه:
كد حرفه (

):

نوع(

يا حرفه)

سطح مهارت

1
2
3
4
5
6
4
4
9
10
11
12
13
14
15
16
14
14
19
20
21

تاريخ:

نام و نام خانوادگي مسئول گروه:

24

رح مختصر

نمونه برگ تکمي
نوان روه

ده  9 -9فهرست مشاغ و حرف است اده ده در برنامه درسي موجود -ساخت و توليد
كد روه6 :

لي :توليد

1

تراشکاري

دففر فني وحرفه اي

01

کارگرماهر

شل

ملي

2

فرزکاري

دففر فني وحرفه اي

02

کارگرماهر

شل

ملي

3

صاحه تراشکاري

دففر فني وحرفه اي

03

کارگرماهر

شل

ملي

4

سنگ زدن سطوح تخت و گرد

دففر فني وحرفه اي

04

کارگرماهر

شل

ملي

5

ابزار تيزکن

دففر فني وحرفه اي

05

کارگرماهر

شل

ملي

6

دريلکاري

دففر فني وحرفه اي

06

کارگرماهر

شل

ملي

4

مارکينگکاري

دففر فني وحرفه اي

04

کارگرماهر

شل

ملي

4

برشکاري با اره

دففر فني وحرفه اي

04

کارگرماهر

شل

ملي

9

بورينگ کاري

دففر فني وحرفه اي

09

کارگرماهر

شل

ملي

10

چرخ دنتده تراشتتتي با ماشتتتين هاي

دففر فني وحرفه اي

10

کارگرماهر

شل

ملي

رديف

مفولي تعريف
ش ل/حرفه

کد حرفه/
شل

سطح مهارت

نوع (ش ل
يا حرفه)

سطح تعريف (بخشي/
ملي /بين المللي)

حرفه /ش ل

مخصوص
11

سرپرسفي افراد تحت پوشش

دففر فني وحرفه اي

11

کارگرماهر

شل

ملي

12

مونفاژ کاري

دففر فني وحرفه اي

12

کارگرماهر

شل

ملي

13

کله زني

دففر فني وحرفه اي

13

کارگرماهر

شل

ملي

14

کنفرلر مواد

دففر فني وحرفه اي

14

تکنيسين

شل

ملي

15

آج زني فلزات

دففر فني وحرفه اي

15

کارگرماهر

شل

ملي

16

لنگ تراشي

دففر فني وحرفه اي

15

کارگرماهر

شل

ملي

14

اپراتور ماشين تراش  CNCوNC

دففر فني وحرفه اي

14

کارگرماهر

شل

ملي

14

برنامهنويسي ماشين هاي CNC

دففر فني وحرفه اي

14

کارگرماهر

شل

ملي

19

کتار با ماشتتتين هاي اتوماتيک و فرم

دففر فني وحرفه اي

19

کارگرماهر

شل

ملي

تراش
20

کار با ماشين هاي ک ي

دففر فني وحرفه اي

15

کارگرماهر

شل

ملي

21

سرپرست آزمايشگاه اندازه گيري

دففر فني وحرفه اي

21

تکنيسين

حرفه

ملي

22

پرچ کاري

دففر فني وحرفه اي

22

کارگرماهر

شل

ملي

23

اس ارک کاري

دففر فني وحرفه اي

23

کارگرماهر

شل

ملي

24

حديده وقالويزکاري

دففر فني وحرفه اي

24

کارگرماهر

شل

ملي

25

چکش کاري

دففر فني وحرفه اي

25

کارگرماهر

شل

ملي

26

سوهان کاري

دففر فني وحرفه اي

26

کارگرماهر

شل

ملي

24

برنامه ريزي توليد

دففر فني وحرفه اي

24

کارگرماهر

حرفه

ملي

25

نمونه برگ تکمي

ده  9 -9فهرست مشاغ و حرف است اده ده در برنامه درسي موجود -كشاورزي
کد گروه25 :

عنوان گروه ش لي :کشاورزي و صنايع وابسفه

مفولي تعريف ش ل /حرفه

کد
حرفه/
شل

سطح
مهارت

نوع
(ش ل يا
حرفه)

سطح
تعريف

زير گروه

1

رشفه بري ( آش و پلوئي)

برنامه درسي موجود

2123

1

شل

ملي

صنايع غذايي

2

توليد ماکاروني

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

3

نشاسفه سازي

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

4

گلوکز سازي

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

5

چي س سازي

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

6

ژله سازي

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

7

فالوده سازي

برنامه درسي موجود

2123

2

حرفه

ملي

صنايع غذايي

8

بسفه بندي گوشت دل جگر و
کله پاچه

برنامه درسي موجود

3111

1

شل

ملي

صنايع غذايي

9

آماده سازي روده جهت پوشش
دادن سوسيس و کالباس

برنامه درسي موجود

3111

2

شل

ملي

صنايع غذايي

10

حرفه /ش ل

رديف

عمل آوري گوشت(خشک
کردن،دود دادن ،نمک
سودکردن)

برنامه درسي موجود

3111

2

شل

ملي

صنايع غذايي

11

توليد سوسيس و کالباس

برنامه درسي موجود

3111

3

شل

ملي

صنايع غذايي

12

توليد همبرگر

برنامه درسي موجود

3111

3

شل

ملي

صنايع غذايي

13

منجمد کردن گوشت

برنامه درسي موجود

3111

2

شل

ملي

صنايع غذايي

14

توليد شير پاسفوريزه و
اسفريليزه

برنامه درسي موجود

3112

3

شل

ملي

صنايع غذايي

15

توليد سرشير

برنامه درسي موجود

3112

2

شل

ملي

صنايع غذايي

16

ماست بندي

برنامه درسي موجود

3112

2

شل

ملي

صنايع غذايي

17

توليد دوغ بدون گاز و گازدار

برنامه درسي موجود

3112

3

شل

ملي

صنايع غذايي

18

خامه سازي

برنامه درسي موجود

3112

2

شل

ملي

صنايع غذايي

19

توليد کره

برنامه درسي موجود

3112

3

شل

ملي

صنايع غذايي

20

بسفه بندي کره و خامه

برنامه درسي موجود

3112

1

شل

ملي

صنايع غذايي

21

توليد پنير

برنامه درسي موجود

3112

3

شل

ملي

صنايع غذايي

22

قره قورت سازي

برنامه درسي موجود

3112

1

شل

ملي

صنايع غذايي

23

توليد کشک

برنامه درسي موجود

3112

3

شل

ملي

صنايع غذايي

26

نمون برگ  : 2-9فهرست بررسي مشاغ و حرف در اسناد مختلف
برگ از

نوان روه
رديف

لي :
حرفه

كد روه:
كد حرفه

متولي تعريف
حرفه

سطح مهارت

9
2
3
1
5
6
4
4
1
94
99
92
93
91
95
96
97
92
91
24
29

تاريخ:

نام و نام خانوادگي مسئول گروه:

24

نوع(
حرفه)

يا

سطح تعريف(بخشي
ملي بي المللي)

نمون برگ  -2-9الف -تکمي

ده فهرست مشاغ و حرف بررسي ده در ايسکو 2442
کدگروه1 :

عنوان گروه ش لي :برق (الکفروتکنيک)

رديف

حرفه /ش ل

مفولي تعريف
ش ل /حرفه

کد حرفه
(ش ل)

ستتتطح
مهارت

نتتتتتتتوع
(ش ت ل يا
حرفه)

ستتتطتتح تتعتتريتف
(بخشتتي /ملي /بين
المللي)

1

مديران صنعت

ISCO2008

1321

4و3

حرفه

بين المللي

2

تحليل گران سيسفم

ISCO2008

2511

4

حرفه

بين المللي

3

مهندس تخصصي طبقه بندي نشده

ISCO2008

2149

4

حرفه

بين المللي

4

مربيان آموزش فني و حرفه اي

ISCO2008

2320

4

حرفه

بين المللي

5

اسفادان دانشگاه و تحصيالت باالتر

ISCO2008

2310

4

حرفه

بين المللي

ISCO2008

4219

2

حرفه

بين المللي

ISCO2008

1345

4و3

حرفه

بين المللي

ISCO2008

1349

4و3

حرفه

بين المللي

9

مهندسين توليد و صنعت

ISCO2008

2141

4

حرفه

بين المللي

10

معلمان تحصيالت مفوسطه و دبيرسفان

ISCO2008

2330

4

حرفه

بين المللي

11

معلمين خاص

ISCO2008

2352

4

حرفه

بين المللي

12

نويسندگان حرفه اي و نويسندگان

ISCO2008

2641

4

حرفه

بين المللي

13

مفرجمين ،ماسرين و ساير زبانشناسان

ISCO2008

2643

4

 +حرفه

بين المللي

ISCO2008

3119

3

حرفه

بين المللي

ISCO2008

5249

2

حرفه

بين المللي

16

مکانيکها و تعميرکنندگان موتور هواپيما

ISCO2008

4232

2

حرفه

بين المللي

14

مونفاژ کاران تجهيزات الکفريکي و الکفرونيکي

ISCO2008

4212

2

حرفه

بين المللي

ISCO2008

9629

1

حرفه

بين المللي

6
4
4

14
15

14

مونفتاژکتاراني که در هيچکدام از طبقات تعريف
نشده اند
مديران تحصيلي
مديران خدمات تخصتصي که در هيچ جاي ديگر
تعريف نشده اند

تکنستتين علوم مهندستتي و فيزيکي که در هيچ
طبقه اي تعريف نشده اند
فروشتتتندگاني که در هيچ يک از طبقات تعريف
نشده اند

ستتتاير کارگران ستتتطح پايين که در هيچ يک از
طبقات تعريف نشده اند

24

نمون برگ - 2-9ب – تکمي

ده فهرست مشاغ و حرف بررسي ده در مركز آمار

عنوان گروه ش لي :صنايع چوب و کاغذ

رديف

کد گروه9 :

مفولي تعريف
ش ل /حرفه

حرفه /ش ل

مرکز آمار ايران

کد حرفه/
شل

سطح نوع( ش ل
مهارت يا حرفه)

سطح
تعريف(
بخشي/ملي/
بين المللي)

4124

2

شل

ملي

1

نجاران ساخفماني و در و پنجره سازان چوبي

4142

2

شل

ملي

2

جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبي

مرکز آمار ايران

2

شل

ملي

3

تراشکاران ،صيقل کاران و تيزکنندگان ابزار

مرکز آمار ايران

4224

حرفه

ملي

4

سازندگان و تنظيم کنندگان آالت موسيقي

مرکز آمار ايران

4312

2

ملي

5

کارکنان صنايع دسفي چوبي ،پارچهاي ،چرمي و مواد مشابه

مرکز آمار ايران

4331

2

شل

6

تزيين کاران روي چوب

مرکز آمار ايران

4331

2

شل

ملي

7

عمل آورندگان چوب و توليد محصوالت چوبي

مرکز آمار ايران

4421

2

حرفه

ملي

8

عمل آورندگان چوب ( بجزدر و پنجره)

مرکز آمار ايران

4421

2

حرفه

ملي

9

توليدکنندگان محصوالت چوبي

مرکز آمار ايران

4422

2

شل

ملي

10

تنظيم کنندگان و نصب کنندگان ماشينهاي توليد چوب

مرکز آمار ايران

4423

2

شل

ملي

11

دوزندگان پرده و مبلمان منزل

مرکز آمار ايران

4434

2

شل

ملي

مفصديان ماشين آالت و تأسيسات عملآوري چوب و کاغذ

مرکز آمار ايران

4141

3

شل

ملي

12
13

مفصديان تاسيسات عمل آوري چوب

مرکز آمار ايران

4141

3

شل

ملي

14

مفصديان تاسيسات توليد خميرکاغذ

مرکز آمار ايران

4142

3

شل

ملي

15

مفصديان ماشين آالت وتجهيزات توليدکاغذ

مرکز آمار ايران

4143

3

شل

ملي

16

مفصديان ماشين آالت توليد محصوالت چوبي

مرکز آمار ايران

4240

3

شل

ملي

17

مفصديان ماشينهاي توليد محصوالت کاغذي

مرکز آمار ايران

4253

3

شل

ملي

18

مونفاژکاران محصوالت چوبي وکارکنان مربوط

مرکز آمار ايران

4245

2

شل

ملي

19

طراح ماشين آالت

مرکز آمار ايران

2145

4

شل

ملي

20

مهندس ماشين آالت

مرکز آمار ايران

2145

4

شل

ملي

21

تکنولوژيست کاغذسازي

مرکز آمار ايران

2146

4

شل

ملي

22

مهندس صنايع کاغذ

مرکز آمار ايران

2146

4

شل

ملي

29

نمون برگ -2-9ج -تکمي

ده فهرست مشاغ و حرف بررسي ده در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
کد گروه3 :

عنوان گروه ش لي :مواد
مفولي تعريف
ش ل /حرفه

کد حرفه /ش ل

سطح
مهارت

نوع (ش ل
يا حرفه)

سطح تعريف
(بخشي /ملي /بين
المللي)

1

آهنگر

وزارت کار

1/1/10/31-4

2

شل

ملي

2

اپراتور پرس اکسفروژن آلومينيوم

وزارت کار

1/1/05/42 2

2

شل

ملي

3

اتاق ساز کاميون

وزارت کار

1/2/94/49-4

2

شل

ملي

4

پرداخت کار فن کويل

وزارت کار

2/1/94/35-4

2

شل

ملي

5

تانکر ساز

وزارت کار

1/1/51/43-4

2

شل

ملي

6

چاقو ساز

وزارت کار

2/1/12/32-4

2

شل

ملي

4

در و پنجره ساز آلومينيومي

وزارت کار

2/4/64/44-4

2

شل

ملي

4

در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه 1

وزارت کار

2/1/93/44- 4

2

شل

ملي

9

در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه 2

وزارت کار

2/2/93/44- 4

2

شل

ملي

10

سازنده برج خنک کننده درجه 1

وزارت کار

2/1/54/39-4

2

شل

ملي

11

سازنده برج خنک کننده درجه 2

وزارت کار

2/2/54/39-4

2

شل

ملي

12

سازنده درب هاي کرکره اي و آکاردئوني

وزارت کار

1/2/12/43-4

2

شل

ملي

13

سازنده وسايل فرفوژه

وزارت کار

2/1/19/43-4

2

شل

ملي

14

سرپرست پرسکاري سازه هاي فلزي

وزارت کار

1/1/40/31-4

3

شل

ملي

15

سرپرست فرم دهي

وزارت کار

2/1/49/92-4

2

شل

ملي

16

سرکارگر قسمت تيوپ شيت

وزارت کار

2/1/16/00-4

2

شل

ملي

14

شابلون ساز

وزارت کار

3/1/54/39-4

2

شل

ملي

14

شابلون سازي مقره سازي

وزارت کار

2/1/49/32-4

2

شل

ملي

19

فنر پيچ مکانيکي

وزارت کار

2/1/99/33-4

2

شل

ملي

20

فيلفر ساز درجه 1

وزارت کار

2/1/92/39-4

2

شل

ملي

21

فيلفر ساز درجه 2

وزارت کار

2/2/92/39-4

2

شل

ملي

22

قال و کليد ساز

وزارت کار

2/1/34/39-4

2

شل

ملي

23

قيچي کار

وزارت کار

2/1/44/39-4

2

شل

ملي

24

کارشناس ساخت قطعات فلزي  ،الکفريکي
و پالسفيکي

وزارت کار

2/1/94/39-4

4

شل

ملي

25

کارگر اواپراتور و کندانسور

وزارت کار

2/1/52/39-4

2

شل

ملي

26

کارگر سازنده اواپراتور و کندانسور

وزارت کار

2/2/52/39-4

2

شل

ملي

24

کارور برش سنگين لوله سازي

وزارت کار

2/1/94/29-4

2

شل

ملي

24

کارور برش نوار (صنايع)

وزارت کار

2/1/41/31-4

2

شل

ملي

حرفه /ش ل

رديف

30

نمونبرگ  -2-9د -تکمي

ده فهرست مشاغ و حرف بررسي ده در O-NET
برگ  1از  2برگ

عنوان گروه ش لي:صنايع شيميايي

حرفه

رديف

کد گروه 4 :

متوليتعريف

(بخشي ملي

مهارت

حرفه)

1

اپراتور ماشيناالت و تجهيزات شيميايي

O.NET

9/011/00-51

3

شل

ملي

2

تکنسين شيمي

O.NET

19-4031/00

3

حرفه

ملي

3

مهندس شيمي

O.NET

14-2041/00

4

حرفه

ملي

4

شيميت

O.NET

19-2031/00

4

حرفه

ملي

5

معلم شيمي

O.NET

25-1052/00

4

شل

ملي

6

معلم فني و حرفهاي (تحصيالت باالتر از دي لم)

O.NET

25-1194/00

4

شل

ملي

4

اپراتور راکفور انرژي هسفهاي

O.NET

51-4011/00

3

شل

ملي

4

اپراتور سکوي گاز

O.NET

51-4092/00

3

شل

ملي

O.NET

51-4093/00

3

شل

ملي

10

معلم آموزش فني و حرفهاي مدرسه مفوسطه

O.NET

25-1194/00

4

شل

ملي

11

معلم تحصيالت فني وحرفهاي دبيرسفان

O.NET

25-2032/00

4

شل

ملي

O.NET

51-4031/00

3

شل

ملي

O.NET

51-4991/00

3

شل

ملي

O.NET

51-9192/00

3

شل

ملي

O.NET

51-9193/00

3

شل

ملي

O.NET

51-9011/00

3

شل

ملي

O.NET

51-4193/00

3

شل

ملي

O.NET

51-9012/00

3

شل

ملي

O.NET

51-9012/00

3

شل

ملي

20

مهندس و اپراتور ديگ بخار

O.NET

51-4021/00

4

شل

ملي

21

کارگر حااري نات و گاز

O.NET

44-5041/00

2

شل

ملي

9

12
13
14
15

اپراتور سيسفم پم اژ نات خام  ,اپراتور و ارزياب
پااليشگاه

اپراتور ماشينآالت و سيسفم جلوگيري از
هدررففن آب و مايعات (آببندي)
اپراتور ماشيناالت و سيسفمهاي شيميايي
اپراتور و مراقب تجهيزات تميزکننده  ,شوينده
رنگ براي فلزات
اپراتور و مراقب تجهيزات خنککننده و
منجمدکننده

16

اپراتور و مراقب تجهيزات شيميايي

14

تنظيمکننده  ,اپراتور و مراقب ماشيناالت
آبکاري و روکشکاري  ,فلز و پالسفيک

14

تنظيمکننده  ,اپراتور و مراقب ماشينآالت
تاکيک ,فيلفر ,تصايه  ,رسوب و تقطير

19

تنظيمکننده ,اپراتور و مراقب ماشينآالت
خردکن ,آسبابکن و جالدهنده

حرفه

كد حرفه

سطح

نوع (

يا

سطح تعريف

31

بي المللي)

نمونه برگ -2-9ه تکمي

ده فهرست مشاغ و حرف بررسي ده در بخش خصوصي
کد گروه6 :

عنوان گروه ش لي :توليد
کد حرفه/
شل

رديف

حرفه /ش ل

مفولي تعريف
ش ل/حرفه

1

نقشه بردار صنعفي

بخش خصوصي

-

2

نقشه کش قالبهاي سردکار

بخش خصوصي

-

تکنسين

3

نقشه کش قالبهاي پالسفيک

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

4

نقشه کش آسانسور

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

5

نقشه کش فرايندهاي توليد

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

6

نقشه کش قالبهاي گرم کار

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

4

نقشه کش سازه هاي دريايي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

4

نقشه کش سازه هاي فلزي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

9

نقشه کش سازه هاي هوا فضا

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

10

نقشه کش و طراح چيدمان کارگاهي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

11

نقشه کش عمومي

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

12

سرپرست واحد نقشه کش

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

13

مفصدي آرشيو فني

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

14

تراشکار

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

15

فرزکار

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

16

سنگ کار

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

14

اپراتور دسفگاه هاي چرخ دنده زني

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

14

ابزار تيزکن

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

19

مسئول کنفرل کياي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

20

اندازه بردار صنعفي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

21

مفصدي آزمايشگاه اندازه گيري دقيق بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

22

اپراتور تراش CNC

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

23

اپراتور فرز CNC

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

24

اپراتور دسفگاه توليد مخصوص

بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي

25

برنامه نويس CNC

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

26

قالب ساز قالبهاي فلزي

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

24

قالب ساز قالبهاي پالسفيک

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

24

طراح قيد و بند

بخش خصوصي

-

تکنسين

شل

بخشي

29

اس ارک کار (اپراتور دسفگاه اس ارک) بخش خصوصي

-

کارگرماهر

شل

بخشي
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سطح تعريف
(بخشي /ملي /بين
المللي)

سطح مهارت

نوع (ش ل يا
حرفه)

تکنسين

شل

بخشي

شل

بخشي
بخشي

نمون برگ  3-9ت ييرات

نوان روه
رديف

لي و حرفه اي در سطح ملي كشور

لي :

دالي ت ييرات

كد روه:
لي و حرفه اي در روه

9

به دليل ت ييرات فناوري و علمي در کشور

2

به دليل ت ييرات در مديريت منابع انساني

3

به دليل ظهور فناوريهاي جديد در کشور

1

بتته دليتل ت ييرات در نظتتام اقفصتتتادي و
اجفماعي کشور

5

بتته دلي تل ت ييرات در ستتتطوح مهتتارتي
صالحيت هاي حرفه اي کشور

6

به دليل ت ييرات در ضرورت و اهميت

4

بهداليل ديگر

نوع ت يير

نوان حرفه

33

كد حرفه

:

سطح مهارت

نوع(

يا حرفه)

نمونه برگ  3 -9تکمي
عنوان گروه ش لي :توليد
رديف

داليل ت ييرات ش لي و حرفه اي در گروه

1

به دليل ت ييرات فناوري و علمي در کشور

2

به دليل ت ييرات در مديريت منابع انساني

3

به دليل ظهور فناوريهاي جديد در کشور

4

به دليل ت ييرات در نظام اقفصادي و اجفماعي
کشور

5

به دليل ت ييرات در ستطوح مهارتي صالحيت
هاي حرفه اي کشور

6

به دليل ت ييرات در ضرورت و اهميت

4

به داليل ديگر

ده ت ييرات

لي و حرفه اي در سطح ملي كشور
کد گروه6 :

51-4012000
نوع ت يير

عنوان حرفه /ش ل

کد حرفه /ش ل:

سطح مهارت

نوع (ش ل يا حرفه)

حذف

برنامه نويس NC

0-44/53/1/2

تکنسين

شل

ايجاد

برنامه نويس CNC

0-44/52/1/2

تکنسين

شل

ايجاد

فرزکار CNC

4-33/46/1/3

کارگر ماهر

شل

ايجاد

بازرس کنفرل کياي

51-9061000

تکنسين

شل

ايجاد

تحليل گر CATIA

0-32/16/1/1

مهندس حرفه هاي

شل

ايجاد

طراح بدنه و تزينات خودرو

4-24/24/1/2

مهندس حرفه هاي

شل

ايجاد

طراح Solid works

0-2032/1/1

تکنسين

شل

ايجاد

تعميرکار دسفگاه هايCNC

کارگر ماهر

شل

ايجاد

نصاب دسفگاه هايCNC

کارگر ماهر

شل

ايجاد

اپراتور دسفگاه هاي مخصوص

کارگر ماهر

شل

34

51-1460

نمون برگ  - 1-9فهرست نهايي مشاغ و حرف مورد نياز در سطح ملي -سطح مهارت :كار ر ماهر كاردان
عنوان گروه شغلي:

رديف

کد گروه1 :

حرفه /ش ل

کدحرفه /ش ل

سطح

نوع(ش ل

کد تطبيق

ملي

مهارت

يا حرفه)

ISCO2008

35

مفولي حرفه /ش ل

نمون برگ  - 1-9فهرست تکمي

ده نهايي مشاغ و حرف مورد نياز در سطح ملي -سطح مهارت :كار ر ماهر كاردان

عنوان گروه شغلي :برق

کدحرفه /ش ل

سطح

نوع(ش ل

کد تطبيق

ملي

مهارت

يا حرفه)

ISCO2008

تکنسين مهندسي کشفي

3151

3

حرفه

3151

ISCO 2008

تعميرکاران برق و الکفرونيک

4412

2

حرفه

4412

ISCO 2008

4421

3

حرفه

4421

ISCO 2008

تکنسين الکفرونيکي ايمني ترافيک هوايي

3155

3

حرفه

3155

تکنسين سمعي بصري و پخش برنامه

3521

3

حرفه

3521

ISCO 2008

کنفرل کنندگان روبوتهاي صنعفي

3123

3

شل

3114

مرکز آمار -ملي 311431

رديف
1
2
3

کد گروه1 :

حرفه /ش ل

سرويس کاران و مکانيک وسايل الکفريکي و
الکفرونيکي

4
5
6

مفولي حرفه /ش ل

 ISCO 2008ادغام در
بند14

4
اپراتور تجهيزات اپفيکي الکفرونيکي
4

اپراتور تجهيزات ضبط و پخش برنامه راديويي

10
11
12

313

3135

3

شل

3521

مرکز آمار -ملي 352131

اپراتور تابلو

1392/04

3

شل

4421

برنامه درسي 442131

تصويربردار و فيلم بردار

1394/04

3

شل

3521

برنامه درسي 352133

مفصديان خط مونفاژ خودکار

4141

2

شل

4212

مرکز آمار-ملي 421433

مفصديان روبوت هاي صنعفي

4142

3

شل

4214

مرکز آمار-ملي 421434

و تلويزيوني و مخابراتي
9

3

شل

3114

مرکز آمار -ملي 311432

36

نمون برگ  - 1-9فهرست تکمي

ده نهايي مشاغ و حرف مورد نياز در سطح ملي -سطح مهارت :كار ر ماهر كاردان

عنوان گروه ش لي :توليد
حرفه /ش ل

رديف

کد گروه6 :
کد حرفه /ش ل

سطح مهارت

نوع (ش ل
يا حرفه)

کد تطبيق

مفولي تعريف ش ل/حرفه

ISCO200
8

1

اس ارک کار

4-34/34/1/2

کارگرماهر

شل

4223

سازمان فني و حرفه اي

2

تحليل گر CATIA
ADVANCE

0-32/16/1/1

مهندس حرفه
هاي

شل

2144

سازمان فني و حرفه اي

3

تعميرکار ماشين هاي ابزار

4-52/54/1/3

کارگرماهر

شل

4233

سازمان فني و حرفه اي

4

سازنده جيگ و فيگسچر

4-32/32/1/1

کارگرماهر

شل

4222

سازمان فني و حرفه اي

5

سرپرست بخش مونفاژ

4-33/05/1/1

تکنسين

شل

3115

سازمان فني و حرفه اي

6
4

طراح ADVANCE SOLID
WORKS GEARTRAX
طراح بدنه و تزئينات خودرو

0-32/20/1/1

تکنيسين

3114

سازمان فني و حرفه اي

4-24/24/1/2

مهندس حرفه
هاي

شل

2144

سازمان فني و حرفه اي

4

طراح جيگ و فيگسچر

0-32/21/1/1

تکنيسين

شل

3115

سازمان فني و حرفه اي

9

طراح قالب

0-24/21/1/2

مهندس حرفه
هاي

شل

2144

سازمان فني و حرفه اي

10

فن ورز نمونه سازي سريع

0-39/21/1/1

کارگرماهر

شل

4222

سازمان فني و حرفه اي

11

کارشناس ساخت قطعات فلزي و
ماشين کاري

4-39/40/1/2

مهندس حرفه
هاي

شل

2144

سازمان فني و حرفه اي

12

کاربر درجه MECHANICAL
DESKTOP
کاربر MASTER CAM

0-32/13/2/1

کارگرماهر

3114

سازمان فني و حرفه اي

0-32/15/1/1

تکنسين

شل

3115

سازمان فني و حرفه اي

14

کاربر دسفگاه CMM

3-41/29/1/1

تکنسين

شل

3115

سازمان فني و حرفه اي

15

0-39/20/1/1

کارگرماهر

13

شل

شل

کاربرنقشهکش صنعفي با نرمافزار
INVENTOR
کاربرSOLID WORKS

3114

سازمان فني و حرفه اي

0-32/14/1/1

کارگرماهر

شل

3114

سازمان فني و حرفه اي

14

نقشه کش وطراح به کمک رايانه

0-32/94/1/3

کارگرماهر

شل

3114

سازمان فني و حرفه اي

14

نقشه کش و طراح صنعفي با
CATIA
ابزار دقيق کار

0-32/14/2/1

تکنسين

3114

سازمان فني و حرفه اي

4-42/40/1/3

تکنسين

شل

3115

سازمان فني وحرفه اي

20

اتوماسيون کار صنعفي

4-51/44/1/1

تکنسين

شل

3115

سازمان فني وحرفه اي

21

تعميرکار پنوماتيک

4-49/95/1/2

کارگرماهر

شل

4233

سازمان فني وحرفه اي

22

تعميرکارابزاردقيق

4-42/32/1/2

کارگرماهر

شل

4223

سازمان فني وحرفه اي

23

تعميرکار هيدروليک

4-49/91/1/2

کارگرماهر

شل

4233

سازمان فني وحرفه اي

24

پنوماتيک کار صنعفي

4-44/15/1/1

کارگرماهر

شل

3115

سازمان فني وحرفه اي

16

19

34

شل

شل

نمونه برگ  5 -9فهرست نهايي حرف مورد نياز در سطح ملي از اسناد باالدستي
عنوان گروه ش لي:

رديف

کدگروه ش لي:

نوان حرفه

کدISCO 2004
کد ملي

بين المللي

1
2
3
4
5
6
4
4
9
10
11
12
13
14
15
16
14
14
19
20

34

سطح مهارت

نمونه برگ  5 -9فهرست تکمي

ده نهايي حرف مورد نياز در سطح ملي از اسناد باالدستي

عنوان گروه ش لي :توليد

عنوان حرفه

رديف

کدگروه ش لي6 :
کدISCO 2004

سطح مهارت

بين المللي

کد ملي

1

مدير توليد

1321

-

مهندس حرفه اي

2

طراح و نقشه کش صنعفي

3114

-

تکنيسين

3

اپراتور دسفگاه هاي شکل دهي

4221

-

کارگرماهر

4

تکنسين مکانيک

3115

-

تکنيسين

5

اپراتور ماشين هاي افزار

4223

-

کارگرماهر

6

قالب سازان

4211

-

کارگرماهر

4

ابزارساز

4222

-

کارگرماهر

4

اپراتور ماشين آالت آبکاري

4122

-

کارگرماهر

9

ابزارتيزکن

4224

-

کارگرماهر

10

برنامه نويسان و  CNCکاران

4225

تکنيسين

11

مهندس مکانيک (طراح)

2144

-

مهندس حرفه اي

12

مونفاژکاران

4211

-

کارگرماهر

13

تعميرکار و نصاب

4233

-

کارگرماهر

14

مهندسين توليد

2141

-

مهندس حرفه اي

15

فلزکاران

7236

-

کارگرماهر

39

نمونه برگ  6 -9فهرست نهايي مشاغ موجود هر يک از حرف استخراج ده از نمون برگ 5-9
عنوان گروه ش لي:
رديف

کد گروه ش لي:
عنوان ش ل

عنوان حرفه:
کد ش ل

سطح مهارت

1
2
3
4
5
6
4
4
9
10
11
12
13
14
15
16
14
14
19
20
21

40

کد ايسکو : 2004
شرح مخفصر ش ل

نمونه برگ  6 -9فهرست تکمي
عنوان گروه ش لي :توليد

رديف

عنوان ش ل

ده نهايي مشاغ موجود هر يک از حرف استخراج ده از نمون برگ 5-9
عنوان حرفه :اپراتور ماشين هاي ابزار
2004:4223

کد گروه ش لي6:

سطح
مهارت

کد ش ل

کدايسکو

شرح مخفصر ش ل

1

تراشکار

422331

2

تراشيدن انواع قطعات با دسفگاه تراش

2

فرزکار و صاحه تراش کار

422332

2

تراشيدن انواع قطعات با دسفگاه فرز و صاحه تراش

3

دريل و بورينگ کار

422333

2

4

سنگزن

422334

2

سنگ زني قطعات گرد ،تخت و  ....با دسفگاه سنگ

5

اپراتور ماشين هاي چند منظوره

422335

2

توانايي اسفااده و کار با دسفگاه چند منظوره

6

اپراتور دسفگاه هاب

422336

2

4

اپراتور دسفگاه وايرکات

422334

2

4

اپراتور دسفگاه خان کشي

422334

2

9

اپراتور دسفگاه واترجت

422339

2

10

اپراتور دسفگاه سري تراش

422340

2

41

سوراخ کاري و داخل تراشي انواع قطعات با دسفگاه دريل
و بورينگ

توانايي اسفااده و کار با دسفگاه هاپ جهت توليد چرخ
دنده
توانايي اسفااده و کار با دسفگاه وايرکات جهت توليد
قطعات صنعفي
توانايي اسفااده و کار با دسفگاه خان کشي جهت توليد
قطعات صنعفي
توانايي اسفااده و کار با دسفگاه واترجت جهت توليد
قطعات صنعفي
توانايي اسفااده و کار با دسفگاه سريتراش جهت توليد
قطعات صنعفي

نمونه برگ  6 -9فهرست تکمي
عنوان گروه ش لي :توليد

عنوان ش ل

رديف

ده نهايي مشاغ موجود هر يک از حرف استخراج ده از نمون برگ 5-9
عنوان حرفه :تعميرکار و نصاب

کد گروه ش لي6:

سطح

کد ش ل

کدايسکو 4233: 2004

شرح مخفصر ش ل

مهارت
1
تعميرکار ماشين هاي ابزار
2

423331

2

423332

2

تعميرکار ابزارهاي اندازه گيري

423333

2

تعميرکارماشين آالت عمومي

423334

2

نصاب ماشين هاي ابزار

423335

2

نصاب ماشين هاي پرس

423336

2

کسي که ماشين هاي پرس را نصب مي کند

نصاب ماشين آالت عمومي

423334

2

کسي که ماشين هاي عمومي را نصب مي کند

تعميرکار سيسفم هاي هيدروليک و
پنوماتيک

3

4
5
6
4

42

شناسايي عيوب ماشين هاي ابزار و رفع آنها
شناسايي عيوب سيسفم هيدروليک و پنوماتيک و
رفع آنها
شناسايي عيوب و علل عدم کارائي ابزارهاي اندازه
گيري و تعمير و رفع آن و کاليبراسيون و تست آنها
شناسايي عيوب ماشين آالت و رفع آنها
شخصي که با توجه به نوع کارگاه و تعداد دسفگاه و
نقشه چيدمان ماشين هاي ابزار را نصب مي کند

تدوي استاندارد ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development

ط اح مف
ه
م
ح
پيماهن مرحله دوم :ر ي و ي رهف
Module 2: Conceptual Occupation Design

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

 9-2مقدمه
طراحي ماهومي يک حرفه يا ش ل يکي از اصلي ترين مراحل فرآيند برنامه ريزي درسي در دنياي کار مي باشد .اين مرحله
در تدوين فرهنگ ملي مشتاغل و حرف نقش تعيين کننده اي دارد .در اين مرحله ،شت ل و حرفه به عنوان يک سيسفم و
نظام شناخفه مي شود .طراحي هاي زيرسيسفم ها ،نحوه ارتباط آن ها ،چهارچوب حاکم بر تعامل آن ها  ،توسعه حرفه اي
از جمله موضتوعاتي استت که در طراحي ماهومي حرفه يا ش ل بايد در نظر گرفت .سؤاالتي که در طراحي حرفه يا ش ل
بايد به آن پاسخ داد عبارت است است از:
 -رابطه و تعام حرفه (

) با دي ر حرفه هاي مرتبط در يک زمينه حرفه اي و

 اجزاء (زيرسيستم ها) اصلي يک حرفه ( در صالحيت حرفه اي ملي ،حرفه (يا اجزاء مرتبط با اغ و -در راحي

لي چيست (توسعه حرفه اي)؟

) كدامند؟
) چه جاي اهي دارد؟

در حرفه كدامست؟

و حرفه به چه نيازمنديهاي كلي يا خاص توجه مي ود؟

..... -

 2-2صالحيت هاي حرفه اي ملي ( لي) چيست؟
ايده چارچوب صتالحيت ملي که برخوردار از ريشته هاي عقالني استت و براي دست يابي به آموزش هاي حرفه اي بر اساس
رويکرد مبفني بر شتايستفگي مي باشتد در سال  1991توسط جوزف 1و همکارانش در انگلسفان گسفرش يافت .امروزه سطح
بندي و سازماندهي صالحيت هاي حرفه اي يکي از اساسي ترين ويژگيهاي نظام آموزشي و تحصيلي به شمار مي آيد .اسفااده
از چارچوب صتالحيت حرفه اي از يک قياس سياسي به عنوان ت ييري انقالبي تا يک ت يير تکاملي نام برده مي شود .تاکنون
کشورهاي مفعددي چارچوب صالحيت ها را به کار بسفه اند .براساس اطالعات منفشر شده بنياد مهارت آموزي اروپا 2بيش از
 140کشتور جهان در حال طراحي ،اجرا  ،کاربستت و ارزشتيابي چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي مي باشند و در مدت
زمان کوتاهي اين ابزار ،نظام آموزشي اين کشورها را تحت تأثير خود قرار داده و به عنوان پديده اي در سطح جهاني شناخفه
شتده استت .اتحاديه اروپا در ستال  2004چارچوب صتالحيت حرفه اي منطقه اروپا 3را به تصويب رسانيد و از کشورها عضو
خواستتت تا ستتال  2012اين چارچوب را به عنوان يک مرجع براي اعفباردهي و انفقال گواهينامه و مدارک حرفه اي در نظر
گيرند.
در سال  2009ديويد راف در تحليل خود سه نوع از چارچوب صالحيت حرفه اي ملي را در بين کشورها مورد تمايز قرار داد:


چارچوب صالحيت حرفه اي ارتباط دهنده



چارچوب صالحيت حرفه اي اصالح کننده



چارچوب صالحيت هاي حرفه اي تبديلي
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-Jessup

1

-ETF
- EQF

2
3

کشورهاي کرواسي ،ايسلند و لهسفان از جمله کشورهايي هسفند که از چارچوب صالحيت حرفه اي اصالح کننده اسفااده
کرده اند .اکثر کشورهاي اروپايي نيز چارچوب صالحيت حرفه اي ارتباط دهنده را مورد توجه قرار داده اند .کشور آفريقاي
جنوبي از چارچوب نوع ستوم استفااده مي نما يد .مرکز اروپايي توستعه آموزش و تربيت حرفه اي در ستال  2010شمول
چارچوب صالحيت حرفه اي را به انواع آموزش عمومي ،حرفه اي و عالي اخفصاص داده است .در سال  ،2009کالج کلمبو
در مانيل اولين همايش آستيا و اقيانوستيه را براي طراحي و تدوين چارچوب صالحيت منطقه اي برگزار کرد .مرکز فني و
حرفه اي اروپا 1در ستال  2010با توجه به اسناد و پژوهش هاي صورت گرففه پيشنهاد کرد که موارد و موضوعات ذيل در
بررسي و مطالعه چارچوب صالحيت حرفه اي ملي بايد مورد توجه قرار گيرد ::
 تعريف و چيستي نقش ها و كاركردها -مراح

راحي و توسعه

 ويژ ي هاي چارچوب صالحيت حرفه اي (از قبي تل يق ،مول و جامعيت ،سطوح ،اخص ها و توصيف رها) -چالش ها پيش رو و الزامات

داليل گوناگوني وجود دارد که چارچوب صتتالحيت را ضتتروري جلوه مي دهد که از مهم ترين آن ها مي توان به موارد زير
اشاره کرد:
 افزايش كي يت آموزش فني و حرفه اي نزديک كردن ذي ن عان حول اليق مشترک-

اف سازي و موافقت در مورد مسئوليت پذيري آموزش و تربيت نيروي كاري با صالحيت

 ارتباط بي سطوح مختلف آموز ي ايجاد رتبه بندي در واهينامه هاو مدارک حصول ا مينان از انتقال پذيري مهارت ها تسهي ت رک پذيري در مکان و زمان -توانائي تل يق نظام هاي رسمي-غير رسمي ياد يري

در حال حاضر سازمان جهاني کار ،اتحاديه اروپا ،يونيوک و ديگر مراکز بين المللي تحقيقات گسفرده اي را در حوزه چارچوب
صالحيت حرفه اي ملي آغاز کرده اند .بطور کلي مي توان چارچوب صالحيت حرفه اي ملي را به صورت ذيل تعريف کرد:
چارچوبي استتت که صتتالحيت ها  ،مدارک و گواهينامه ها در ستتطوح و انواع مخفلف را به صتتورتي منستتجم و همگون
براستاس مجموعه اي از معيار ها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد .در اين چارچوب به مهارت و تجربه

-CEDEFOP
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1

در کنار دانش ارزش ويژه اي داده مي شتتود .زمان و مکان يادگيري مهم نيستتت و فرد مستتئول يادگيري خود در طول
زندگي است .به يادگيري مادام العمر (اطلبو العلم من المهد الي اللحد) توجه ويژه اي مي شود.
در کشور ايران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقفصادي ،فرهنگي و سياسي کشور دولت مکلف است تا پايان برنامه (شال
 )1394چارچوب صالحيت حرفه اي ملي را در کنار ديگر الويت هاي آموزش فني و حرفه اي بکار ببند:

ماده  29قانون برنامه پنجم توسعه:
دولت مکلف است به منظور سترش ايست ي حرفهاي از ريق افزايش دانش و مهارت با ن رش به
انجام كار واقعي در م يط ،اصالالالح هرم ت صالاليلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسالالازي سالالرمايههاي انساني،
كاهش فاصالالله سطح ايست ي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد

لي و

حرفهاي براي جوانان وارتقاء جاي اه آموز الالهاي فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و لمي -
كاربردي كشالالور ا م از رسالالمي ،غيررسالالمي و سالالازمان نايافته ،ظرف يکسال از تاريا تصويب اي قانون در
م ورهاي زير سازوكارهاي الزم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجراء كند:
.....
هالالال  -كاربسالالت چهارچوب صالالالحيتهاي حرفهاي ملي به صالالورت منسجم براي ارتباط صالحيتها ،مدارک و
واهينامهها در سالالطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و ال
تعيي

در جهت به رسالالميت ناخت ياد يري مادامالعمر و

ايست يهاي سطوح مختلف مهارتي

.....

همانطور که در اين قانون ذکر شده است در آموزش هاي فني و حرفه اي موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد:
 توجه به سطح استاندارد جهاني و بي المللي-

سترش ايست ي هاي حرفه اي

 توجه به دانش ،مهارت و ن رش توجه يه م يط واقعي كار به رسميت ناخت ياد يري مادام العمز -تعيي

ايست ي سطوح مختلف در چارچوب صالحيت حرفه اي ملي

 -ارتباط صالحيت ها و مدارک

در شکل  1-2نمونه اي از چارچوب صالحيت حرفه اي کشور آفريقاي جنوبي نشان داد شده است.
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ک  9-2چارچوب صالحيت هاي ملي كشور آفريقاي جنوبي

 2-2توسعه حرفه اي ( لي) چيست؟
از جمله مراحل طراحي حرفه  ،طراحي توسعه حرفه اي در هر زمينه ش لي (گروه بزرگ ش لي) مي باشد .اگرچه از واژه
توسعه حرفه اي برداشت هاي مفااوت و مفنوعي مي شود ولي مي توان توسعه حرفه اي را به صورت «پيش بيني و امکان
پيشرفت در يک گروه بزرگ ش لي و ايجاد مسيرهاي مفنوع براي رسيدن به سطوح باالي مهارت» تعريف نمود .طراحي
مسيرهاي گوناگون براي پيشرفت و ارتقاء نيروي کار از جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار مي گيرد .افزايش انگيزه ،تسهيل
و ارتقاء مهارت و شايسفگي ،انعطاف پذيري نيري کار ،مديريت منابع انساني و نيروي کار کشور ،ايجاد يک ساخفار منسجم
ش لي از جمله اين موارد است .در شکل  2-2نماي کلي توسعه حرفه اي زمينه نشان داده شده است.
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ک  2-2نماي كلي توسعه حرفه اي

آزاد در سال  1344براي سطوح مخفلف چارچوب صالحيت حرفه اي شاخص ها و ويژگيهاي تعريف شده اي را مفناسب با
نوع کارها در سطوح مخفلف صالحيت حرفه اي ملي ارائه داده است( .جدول )1-2
جدول  9-2سطوح و اخص هاي صالحيت حرفه هاي
شتتاخص ها
و معيار ها

ايست يهاي فني

ايست يهاي غير فني

دامنه

شرايط و زمينه

مجموعه اي از
شايسفگي پايه
دنياي کار که به
سمت حرفه اي
خاص هدايت نمي
شود

در موقعيت هاي
گوناگون مورد
اسفااده قرار مي
گيرد و از جمله
کارهاي روزانه
مي باشد

پيچيدگي و دشواري
در سطح پايين تر
باشد و مهارت هاي
پيش بيني جنبه
علمي ندارد

تحت نظر يا
هدايت مسفقيم

سطح 9

مجموعه اي
محدود از
شايسفگي هاي
يک حرفه

 شايسفگيهاي مرتبط با
حرفه
 تکراري و قابلپيش بيني
 فعاليت هايمشابه با هم

 مهارت ها بيشفرجنبه عملي دارند
 در سطح اپراتوري مراحل کار روتين وقانون مند و دانش
فني اوليه

با انجام هدايت،
نظارت و
پشفيباني

سطح 2

مجموعه مفنوع تر
از شايسفگي ها
 شايسفگي حرفهاي در سطح
مفوسط

 در شرايطمخفلف ش لي و
قابل پيش بيني
 فعاليت تاحدود مشابه به
هم

 مهارت هاي با انجاماپراتوري سطح باال
 اپراتوري پيشرففه و هدايت ،نظارتو پيشيباني در
کمک تکنيسين
 شايسفگي ها نيازمند زمان هاي خاصسطح مناسب از دانش  -داوري محدود
فني

ستتتتتطتتوح
صالحيت

ورودي

پيچيدگي و دشواري

درجه اسفقالل
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زمان

مهارت هاي محوري

آموزش

بکار بردن دانش و
مهارت هاي پايه
در شرايط روزانه
کاري

200
ساعت

 به کار بردندانش و مهارت
پايه در شرايط
روزانه
 سطوح مهارتهاي محوري
مرتبط با درجه
اسفقالل و ماهيت
فعاليت هاي حرفه
اي

900
ساعت

 مهارت هايمحوري در سطح
اپراتور پيشرففه و
کمک تکنسين

900
ساعت

تجربه

-

-

2
سال

شايسفگيهاي
ورود به
آموزش و
سطح

راهنمايي

راهنمايي

سطح 1
صالحيت

شتتاخص ها
و معيار ها

ايست يهاي فني

ايست يهاي غير فني

دامنه

شرايط و زمينه

پيچيدگي و دشواري

درجه اسفقالل

سطح 3

شايسفگي ها کليه
مشاغل يک حرفه
را پوشش مي دهد

 شايسفگيهاي مرتبط با
حرفه در زمينه
هاي مخفلف
وسيع ش لي
 غير مشابه غير قابل پيشبيني

 تعادل بين تئوري وعملي
 عمق مفوسطشايسفگي ها در حوزه
حرفه اي
 دانش در سطحتکنسين ساده

 هدايت وسرپرسفي ساده
ديگران
 مسفقل داوري وبرنامهريزي براي خود
و ديگران

سطح 1

 سطح وسيعي ازکارها و مشاغل
حرفه
 -فعاليت ترکيبي

 دامنه وسيعياز زمينه هاي
ش لي
 غير قابل پيشبيني
 غير روتين -غير مشابه

سطح 5

 سطح وسيعي اززمينه هاي
گوناگون ش ل
 فعاليت هايترکيبي سطح باال
 نو آوري هايحرفه اي

 دامنه وسيعياز زمينه هاي
ش لي دربخش
هاي مخفلف
اقفصادي
 غير قابل پيشبيني
 غير روتين -غير مشابه

 سطح بااليي ازپيچيدگي،
 اثر بيشفر دانش برشايسفگي
 انجام فعاليت ها درسطح تکنسين
پيشرففه و کمک
مهندسي
 کارها چند رشفه اي پيچيدگي که نيازت ييرات در رويه ها و
توليد دسفورالعمل ها
باشد
 در سطح کارشناسيو کاربرد مااهيم اصول
و قوانين در محيط کار
 خلق محصوالتجديد

 درجه اسفقاللو مسئوليت
پذيري باال
 هدايت وسرپرست
ديگران
 داوري وسازماندهي خود
و ديگران
 درجه اسفقاللباال
 هدايت وسرپرسفي
ديگران
 هدايت کم داوري وسازماندهي
محصوالت

سطح 6

 سطح وسيعي از فعاليت هايپژوهشي
 فعاليت هايانفقالي فناوري
 نو آوري هايحرفه اي
 حوزه هايمحدود حرفه اي و
شل

 دامنه وسيعياز زمينه هاي
ش لي و بين
رشفه
 فعاليت هايترکيبي غير
روتين غير قابل
پيش بيني و غير
مشابه

 رسيدن به لبهفناوري در حرفه
 بکار بردن فناوريهاي نوين و افزايش
بهره وري در محيط
کار
 کاربرد و تجزيهتحليل فعاليت ها در
سطح کارشناسي ارشد

 اسفقالل بااليکاري
 هدايتديگران
 هدايت کم داوري وسازماندهي
محصوالت

سطح 7

 غيرقابل پيشبيني
 فعاليت هاي غيرمشابه وپژوهشي دردامنه
غيرروتين
محدودي از فعاليت
 در بخش هايمخفلف اقفصادي

 دانش و آگاهينقادانه از پيچيدگي
بسيار باالي فناوري
هاي موجود
 بسيار عميق درحوزه اي محدود
 اسفخراج و فرمولهنمودن
 ت يير لبه فناوري درکشور در حوزه حرفه
اي

 اسفقالل بااليکاري
 داوري وسازماندهي
ديگران
 -هدايت کم

ستتتتتطتتوح
صالحيت
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زمان

مهارت هاي محوري

آموزش

 مهارت هايکسب اطالعات و
کاربرد آنها
 مهارت هايمديريت و
سرپرست
 مهارت هايمحوري در سطح
تکنسين ساده
 مهارت ها يتصميم گيري

900
ساعت

 مهارت هايمحوري
 سطوح باال مهارت هاي باالتخصيص منابع

 مهارت هايمحوري سطوح
باالي
 مهارت هايتاکر سطح باال

 مهارت محوريمرتبط به ماهيت
کارهاي نو آورانه و
فناورانه

 سطوح بااليتاکر نقادانه
 اشفهار در حرفه سطوح بااليمهارت محوري

900
ساعت

900
ساعت

900
ساعت

900
ساعت

تجربه

2
سال

2
سال

3
سال

4
سال

5
سال

شايسفگيهاي
ورود به
آموزش و
سطح

سطح 2
صالحيت

سطح 3
صالحيت

سطح 4
صالحيت

سطح 5
صالحيت

سطح 6
صالحيت

در طراحي و توسعه حرفه اي يک گروه بزرگ ش لي بر اساس سطوح صالحيت حرفه اي ملي نکات زير مورد توجه قرار مي
گيرد:
 -9حرفه ها در ايسکو  2442به حرفه در صالحيت ملي تجزيه مي وند (در م دود مواردي تركيب مي ردند)
 -2در كد ذاري حرفه در صالحيت ملي در توسعه حرفه اي از چهار رقم كدهاي ايسکو  2442است اده مي ود(جدول .)2-2
 -3امکان ت رک پذيري افقي ،مورب و مودي تا حد ممک مورد توجه قرار يرد.
 -1مسيرهاي توسعه حرفه اي در روه بزرگ

لي

اف و مشخص با ند.

 -5زمان معادل در دنياي كار (يا ياد يري سازمان نايافته) براي هر حرفه در سطح صالحيت حرفه اي ملي  144سا ت مي با د.
 -6سعي ود از رويکرد تخصص رايي نرم در راحي و توسعه حرفه اي است اده ردد.
 -7سطوح صالحيت حرفه اي در كد ها بعد از دد  1نمايان با د.
 -2تعداد سطوح صالحيت حرفه اي تا سطح مهندس حرفه اي  5سطح در نظر رفته ود.
 -1سطوح كار ر ماهر ايسکو  2442به سطوح  9و 2صالحيت حرفه اي ملي تبدي مي وند.
 -94سطح تکنسي ايسکو  2442به سطوح 3و 1صالحيت حرفه اي ملي تبدي مي وند.
 -99سطوح متخصصي ايسکو  2442به سطوح  5به باال در صالحيت حرفه اي ملي تبدي مي وند.
 -92در يک سطح از صالحيت حرفه اي ملي ماره حرفه ها در آن سطح در كد ذاري مشخص با د.
جدول  2-2يوه كد دهي حرف و مشاغ در چارچوب صالحيت حرفه ملي
ماره

1

2

نوان
حرفه (واحد حرفه ايسکو)

حرفه در صتتتالحيت ملي (همراه با
سطح صالحيت ملي و شاخه)

روش كد

توضي ات

دهي

کد چهار رقمي -اين کد مي تواند بر استتاس استتفاندارد طبقه

4143

بندي مشاغل و حرف ايسکو يا ملي باشد.
کد هشت رقمي -دو رقم آخر مرتبط با سطح صالحيت است

41434919

و عدد  ,9مقدار ثابت مي باشد .دو رقم سوم با توجه به تعداد
شاخه از  01تا  09ت يير مي کند.
کد شتش رقمي -دو رقم آخر آن مي تواند از براي مشاغل از

3

شل

414339

عتدد  31تتا  60ت يير کنتد .چهار رقم اول آن کدهاي واحد
حرفه است.

موارد تبديلي ايسکو  2004به سطوح صالحيت حرفه اي ملي در جدول  3-2نشان داده شده است.
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جدول  3-2تبدي كدهاي ايسکو  2442به صالحيت حرفه اي ملي

با توجه به بررسي انجام شده در کشورهاي مخفلف و جداول ارائه شده در پيمانه  1و همچنين چگونگي انفخاب زمينه ش لي
و حرفه اي و عالوه بر تعداد سطوح صالحيت حرفه اي ملي ،پژوهشگر تعداد حرفه هاي بکار رففه شده در توسعه حرفه اي
را از  15تا  40مورد پيشنهاد کرده است(شکل  .)3-2البفه اين محدوده ممکن است در کشورهاي مخفلف مف ير باشد.
تعداد حرفه و مشاغ
در سطوح ونا ون
مهارتي

سطح مهارت 9

رايش
تخصص رايي

 10درصد مشاغل وحرف

 40درصد مشاغل و حرف

سطح
صالحيت 1

سطح
صالحيت3

سطح
صالحيت 5

سطح صالحيت
مومي

روههاي اصلي حرفه
() 24-94

سطح مهارت 2

سطح مهارت 3

 20درصد مشاغل و حرف

 2- 1گروه اصلي حرفه

سطح
صالحيت 2

سطح
صالحيت 1

سطح مهارت 1

 30درصد مشاغل و حرف
سطح
صالحيت 6

سطح
صالحيت 7

سطح
صالحيت 2

 4 - 4گروه اصلي حرفه

 4- 2گروه اصلي حرفه

 6- 3گروه اصلي حرفه

 30 - 15زيرگروه اصلي حرفه

 15- 10زيرگروه اصلي حرفه

 25- 15زيرگروه اصلي حرفه

 40- 40گروه فرعي حرفه

 40- 20گروه فرعي حرفه

 60- 30گروه فرعي حرفه

واحد حرفه
()244-144

 40- 40واحد حرفه

 300- 150واحد حرفه

 150- 40واحد حرفه

 200- 100واحد حرفه

()1444- 2444

 400- 200ش ل

 1600- 400ش ل

 400- 400ش ل

 1200- 600ش ل

زير روههاي اصلي حرفه  4- 4زيرگروه اصلي حرفه
()24- 14
روههاي فر ي  20- 10گروه فرعي حرفه
حرفه
() 244-944

ک  3-2تعداد حرف در هر سطح صالحيت حرفه اي
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 3-2مدل م هومي توصيف حرفه هاي
پس از آنکه توسعه حرفه اي براي يک گروه بزرگ ش لي طراحي گرديد و عنواين حرفه ها در چارچوب صالحيت حرفه اي
مشخص گرديد ،مرحله طراحي ماهومي حرفه آغاز مي گردد .طراحي ماهومي حرفه طراحي مدل محفوايي حرفه اي است.
اين مدل محفوايي مي تواند براي تمام گروه هاي بزرگ شت لي در يک کشتور يکسان باشد .مدل محفوايي بنياني ماهومي
براي ارائه چارچوبي جهت تعيين انواع اطالعات مهم در مورد کار و حرفه به عنوان يک ستيستفم است .يک مدل محفوايي
توصتيف حرفه اي مجموعه اي از مشتخصات حرفه  ،مشخصات شاغل و غيره را شامل مي شود .ويژگي يک مدل محفوايي
بايد به گونه اي باشتد که بفوان از آن در کليه مشتاغل و حرفه ها در صتنعت و بخش هاي مخفلف اقفصادي به کار گرففه
شود .اين مدل مجموعه اي از توصياگرهاي اطالعاتي را جهت تعيين وضعيت حرفه را ارائه مي نمايد .ترکيب ش ل ,شاغل
و محيط کار ،نظامي جهت طراحي توصيف گرهاي اطالعاتي ارائه مي دهد .کشورهاي مخفلف جهت تهيه فرهنگ مشاغل،
نظام طبقه بندي مشتتتاغل و حرف و  ...بر روي يک مدل ماهومي و چارچوب تهيه اطالعات در مورد مشتتتاغل تاکيد مي
نمايند .مرکز ملي توستعه اواستفار نت 1در آمريکا نمونه اي از اين مدل محفوايي را ارائه کرده استت .در مدل ارائه شده در
اواسفارنت چهار بعد براي طراحي حرفه در نظر گرففه شده است .که عبارتند از:
 بعد اغحرفه

 -بعد

 بعد حرفه خاص -بعد بي حرفه اي

در مدل ارائه شتتده اجزاء يک حرفه و شتت ل در ابعاد مخفلف طراحي گرديده استتت .شتتکل  4-2نماينگر مدل ماهومي-
محفوايي طراحي شتده توستط اواستفارنت مي باشد .بر اساس اين مدل اجزاء مشخص شده در هر حرفه و ش ل در قسمت
هاي بعد معرفي و توضيح داده مي شود.
مبفني بر شاغل
نيازمندي ها و الزامات تجربه
تجارب و مهارت آموزي
نيازمندي هاي ورودي

ويژ ي هاي اغ
نيازمندي هاي اغ
آموزش

ارزش هاي كاري

حرفه خاص

ا

كارها
ابزارها و فناوري

سبک هاي كاري

نيازمندي هاي حرفه
ويژ ي هاي نيروي كار

فعاليت هاي كاري تعميم يافته

ا ال ات بازار كار

فعاليت هاي كاري مشروح

دورنماي

لي حرفه اي

بين حرفه اي

مهارت ها ،دانش

اليق حرفه اي

واهينامه ها

ال ات خاص حرفه

توانائي ها

بافت سازماني
بافت كار

مبفني بر ش ل/حرفه
ک  1-2مدل م هومي م توي بقه بندي حرف و مشاغ اواستارنت

- O*NET
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1

 9-3-2ويژ يهاي اغ در اواستارنت

ويژگيها و مشخصات پايداري که بر روي عملکرد کار و ظرفيت کسب شايسفگيهاي فني ،غيرفني و عمومي جهت عملکردي
بهره ور تأثير مي گذارد .تحليل توانائيهاي از جمله تکنيک هاي معمول در بدستت آوردن مشتخصات شاغل است .پژوهش
هاي اخير تأثير ديگر ويژگيها از قبيل عالئق ,ارزش ها و سبک هاي کاري را بر روي عملکرد به اثبات رسانده اند .ويژگيهاي
شتاغل به چهار بخش توانائيها ،عالئق حرفه هاي ،ارزش هاي کاري و سبک هاي کاري تقسيم بندي مي شوند .توصياگرها
هر کدام عبارتند از:
 توانائيها
o

توانائيهاي ناختي


توانائي

اهي
اهي

 درک

 درک نو تاري
 بيان

اهي

 بيان نو تاري


توانائي استدالل و توليد ايده
 رواني ايده ها (ارائه ايده هاي فراوران)
 اصالت ايده ها (ارائه ايده هاي نو و جديد)
 حساسيت مسئله (ارائه نظر در زمان بروز ا تباه)
 استدالل قياسي
 استدالل استقرايي
 نظم دهي ا ال ات
 انعطاف پذيري مقوله اي (ارائه و دسته بندي ا ال ات در مجمو ه هاي جديد)



توانائيهاي كميتي
 استدالل رياضي
 م اسبات



حافظه
 توانائي ح ظ مطالب از قبي كلمات ،ا داد و فرمول ها براي ح مسائ

o

توانائي ادراكي
 سر ت رفت مطالب (توانائي سريع در تركيب و سازماندهي ا ال ات در يک ال وي معني-
دار)
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 انعطاف پذيري در رفت (درک) مطالب (توانائي در تعيي و ناسايي ال وها پنهان در دي ر
منابع
 سر ت درک (توانائي و دقت جهت مقايسه باهت ها ت اوت ها در مجمو ه اي از ا ال ات)


توانائيهاي فضايي
 جهت يري فضايي (تعيي موقعيت در م يط)
 ديداري (توانائي درک وضعيت پس از حركت و جابجائي)



توجه و دقت (توانائي به كار يري توجه و تمركز)
 تمركز زيني (توانائي تمركز روي كار در يک دوره زماني بدون حواس پرتي)
 تقسيم زماني (توانائي انتقال به جلو و قب بي دو يا چند فعاليت يا منابع ا ال اتي (از
قبي ص بت صدا ،تماس و يا دي ر منابع)

o

توانائي روان حركتي


توانائي كار با دست به صورت ظريف


آماد ي دست -بازو (توانائي در ن هدا ت دست و بازو در موقعيتي خاص)

 چابکي دست (توانائي در حركت سريع دست جهت رفت يا كار با ا ياء)
 چابکي ان شتان (توانائي در هماهن ي ان شتان با يکدي ر جهت رفت و كار با ا ياء)


توانائي كنترل حركات
 دقت كنترل (توانائي تنظيم ا ياء در مکان خود به ور دقيق و مکرر)
 هماهن ي ا ضاي حركتي (توانائي هماهن ي دو ضو حركتي بدن مانند دو دست ،دو پا ،يک
دست و يک پا و )...
 جهت يري پاسا (توانائي انتخاب يک حركتي از بي چند حركت در پاسا به يک سي نال)
 كنترل زماني (توانائي حركت و جابجائي با توجه به سر ت و جهت مورد نياز در يک زمان
مشخص)



توانائي کس العم هاي زماني و سر ت
 زمان کس العم (توانائي پاسا سريع به يک سي نال توسط ا ضاي بدن)
 سر ت ان شت-مچ (توانائي حركت سريع به وسيله مچ ،ان شتان و دست)

o

توانائي فيزيکي


توانائي قوت جسماني
 قوت استاتيک (توانائي ا مال حداكثر نيرو براي جابجائي ا ياء)
 قوت ان جاري (توانائي ا مال حركت جهشي از قبي پريدن و )...
 قوت ديناميکي (توانائي ا مال نيرو به صورت پيوسته و مکرر در ول زمان)
 قوت باالتنه (بهكار بردن ضالت باالتنه پي در پي و بدون خست ي)
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ايستاد ي
 بنيه :ا مال فيزيکي در زمان والني بدون حركت و استراحت)



انعطاف پذيري ،تعادل و هماهن ي
 انعطاف پذيري كششي (توانائي خم دن ,كشيد ي ,چرخش ا ضاي بدن)
 انعطاف پذيري ديناميکي (توانائي خم دن ,چرخش ا ضاي بدن با سر ت و تناوب)
 هماهن ي كلي بدن (هماهن ي ك ا ضاي بدن در هن ام حركت)
 تعادل كلي بدن (توانائي تعادل در حالت هاي ناپايدار)

o

توانائي حسي


توانائي ديداري
 توانائي ديد نزديک
 توانائي ديد دور
 توانائي تشخيص رنگ ها
 توانائي ديد در ب
 توانائي ديد جانبي (توانائي ديدن ا ياء و حركت هاي ا راف زماني كه سر به سمت جلو
است)
 توانائي درک مق (توانائي درک ا ياء از نظر نزديکي و دوري و تشخيص فاصله بي آنها و
خود)
 حساسيت خيره ي (توانائي ديد در نور ديد و خيره كننده)



توانائي نيداري و تار
 حساسيت در نيدن (توانائي تشخيص يا ت ت اوت هاي صدايي در ام ها و بلنديهاي
متنوع)
 توجه نوايي (توانائي تمركز بر منبع نوايي در حضور دي ر صداها)
 مکان يابي نوايي (توانائي تعيي در جهت ارسال صدا)
 تشخيص تاري (توانائي در تعيي و فهم تار خص دي ر)




افيت تاري (توانائي ص بت كردن

اف به وري كه دي ران ما را ب همند)

رايش هاو اليق ها (ترجي ات و پيش نيازهاي كاري و پيامدها)
o

رايش هاي حرفه هاي(تيپ هاي خصيتي اغلي موردنياز)


واقع رايانه



جستجو رانه



هنر رايانه
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o



اجتما ي



تهورانه



قراردادي



نقطه اوج القه اول (توصي ي مرتبه اول)



نقطه اوج القه دوم (توصي ي مرتبه دوم قطع )



نقطه اوج القه سوم (توصي ي مرتبه سوم)

ارزش هاي كاري -جنبه هاي رضايت خصي


پيشرفت و كاميابي
 بکار يري توانائي ( اغلي در اي حرفه از توانائي فردي خويش است اده مي كنند)
 پيشرفت و كاميابي ( اغلي در اي حرفه احساس دستاورد ،فض و كمال مي كنند)



رايط كاري
 فعاليت ( اغلي در اي حرفه هميشه پرمش له هستند)
 استقالل ( اغلي در اي حرفه كارها را به ور مستق انجام مي دهند)
 تنوع ( اغلي در اي كار هر روز كارهاي متنو ي انجام مي دهند)
 جبران (در اي حرفه پرداخت بهتري نسبت به دي ر اغلي در حرفه ها مي ود)
 امنيت




لي (در اي حرفه يا

رايط كاري (در اي

امنيت

رايط كاري مناسب است)

باز ناخت و کرانه
 پيشرفت ( اغلي در اي

فرصت پيشرفت دارند)

 قدرداني ( اغلي در اي

نسبت به كاري كه مي وند قدرداني مي وند)

 منزلت اجتما ي ( اغلي در اي


لي وجود دارد)

در سازمان و اجتماع داراي جاي اه و منزلت است)

روابط
 همکاران (در اي

اغلي داراي همکاراني است كه راحت با آنها ساز ار مي ويد)
اغلي جايي فعاليت مي كنند كه كارهايي براي دي ر افراد

 خدمات اجتما ي (در اي
و مردم انجام مي دهند)
هدايت و سرپرستي (در اي



 ،اغلي به دي ر افراد آموزش يا راهنمائيهايي مي كنند)
هر ز ت ت فشار جهت انجام كارهايي كه برخالف

 ارزش هاي اخالقي(كار ران در اي

احساس خوبي و بدي آنها است قرار نمي يرند)


پشتيباني
 سياست ها و كارهاي ركت (با اغلي در اي
 سرپرستي-روابط انساني ( اغلي در اي

توسط ركت منص انه رفتار مي ود)
سرپرستاني دارد كه به واسطه مديريت و

راهنمايي آنها پشتيباني مي وند)
 سرپرستي–فني ( اغلي در اي
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توسط سرپرستان به خوبي آموزش ميبينند)



استقالل (مشاغلي كه اي ارزش كاري را بر آورده مي كند ،به اغ اجازه مي دهد براساس تصميمات
خود كار كند .نيازهاي مربو ه ام خالقيت ،مسئوليت پذيري و خود رداني است)
 خالقيت (اجراي ايده هاي خود)
 مسئوليت پذيري ( اغلي در اي حرفه تصميم يري در مورد كارهاي خود را خود انجام
مي دهند)
 خود رداني (در اي حرفه ،اغ برنامه ريزي كارها را با نظارت كمي ،خود انجام مي دهند).
 نقطه اوج ارزش كاري اول (توصي ي مرتبه اول)
 نقطه اوج ارزش كاريدوم (توصي ي مرتبه دوم قطع)
 نقطه اوج ارزش كاري سوم (توصي ي مرتبه سوم)

 سبک هاي كاري (ويژ يهايي كه بر كي يت كار اغلي تأثير مي ذارد)
o

جهت يري پيشرفت(


نيازمند تنظيم اهداف خصي و سعي در رسيدن به آن اهداف است)
نيازمند تنظيم اهداف چالشي و صرف تالش فراوان براي خبر ي در انجام كارها

تالش پيشرفت (
است)

o



سرسختي (

نيازمند سرسختي در مقاب موانع است)



پيش امي (

نيازمند يک رغبت جهت پذيرش مسئوليت ها و مخا رات است)

تأثير اجتما ي (اثر ذاري بر دي ران و نمايش كو ايي و رهبري)


o

o

o

رهبري (

نيازمند تماي براي هدايت ،پذيرش تعهدات و ارائه نظرات و راهنمايي ها مي با د)
نيازمند باص ايي ،حساسيت نسبت به دي ران ،همکاري ،ساز اري و  ...مي با د)

جهت يري بي فردي (


همکاري (



توجه به دي ران(



جهت يري اجتما ي (

ساز اري (

نيازمند خوشرويي با دي ران و ارائه ن رش همکارانه مي با د)
نيازمند حساسيت به دي ران و توجه به احساسات آنها مي با د)
نيازمند ترجيح كار با دي ران است تا كار به صورت تنها)

نيازمند پخت ي ،متانت ،انعطاف پذيري ،ت ت كنترل قرار دادن احساسات و )...



خود كنترلي (



ت م فشارهاي صبي (



ساز اري انعطاف پذيري (

نيازمند خويشت داري ،كنترل احساسات ،خشم و  ...مي با د)
نيازمند پذيرش انتقادات و انجام كار با آرامش در م يط پرتنش است)
نيازمند پذيرش ت يير و تنوع قاب مالحظه است)

وجدان كاري


ا مينان پذيري (

نيازمند ا تماد ،ا مينان ،مسئوليت پذيري و بر آورده نمودن تعهدات است)



توجه به جزئيات (

نيازمند توجه كام به جزئيات در انجام كارها است)



صداقت (

نيازمند راست ويي و رفتاري اخالقي است)
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o

خودايستايي (

نيازمند اغلي است كه راه هاي انجام كارها را خود بدست آورد و بر خود تکيه دا ته

با د)
o

هوش ملي (

نيازمند توليد ايده ها و ت کر سودمند بطور منطقي است)
 نو آوري(

نيازمند خالقيت و ت کر جاي زي براي ارائه ايده ها و جوابها به مسائ

لي

است)
 ت کر ت ليلي (

نيازمند ت لي ا ال ات و است اده از منطق براي بيان مسائ و مشکالت

مربوط به كار است)

2-3-2نيازمنديهاي (الزامات) اغ در اواستارنت
 مهارت هاي پايه(ظرفيت هاي توسعه يافته جهت تسهي ياد يرييا سر ت بيشتر كسب دانش)
o

م توا (ساختارهاي پيش زمينه اي موردنياز كار براي انجام كار و كسب مهارت هاي ويژه در حوزه هاي مختلف
متنوع)



درک مطالب (فهم جمالت و پارا راف هاي اسناد مربوط به كار)
وش دادن فعال (توجه كام به آنچه دي ران مي ويند،صرف زمان براي فهم نکات ،پرسيدن سواالت
وقطع ننمودن ص بت در زمان نامناسب)



نو ت (ارتباط موثر در نو ت به صورت ص يح با توجه به نيازهاي مخا بان)



ص بت كردن ( ت و با دي ران جهت انتقال ا ال ات به ور مؤثر)



رياضيات (است اده از رياضيات براي ح مسائ )



o

لوم (است اده از قواني و روش هاي لوم براي ح مسائ )

فر آيند (رويه هايي كه در سر ت كسب دانش مؤثرند)


ت کر انتقادي (است اده از منطق و استدالل براي تعيي نقاط قوت و ضعف راه ح هاي ونا ون ,نتيجه
يري ها يا رويکردها براي مسائ )



ياد يري فعال (فهم كاربرده اي ا ال ات جديد براي ح مسائ و تصميم يري در حال و آينده)



راهبردهاي ياد يري (است اده و انتخاب روش ها و رويه هاي ياددهي مناسب با موقعيت ،در هن ام
ياد يري تدريس مطالب جديد)



پايش (پايش ارزيابي ملکرد خود ،دي ران،سازمان جهت بهبود يا م اصالحي)

 مهارت هاي بي كاركردي (ظرفيت هاي توسعه يافته جهت تسهي
o

ملکرد فعاليت ها در ميان مشاغ )

مهارت هاي اجتما ي (ظرفيت هاي توسعه يافته براي كار با دي ران جهت ت قق اهداف)


ژرف بيني (توجه به کس العم هاي دي ران و فهم دلي رفتار آنها)



هماهن ي (تنظيم فعاليت ها در ارتباط با دي ر فعاليت ها)



قانع كنند ي (قانع كردن دي ران براي ت يير ذه و رفتار)



مذاكره (جمع كردن افراد و رفع اختالفات)
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o



آموزش (تعليم دي ران در باره چ ون ي انجام كارها)



جهت يري خدمت (جستجوي فعال راه هاي مختلف در كمک به دي ران)

مهارت هاي ح مسئله پيچيده (ظرفيت هاي توسعه يافته براي ح مسائ جديد ،مسائ واقعي و مسائلي كه
به خوبي تعريف نشده اند)


o

ح مسائ پيچيده

مهارت هاي فني (ظرفيت هاي توسعه يافته براي راحي ،تنظيم ،كار و تص يح خطاها كاربردي ام ما ي
ها و سيستم هاي فناوري



ت لي

مليات ها :ت لي نيازها و الزامات م صول براي ايجاد يک راحي

راحي فناوري :توليد يا ساز اري تجهيزات و فناوري براي بر آورده نمودن نيازهاي مشتري



انتخاب تجهيزات :تعيي نوع ابزارها و تجهيزات موردنياز انجام يک



نصب :نصب تجهيزات ،ما ي آالت ،سيم كشي و برنامه هاي براي بر آورده نمودن مشخصات



برنامه نويسي :برنامه نويسي كامپيوتر براي اهداف ونا ون



پايش مليات :بازديد يج ها قربه ها و دي ر نشان رها براي ا مينان از ص ت ملکرد




مليات و كنترل :كنترل مليات تجهيزات و سيستم ها
ن هداري تجهيزات :انجام ن هداري و تعميرات روتي تجهيزات و تعيي نوع و زمان ن هداري و
تعميرات مورد نياز



يب يابي :تعيي

ل خطاهاي مليات و تعيي فعاليت مورد نياز براي رفع نمودن آنها



تعمير :تعمير ما ي آالت و سيستم ها با است اده از ابزارهاي مورد نياز



ت لي كنترل كي يت :اجراي آزمايش ها و بازرسي ها م صوالت ،خدمات و فر آيندها براي ارزيابي
كي يت يا ملکرد

o

مهارت هاي سيستم  -ظرفيت هاي توسعه يافته مورد است اده در فهم ،پايش و بهبود سيستم هاي اجتما ي-
فني


داوري و تصميم يري :در نظر رفت سود و زيان احتمالي فعاليت هاي احتمالي و انتخاب مناسب از
آن ها)



ت لي سيستم ها (تعيي ن وه ملکرد يک سيستم و چ ون ي تأثير ت ييرات در رايط ،مليات ها
و م يط بر آن)



ارزيابي سيستم ها (تعيي اندازه يري ها و اخص ها در ملکرد سيستم و فعاليت هاي مورد نياز
براي بهبود و تص يح ملکرد ،مرتبط با اهداف سيستم)

o

مديريت منابع (ظرفيت هاي توسعه يافته مورد است اده در تخصيص منابع به ور مؤثر)


مديريت زمان (مديريت نمودن زمان خصي خود و دي ران)



مديريت منابع مالي (تعيي چ ون ي خرج پول براي انجام كار و م اسبه هزينه ها)



مديريت مواد (تعيي و مشاهده است اده مناسب تجهيزات ،تأسيسات ،مواد مورد نياز انجام كار)



مديريت منابع انساني(ان يزش ،توسعه و هدايت افراد هن ام كار ،تعيي بهتري افراد براي
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)

 دانش (ساماندهي مجمو ه اي از اصول و حقايق كاربردي بطور كلي)
o

كسب و كار و مديريت (دانش در مورد اصول و حقايق كسب و كار ،منابع انساني و مادي ،مديريت در سازمان
ها ،فروش ،بازاريابي ،اقتصاد و سيستم هاي ساماندهي و ا ال ات اداره)


مديريت واداره (دانش در مورد كسب و كار و اصول مديريت ام مديريت استراتژيک ،تکنيک هاي
رهبري ،روش هاي توليد و هماهن ي افراد و منابع)



دفترداري(دانش درمورد رويه هاي دفترداري و مديريت اجرايي و سيستم ها از قبي واژه پردازي،
يادا ت برداري ،راحي فرم هاو دي ر رويه هاي دفترداري)



اقتصاد و حسابداري (دانش اصول و كار اقتصاد و حسابداري ،بازار مالي ،كارهاي بانکي و زارش داده
هاي مالي)



فروش و بازاريابي (دانش ارائه و اصول روش هاي نمايش م صول ،ارتقاء و فروش م صوالت يا خدمات.
ام راهبردها و راهکارها ،ارائه م صوالت ،تکنيک هاي فروش و سيستم هاي كنترل فروش نيز مي
ود.



خدمات مشتري و كاركنان (دانش اصول و فر آينده اي ارائه خدمات مشتري و كاركنان .اي

ام

نيازسنجي مشتريان ،بر آورده سازي استانداردهاي كي يت براي خدمات و ارز يابي رضايت
مشتريان)


منابع انساني و پرسن (دانش اصول و رويه هاي براي به كار يري ،انتخاب ،آموزش،جاي زيني پرسن ،
روابط كاري ،مذاكره و سيستم هاي ا ال اتي پرسن )

o

توليد و ساخت (دانش مربوط به اصول و حقايق مرتبط با توليد ،پردازش ،ذخيره و توزيع م صوالت صنعتي و
كشاورزي)


توليد و پردازش (دانش مواد خام ،فر آينده اي توليد ،كنترل كي يت ،هزينه ها و دي ر تکنيک هاي
بيشينه سازي كارايي توليد و توزيع م صوالت)



توليد م صوالت غذايي(دانش تکنيک ها و تجهيزات كا ت،دا ت و بردا ت م صوالت غذايي،
ياهي و دامي ،ام تکنيک هاي ذخيره سازي و جابجاسازي




مهندسي و فناوري (دانش راحي ،توسعه و كاربرد فناوري براي اهداف معي )
رايانه ها و الکترونيک (دانش بُرده اي الکترونيکي ،پرداز

رها ،ترا ه ها ،تجهيزات الکترونيکي ،نرم

افزار و سختري افزار رايانه اي ام برنامه نويسي و نرم افزارهاي كاربردي)


مهندسي و فناوري (دانش كاربرد ملي لوم و فناوري مهندسي .اي موضوع ام كاربرد اصول،
تکنيک ها ،رويه ها ،تجهيزات براي راحي و توليد م صوالت و خدمات ونا ون)



راحي (دانش تکنيک هاي راحي ،ابزارها و روش ها ام

راحي فني دقيق ،نقشه هاي فني،

ترسيمات و مدل ها)


ساختمان و سازه (دانش مصالح ،روش ها ،ابزارها و اصول در ساختمان و خانه هايا تعمير آن ها ،و
دي ر سازه ها از قبي راه ها و جاده ها)



مکانيک (دانش ابزارها ،ما ي آالت ام
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راحي ها  ،كاربردها ،تعميرات و ن هداري)

o

رياضي و لوم (دانش تاريخچه،تئوري ها،روش ها و كاربرده اي فيزيک ،زيست ناسي ،جامعه ناسي ،رياضي
و ج رافيا)


رياضيات (دانش حساب ،جبر،هندسه ،آمار و كاربرد آن ها)



فيزيک (دانش و پيش بيني اصول فيزيکي،قواني  ،روابط و كاربردها براي فهم ديناميک سياالت ،مواد،
هوا و ساختارها و پروسه هاي مکانيکي ،الکتريکي ،اتمي و ريزتر از آن)



يمي (دانش تركيبات ،ساختار و خواص مواد يمي آيي،تبدي ها و فرايندهاي يمي آيي .اي
موضوع ام كاربرد مواد يمي آيي ،فع و ان عاالت ،الئم خطر ،تکنيک هاي توليد و روش هاي
دفع مواد يمي آيي)



زيست ناسي (دانش موجودات دامي و ياهي ،بافت ها ،سلول ها ،وظايف،اثرات متقاب ،تعام با
يکدي ر و م يط)



روانشناسي (دانش رفتار و ملکرد انساني ،ت اوت هاي فردي در توانائي ،خصيت ،الئق،ياد يري و
ان يزه ،روش هاي پژوهش ،ارزيابي و بهبود اختالالت ا ي و رفتاري)



جامعه ناسي و انسان ناسي (دانش رفتار و پويايي روه ها ،تأثيرات و تمايالت اجتما ي ،مهاجرت
انساني ،قوميت ،فرهنگ ها ،تاريا و خاست اه آن ها)



ج رافيا (دانش اصول و روش ها براي توصيف ويژ ي هاي زمي ،دريا و توده هاي هوا ام خواص
فيزيکي ،موقعيت ها،ارتبا ات ،سترد ي ياهان ،حيوانات و زند ي انساني)

o

خدمات بهدا تي (دانش اصول و حقايق مربوط تشخيص،درمان و پيش يري از بيماري ها و جراحات انساني،
بهبود و ح ظ سالمتي و آسايش فيزيکي و رواني)


پز کي و دندانپز کي (دانش ا ال ات و تکنيک هاي مورد نياز جهت تشخيص،درمان،صدمات
الئم ،درمان هاي جاي زي ،خواص و فع و ان عاالت داروها،

انساني ،بيماري ها و نقص ها  .ام

اقدامات پيش يرانه مراقبت هاي بهدا تي)


درمان و مشاوره (دانش ا ال ات ،روش ها و رويه هاي تشخيص،درمان،توانمندسازي فيزيکي و
اختالالت رواني و مشاوره و هدايت)



آموزش و مهارت آموزي (دانش در مورد اصول و روش هاي راحي آموز ي و برنامه درسي،تدريس
و تعليم افراد و روه ها و اندازه يري تأثيرات آموزش و مهارت آموزي)

o

هنر و تمدن (دانش حقايق و اصول مربوط بهياد يري مرتبط با انديشه هاي انساني،زبان و هنرها)


زبان ان ليسي(دانش ساختار و م توا زبان ان ليسي ام معاني،تل ظ كلمات،قوا د تركيب و رامر)



زبان خارجي (دانش ساختار و م توا زبان خارجي–به جز ان ليسي -ام معاني،تل ظ كلمات،قوا د
تركيب و رامر)



هنرهاي زيبا(دانش نظري و تکنيک هاي مورد نياز براي تركيب،توليد،اجراي كارهاي موسيقي ،رقص،
هنرهاي ديداري،نمايش و مجسمه سازي)



تاريا و باستان ناسي(دانش در مورد ات اقات تاريخي و دالي آن ها ،اخص ها و تأثيرات بر روي
فرهنگ ها و تمدن ها
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فلس ه و الهيات (دانش در مورد نظام هاي مختلف فلس ي و مذاهب ام اصول اوليه ارزش ها،
اخالق ،راه هاي ت کر ،رسوم  ،تجارب و تأثير آن بر فرهنگ ها)

o

قواني و ايمني مومي (دانش در مورد دستورات و روش هاي ح اظت مردم و امالک از خطرات ،صدمات و
آسيب ها .قواني اجراي مومي برقرار ده توسط قانون ذار و فرايندهاي سياسي از قبي قوا د و مقررات)


امنيت و ايمني مومي (دانش تجهيزات ،سياست ها ،رويه ها و راهبردها براي ارتقاء مليات هاي
امنيتي ملي ،م لي براي م افظت مردم ،ا ال ات ،امالک و مؤسسات)



قانون و دولت (دانش در مورد قواني  ،دستورالعم هاي قانوني،رويه هاي داد اه ،سوابق،مقررات
دولتي ،دستورات اجرايي ،قوا د وكالت و فر آينده اي سياسي مردم ساالرانه)

o

ارتبا ات (دانش در مورد لوم و هنر ارائه ا ال ات)


مخابرات (دانش در مورد انتقال،پخش،سوئيچينگ،كنترل و كار سيستم هاي مخابراتي)



ارتبا ات و رسانه(دانش در مورد توليد رسانه اي ،ارتبا ات و تکنيک ها و روش هاي انتشار .اي
موضوع ام راه هاي جاي زي براي ا الع رساني و سر رمي به واسطه رسانه هاي ديداري،نو تاري
و تاري نيز مي با د)



حم و نق (دانش در مورد انتقال افراد و كاالها با روش هوايي،ريلي،دريايي ،جاده اي ام هزينه و
سود)



آموزش (تجارب آموز ي قبلي مورد نياز انجام

يا حرفه)

o

سطح آموز ي (سطح آموز ي مورد نياز انجام

o

برنامه هاي راهنمايي و دستورالعملي (برنامه هاي راهنمايي و هدايت براي انجام

o

سطوح آموز ي در موضو ات خاص(مقدار آموزش مورد نياز در  95حوزه موضو ي ذي براي انجام

يا حرفه)
و حرفه)
و

حرفه -حوزه هاي موضو ي بايد بيشتري دروس دوره متوسطه ،آموز کده ،كار ناسي و دي ر دوره هاي
آموز ي را ام


ود)

فني حرفه اي (دروس متمركز بر مهارت هاي فني (بجز كسب و كار) از قبي كشاورزي،صنايع،
اتومبي  ،فرو



اه ،الکترونيک مي با د).

كسب و كار حرفه اي(دروس متمركز بر مهارت هاي پايه كسب و كار از قبي

واژه

پردازي،باي اني،حسابداري اوليه و كتابداري دارد)


زبان و ان ليسي (دروس تمركز بر خواندن،ت سير،از قبي انشاء نو ته ،روزنامه ن اري ،و نو ت خالق
مي با د)



ارتباط تاري(دروس تمركز بر ارتباط

اهي و تاري از قبي ارتباط

اهي،سخنراني و ارتباط

بي فردي دارد)


زبان هاي خارجي(دروس تمركز بر خواندن ،نو ت و ص بت كردن با زبان هاي جز زبان مادري از
قبي فرانسه ،چيني ،آلماني ،فرانسوي ،روسي و )...



رياضيات پايه (دروس تمركز بر رياضيات پايه ،كاربردي از قبي رياضيات مومي و رياضيات كسب و
كار دارد)
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رياضيات پيشرفته (دروس تمركز بر موضو ات پيشرفته از قبي جبر،هندسه ،حساب و آمار دارد)



لوم فيزيکي (دروس متمركز بر مطالعه مواد يا انرژي دارد از قبي فيزيک ،يمي و نجوم)



لوم رايانه (دروس متمركز بر رايانه و است اده از آن مي با د از قبي برنامه نويسي ،مديريت سيستم
هاي ا ال اتي ،كاربرده اي نرم افزار)



لوم زيستي (دروس بر مطالعه زند ي و موجودات زنده از قبي دانش زيستي،زيست ناسي،
آناتومي ،فيزيولوژي تمركز دارد)



لوم كاربردي (دروس تمركز بر كاربرد لوم از قبي مهندسي ،سالمت و بهدا ت تمركز دارد)



لوم اجتما ي (دروس متمركز بر لوم رفتاري از قبي مطالعات اجتما ي ،اقتصاد ،تاريا ،روانشناسي
و جامعه ناسي دارد)



هنر (دروس تمركز بر هنرهاي ديداري و نمايشي از قبي هنر ،هنرهاي دستي،موسيقي،نقا ي،
مجسمه سازي ،تئاتر و صدا دارد)



تمدن و انسان (دروس بر جنبه هاي فلس ي و فرهن ي انسان ها از قبي مطالعه اقليت ها ،فلس ه و
مذهب تمركز دارد)



تربيت بدني (دروس بر آماد ي جسماني و ورزش از قبي ايروبيک ،دو ميداني ،وزنه برداري و ورزش
هاي خاص تمركز دارد)

 3-3-2نيازمندي ها و الزامات تجربه در اواستارنت
 تجربه و مهارت آموزي (ا ر خصي براي انجام اي
o
o

تجربه مرتبط با كار (به چه مقدار تجربه مرتبط با كار نياز دارد؟)
مهارت آموزي در م

كارخانه يا در كار اه (به چه مقدار مهارت آموزي در م

سازمان يافته) جهت اغ
o
o

يا حرفه مارده ود ،به چه مقدار از موارد ذي نياز دارد؟)

دن در اي

كار اه ( آموزش كالسي

يا حرفه نيازمند است؟)

مهارت آموزي حي خدمت (كار) (به چه مقدار از مهارت آموزي حي ا ت ال در اي
كار آموزي(مدت زمان كار آموزي براي انجام اي

يا حرفه نياز دارد؟)

چقدر است؟)

 مهارت هاي پايه –نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي هاي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه يافته كه ياد يرييا كسب
سريع تر دانش را مهيا مي كند؟)
o

م توا-نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي هاي ورودي براي سازه ها و م اهيم زمينه اي مورد نياز براي كار و
كسب مهارت هاي خاص بيشتر در حوزه هاي مختلف وسيع تر)


درک مطلب -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي درک مطلب جمالت نو تاري و پارا راف
ها در اسناد مربوط به كار)



وش دادن فعال -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي وش دادن مناسب به آن چيزي كه
دي ران مي ويند و سواالتي كه درخواست مي كنند)



نو ت  -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ارتباط مؤثر با دي ران در نو ته هايي كه
بيان ر نيازهاي مخا ب است)
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ص بت كردن -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ص بت با دي ران براي انتقال پيام )



رياضيات -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي است اده از رياضيات براي ح مسائ )



o

لوم – نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي به كار بردن روش هاي لمي در ح مسائ )

فرايند-نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي هاي ورودي براي رويه هايي كه در كسب سريع دانش و مهارت در
حوزه هاي ونا ون سهيم هستند)


ت کر انتقادي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي است اده از منطق و ت لي براي تعيي
نقاط قوت و ضعف در رويکرده اي مختلف)



ياد يري فعال -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي كار با مواد يا ا ال ات جديد جهت فهم
معني و داللت)



راهبردهايياد يري– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي به كار يري رويکرده اي چند انه
هن ام تدريس يا ياد يري چيزهاي جديد)



پايش -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ارزيابي چ ون ي ياد يري يا انجام چيزي)

 مهارت ها و فعاليت هاي بي حرفه اي و بخشي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه
يافته تسهي كننده در ملکرد فعاليت هايي كه در مشاغ ات اق مي افتد)
o

مهارت هاي اجتما ي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي كار با دي ران جهت دستيابي به اهداف)


درک اجتما ي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي آ اه دن از کس العم هاي دي ران
و چرايي آن واكنش ها)



هماهن ي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تنظيم فعاليت ها در رابطه با فعاليت هاي
دي ر افراد)



ترغيب -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي نزديک دن به چيز ها به صورت مت اوت)



مذاكره -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي جمع كردن افراد كنار همدي ر و بر رف
نمودن اختالفات)



آموزش -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي آموزش دي ران براي چ ون ي انجام كارها)



جهت يريي خدمت -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي جستجوي فعال براي راه ح
هايي جهت كمک به دي ران)

o

مهارت هاي ح مسئله پيچيده – نيازمندي هاي ورودي( نيازمندي هاي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه يافته
جهت است اده در ح مسائ جديد ،بد تعريف ده در م يط كاري واقعي و پيچيده)


مشخص نمودن مسئله -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي ماهيت مسئله)



جمع آوري ا ال ات -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي دانست چ ون ي پيدا نمودن
ا ال ات و تعيي ا ال ات اساسي)



ساماندهي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي پيدا نمودن راه هايي جهت ساختار دادن
يا بقه بندي كردن قطعات چند انه ا ال ات)
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ت لي

بازساماندهي– نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي سازماندهي مجدد ا ال ات

جهت به دست آوردن رو ي بهتر براي مسائ )


توليد ايده – نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ارائه راه ح هاي متنوع در مسائ )



برنامه ريزي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ارائه روش هايي براي اجراييک ايده)



ارزيابي راه ح  -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي مشاهده و ارز يابي پيامدهاي يک
ح مسئله براي تعيي درس هاي ياد رفته ده و جهت دهي مجدد)

o

مهارت هاي فني-نيازمندي هاي ورودي(نيازمندي هاي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه يافته ده جهت
راحي،تنظيم ،اپراتوري،تص يح نقص ها ،ام ما ي آالت و سيستم هاي فني)


ت لي

مليات -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ت لي نيازهاي و الزامات م صول

جهت ايجاد يک راحي)


راحي فني -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي توليد يا ساز اري تجهيزات و فناوري
براي بر آورده سازي نيازهاي مشتري)



انتخاب تجهيزات -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي نوع ابزار و تجهيزات مورد
نياز يک



)

نصب -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي نصب تجهيزات ما ي آالت،سيم كشي با توجه
به مشخصات)



برنامه نويسي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي نو ت برنامه هاي رايانه اي جهت
اهداف مختلف)



آزمودن -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي اجراي آزمايش هاي براي تعيي ص ت
ملکرد تجهيزات ،نرم افزار و رويه ها)



پايش مکردها -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي مشاهده يج ها ،اخص ها ،قربه
ها جهت بررسي ص ت انجام كارها)



پايش و كنترل – نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي كنترل ملکرده اي تجهيزات يا
سيستم ها)



بازرسي م صول -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي بازرسي و ارز يابي كي يت
م صوالت)



ن هداري تجهيزات -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي اجراي روتي ن هداري و تعيي
زمان و نوع تعمير و ن هداري مورد نياز)



يب يابي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي دالي ايجاد يک خطا و تصميم يري
در مورد كاري كه بايد انجام پذيرد)



رفع يب -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعمير ما ي آالت ،سيستم ها با است اده
از ابزارها)
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o

مهارت هاي سيستم ها -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه يافته مورد است اده
در فهم،پايش و بهبود سيستم هاي اجتما ي-فني)


بينش -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ايجاد يک تصور از چ ون ي ملکرد يک
سيستم در رايط ايده آل)



درک سيستم ها -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي زمان ت ييرات مهم ات اق
افتاده در سيستم يا احتمال وقوع آن ها)



تعيي پيامد هاي متوالي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي پيامد هاي بلندمدت
ت ييرات در مليات ها)



تعيي

ل كليدي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي چيزهايي كه بايد ت يير

كنند تا اهداف حاص


ردد)

داوري و تصميم يري -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي وزن دهي به سودها و هزينه
ها از يک م ممک )



ارز يابي سيستم – نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي مشاهده اخص هاي متعدد
ملکرد سيستم ها و به حساب آوردن دقت آن ها)

o

مديريت منايع -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ظرفيت هاي توسعه يافته جهت است اده در
تخصيص منابع به ور مؤثر)


مديريت زمان -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي مديريت زمان خود و دي ران)



مديريت منابع مالي -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي ن وه چ ون ي خرج پول
و حساب هزينه ها)



مديريت مواد -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي تعيي و مشاهده است اده مناسب از
تجهيزات ،تأسيسات و مواد مورد نياز جهت انجام يک كار)



مديريت پرسن  -نيازمندي هاي ورودي (نيازمندي ورودي براي ان يزش ،توسعه ،هدايت افراد هن ام
كار و تعيي بهتري افراد براي انجام كار)



مجوزها ( واهينامه ها ،مجوزها و ثبت نام هاي ا طايي نشان دهنده اي كه اغ داراي مهارت هاي خاصي مي با د.
اي مورد ام الزامات براي دستيابي به اي مدارک ،و سازمان يا آژانس نيازمند مدارک نيز مي با د)
o

مدارک ،واهينامه ها و ثبت نام مورد نياز(حداق يک واهينامه ،مدرک و ثبت براي انجام كار الزم است.
واهينامه و مدارک مورد نياز فهرست ده است).

o

مدارک و واهينامه خاص( آموزش ،مهارت آموزي،امت ان ،و دي ر الزامات براي بدست آوردن واهينامه و
مدرک مورد نياز جهت انجام


)

مدرک كارداني و كار ناسي(به دست آوردن واهينامه الزم جهت اجراي اي

نيازمند ذراندن

دوره كارداني مي با د .براي نمونه مدرک كار ناسي يا كارداني)


مدرک كار ناسي ار د و باالتر (به دست آوردن واهينامه الزم جهت انجام اي
ذراندن دوره كار ناسي ار د يا دكتري مي با د)
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نيازمند



مهارت آموزي حي كار(به دست آوردن واهينامه الزم جهت اجراي كار نيازمند دوره هاي مهارت
آموزي حي كار از قبي كار آموزي ،اينترنشيپ و دي ر دوره هاي آموز ي ت ت سرپرستي مي با د).



امت ان(به دست آوردن واهينامه الزم جهت اجراي كار نيازمند ذراندن يک امت ان است .براي
نمونه ارز يابي



اهي ،كتبي يا ملکردي)

ا خاص مرجع(جهت دستيابي به واهينامه انجام

نيازمند يک يا چند خصيت مرجع از دي ر

افراد مي با د)
o

نيازمندييک

مهارت آموزي و آموزش اضافه (ن هدا ت مدارک و واهينامه ها در اجراي اي
دوره"درس" كاري است)

o

الزامات و نيازمندي هاي سازمان و آژانس(سازمان ها يا آژانس ها نيازمند واهينامه يا مدرک خاصي جهت
انجام


مي با ند)
نيازمندي هاي قانوني(قواني م لييا ملي نيازمند دا ت

واهينامه خاصي براي انجام اي

هستند)


نيازمندي هاي كارفرما(كارفرمايان نيارمند واهينامه ها ،مدارک و يا ثبت نام خاص براي انجام اي
هستند)



ات اديه ها ،اصناف و انجم هاي حرفه اي(يک ات اديه يا صنف يا انجم حرفه اي نيازمند مدرک
خاصي جهت انجام اي

يا حرفه هستند)

 1-3-2نيازمندي هاي حرفه در اواستارنت
 فعاليت هاي كاري تعميم يافته (انواع مومي رفتارهاي
o

لي كه در دي ر مشاغ نيز روي مي دهد)

ورود ا ال ات(كجا و چ ونه ا ال ات و داده ها مورد نياز انجام


جستجو و دريافت ا ال ات مرتبط با

بدست آيند)

(چ ونه ا ال ات مرتبط با اي

بدست مي آيند)

 بدست آوردن ا ال ات(مشاهده،دريافت و ا ال ات به دست آمده از دي ر منابع مناسب)
 پايش فر آيندها ،منابع و پيرامون(پايش و بازبيني ا ال ات از منابع ،رخدادها يا م يط براي
ارزيابييا تشخيص مسئله)


ارز يابي و تعيي ا ال ات مرتبط با


(چ ونه ا ال ات براي انجام

ت سير وند)

ناسايي ا ياء ،فعاليت ها و رخدادها ( ناسايي ا ال ات ،تخمي  ،تشخيص ت اوت ها و
باهت ها ،و ناسايي ت ييرات در رخدادها و ا راف)

 بازرسي تجهيزات ،سازه ها و مواد (بازرسي تجهيزات ،سازه ها ،مواد براي تعيي دالي خطا
يا دي ر مسائ يا يوب)
 تخمي خواص كميّت پذير م صوالت ،رخدادها يا ا ال ات (تخمي اندازه ها ،فاصله ها و
كميّت ها؛ تعيي زمان ،هزينه ،منابع و مواد مورد نياز براي انجام فعاليت هاي كاري)
o

فر آينده اي ذهني (چه فعاليت هاي برنامه ريزي،ح مسئله ،پردازش،تصميم يري و نو آورانه با ا ال ات
مرتبط با كار انجام مي ردد؟
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پردازش ا ال ات و داده ها (چ ونه ا ال ات در اي

پردازش مي ردد؟)

 داوري در مورد كي يت ا ياء ،خدمات و افراد (ارزيابي ارزش ،اهميت يا كي يت ا ياءيا افراد)
 پردازش ا ال ات (جمع آوري،رمز ذاري ،دسته بندي،م اسبه ،جدول بندي،مميزي ،ص ه
ذاري ا ال ات يا داده ها)
 تعيي تطابق با استانداردها(است اده از ا ال ات مناسب و قضاوت خصي براي تعيي اي
كه يک فرايند يا رخداد با استانداردها  ،قانون و مقررات تطابق دارد)
 ت لي ا ال ات يا داده ها(تعيي اصول،دالي ،حقايق اصلي ا ال ات براي تجزيه ا ال ات
به قسمت هاي جدا انه)


استدالل و تصميم يري (چه تصميم هايي بايد رفته ود و چه مسائلي در اي

بايد ح

ود؟)

 تصميم يري و ح مسائ (ت لي ا ال ات ،ارزيابي نتايج براي انتخاب بهتري راه ح ها
و ح مسائ )
 ت کر خالق(توسعه ،راحي،يا ايجاد كاربرده اي جديد،ايده ها،روابط ،سيستم ها ،يا
م صوالت همراه با مشاركت هنرمندانه)
 به روزرساني و است اده از ا ال ات مناسب (به روز ن ه دا ت ا ال ات فني و به كار بردن
ا ال ات جديد در

يا حرفه)

 تدوي اهداف و راهبردها(ايجاد اهداف بلندمدت و تعيي راهبردها و فعاليت ها براي رسيدن
به آن ها)
 زمانبندي كارها و فعاليت ها (زمانبندي رخدادها ،برنامه ها ،فعاليت ها به همراه كار دي ران)
 سازماندهي ،برنامه ريزي و اولويت دهي كارها (تعيي اهداف مشخص و برنامه ريزي براي
اولويت ها و تکمي كارتان)
o

خروجي كار (چه فعاليت هاي فيزيکي انجام مي ود،چه تجهيزات و خودروهايي بايد كنترل يا اپراتوري وند،
چه فعاليت هاي پيچيده فني به نوان خروجي كار بايد تکمي


ردد)

انجام فعاليت هاي فيزيکي و دستي (چه فعاليت هايي با است اده از بدن و دست براي انجام

نياز

است؟)
 انجام فعاليت هاي فيزيکي مومي(انجام فعاليت هاي فيزيکي كه به ور قاب مالحظه اي از
دست ها و پاها يا ك بدن است اده مي ود .از قبي باال رفت ،بلند كردن ،تعادل ،راه رفت ،
خم دن و جابجائي مواد)
 جابجايي و حركت ا ياء (است اده از دست و بازو براي جابجائي،نصب ،موقعيت دهي و حركت
مواد و دستکاري چيزها)
 كنترل نمودن ما ي ها و فر آيندها(است اده از مکانيزم هاي كنترلي يا فعاليت مستقيم
بدني براي كار با ما ي آالت يا فرايندها (غير از رايانه و وساي نقليه))
 كار با خودروها و وساي نقليه مکانيزه(راندن ،مانور دادن ،هدايت كردن يا رانند ي وساي
نقليه و تجهيزات مکانيزه از قبي لي تراک ،خودروهاي داراي مسافر ،هواپيما)
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انجام فعاليت هاي پيچيده و فني (چه فعاليت هاي ماهرانه اي با است اده از هماهن ي حركات براي
نياز است؟)

انجام

 تعام با رايانه (است اده از رايانه يا سيستم هاي رايانه هاي ( ام سخت افزار و نرم افزار)
براي برنامه نويسي ،نرم افزارنويسي ،ايجاد توابع ،ورود داده يا پروسه ا ال اتي)
 نقشه كشي و ترسيم ،مشخص نمودن وساي

فني،قطعات و تجهيزات (فراهم نمودن

مستندات ،دستورالعم هاي جزئي ،نقشه ها جهت

ت به دي ران كه چ ونه قطعات،

تجهيزات ،وساي يا سازه ها توليد،ساخته،مونتاژ،بهبود ،ن هداري و است اده مي وند)
 تعمير و ن هداري سيستم هاي مکانيکي(سرويس،تعمير،تنظيم و آزمايش ما ي
آالت،وساي  ،قسمت هاي مت رک و تجهيزات كه بر پايه اصول مکانيکي در درجه اول كار
مي كنند (نه الکترونيک))
 تعمير و ن هداري سيستم هاي الکترونيکي(سرويس،تعمير،تنظيم ،تنظيم دقيق و آزمايش
ما ي آالت،وساي  ،قسمت هاي مت رک و تجهيزات كه بر پايه اصول الکترونيکي در درجه
اول كار مي كنند (نه مکانيک))
 مستند سازي و ضبط ا ال ات (ورود ،رونويسي،ضبط،ذخيره و ن هداري ا ال ات به صورت
مکتوب يا الکترونيکي م نا يسي)
o

تعام با دي ران (هن ام انجام اي


چه تعامالتي با دي ران يا فعاليت هاي سرپرستي صورت مي يرد؟)

ارتباط و تعام (هن ام انجام اي

چه تعامالتي با دي ر افراد وجود دارد؟)

 ت سير نمودن معناي ا ال ات براي دي ران(توضيح يا ترجمه براي دي ران به منظور اي كه
ا ال ات چه معنايي دارند و چ ونه مي توانند است اده وند)
 ارتباط با سرپرستان،همکاران و زير دستان(ارائه ا ال ات به سرپرستان،همکاران و
زيردستان با تل

 ،نو ته ،پست الکترونيکي يا خصاً)

 ارتباط با افراد خارج از سازمان (ارتباط با افراد خارج از سازمان براي معرفي سازمان به
مشتريان،مردم ،دولت و دي ر مراجع.اي ا ال ات مي تواند به صورت خصي ،تل ني،نو ته
و  ...با د)
 ن هدا ت روابط بي فردي (ايجاد روابط كاري سازنده و همي آر با دي ران و ح ظ آن در
ول زمان)
 كمک و مراقبت از دي ران(ارائه كمک هاي خصي،توجه پز کي،پشتيباني احساسي و يا
دي ر مراقبت ها از مشتريان ،همکاران و بيماران)
 فروش يا تأثير بر دي ران(متقا د كردن دي ران براي خريد م صوالت يا ت يير در ذه يا
فعاليتشان)
ح

تعارضات و مذاكره با دي ران (رسيد ي به کايات ،فرونشاندن مشاجره ها،ح

تعارضات و نارضايتي ها يا مذاكرات به يوه دي ر با دي ران)
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 انجام يا كار مستقيم با مردم (انجام كار براي مردم يا سروكار مستقيم با موم .اي موضوع
ام خدمت به مشتريان در رستوران ها ،فرو


اه ها،پذيرش مشترييا مهمانان مي با د)

هماهن ي،ايجادمديريت و مشاوره (ارائه مشاوره،هدايت،راهنمايي به زيردستان از قبي

تنظيم

استانداردهاي كاري و پايش ملکرد .تعيي نيازهاي توسعه اي دي ران ،هدايت،تربيت ويا دي ر انواع
كمک ها براي بهبود دانش يا مهارت)
 هماهن ي كار و فعاليت دي ران( ضو يک روه دن جهت كار با دي ران به منظور تکمي
كارها)
 توسعه و تيم سازي (تشويق و ا تمادسازي متقاب  ،احترام و همکاري در ميان ا ضاي تيم)
 مهارت آموزي و آموزش به دي ران(تعيي

نيازهاي آموز ي دي ران،ايجاد برنامه هاي

آموز ي و مهارت آموزي رسمي و تدريس و تعليم دي ران)
 هدايت،راهنمايي و ان يزش دي ران(ارائه راهنمايي و هدايت به زيردستان ام تنظيم
استانداردهاي ملکرد ،و پايش آن).
 تربيت و پيشرفت دي ران (تعيي نيازهاي توسعه اي دي ران و تربيت آن ها ،تربيت آن ها
و دي ر انواع كمک جهت افزايش مهارت و دانش)
 ارائه مشاوره و اندرز دي ران (ارائه مشاوره و نص يت كار ناسي براي مديريت يا موضو ات
فني ،مرتبط با سيستم ها يا فر آيندها)


مديريت اجرايي(چه فعاليت هاي براي كنترل،پايش،تشکي پرسن و مديريت اجرايي جهت انجام
نيازمند است؟)
 انجام فعاليت هاي مديريتي (انجام كارهاي مديريتي روز به روز از قبي ن هداري پرونده
هاي ا ال اتي ،كارهاي اداري)
 تخصيص پرسن

در واحده اي سازماني (استخدام ،مصاحبه،انتخاب ،قرارداد ،و ارتقاء

اغلي در سازمان)
 پايش و كنترل منابع (پايش و كنترل منابع و بررسي خرج پول)
 بافت سازماني (مشخصات سازمان كه بر چ ون ي انجام كارها توسط افراد تاثير مي ذارد)
o

مشخصات ساختاري (يک زيرسيستم كارييک ساختار سازماني جهت استقرار تشکيالت ساختاري سازمان و
اجراي سيستم هاي منابع انساني)


ساختار سازماني
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 1-2ال وي راحي م هومي حرفه
طراحي ماهومي حرفه شتتامل طراحي حرفه براستتاس نظام صتتالحيت حرفه اي ملي ،توستتعه حرفه اي و طراحي ستتاخفار
محفوايي اسفاندارد شايسفگي حرفه اي مي باشد.
 -9-1-2فرآيند راحي حرفه براساس نظام صالحيت حرفه اي ملي در يک روه بزرگ
لي در يک روه

 -بررسي فهرست حرف استخراج در مرحله نيازسنجي

لي

لي از ل اظ سطح و تنوع

 بررسي اخص هاي نظام صالحيت حرفه اي ملي در سطوح مختلف (پيشنهادي نظام هشت سط ي) -تجزيه ،تركيب و تل يق حرف مربوط به مرحله نيازسنجي

لي و باز تعريف حرفه ها براساس نظام صالحيت حرفه

اي ملي
 -كد ذاري حرفه ها براساس نظام صالحيت حرفه اي ملي

 2-1-2فر آيند توسعه حرفه اي در نظام صالحيت حرفه اي ملي در يک روه
 تعييهاي

لي

اخص هاي توسعه حرفه اي (از قبي ت رک پذيري افقي ،مودي ،حجم دانش و مهارت ،ايجاد فرصت
لي ،تطابق نسبي با بازار كار و )...
لي (با توجه به نوع ،م توي و )...

 -تعيي مسير توسعه براي حرفه ها در يک روه

 -تکمي نمون برگ ( 9-2ساختار توسعه حرفه اي روه بزرگ

لي) -تکمي

ده اي نمون برگ در انتهاي پيمانه

آورده ده است.

 3-1-2راحي ساختار م توايي استاندارد ايست ي حرفه

با توجه به قانون برنامه پنجم توستتعه کشتتور ،نظر خبرگان  ،توستتعه حرفه اي و صتتالحيت حرفه اي در طراحي ستتاخفار
محفوايي اسفاندارد شايسفگي حرفه ،اجزاء اصلي محفواي اسفاندارد براساس يک مدل ماهومي مشخص مي گردد .پژوهشگر
با توجه به موارد ذکر شتده و تجارب ديگر کشتورها ،مدلي که در آن نگاه ستيسفمي و کل نگر به يک حرفه تعيين کننده
اجزاء و ارتباطات دروني يک حرفه استت پيشتنهاد مي کند .مدل محفوايي طراحي حرفه به صتورت شتکل  5-2ارائه شده
است .اين مدل اساس طراحي نمون برگ ها در مراحل گوناگون فرآيند برنامه ريزي خواهد بود .بر اساس اين مدل و نفايج
پژوهش هاي انجام گرففه (توسط اسمعيلي در سال  )1390شايسفگي هاي غير فني به در جدول  4-2آورده شده است.
مبفني بر شاغل

نيازمندي ها و الزامات تجربه

نيازمندي هاي اغ

تجارب و مهارت آموزي

ايست ي هاي غير فني

بر اساس صالحيت حرفه اي ملي

ايست ي هاي فني

حرفه خاص

ا

ال ات خاص حرفه

توصيف حرفه اي -سطح صالحيت حرفه
و كارها -استاندارد ملکرد
ابزارها و فناوري

ويژ ي هاي نيروي كار
بخش هاي اقتصادي مرتبط -ا ال ات بازار كار
آمايش سرزمي  -دورنماي

لي حرفه اي

توانائي ها

اليق حرفه اي
ارزش هاي كاري
سبک هاي كاري

نيازمندي هاي حرفه
توسعه حرفه اي -حرف مرتبط-فعاليت هاي
كاري تعميم يافته
فعاليت هاي كاري مشروح
بافت سازماني-بافت كار

مبفني بر ش ل/حرفه

ک  5-2مدل م توايي در راحي اجزاء يک حرفه در چارچوب صالحيت حرفه اي
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بين حرفه اي

نياز مندي هاي ورودي -واهينامه ها

دانش-مهارت-ن رش

ويژ ي هاي اغ

جدول  1-2ايست ي هاي غير فني و كد ذاري آنها

ايست ي هاي غير فني

ايست ي هاي كلي
ايست ي هاي ت کر
)(N1

اسفدالل
)(N11
داشفن درک درست از
سيسفم سازماني
)(N21

تصميم گيري
)(N12
تنظيم و اصالح عملکرده
اي سيسفم
)(N22

حل مسئله
)(N13
بهبود عملکرده اي
سيسفم
)(N23

ياد يري مادام العمر و

جمع آوري و گرد
آوري اطالعات)(N31

سازمان دهي
اطالعات)(N32

تاسير اطالعات)(N33

انفخاب و به کارگيري
فناوري هاي
مناسب)(N41

به کارگيري فناوري هاي
مناسب)(N42

نگهداري فناوري هاي
به کارگرففه
شده)(N43

ن رش سيستمي
)(N2

كسب ا ال ات)(N3
كاربرد فناوري)(N4

تاکر انفقادي
)(N14

کاربرد فناوري
اطالعات)(N34

تاکر خالق
)(N15

يادگيري)(N35

توسعه
شايسفگي و
دانش)(N36

مسفند سازي
)(N37

اجفماعي بودن
(مردمي بودن)
)(N51

مهارت گوش کردن
(خوب شنيدن))(N52

نقش در تيم
)(N53

شرکت در اجفماعات
وفعاليت ها
)(N54

نمايش قدرت
رهبري افراد
)(N55

احفرام گذاشفن
برارزش هاي
ديگران)(N56

آموزش
ديگران(N57
)

خودمديريفي
)(N61

مديريت کارها و پروژه
ها))N62

مديريت کيايت
)(N63

مديريت زمان
))N64

مديريت منابع
مالي)N65

مديريت مواد
وتجهيزاتN66
))

مديريت منابع
انساني)(N67

اخالق حرفه اي
)(N7

تعالي فردي
)(N71

مسئوليت پذيري
)(N72

درسفکاري
)(N73

كار آفريني)(N8

کار آفريني)(N81

م اسبه و رياضي
)(N9

محاسبه و
رياضي)(N92

ارتباط مؤثر و كار
تيمي)(N5
مديريت
)(N6
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مذاکره
)(N58

نمون برگ  9-2تکمي

ده ساختار توسعه حرفه اي در روه بزرگ
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لي -روه توليد

نمون برگ  9-2تکمي

ده ساختار توسعه حرفه اي در روه بزرگ

44

لي -روه مواد

تدوي استاندارد ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development

ت
حل
ي
پيماهن مرحله سوم :ل حرهف
Module 3: Occupational Analysis

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

 9-3م اهيم و تعاريف:
 ت لي

حرفهOccupational Analysis-

تدوين اسفانداردهاي آموزشي با تحليل ش ل شروع شد .فردريک تيلور ( )1911که واضع «مديريت علمي» است  ،اولين تحليل
ش لي رسمي را انجام داد.از آنجائي که اين روش مناسب تحليل کارهاي فرايندهاي توليد انبوده با انعطاف کم سازماني و فرايند
توليد است ،به مدت طوالني در کشورهاي صنعفي به کار برده شد .هدف از اين تحليل آن است که مشاغل و کارها به دفعات
تجزيه شوند تا اجزاء آن به دست آيد .به اين ترتيب اطالعاتي در مورد آموزش هر ش ل ودر آمد آن به دست مي آيد .عليرغم
ت ييرات بنيادي در زمينه تحليل ش ل و کار ،اين روش هنوز در برخي از بخش ها و به منظور خاصي به کار برده مي شود که
شامل حرفه هاي خدماتي و مديريت مي شود.جمع آوري اطالعات در اين روش معموالً مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه و  ...مي
باشد.
 انواع تکنيک هاي ت لي حرفه

تکنيک ها و فنون مفنوعي براي تحليل حرفه وجو دارد که در جدول  1-3به اخفصار آورده شده است.
جدول  9-3فنون و تکنيک هاي ت لي حرفه

نام تکنيک
دانش و مستندات
سازماني

توضيحات
اين تکنيک معموالً توسط مشفوران خارج از سازمان و همکاري افراد داخلي صورت مي
گيرد  .در اين تکنيک بيشفر بر دانش اشخاص درون سازمان صورت مي گيرد .سؤال اصلي
در اين تکنيک بر «چه هست» و «چه بايد باشد» تمرکز دارد.

تکنيک مشاهده

به صورت مشاهده غيررسمي يا رسمي مي باشد .سؤاالت اصلي عبارت است از کارهاي
يکسان ،زمان انجام کار ،کارهاي گروهي.

تکنيک مصاحبه

مصاحبه به صورت رسمي ،غيررسمي ،ساخت ياففه و نا بدون ساخفار است

تکنيک پرسشنامه:

شامل روش هاي پرسشنامه عمومي - ،تجزيه و تحليل داده هاي ش لي ،دلاي

تکنيک فر آيند روهي

شامل روش هاي:
بارش م زيگروه اسميديکوم ديکوم ماهومي تحليل کارکردي تجزيه و تحليل ميدان نيرو کنارانس پژوهشيروش آمود-روش اس سي آي دي
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 رابطه وظايف ،كارها و سطح صالحيت حرفه اي ملي

يک واحد حرفه از چندين وظياه و کار در يک يا دو سطح صالحيت حرفه اي ملي تشکيل شده است .س ل مي تواند ترکيبي
از کارها در يک يا حفي چند حرفه باشد .در شکل  1-3تصويري از تبديل يک واحد حرفه به حرفه در سطح صالحيت ملي ارائه
شده است.
سطح 6

سطح 5
سطح 4

T10.07

T10.06

T10.05

T10.04

T10.03

T10.02

T10.01

D10

T10.06

T10.05

T10.04

T10.03

T10.02

T10.01

D10

T09.07

T09.06

T09.05

T09.04

T09.03

T09.02

T09.01

D09

T09.06

T09.05

T09.04

T09.03

T09.02

T09.01

D09

T10.08
T08.08

T08.07

T08.06

T08.05

T08.04

T08.03

T08.02

T08.01

D08

T08.07

T08.06

T08.05

T08.04

T08.03

T08.02

T08.01

D08

T07.08

T07.07

T07.06

T07.05

T07.04

T07.03

T07.02

T07.01

D07

T07.07

T07.06

T07.05

T07.04

T07.03

T07.02

T07.01

D07

T06.06

T06.05

T06.04

T06.03

T06.02

T06.01

D06

T06.06

T06.05

T06.04

T06.03

T06.02

T06.01

D06

T05.05

T05.04

T05.03

T05.02

T05.01

D05

T05.05

T05.04

T05.03

T05.02

T05.01

D05

T04.07

T04.06

T04.05

T04.04

T04.03

T04.02

T04.01

D04

T04.07

T04.06

T04.05

T04.04

T04.03

T04.02

T04.01

D04

T03.08

T03.07

T03.06

T03.05

T03.04

T03.03

T03.02

T03.01

D03

T03.07

T03.06

T03.05

T03.04

T03.03

T03.02

T03.01

D03

T02.08

T02.07

T02.06

T02.05

T02.04

T02.03

T02.02

T02.01

D02

T02.07

T02.06

T02.05

T02.04

T02.03

T02.02

T02.01

D02

T08.08

T07.07

T06.06

T05.05

T04.04

T03.03

T02.02

T01.01

D01

T07.07

T06.06

T05.05

T04.04

T03.03

T02.02

T01.01

D01

T08.08

استاندار حرفه ای 2

استاندار حرفه ای 3
سطح 3

سطح 2

سطح 1

T09.08
T08.08
T07.08
T06.08

T09.07
T08.07
T07.07
T06.07

T04.08
T03.08
T02.08
T08.08

T04.07
T03.07
T02.07
T07.07

کد  8رقمی -کار

T10.06
T09.06
T08.06
T07.06
T06.06
T05.06
T04.06
T03.06
T02.06
T06.06

T10.05
T09.05
T08.05
T07.05
T06.05
T05.05
T04.05
T03.05
T02.05
T05.05

T10.04
T09.04
T08.04
T07.04
T06.04
T05.04
T04.04
T03.04
T02.04
T04.04

T10.03
T09.03
T08.03
T07.03
T06.03
T05.03
T04.03
T03.03
T02.03
T03.03

T10.02
T09.02
T08.02
T07.02
T06.02
T05.02
T04.02
T03.02
T02.02
T02.02

T10.01
T09.01
T08.01
T07.01
T06.01
T05.01
T04.01
T03.01
T02.01
T01.01

استاندار حرفه ای( 1کد  4رقمی)

D10
D09
D08
D07
D06
D05
D04
D03
D02
D01
وظايف

شغل (کد  6رقمی)

ک  9-3تصويري از تبدي حرفه در صالحيت ملي و وظايف و كارها
 ديکوم9

ديکوم از حروف اول عبارت «تدوين برنامه درسي» درست شده است اما در عمل تنها شامل اولين گام در فر آيند تدوين برنامه
درسي حرفه اي مي باشد .کاربرد هاي ديکوم در حال حاضر مفنوع است .ولي يکي از کاربرد هاي اصلي آن تجزيه و تحليل حرف
و مشاغل (نه با شيوه قبلي) مي باشد .رويکرد ديکوم به تحليل حرفه اي کامالً مفااوت از تحليل ش لي است (نورتون – .)1994
در اين روش به جاي مشاهده مسفقيم ش ل ،با کارگران مفخصص به صورت هدايت شده گروهي گافگو مي شود .فلساه اصلي
ديکوم اين است که :
 خبر ان هر حرفه و -راه موثر براي تعريف هر

بهتر از هر كسي مي توانند

خود را توصيف كنند.

يا حرفه بارتست از تعريف دقيق كارهايي كه به وسيله خبر ان انجام مي ود.

 -براي انجام هر كار مقدار دانش ،مهارت و ن رش خاصي مورد نياز است.

فر آيند ديکوم عالوه بر کارهاي خاص حرفه اي ،شامل شناسايي مجزاي توانايي انجام کار است که عبارتند از دانش و مهارت
هاي کلي ،رففارهاي کارگر (ويژگي هاي فردي و مهارت هاي ميان فردي) جهت گيري آينده ش لي و ابزار و تجهيزات مورد
اسفااده اين کارها محور برنامه ريزي درسي هسفند .از اين روش در بسياري از کشورهاي توسعه ياففه و در حال توسعه اسفااده

-DACUM-Development a Curriculm
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1

مي شود .ديکوم يک روش نظامند براي تحليل حرفه و ش ل است .خروجي فر آيند چارت ديکوم است که وظايف و کارهاي يک
حرفه يا ش ل مشخص مي گردد .به طور کلي رويکرد ديکوم يک روش "پايين به باال" است.در شکل  2-3نمونه اي از جدول
ديکوم نشان داده شده است:
81210191
81210192
31150193

1
2
3

01

L1

0101

L1

0102

0103

L1

02

L1

0201

L1

0202

L1

0203

03

L1

0301

L1

0302

L1

0303

04

L1

0401

L1

0402

L1

05

06

L1

L1

0501

0601

L1

L2

0502

0602

0403

L2

L3

L1

0104

L1

L1

0304

0404

L1

L2

L1

0105

0305

0405

L1

L3

L1

0106

0306

0406

L1

L3

L1

0107

0307

0407

L1

0408

L1

0409

L2

0410

0503

0603

L3

0604

ک  2-3نمونه اي از ت لي حرفه (جدول ديکوم)

 ت لي

ملکردي9

تحليل عملکردي به معناي دقيق کلمه روشي براي تحليل حرفه اي نيست .بلکه هدف آن شناسايي اهداف اصلييک حرفه در
بخش هاي عمده ش لي مي باشد که شامل شناسايي عملکرد اصلي آن حرفه است  .س س اين کار برروي شاخه هاي فرعي هر
بخش انجام مي شود تا الگويي مرتب ومنطقي به دست آيد .تحليل عملکردي به گونه اي که در انگلسفان مورد اسفااده قرار
گرففه فرايندي مشاوره اي است که هنر آموزان ،مديران و در برخي موارد مشفريان اسفانداردها در آن شرکت مي کنند ،هر يک
از اين مدل ها يک به يک بررسي خواهند شد تا الزامات عملکردي آن ها مشخص شوند .روش تحليل عملکردي در چندين
کشور اروپايي و خاورميانه اجرا شده است و در حال حاضر نيز به صورت آزمايشي در آمريکاي جنوبي اجرا مي شود.

- Functional Analysi
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1

 مزايا و م دوديت هاي رويکرد هاي مختلف

هر يک از روش هاي فوق داراي مزيت هاي خاص خود مي باشد ،بنابراين قبل از بررسي خروجي هاي هر روش نبايد در مورد
آن روش قضاوت کرد بايد عالوه بر خروجي هاي مورد نظر به محدوديت منابع و شرايط اجراي هر روش نيز توجه کرد.
 مقايسه سه روش ت لي

 ،ديکوم و ت لي

ملکردي (فرتول:)2001-

مقايسه سه روش ذکر شده  ،تااوت هاي عمده اي را آشکار مي کند .اول اين که اسفااده از روش تحليل ش ل مسفلزم مشاهده
مکرر جهت شناسايي وظايف است تا بعد بفوان موارد مشاهد شده را به کل آن بخش تعميم داد .اين روش محفاج منابع زياد
است و بسيار گران مي باشد  .دوم اين که تحليل ش ل و کار تنها در مواردي مايد است که حرفه خاصي مورد نظر باشد .به
عنوان مثال :حرفه مورد مطالعه در بخش خصوصي و يا عمومي ويژه اي باشد که ناتواني در انجام کار يا ش ل مسئوليت هاي
قانوني بزرگي را در پي داشفه باشد .اين حرفه ها شامل خدمات اضطراري عمومي ،تکنسين هاي بهداشت و کارگران نيروگاه
هاي اتمي مي باشد که در مورد اين مشاغل اسفااده از روش تحليل ش لي بهفر از روش هاي ديگر است .که مناسب توليد
اسفانداردهاي عام هسفند .همان طور که قبالً گافه شده براي مهارت هاي اصلي و شايسفگي هاي مشفرک حرفه اي روش هاي
مخفلاي وجود دارد.
 مقايسه ديکوم و ت لي

ملکردي

مقايسه نشان مي دهدکه از نظر روش و منابع مورد نياز اين دو روش شباهت هايي به يکديگر دارند اول اين که ،مقدار منابع
مورد نياز براي تکرار فرايند کمفر از روش تحليل ش ل است .دوم اين که تاکيد ديکوم و تحليل عملکردي برروي فرايند کار
است(اين ديدگاه از جهت چگونگي انجام حرفه و يا از جهت انجام منطقي حرفه است) .اگرچه هر دو روش راه حل هايي براي
ارتباط دادن نفايج تحليل هاي انجام شده و مهارت آموزي دارند ،اما اين ارتباطات ممکن است براي طراحي اسفانداردهاي
آموزشي چندان رضايت بخش نباشند .در روش ديکوم وظايف و کارها (شايسفگي ها) انجام شده در ارتباط با هر وظياه تعيين
مي شود در حالي که در تحليل عملکردي ،عملکردهاي اساسي و عملکردهاي فردي که از آن ها حمايت مي کند را تعريف مي
کند.
هر دو روش الزامات اجرا راتعريف مي نمايند .فهرست ابزار ،تجهيزات مواد مورد نياز و مرتبط با حرفه شناخفه شده در طول
کارگاه ديکوم در بخش نقشه عملکردي تحليل عملکردي مورد اسفااده قرار مي گيرد  .روند و نگرش ديکوم شبيه الزمات تحليل
عملکردي است.
در مورد ماهوم شايسفگي از نظر ديکوم و تحليل عملکردي تااوت عمده اي وجود دارد .در تحليل عملکردي شايسفگي به صورت
شرح وظايف اصلي تعريف شده است .در عين حال ،شايسفگي به معناي کل کارهاي جزئي نيز تعريف شده است .جمع اين
شايسفگي ها يک حرفه را تعريف مي کند .اما تحليل عملکردي نمي تواند وظايف را تعريف کند .بلکه مي تواند نفايجي را
شناسايي کند که براي رسيدن به هدف جنبه حياتي دارند.
روش ديکوم روش صريح و از پايين به باال است .از نظر توصياي اين روش به تحليل هاي قديمي ش ل  /کار نزديکفر است.
تحليل عملکردي از باال به پايين ،سازمان ياففه ،فني و بيشفر عيني مي باشد .نفايج تحليل عملکردي معفبرتر از ديکوم است
اگرچه روش هاي آن عيني نمي باشند.
روش قياسي به کار رففه در تحليل عملکردي پيچيده تر از ديکوم است اما نفايج آزمايشات اوليه نشان مي دهد که روش تحليل
عملکردي را مي توان حفي در شرايط فرهنگي کامالً مفااوت در طي چند روز فرا گرفت.
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 سطوح مهارتي و صالحيت ها در حرفه ها

در برخي نظام هاي تحليل حرفه اي– همانند انگلسفان ،نيوزلند و اسفراليا – سطوح مهارتي هر حرفه تعريف مي شود (مانند
سطح ورودي ،سطح مياني و کامالً ماهر) .در موارد ديگر همانند کنسرسيوم ايالفي آموزش فني و حرفه اي 1اياالت مفحده آمريکا
اين عمل انجام نمي شود هدف اصلي تعريف سطوح مهارتي اين است که مؤسسات آموزشي بفوانند اهداف هر سطح را به خوبي
بر آورده کنند (چهارچوب تعريف و ارزيابي اسفانداردهاي حرفه اي و آموزشي کشورهاي در حال توسعه-فرتول.)2001
 وظي

ه2

وظياه بيان کلي در مورد دامنه بزرگي از کارهاي 3انجام شده در يک ش ل يا حرفه مي باشد .وظياه عنواني است از يک خوشه
تکاليف (کارهاي) مرتبط با هم که در کنار هم قرار مي گيرند .معموالً هر ش ل يا حرفه  4الي  12وظياه دارد .عنوان يک وظياه
داراي معني مسفقلي بدون ارجاع به ش ل يا حرفه است.
 تکليف كاري

تکليف کاري کوچکفرين واحد يک کار با پيامد و خروجي مشخص مي باشد.
 پيامد يک تکليف کاري مي تواند به صورت محصول ،خدمات يا تصميم در نظر گرففه شود. يک تکليف کاري ،قسمفي از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. يک تکليف کاري داراي نقطه شروع و انفها مي باشد. يک تکليف کاري قابل اندازه گيري و مشاهده است.يک تکليف کاري مي تواند مسفقل از کارهاي ديگر انجام شود.معموال تعداد تکاليف کاري در هر وظياه بين  6الي  20است.هر تکليف کاري داراي سه يا چند مرحله کار 4مي باشد.-تعداد تکاليف کاري در هر ش ل يا حرفه معموالً در محدوده  45الي  125قرار مي گيرد.

از تکليف کاري با نام "كار" نيز در برخي از موارد ياد مي شود .تکليف کاري در يک حرفه به سه نوع مي تواند تقسيم بندي
شود:
 -1تکليف کاري مبفني بر مهارت عملي
 -2تکليف کاري مبفني بر دانش
سطوح صالحيت حرفه اي ملي يک الي سه داراي  4الي  12وظياه و هر وظياه  6شامل الي  20کار مي باشد .سطوح صالحيت
حرفه اي ملي چهار الي پنج نيز داراي  4الي  12وظياه و هر وظياه  6شامل الي  20کار خواهد بود .يک ش ل در يک حرفه مي

-VTECS

1

2- Duty

-Work
-Step
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3
4

تواند مجموعه اي خاص از کارهاي حرفه را در خود پوشش دهد .همچنين هر کار مي تواند داراي سطح شايسفگي يک الي چهار
را به خود اخفصاص دهد.
 نظريه انتخاب

لي هالند

هالند ،روانشناس و نظريه پرداز معاصر ش لي و حرفه اي در بررسي هاي پنجاه ساله خود نشان داد که شخصيت فرد مي تواند
نقش مهمي در انفخاب ش ل و به طور کلي در زندگي حرفه اي او داشفه باشد .براساس اين نظريه ،افراد جامعه را مي توان از
نظر شخصيفي در يکي از شش نوع واقع گرا ،جسفجوگر ،هنري ،اجفماعي ،مفهور و قراردادي طبقه بندي کرد .هر نوع ،ويژگي
هاي خاص خود را دارد و محصول تعامل خاصي بين عوامل ژنفيکي و محيطي است از طرف ديگر ،در اين نظريه شش مدل
محيطي (اعم از محيط ش لي ،محيط تحصيلي و غيره) وجود دارد .اين مدل ها عبارتند از :محيط واقع گرايانه ،محيط جسفجوگرانه
و هر محيط تحت تسلط يک تيپ شخصيفي قرار دارد .مثالً محيط هنري تحت تسلط افراد هنري است .در جدول  2-3و 3-3
انوع شخصيفي و حرفه ها و نمونه اي از آن مشاهده مي شود.
جدول  2-3انواع خصيت و هويت حرفه اي
انواع خصيت
واقع گرا

جسفجوگر
هنري

اجفماعي

اليق ،ص ات خصيتي و مشاغ مناسب
عالقمند به کار با وسايل و ماشين ها و بي عالقه به فعاليت هاي آموزشي و درماني
صاات شخصيفي :اهل عمل ،خودمحور ،صرفه جو ،سرسخت ،مصر ،غيراجفماعي
مشاغل مناسب :مشاغل فني ،کشاورزي و بعضي از مشاغل خدماتي
عالقمند به پژوهش و کارهاي علمي در زمينه هاي رياضي ،فيزيک ،شيمي ،زيست شناسي بي عالقه به فعاليت هاي مفهورانه
صاات شخصيفي :کنجکاو ،دقيق ،تحليل گر ،پيچيده ،کناره گير ،منفقد ،خوددار
مشاغل مناسب :مشاغل علمي و پژوهشي ،پزشکي و برخي از مشاغل مهندسي
عالقمند به فعاليت هاي پيجيده ،ابفکاري و هنري بي عالقه به کارهاي قراردادي
صاات شخصيفي :عاطاي ،ابرازگر ،خيال پرداز ،شهودي ،آرمان گرا ،مسفقل
مشاغل مناسب :مشاغل هنر ،موسيقي ،ادبيات ،بازيگري ،مفرجمي
عالقمند به امور آموزشي و درماني و بي عالقه به امور فني و ماشيني
صاات شخصيفي :اهل همکاري ،معاشرتي ،صبور ،مسئول ،صميمي ،امدادگر
مشاغل مناسب :مشاغل مربوط به تعليم و تربيت ،رفاه اجفماعي و موضوعات اخالقي

مفهور

عالقمند به فعاليت هاي رهبري ،مديريت ،سياسي و کسب در آمد اقفصادي و بي عالقه به امور پژوهشي
صاات شخصيفي :ماجراجو ،باانرژي ،مطمئن به خود ،هيجان طلب ،سلطه جو
مشاغل مناسب :مشاغل مديريت ،تجارت و فروشندگي

قراردادي

عالقمند به امور دففري ،تنظيم اطالعات نوشفاري و پردازش داده ها و بي عالقه به امور بي نظم و هنري
صاات شخصيفي :محفاط ،مطيع ،منظم ،صرفه جو ،دورانديش ،وظياه شناس
مشاغل مناسب :مشاغل اداري و منشي گري ،حسابداري ،بايگاني

41

جدول  3-3الويت هاي خصوصيت ها و هويت
الويت اول
حرفه

خصوصيت

لي مشاغ و حرف در اواستارنت
الويت دوم
خصوصيت

لي هالند

لي هالند

الويت سوم
خصوصيت

لي هالند

مديران فناوري ارتباطات و اطالعات

مفهورانه

قراردادي

جسفجوگرانه

مديران آموزشي

اجفماعي

مفهورانه

قراردادي

مديران خدمات بهداشفي

مفهورانه

قراردادي

اجفماعي

ارزيابان

قراردادي

مفهورانه

جسفجوگرانه

تحليل گر مالي

قراردادي

جسفجوگرانه

مفهورانه

طراح وب

قراردادي

جسفجو گرانه

واقعيت گرايي

تکنسين رباتيک

واقعيت گرايي

جسفجوگرانه

...

تکنسين الکفرونيک

واقعيت گرايي

جسفجوگرانه

قراردادي

تکنسين کشاورزي

واقعيت گرايي

جسفجوگرانه

قراردادي

تکنسين علوم غذايي

واقعيت گرايي

جسفجوگرانه

قراردادي

دبير رياضي

اجفماعي

جسفجوگرانه

هنري

دبير زبان خارجه

اجفماعي

هنري

جسفجوگرانه

طراح گرافيک

هنري

واقعيت گرايي

مفهورانه

بازيگر

هنري

مفهورانه

...

موسيقي دان

هنري

مفهورانه

...

جراح

جسفجو گرانه

واقعيت گرايي

اجفماعي

پرسفار

اجفماعي

جسفجو گرانه

واقعيت گرايي

واقعيت گرايي

اجفماعي

مفهورانه

سر آش ز

مفهورانه

واقعيت گرايي

هنري

قالب ساز

واقعيت گرايي

جسفجوگرانه

قراردادي

اپراتور ماشين دوزندگي و بافندگي

واقعيت گرايي

قراردادي

...

جواهرساز

واقعيت گرايي

هنري

...

ناخدا

واقعيت گرايي

قراردادي

جسفجوگرانه

آتش نشان شهري
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 استاندارد بقه بندي بي المللي فعاليت هاي اقتصادي

(آيسيک)9

استتفاندارد طبقه بندي بين المللي فعاليت هاي اقفصتتادي يکي از طبقه بندي هاي آماري استتت که در کد گذاري فعاليت
هاي اقفصتادي در ستطح بين الملل کاربرد دارد.نستخه اصلي آيسسک در سال  1944پذيرففه شد .و س س در سال هاي
 1965 ،1956در کميستيون آمار ستازمان ملل بازنگري شتد .هم چنين در ستال  1990سومين بازنگري آن انجام شد .با
توجه به ت ييرات سريع اقفصادي نسخه  3اين طبقه بندي در سال  2002بروز رساني گرديد .و آيسيک  3,1ناميده شد و
در آن به فعاليت هاي اقفصتتادي کدهاي  4رقمي اخفصتتاص داده شتتده استتت .هم چنين در اين نستتخه  14گروه عمده
فعاليت( 2رقمي) و  294طبقه ( 4رقمي) وجود دارد .آخرين نگارش آيسيک (نسخه  )4مربوط به سال  2004مي باشد.
در نسخه آيسيک سه فعاليت هاي اقفصادي به شرح ذيل است:
-

روه هاي مده فعاليت اقتصادي در آيسيک 9114 ،3,9

 Aکشاورزي ،شکار و جنگل داري
 Bماهيگيري
 Cاکفشاف واسفخراج معدن
 Dصنعت(ساخت)
 Eعرضه آب ،برق وگاز
 Fساخفمان
 Gعمده فروشي و خرده فروشي کاال؛ تعمير وسايل موتوري ،موتورسيکلت و کاالهاي شخصي و خانگي
 Hهفل و رسفوران
 Iحمل ونقل،انبارداري و ارتباطات
 Jواسطه گري هاي مالي
 Kامالک،اجاره وفعاليت هاي کسب و کار
 Lاداره عمومي و دفاع ،تأمين اجفماعي اجباري
 Mآموزش
 Nسالمت وکار اجفماعي
 Oساير فعاليت هاي اجفماعي و خدمات شخصي
 Pخانوارهاي خصوصي داراي فرد شاغل
 Qسازمان ها و هيئت هاي برون مرزي
 Xطبقه بندي نشده برحسب فعاليت اقفصادي
جدول  4-3ارتباط فعاليت هاي اقفصادي با گروه هاي عمده فعاليت را نشان مي دهد.

)-International Standard Industrial Classification (ISIC
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جدول 1-3م اسبه بخش هاي مده فعاليت اقتصادي
گروه هايISIC3

بخش عمده فعاليت اقفصادي
کشاورزي

B+A

صنعت

C+D+E+F

خدمات

G+H+I+J+K+L+M+N+O

تعريف نشده

Q+X

در نسخه آيسيک  4رسفه ها ي فعاليت هاي اقفصادي در  21بخش زير فشرده سازي شده اند (سازمان آمار ايران)1391-
جدول  -5-3بخش هاي اقتصادي آيسيک 1

 ت اوت آيسيک و ايسکو
طبقه بندي اسفاندارد بين المللي مشاغل (ايسکو) توسط سازمان جهاني کار تهيه است .اين طبقه بندي پايه اي براي مقايسه آمار مربوط به
مشاغل مربوط به کشورهاي مخفلف و تبادل ساير اطالعات اشف ال ،مانند اسفخدام يا پذيرش کارگران مهاجر ،فراهم ميکند .همچنين الگويي
براي کشورها در هنگام ايجاد طبقه بندي هاي مشاغل ملي يا بازنگري طبقه بندي موجود آنها است .واحدهاي اصلي که در ايسکو طبقه بندي
مي شوند ش ل ها و حرفه ها هسفند .حزفه ها در ايسکو بر اساس نوع کار انجام شده طبقه بندي مي شوند ،بدين صورتکه وظياه و تکليف کاري
که بايد انجام شود .از آنجا که آيسيک و ايسکو وظايف و مباني کامال مفااوتي دارند يا جنبه هاي بسيار مفااوت اقفصاد را اندازه گيري مي کنند
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نيازي به هماهنگ کردن آنها نيست .در برخي از موارد که در ايسکو گروه هاي خاص بر پايه نوع تمايز شده در آيسيک قرار دارند مي توان آنها
را با هم سازگار نمود .از طرفي يک واحد حرفه در ايسکو مي تواند در چندين فعاليت طبقه بندي شده در آيسيک بکار گرففه شود.

در فرآيند برنامه ريزي درسي جهت تکميل و تعيين فعاليت ها و بخش هاي اقفصادي مرتبط با هر حرفه از کدهاي دو رقمي اسفااده مي
شود .به گونه اي که حداقل  40درصد نيروي کار کشور در آن بخش ها (کدهاي دو رقمي آيسيک  )4قرار داشفه باشند.



بقه بندي بي المللي وضعيت

لي-آس

سي اس ايي9

قطع نامه اين طبقه بندي در هادهمين کنارانس بين المللي آمارشناسان کار به تصويب رسيد و در سال  1954در نهمين
کناراسن بين اللملي آمارشناسان کار طبقه بندي بين المللي مطابق با وضعيت اشف ال تدوين شد .در پانزدهين کنارانس
سازمان بين المللي کار نيز در سال  1993تجديد نظري بر اين طبقه بندي که مفولي آن سازمان بين المللي کار مي باشد
به تصويب رسيد .ازاهداف اصلي اين طبقه بندي مي توان به دومورد زير اشاره کرد:
 تسهي ارتباط بي المللي درباره نوع ريسک اقتصادي و اختياري كه افراد در مشاغ مت اوت دارا مي با ند وتهيه آمارهاي مشاغ و دستمزد
 -ارائه ال ويي براي توسعه بقه بندي هاي استاندارد وضعيت ا ت ال

از آنجايي که اطالعات مربوط به جمعيت فعال اقفصادي طبقه بندي شده برحسب وضعيت اشف ال ،تقريباً در تمام آمارگيري
هاي نيروي کار سرشماري هاي جمعيت و آمارگيري هاي نيروي کار ،سرشماري هاي جمعيت و آمارگيري هاي مخارج /در
آمد ،ضروري به نظر مي رسد پيشنهادهاي مفااوتي در اين زمينه شده است .بر اساس اسفاندارد آس اس سي ايي  93در
سال  1993به تصويب رسيد .اين طبقه بندي به وضعيت فرد در محل کار طي زمان توجه دارد .وضعيت فرد در محل کار
براساس جايگاه فرد در برابر ديگر افراد يا سازمان مشخص مي گردد .جايگاه فرد با توجه به نوع ريسک اقفصادي ،ميزان
پايداري فرد در نوع ش ل و نوع حاکميت فرد بر بنگاه يا ديگر کارکنان تعريف مي شود .اين اسفاندارد کارکنان را با اسفناد
به ويژگي ارتباطات بالاعل و بالقوه آنان با ش ل ،طبقه بندي مي کند.
وضعيت هاي ش لي بر اساس اين اسفاندارد به موارد زير دسفه بندي مي شوند:
 .aكارفرما
 .bخويش فرما
 .cكارك كار ر
 .dخانواد ي
 .eا ضاي تعاوني
 .fمواردي كه فهرست نشده است

)- International Classification of Status in Employment (ICSE
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 2-3اجزاء اصلي مرحله ت لي حرفه
پس از مطالعات بين المللي و بررستي کشتورهايي از قبيل آمريکا ،مالزي ،استفراليا و همچنين ستتند تحليل حرف سازمان
جهاني کار بر اساس ايسکو  ، 2004پژوهشگر اجزاء تحليل يک حرفه را به صورت زير در نظر گرففه است :
 توصيف حرفه اي (در سطح صالحيت) وظايف و كارها (در سطح صالحيت) سطوح صالحيت كار رتبه بندي كارها كد ذاري كارها و وظايف بخش هاي اقتصادي مرتبط -وضعيت

لي و حرفه اي

 فعاليت هاي بي حرفه اي-

ايست ي هاي غيرفني مورد نياز حرفه

 ايمني و بهدا ت ،قواني مورد نياز حرفه حرفه هاي مرتبط-

خصيت و هويت حرفه

 -بافت و رايط كاري

 3-3فعاليت هاي مرحله انجام ت لي حرفه
در جدول  6-3فعاليت هاي طراحي شده براي تحليل حرفه نشان داده شده است.
جدول  6-3فعاليت هاي مرحله ت لي حرفه
جزء ايست ي ها

فعاليت ها

-9انتخاب مسير توسعه
حرفه اي

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش  - :اولويت هاي برنامه ساالنه و پنج ساله در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي در گروه بزرگ
ش لي
 امکان سنجي اجراي تحليل حرفهدانش حرفه ايمهارت :
 تحليل ساخفار توسعه حرفه اي در گروه بزرگ ش ليبکارگيري اولويت هاي برنامه هاي باالدسفي در انفخاب مسير توسعه حرفه ايتهيه طرح و برنامه ريزي تحليل حرفهدانش :

-2تدوي توصيف حرفه اي

 ويژگي هاي توصيف حرفه اي عناصر تشکيل دهنده توصيف حرفه اي از قبيل وظايف اصليمهارت :
بکارگيري ويژگي ها و عناصر در تدوين توصيف حرفه اي و تکميل نمون برگ 2-3
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جزء ايست ي ها

فعاليت ها

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش - :روش هاي تعيين وظايف و کارهاي حرفه شامل ديکوم ،دلاي و کداپ

-3تعيي وظايف و كارهاي

دانش حرفه اي و ش لي مربوطه -نقش تاکر تحليل و سيسفمي در تعيين وظايف و کارها
اصطالحات مربوط به تحليل کار در آموزش هاي فني و حرفه اي از قبيل وظياه ،کار و  ...و تااوت آن
ها

حرفه

مهارت  - :برگزاري جلسات تعيين وظايف و کارهاي حرفه اي از قبيل ديکوم
بکارگيري تاکر تحليلي و سيسفمي در تعيين وظايف تهيه و اسفخراج وظايف و کارها و تکميل نمون برگ 1-3دانش -:ماهوم صالحيت کار و رابطه آن با نظام چارچوب صالحيت حرفه اي

-1تعيي سطوح صالحيت

معيار هاي تعيين سطوح صالحيت ها از قبيل پيچيدگي  ،اسفقالل و ... -توالي کارها و وظايف در مسير توسعه حرفه اي

كارها

مهارت:
بکارگيري معيار ها در تعيين سطوح صالحيت در مسير توسعه حرفه اي انفخاب شده
ساماندهي (توالي) وظايف و کارها براساس سطح صالحيت و تکميل نمون برگ 2-3
دانش:
نظام کد گذاري وظايف و کارهاي حرفه

-5كد ذاري وظايف وكارها

مهارت:
بکارگيري نظام کد گذاري در تعيين کده اي وظايف و کارها و تکميل نمون برگ 1-3
دانش :
 عوامل تعيين اهميت از قبيل خطرهاي ش لي ،فراواني ،حساسيت کار و مسئوليت -روش تعيين شاخص اهميت

 -6تعيي درجه اهميت و
د واري كارها

مهارت :
 بکارگيري عوامل موثر در تعيين شاخص اهميت کارهاارزيابي شاخص هاي اهميت کارهاي حرفه و تخصيص زمان آموزش براساس آنو تکميل نمون برگ 1-3
دانش- :اهميت شايسفگي غيرفني در آموزش هاي فني و حرفه اي

 فهرست ايست ي هاي غيرفني و سطح ايست ي غيرفنيايست ي هاي

 -7تعيي

غيرفني (حداق 5
ايست ي)

 -روش هاي تعيي

ايست ي هاي غيرفني

مهارت - :اسفخراج داللت هاي تعيين شايسفگي هاي غيرفني

-

تعيي

ايست ي هاي غيرفني اولويت دار

 تعيي سطوح ايست ي مورد نياز و تکمي نمون برگ 2-3-2تعيي بخش هاي
اقتصادي

(کدهاي يک يا دو رقمي که

حداقل  08درصد نيروي کار در آن مشغول
باشند)

دانش:
اسفاندارهاي طبقه بندي فعاليت هاي اقفصادي ملي و بين المللي ايسکو آشنايي با صنوف و اتحاديه ها در گروه بزرگ ش لي آشنايي با توسعه حزفه اي و نظام طبقه بندي مشاغل و حرف ايسکومهارت :

و تعيي حرفه ها ئ مشاغ
مرتبط

تعيين بخش ها و فعاليت هاي اقفصادي بيشفرين ارتباط با حرفه و تکميل نمون برگ 2-3-تعيين حرفه و مشاغل مرتبط از توسعه حرفه اي و تکميل نمون برگ 2-3
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جزء ايست ي ها

فعاليت ها

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش -:انواع فعاليت ها از قبيل تعمير ،نصب ،راه اندازي ،مونفاژ و ....

 -1تعيي فعاليت ها و
مهارت هاي بي حرفه اي

مهارت:

بي بخشي

اسفخراج انواع فعاليت ها مهارت هاي بين حرفه اي و بين بخشي از شرح وظايف و کارها و تکميل
نمون برگ 2-3
دانش:

 -94تعيي ايمني بهدا ت و
قواني مورد نياز ك در
حرفه

انواع اسفانداردهاي ايمني و بهداشت
انواع اسفانداردها و قوانين و مقرارت
مهارت:
تعيين اسفاندارد هاي ايمني و بهداشت براساس حرفه و تکميل نمون برگ 2-3
دانش:

 -99تعيي دي ر ويژ ي هاي
حرفه

اسفاندارد وضعيت ش لي و حرفه اي بين المللي
عوامل تعيين کننده در بافت و ويژگي هاي حرفه
نظريات گوناگون مرتبط با تعيين هويت حرفه اي از قبيل هالند ،گينزبرگ و سوپر
مهارت:
تعيين وضعيت ش لي و حرفه بر اساس اسفاندارد وضعيت ش لي و تکميل نمون برگ 2-3
تعيين بافت و شرايط انجام حرفه (بر اساس بافت اواسفارنت) و تکميل نمون برگ 2-3
بکارگيري نظريات در تعيين هويت حرفه اي (سه اولويت هالند) و تکميل نمون برگ 2-3
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نمون برگ  -9-3جدول ت لي حرفه (جدول ديکوم) -پيشنهادي 9

كد :
كد:
كد

 -9نام حرفه در سطح صالحيت 9
 -2نام حرفه در سطح صالحيت 2
-3نام حرفه در سطح صالحيت 3

01

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

02

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

03

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

04

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

05

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

کد

سطح

زمان
نظري

زمان
عملي

49

نمون برگ  2-3ويژ ي هاي كلي حرفه -پيشنهادي 9

برگ از
حرفه :

كد حرفه

سطح صالحيت

رح

ويژ ي

توصيف حرفه اي

فعاليت ها كاري تعميم
يافته و بي حرفه اي

ايست ي هاي غيرفني
مورد نياز حرفه (كد و
سطح )

ايمني  ،بهدا ت و قواني
مورد نياز حرفه

حرفه ها و مشاغ مرتبط

بخش ها و فعاليت هاي
اقتصادي مرتبط
خصيت و هويت حرفه
اي

بافت و رايط كاري

وضعيت

لي و حرفه اي

دورنماي

لي و ا ال ات
بازار كار

90

تاريا تهيه:

نمون برگ 9-3الف وظايف حرفه-
دنياي كار -پيشنهادي 2

كد وظي ه

رديف

حرفه :تکنسالالي

نوبت

نوان وظايف حرفه

ت يير

شرح فرم:

سطح بندي وظايف بر اساس اهميت صورت مي گيرد وسطح وظياه مي تواند از  1تا  5( 5بيشفرين اهميت )مف ير باشد

بابررسي وظايف ش لي و اجفماع وظايف ،وظايف بزرگفرمربوط به حرفه بدست مي آيد
ا تبار:اعفبار وظياه را نشان مي دهد وبا دارد وندارد مشخص مي شود

ص
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ه  ……… :از ………

سالاليسالالتم ها و الالبکه هايکامپيوتريكد حرفه :

ا تبار

توضي ات

تاريا تهيه:

نمون برگ -9-3ب -ناوي كار -دنياي كار  -پيشنهادي 2

حرفه :سيس

وظي ه نگه
رديف

کد کار

رح فرم

عنوان کار

اهميت
فراواني

زمان
الزم

سخفي

پيامد
مسئوليت

سطح كار :سطح شايسفگي مورد نيازدررابطه با اسفاندارد عملکردکار مي باشد و بين  1تا  5در نظر گرففه مي شود

درجه
اهميت

سطح

نوبت
ت يير

كد حرفه 33:

دببيسيسفم هاي تحت شبکه

كد وظي ه:

توضيحات

فراواني:تعداد دفعات انجام کار در يک حرفهخيلي زياد  4زياد  3کم 2خيلي کم 1
سالالختي:در مقتتايستتته بتتا کتتارهتتاي ديگر در آن شتتت تتل مطرح مي شتتتود خيلي زي تاد  4زي تاد  3کم 2خيلي کم 1

زمالان الزم:طول زمتتاني کتته در هر نوبتتت براي انجتتام کتتار صتتترف مي شتتتود خيلي زي تاد  4زي تاد  3کم 2خيلي کم 1

پيامد مسئوليت :در صورتي که کار به درسفي انجام نشود چه پيامد هاي مالي وانساني خواهد داشت خيلي زياد  4زياد  3کم 2خيلي کم  1درجه اهميت :درجه اهميت کار رانشان مي دهدوبا 1تا 5مشخص مي شود 1کمفرين درجه اهميت راداردصاحه  … :از.......
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نمون برگ  2-3ويژ ي هاي حرفه  -دنياي كار –پيشنهاد 2
نوان حرفه:

تاريا تهيه:

كد:

نوبت ت يير:
ا تبار:

شرح

عنوان
توصيف حرفه اي
فعاليت ها تعميم ياففه و بين
حرفه اي
قانون و مقررات مورد نياز

اسفانداردهاي بهداشت وايمني
کار
بخش هاي اقفصادي مرتبط

حرفه ها و مشاغل مرتبط

شرايط و بافت کاري

شخصيت و هويت حرفه اي

وضعيت حرفه اي و ش لي

شايسفگي هاي غير فني مورد نياز و سطح آن

رديف

عنوان شايسفگي

سطح

رديف

عنوان شايسفگي

سطح

رديف

1

6

11

2

4

12

3

4

13

4

9

14

5

10

15

ومقررات :قوانين جاري در مورد کار در کشور

قانون
بهداشت وايمني

کار :انجام کار چه مخاطراتي دارد وچه موارد ايمني در مقابل آن بايد رعايت شود

شرايط اسفاندارد محيط کار:کليه عوامل محيطي موثر در انجام کار مانند نور ،رطوبت ،تشعشع  ،دما
سطح شايسفگي هاي غير فني  :سطح شايسفگي هاي غيرفني براساس اهميت از1تا  5تعيين مي شود( 5باالترين سطح را نشان مي دهد)
صاحه  ……… :از ………
برگ ويژگي هاي حرفه  ،با توجه به سطح حرفه تکميل مي شود
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عنوان شايسفگي

سطح

نمون برگ  9-3تکمي

ده ت لي حرفه – روه توليد

94

دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
دنياي كار-مرحله سوم :ت لي حرفه
نمون برگ تکمي

ده  2-3ويژ ي هاي كلي حرفه -قالب يرها و ماهيچه يرهاي فلزي
ص ه از

نام حرفه در سطح صالحيت:

قالب يرها و ماهيچه
يرهاي فلزي

72994312

كد:

ويژ ي

سطح:

L2

رح

توصيف حرفه اي
فعاليت هاي تعميم يافته بي
حرفه اي
ايست ي هاي غير فني مورد
نياز حرفه (كد و سطح )
ايمني ،بهدا ت و قواني مورد
نياز حرفه
حرفه هاي مرتبط
بخش ها و فعاليت هاي
اقتصادي مرتبط
خصيت و هويت حرفه اي

بافت و رايط كاري

وضعيت

لي و حرفه اي

دورنماي

لي و ا ال ات بازار

کار با کوره ريخفه گري  -کار با ماشين آالت مدل سازي ،ريخفه گري ،بارريزي-اجراي سيسفم حااظت
کاتدي -ساخت مدل فومي -ساخت مدل چوبي -ساخت مدل فلزي -قالب گيري ماسه اي -کار با ماشين
آالت نورد ،فورج ،اکسفروژن -ساخت آليلژهاي مخفلف
هماهنگي -کار و انفقال با اشياء -انفخاب تجهيرات -آزمودن -پايش و کنفرل -نگهداري تجهيزات -بازرسي
محصول -اپراتوري
تنظيم و اصالح عملکرد سيسفم ) – 0(N22مسئوليت پذيري ) -(N72يادگيري ) – (N35ايااي نقش
در تيم ) –(N53آموزش ديگران )(N57
اسفااده از ماسک ،دسفکش ،کاش ايمني ،گوشي ،صداگير ،کالهايمني ،لباسايمني ،عينک ،اطااء حريق
 تکنسين مواد( - ) 31140393کارگر ماهر عمومي مفالورژي() 42110191مهندس مواد().....توليد صنعفي ) -(Cتامين برق گاز و تهويه هوا )(D
الويت  : 1واقع گرايي – الويت  :2قراردادي -الويت  :3جسفجو گر
ارتباطات :گافگوي چهره به چهره ،نامه ها و يادداشت ها -روابط در نقش :کار با گروه تيمي -مسئوليت
پذيري براي ديگران :مسئوليت پذيري پيامدها و نفايج ،مسئوليت پذيري بهداشت و سالمت ديگران -تماس
ايجادکننده تعارض :سر و کار داشفن با ابراز ناخوشايندي -شرايط فيزيکي کار :محيط داخلي کنفرل نشده،
صدا و سطح نويز مخفل کننده ،دماي بسيار داغ ،در معرض آلودگي -خطرات ش لي :در معرض بيماري يا
عاونت -موقعيت بدن :زمان ايسفادن باال -پوشش لباس :اسفااده از تجهيزات ايمني معمول -جايگاه حياتي:
تاثير موثر بر نفايج شرکت -کارهاي روتين در مقابل کارهاي چالش برانگيز :نياز به دقت و دقيق بودن
کارفرما ( / )aخويش فرما ( /)bکارگر)(c
کارفرما ) ،(aخويش فرما) ، (bکارکن/کارگر) ،(cخانوادگي) ، (dاعضاي تعاوني) ،(eمواردي که فهرست نشده است)(f

كار

ميانگين حقوق در حد مفوسط -تعداد شاغلين دو هزار نار -رشد  2درصدي نيروي کار بطور ساالنه
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تدوي استاندارد ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development

تحلي

ت
حل
ي
ت
پيماهن مرحله چهارم :ل کليف کاري /ل کار
Task Analysis

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

9-1م اهيم
تکليف كاريTask-

تکليف کاري کوچکفرين واحد يک کار با پيامد و خروجي مشخص و مايد مي باشد.
 پيامد يک تکليف کاري مي تواند به صورت محصول ،خدمات يا تصميم در نظر گرففه شود. يک تکليف کاري ،قسمفي از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. يک تکليف کاري داراي نقطه شروع و انفها مي باشد. يک تکليف کاري قابل اندازه گيري و مشاهده است. يک تکليف کاري مي تواند مسفقل از کارهاي ديگر انجام شود.معموال تعداد تکاليف کاري در هر وظياه بين  6الي  20است.هر تکليف کاري داراي دو يا چند مرحله کار )(Stepمي باشد.تعداد تکاليف کاري در هر ش ل يا حرفه معموالً در محدوده  45الي  125قرار مي گيرد.از تکليف کاري با نام "كار" نيز در برخي از موارد ياد مي شود .تکليف کاري در يک حرفه به سه نوع مي تواند تقسيم بندي
شود:
 -1تکليف کاري مفمرکز بر مهارت عملي
 -2تکليف کاري مفمرکز بر دانش
 -3تکليف کاري مفمرکز بر نگرش
مرحله كارStep-

فعاليت هاي الزم براي انجام يک تکليف کاري را "مرحله کار" مي گويند .مراحل انجام کار يک رويه مشروح انجام کار است.
معموالً هر تکليف کاري از سه يا چند مرحله کار تشکيل شده است .روش ديکوم معموالً براي تعيين مراحل کار نيست بلکه
برنامه ريزان درسي به کمک خبرگان مراحل کار را تعيين مي نمايند .مثال:
ش ل :خانه دار
وظياه :نگهداري حياط
کار :چمن زدن
مرحله کار :روش نمودن چمن زن
پاره كار )(subtask
معموال هر کار به اجزاء مستفقل قابل اندازه گيري تبديل مي شود که انجام آن نيازمند يک سري توانائي هاي خاص است.
هر پاره کار مي تواند به اهداف آموزشتي در سه حيطه يادگيري تبديل شود .براي مثال اولين پاره کار از کار تنظيم جرقه،
انفخاب ابزار مناسب جهت تنظيم سيسفم جرقه است .در برخي از موارد به پاره کار ،مرحله انجام کار مي گويند.
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استاندارد ملکرد)(Performance Standard
شايسفگي هاي حرفه اي (فني و غيرفني) دنياي کار براساس اسفاندارد عملکرد اسفوار است .آن سطح شناخفه شده و قابل
قبول براي انجام يک کار در يک حرفه يا ش ل را اسفاندارد عملکرد آن کار مي نامند .معموالً در اسفاندارد عملکرد شرايط
انجام کار ،عملکرد و معيار ارزيابي آورده مي شود .در ادامه نمونه هايي از اسفاندارد عملکرد آورده شده است:
نمونه  : 9استفاندارد عملکرد جهت انجام کار"تحليل حرفه" در حرفه کارشتناس برنامه ريزي درسي فني و حرفه
اي:
تحليل حرفه براساس دسفورالعمل مربوطه و تأييد آن توسط گروه خبرگان برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي
نمونه  : 2اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار"بررسي پمپ ها و سياالت"در حرفه مکاترونيک:
بررسي پمپ ها و سياالت طبق چک ليست به طوري که پمپ ها طبق مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن
طبق مشخصات سازنده باشد .
نمونه  : 3اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار"رسم مدارها و نقشه هاي الکفريکي با رايانه"در حرفه برق کار ماهر:
رستم نقشته هاي مدارهاي فرمان با نرم افزار نقشته کشي و در فرمت برداري به نحوي که مطابق با نقشه دسفي
موجود بوده و عالئم به کار رففه در آن با اسفاندارد

مطابق باشد.

نمونه  : 1اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار"اجراي عمليات اوليه تراشکاري"در حرفه ماشين کار عمومي:
اجراي عمليات اوليه تراشتکاري (روتراشتي -پله تراشتي -پيشتاني تراشي) با اسفااده از ماشين تراش و ابزارهاي
تراش به صورتي که قطعه کار با دقت ابعادي با تلرانس 1/0

 ±و پرداخت سطح

حاصل شود

مهارت ):(skills
توانائي عضالت و ايجاد هماهنگي بين آن ها و يا به عبارتي هماهنگي بين اعمال رواني ،حرکفي را مهارت گويند .البفه از
سطوح باالئي حوزه شناخفي نيز به عنوان مهارت ياد مي شود.

دانش ):(knowledge
به توانائي هاي ذهني– عقالني از قبيل کسب دانش ،رشد مهارت هاي ذهني ،قدرت تجزيه تحليل را دانش گويند.
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ن رش )(Attitude
نگرش به توانائي هايي گافه مي شود که به جنبه احساسي و عاطاي ،ارزش ،عالئق و نگرش مربوط مي شود .توانائي مشارکت
فعال توأم با عالقه مثالي از اين نوع توانائي است .نگرش در واقع نوعي مهارت ذهني و عملي است.
سطح صالحيت كار ) (Qual i f i cat i on Level
سطح صالحيت کار عبارت است از سطح حرفه و يا ش لي که آن کار بايد در آن سطح صورت بگيرد .نظام هاي سطح بندي
گوناگوني در بين کشتورها وجود دارد ،ستطح صتالحيت مهندسي (حرفه اي) پنج در نظر گرففه شده است که به طبع آن
تکنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد.
ايست ي)(Competency
مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري ،بر اساس اسفاندارد را ،شايسفگي
گويند .شايسفگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دسفة شايسفگي هاي فني ,غير فني و عمومي تقسيم
بندي مي شوند .به طور کلي شايسفگي ،مهارت انجام دادن خوب و مناسب يک کار را گويند.

ديد اه هاي مت اوت نسبت به ايست ي
ديدگاه هاي مفااوتي در مورد شايسفگي وجود دارد که به طور مخفصر به آن پرداخفه مي شود:
الف :موسسه اينونت INWENT
موسسه ظرفيت سازي در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي در مقاله اي تحت عنوان آموزش مبفني بر شايسفگي ()2003
سه ديدگاه نسبت را معرفي کرده است:


ديد اه كاربرد را :در اين ديدگاه که منشأ آن بريفانيا است اساساً بيشفر به ارزش گذاري چگونگي انجام کار

بنابر معيار هاي تثبيت شده (تحليل کارکردي) معطوف است .و از اين ديدگاه شايسفگي عبارت است از مجموعه مهارت
ها و معلومات که براي انجام وظياه اي يا کارکردي در انطباق با الزامات کار به کار گرففه مي شود.


ديد اه ساختار را :تمرکز ساخفارگرا که منشأ آن فرانسه است ،از انفقادي بر نظريه اصول آموزشي مبفني

بر دانش تئوريک مدرسه اي برخاسفه است .و شايسفگي حرفه اي را اين گونه تعريف مي کند :درک فردي و جمعي از
موقعيت هاي بهره ور تحت تأثير پيچيدگي هاي مسائلي قرار دارد که موجب تکامل تدريجي آن مي شود .در اين
ديدگاه برداشت از يک کم اني و کارگاه به صورت مجموعه اي از نواقصي است که به عنوان مشکالتي درک مي شود.


ديد اه ك ن ر :در اين ديدگاه که با ديدگاه در کشور آلمان نزديک است نگاه کلي به شايسفگي هاي يک

حرفه دارد و برخالف بريفانيا که دانش آموزان را به طور نسبي براي حرفه هاي مفعددي آماده مي کنند ،آن ها را به
طور کامل براي يک حرفه مهيا مي نمايند.
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ب :آ ودلو ) :(Agudelaتوانائي جامعي از يک شخص که به او اجازه مي دهد يک عملکرد کارا در شرايط کاري داشفه
باشد( .مرجع سازمان جهاني کار -چهل سوال در مورد آموزش مبفني بر شايسفگي)
ج :بانک (:)BUNKيک شخص که داراي شايسفگي حرفه اي است داراي دانش ،مهارت ها و ظرفيت هاي انجام ضروري
است و مي تواند مسائل و مشکالت حرفه اي را به طور مسفقل و انعطاف پذير حل کند .و در محيط کاري خود و سازماندهي
کار مشارکت داشفه باشد.
د :موسسه مهارت آموزي استراليا:توانائي انجام کارها و وظايف مطابق با اسفانداردهاي حرفه اي
ه :توصيه  915سازمان جهاني كار :مجموعه از دانش ،مهارت ها و دانش فني که دريک زمينه مشخص به تسلط رسيده
و به کار گرففه مي شود.
به طور کلي مي توان چنين برداشت کرد که در تعاريف مخفلف شايسفگي به دانش ،مهارت و نگرش الزم براي انجام يک
کار مؤثر و کار در يک محيط کاري مف ير پرداخفه شده است .از ديگر مشخصه هاي شايسفگي اين است که به مرور زمان
ممکن است ماهيت و تعريف شايسفگي ت يير نمايد.
-

با توجه به رايط فرهن ي ،اجتما ي و اقتصادي در ايران رويکرد ك ن ر به ايست ي مورد نظر است .بطوريکه
الوه بر صالحيت در يک حرفه توانائي ت رک پذيري در مجمو ه اي از حرف و توانايي توسعه حرفه اي به همراه
ايست ي هاي مومي مورد توجه قرار يرد.

سطح ايست ي انجام كار )(Competency Level
صتترف نظر از اين که يک کار در چه ستتطح صتتالحيت حرفه اي انجام مي شتتود ،انجام خود کار ممکن استتت با کيايت
مشتخصي در محيط کار مورد انفظار باشد .سطح کياي شناخفه شده از يک شخص در محيط کار را سطح شايسفگي مورد
انفظار و نياز گويند .ستطح شتايستفگي انجام کار معيار استاستي ارزشتيابي مي باشتد .در بين کشورهاي نظام سطح بندي
شايسفگي گوناگوني وجود دارد که نظام چهار سطحي وهبا براي برنامه ريزي درسي آموزش فني و حرفه اي در نظر گرففه
شده است.
سطح بندي ايست ي (وهبا)2442 9
يکي از انواع سطح بندي شايسفگي هاي حرفه اي به صورت چهارمرحله اي مي باشد که شامل موارد زير مي باشد:
 -9آ اهي) :(Awarnessدانستني هاي پايه ،داراي آ اهي و توانائي كار تنها ت ت سرپرستي– فهم سطح پايه ،تعيي  ،فهرست
نمودن ،تشخيص ،سؤال نمودن ،توانائي كسب ا ال ات و نيازمند سرپرست بودن.
 -2دانش ) :(Knowledgeدانش فني انجام كار ،توانائي انجام كار بدون سرپرستي به ور مستق  ،توصيف ،مشاركت ،توضيح ،كار با
است اده از خطوط راهنما و دانست در مورد زمان ارجاع به راهنما.

- Wahba
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1

 -3مهارت ) :(Skillماهر و قادر به آموزش و هدايت دي ران ،برنامه ريزي و ت لي  ،پاسا وئي در برابر كارهاي خود ،سر و كار دا ت
با سطح وسيعي از كارها و فعاليت ها ،كشف راه ها جهت افزايش مشاركت خود و دي ران ،فراهم نمودن خطوط راهنما و هدايت،
ارائه ايست ي به دي ران ،تعيي چشم انداز بيروني
 -1تسلط) :(Masteryخبر ي در انجام كار و آموزش دي ران ،ايجاد ،نو آوري ،ساز اري ،يب يابي ،هدايت و راهنمايي دي ران،
اقتباس چشم انداز بلندمدت.

سطح بندي ايست ي (ميلر )9114
اين سطح بندي شايسفگي نيز چهار سطحي سلسه مراتبي مي باشد .سطح دانش ،شايسفه ،عملکرد و فعاليت از سطوح اين
تقسيم بندي مي باشد .در حوزه حرفه پزشکي ،پرسفاري و  ...از اين سطح بندي اسفااده مي شود .در شکل زير هرم يادگيري
ميلر مشاهده مي شود.

ک  9-1سطح بندي ايست ي ميلر
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 2-1اجزاء اصلي مرحله ت لي كار

اجزاء سند (مرحله)
 .9استاندارد ملکرد
 .2مراح كار
 .3كد ذاري
 .1سطح ايست ي كار
 .5اجزاي ايست ي (دانش ،مهارت و ن رش)
.6

ايست ي هاي غير فني كار

 .7ايمني و بهدا ت كار
 .2تجهيزات ،ابزار و فناوري
 .1دانش پايه مورد نياز
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 3-1مراح انجام ت لي كار
جزء ايست ي ها

مراح كار

-9انتخاب كارها براي ت لي تکليف

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش  - :توسعه حرفه اي و وظايف
دانش حرفه ايمهارت :

كاري(كار)

 تعيين و انفخاب سلسه مراتب کارها جهت تحليلدانش :

-2تعيي استاندارد ملکرد براي
تکاليف كاري

 ويژگي هاي اسفانداردهاي عملکرد عناصر تشکيل دهنده اسفانداردهاي عملکرد اسفاندارد هاي ملي ،بين المللي بر انجام کار (به همراه دانش حرفه اي و فني)مهارت :
به کارگيري ويژگي ها و عناصر در تدوين اسفاندارد عملکرد
دانش - :روش هاي تعيين مراحل کار از قبيل سلسله فعاليت ها ،فلوچارتي و مبفني بر الگو و مدل
ويژگي هاي مراحل کار -کاربرد تاکر سيسفمي و تحليلي در تعيين مراحل کار

-3تعيي مراح كار

مهارت :
 تبديل کارها به مراحل انجام کاربه کارگيري اصول تعيين مراحل در تعيين آن هادانش -:ماهوم شايسفگي ،سطح بندي شايسفگي ها -دانش اصطالحات مرتبط
-معيار هاي تعيين سطوح شايسفگي ها از قبيل پيچيدگي ،جايگاه و وضعيت ش لي و ...

-1تعيي سطح ايست ي كارها

مهارت:

 به کارگيري معيار ها در تعيين سطوح شايسفگي کارها (براساس چهار سطحآگاهي ،مهارت ،تبحر و احسن)
دانش:
نظام کد گذاري مراحل کار
-5كد ذاري مراح

مهارت:
به کارگيري نظام کد گذاري در تعيين کده اي مراحل کار و شايسفگيهاي غير فني
دانش :

 -6تعيي

ايست ي هاي جژء كارها

 اجزاء چرخه شايسفگي -کاربرد تاکر سيسفمي و تحليلي در تعيين شايسفگي هاي جژءتااوت دانش ،مهارت ،نگرش و ايمان دانش حرفه اي و تخصصيميزان کل نگري و جزءنگري در تبديل مراحل کار به شايسفگي هاي جزءمهارت :
 -تبديل مراحل انجام کار به شايسفگي هاي جزء با اسفااده از چرخه شايسفگي ،سطح شايسفگي

 -ارزيابي اخص هاي اهميت كارهاي حرفه
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دانش- :اهميت شايسفگي غير فني در آموزش هاي فني و حرفه اي

 فهرست ايست ي هاي غير فني و سطح ايست ي غيرفني روش هاي تعيي -7تعيي

ايست ي هاي غير فني

موردنياز انجام تکليف كاري

ايست ي هاي غيرفني

 ارتباط ايست ي هاي غيرفني و سطح ايست يمهارت :
تعيين شايسفگي هاي غيرفني اولويت دار تعيين سطوح شايسفگي مورد نيازدانش:
 دانش حرفه اي-تااوت تجهيزات و مواد مورد نياز در محيط کار واقعي و دنياي آموزش

-2تعيي تجهيزات،وساي  ،مواد و فضاي
مورد نياز
مهارت :
-به کارگيري اسفانداردها و اصول در تعيين تجهيزات،وسايل ،مواد و فضاي مورد نياز

دانش -:انواع فعاليت ها از قبيل تعمير ،نصب ،راه اندازي ،مونفاژ و ....
 -1تعيي فعاليت هاي بي حرفه اي

مهارت:
اسفخراج انواع فعاليت ها بين حرفه اي از شرح وظايف و کارها
دانش:

 -94تعيي ايمني بهدا ت و قواني مورد
نياز كار

انواع اسفانداردهاي ايمني و بهداشت
ارگونومي کار
توجهات زيست محيطيانواع اسفانداردها و قوانين و مقرارت
مهارت:
تعيين اسفانداردهاي ايمني  ،بهداشت و ارگونومي بر اساس تکليف کاري
دانش:
دانش حرفه اي-انواع دانش پايه از قبيل فيزيک ،شيمي،رياضي،زيست شناسي ،روانشناسي ،اقفصاد و ...

 -99تعيي دانش پايه
مهارت:
تعيين دانش پايه با توجه به نيازمندي هاي انجام تکليف کاري
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 1-1روش هاي تبدي كار به مراح كار و ايست ي ها
است اده از چرخه ايست ي
حافظه (ذخيره دانش)

م يط كاري
مداخله

م صول
موجود

ابزار (ماشين)
محيط کار

مداخله

حقايق-مااهيم-الگوريفم-
قواعد-اسفاندارد (کيايت )

مداخله

عملگر

مداخله

پردازشگر

تقليد-اجراي مسفقل-دقت-
عادت

م صول
مطلوب

تجزيه و تحليل-ترکيب-ارزشيابي

مداخله

مهار گر
اصلي-فرعي

دانش
مهارت

حسگر (دريافت و پايش)

ايمان

توجه -دقت -تشخيص

ايست ي

مداخله

چرخه ايست ي حرفه اي (فني و غير فني )
شايسفگي حرفه اي به توانائي انجام يک تکليف کاري (بر اساس يک حداقل توافق شده اي ) جهت توليد يک محصول گافه مي شود .شايسفگي ،نظامي از دانش ،مهارت و
ايمان است که با توجه به نوع اسفاندارد عملکرد و نحوه بکارگيري اخالق حرفه اي به چهار سطح و درجه ،آگاهي ،تبحر (مهارت ) ،خبرگي و احسن تقسيم بندي مي شود.
دانش مف يري بيشفر کمّي اما مهارت و ايمان مف يرهايي بيشفر کياي هسفند .صالحيت حرفه اي ،مجموعه اي از شايسفگي ها حرفه اي است که با توجه به سطح ،نوع و
وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند گشت  .محصول شامل کاال و خدمات به ماهوم عام است .مداخله تاثير مثبت يا مناي از علت بيروني در انجام يک فرآيند است.

ک  2-1چرخه ايست ي

است اده از فر آيند راحي و ساخت مورد است اده در ت لي كارها
ت ييرات محيط کار سبب ت يير در تحليل کار مي گردد .يکي از موضوعاتي که نيازمند توجه جدي مي باشد فر آيند طراحي
و توليد (ساخت) مي باشد که مي تواند الگويي در تحليل کارها و تبديل آن به مراحل انجام کار در يک حرفه مورد توجه
قرار گيرد .به ويژه حرفه هايي که در آن طراحي ،توليد و ساخت از فعاليت هاي اصلي آن مي باشد .در شکل  3-4نمونه اي
از فر آيند طراحي و ساخت ارائه شده است.
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پژوهش مساله

• محدوديت ها
• معيارها

• افزايش اطالعات

• اسفاندارد

• اصالح مساله

تعيي

نوشفن خالصه

• برنامه ريزي کارها
• برنامه ريزي طراحي

مشخصات

• تعين فرصت ها

• شرح کوچکي از مساله

• تعيين نياز

• نوشفن چالش ها

• تحليل شرايط

تعيي

برنامه ريزي

مساله

فضاي مساله راحي

• معيار تصميم گيري نهايي

بررسي راه ح

ها

ارائه راه ح

• رسم راه حل ها

• انفخاب راه حل نهايي

• مقايسه راه حل ها

• ترسيم راه حل نهايي
• تعيين جزئيات راه حل نهايي

• بررسي امکانات

• بارش م زي

• تعيين ويژگي هاي
• بررسي فناوري ها

• انفخاب چند راه حل ها
• بررسي فناوري ها

نهايي

انتخاب راه ح

• انفخاب اجزاء کلي

ها

ها

ترسيم راه ح

فضاي ح

• گزارش نويسي
• مسفند سازي

• ارائه محصول

اصالح و بهبود

• تعيين عملکرد بر اساس معيار

• ارائه پيشنهادها و ايده ها
اصالحي

• بررسي نمونه ها
• بررسي فناوري ها

پژوهش ح

مساله راحي
ساخت م صول اوليه

• تعيين مراحل کار

• بررسي عملکرد بر اساس نياز

• نمونه سازي

• تعيين ابزار  ،وسايل و مواد

• بررسي مشکالت ساخت

• نمونه آزمايشگاهي

• تعيين فناوري هاي ساخت
• تعيين ديگر منابع

• باز طراحي

ارائه م صول

• توليد ايده ها

• کابرد وسايل  ،ابزار و فناوري

• ساخت مجدد

• بررسي منابع
• بررسي تجربيات

آزمايش و ارزيابي

• ساخت محصول نهايي

برنامه ريزي ساخت

فضاي ساخت(توليد) م صول

ک  3-1فر آيند راحي و ساخت (اسمعيلي)

است اده از چرخه لم ،مهندسي و فناوري
چرخه علم ،مهندسي و فناوري نيز از الگوهايي است که مي توان در تحليل کارها و تعين مراحل از آن اسفااده نمود.

رفع
نياز

لم
فناوري

مهندسي

نياز

ک  1-1فر آيند راحي و ساخت (اسمعيلي)

است اده از مدل ها و ال و ها
مدل ها و الگوها نمايانگر رففار سيسفم ها و فر آيندها هسفند .با طراحي مدل به سهولت بيشفر مي توان تحليل کارها را انجام
داد.
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ک  5-1نمونه اي از مدل و ال و

رَوَندنما( يا فلوچارت) ):(Flowchart
نموداري است براي نمايش داده ها ،اطالعات و روند کار يک الگوريفم بر روي آن ها ،به وسيله نماده اي خاص و خطوط
جهت دار بين آن ها.فلوچارت در واقع نقشه اي است کهبرنامه نويسانرايانهقبل از نوشفن برنامه به زبان برنامه نويسياصلي
آن را ترسيم مي کنند .با مروري بر فلوچارت روند اجراي عمليات ،مراحل و جزئيات برنامه و ورودي و خروجي هر مرحله از
برنامه مشخص مي شود .اسفااده از فلوچارت جهت حل هر مسئله اي مايد است و بدون در نظر گرففن زبان برنامه نويسي،
نوشفن برنامه را سهولت مي بخشد .عالوه بر اين فلوچارت جزئي باارزش از مسفندات هر برنامه مي باشد که با کمک آن
تاسير برنامه ،عيب يابي و اسفااده توسط شخصي به جز برنامه نويس را آسان مي کند .براي رسم فلوچارت آگاهي و تسلط
بر مراحل مورد نياز و ترتيب آن ها جهت به دست آوردن نفيجه مورد نظر با اسفااده از داده هاي ورودي به الگوريفمي که

فلوچارت براي آن کشيده مي شود ،الزم است.
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ک  1-1نمونه اي از فلوچارت براي ت لي كار "بازرسي" در يک ركت

در ت لي تکاليف كاري رويکرد تركيبي اتخاذ ده است و لي روش روند نما براي تعيي مراح به همراه چرخه
ايست ي جهت تدوي دانش و ن رش بر اساس سند ت ول بنيادي و فلس ه تعليم و تربيت به نوان ال وي اوليه
در نظر رفته مي ود.
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 5-1نمونه هايي از ت لي كار

نمون برگ ت لي كار
21251
كد حرفه

5
21254

كد وظي ه

9
24250103
95

كد كار

مراح كار

-9انتخاب مسير توسعه
حرفه اي

-2تدوي توصيف حرفه
اي

-3تعيي وظايف و
كارهاي حرفه

-1تعيي سطوح
صالحيت كارها

-5كد ذاري وظايف
وكارها

صاحه  1از 2

كار ناس برنامه ريزي درسي

حرفه :

فني و حرفه اي در روه
لي

وظي ه :
كار

سطح صالحيت

L5

استاندارد ملکرد كار:

تحليل حرفه بر استاس دسفور العمل مربوطه و تائيد آن توسط
گروه خبرگان برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي

توليد برنامه هاي درسي (دنياي كار)

ستتطح شتتاي سفگي
کار

ت لي حرفه
جزء ايست ي ها
( دانش  ،مهارت و ن رش)

مهارت ()2
ابزار  ،تجهيزات ،
اسناد،مواد مصرفي و منابع

دانش  - :اولويت هاي برنامه ساالنه و پنج ساله در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي در گروه برنامه پنج ساله سازمان
بزرگ ش لي --امکان سنجي اجراي تحليل حرفه--دانش حرفه اي
برنامه ساالنه سازمان
ستتند نيازستتنجي شت لي و
مهارت :
حرفه اي گروه بزرگ ش لي
 تحليل ساخفار توسعه حرفه اي در گروه بزرگ ش ليبه کارگيري اولويت هاي برنامه هاي باالدسفي در انفخاب مسير توسعه حرفه ايسند توسعه حرفه اي گروه
تهيه طرح و برنامه ريزي تحليل حرفهبزرگ ش لي
دانش  -:ويژگي هاي توصيف حرفه اي
نمون برگ هتتاي تحلي تل
 عناصر تشکيل دهنده توصيف حرفه اي از قبيل وظايف اصليحرفه
مهارت :
نظتام طبقته بندي حرفه و
به کارگيري ويژگي ها و عناصر در تدوين توصيف حرفه اي
مشاغل ملي
دانش - :روش هاي تعيين وظايف و کارهاي حرفه شامل ديکوم ،دلاي و کداپ
نظام صتتتالحيت حرفه اي
دانش حرفه اي و ش لي مربوطه -نقش تاکر تحليل و سيسفمي در تعيين وظايف و کارها
ملي
اصطالحات مربوط به تحليل کار در آموزش هاي فني و حرفه اي از قبيل وظياه ،کار و  ...و ستتتند فر آيند برنامه ريزي
تااوت آنها
درسي فني و حرفه اي
مهارت  - :برگزاري جلسات تعيين وظايف و کارهاي حرفه اي از قبيل ديکوم
ستتند شتتايسفگي هاي غير
به کارگيري تاکر تحليلي و سيسفمي در تعيين وظايففني و سطوح مربوطه
 تهيه و اسفخراج وظايف و کارهااستتتفتانتدارد طبقته بندي
دانش -:ماهوم صالحيت کار و رابطه آن با نظام چارچوب صالحيت حرفه اي
فعاليت هاي اقفصادي ملي
معيار هاي تعيين سطوح صالحيت ها از قبيل پيچيدگي ،اسفقالل و ...لوازم اداري مناسب
 توالي کارها و وظايف در مسير توسعه حرفه اياتتتاق برگزاري جلستتتتات
مهارت-:به کارگيري معيار ها در تعيين سطوح صالحيت در مسير توسعه حرفه اي انفخاب شده
تحليل حرفه
 ساماندهي (توالي) وظايف و کارها بر اساس سطح صالحيتاسفانداردهاي بين المللي
دانش:
اينفرنت
نظام کد گذاري وظايف و کارهاي حرفه
استتفانداردهاي طبقه بندي
مهارت:
حرف و مشتتاغل کشورهاي
به کارگيري نظام کد گذاري در تعيين کده اي وظايف و کارها
گوناگون
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نمون برگ ت لي كار
212515

كد حرفه
كد وظي ه

212549
2425010395

كد كار

حرفه :
وظي ه
:
كار

كار ناس برنامه ريزي درسي
لي

فني و حرفه اي در روه

صاحه  2از 2
استاندارد ملکرد كار:

سطح

L5

صالحيت

توليد برنامه هاي درسي (دنياي كار)

تحليل حرفه بر استاس دسفور العمل مربوطه و تائيد آن توسط
گروه خبرگان برنامه ريزي درستي فني و حرفه اي و کارشناس
مسئول

سطح شايسفگي کار

ت لي حرفه

مراح كار

مهارت

()2

جزء ايست ي ها

ابزار  ،تجهيزات ،

( دانش  ،مهارت و ن رش)

اسناد،مواد مصرفي و منابع

دانش  - :عوامل تعيين اهميت از قبيل خطرات ش لي ،فراواني ،حساسيت کار و -
 -6تعيي اهميت كارها

مسئوليت
 روش تعيين شاخص اهميتمهارت  - :به کارگيري عوامل مؤثر در تعيين شاخص اهميت کارها

 ارزيابي اخص هاي اهميت كارهاي حرفهدانش- :اهميت شايسفگي غيرفني در آموزش هاي فني و حرفه اي
 فهرست شايسفگي هاي غيرفني و سطح شايسفگي غيرفني -7تعيي

ايست ي هاي

غيرفني

 روش هاي تعيين شايسفگي هاي غيرفنيمهارت - :اسفخراج داللت هاي تعيين شايسفگي هاي غيرفني
 تعيين شايسفگي هاي غيرفني اولويت دار تعيين سطوح شايسفگي مورد نيازدانش-:اسفانداردهاي طبقه بندي فعاليت هاي اقفصادي ملي و بين الملليISIC

اقتصادي و حرفه هاي

 آشنايي با صنوف و اتحاديه ها در گروه بزرگ ش لي -آشنايي با توسعه حزفه اي و نظام طبقه بندي مشاغل و حرف ISCO

مرتبط

مهارت -:تعيين بخش ها و فعاليت هاي اقفصادي بيشفرين ارتباط با حرفه

-2تعيي بخش هاي

تعيين حرفه هاي مرتبط -1تعيي فعاليت هاي بي

دانش -:انواع فعاليت ها از قبيل تعمير ،نصب ،راه اندازي ،مونفاژ و ....

حرفه اي

مهارت :اسفخراج انواع فعاليت ها بين حرفه اي از شرح وظايف و کارها
دانش:اسفاندارد وضعيت ش لي و حرفه اي بين الملليICSE-

 -94تعيي دي ر ويژ ي
هاي حرفه

عوامل تعيين کننده در بافت و ويژگي هاي حرفه
 -:نظريات گوناگون مرتبط با تعيين هويت حرفه اي از قبيل هالند ،گينزبرگ و
سوپر
مهارت:تعيين وضعيت ش لي و حرفه
تعيين بافت و شرايط انجام حرفه-به کارگيري نظريات در تعيين هويت حرفه اي

بهدا ت،ايمني و

توجه به ايمني و بهداشت محيط اداري -توجه به ايمني و بهداشت کارگاه هاي نيازسنجي

توجهات زيست م يطي
ن رش و ايست ي هاي
غير فني(كد و سطح مورد

توجه به شايسفگي هاي غير فني-درست کاري) -(N73مسئوليت پذيري) -(N72مسفندسازي) -(N37تاکرانفقادي) ،(N14مديريت کارها و برنامه ريزي)(N62

نياز كار)
دانش پايه  :برنامه ريزي نيروي انساني-روانشانسي حرفه اي -ادبيات
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 6-1مراح
تکمي

ملياتي ت لي كار
روه هاي نمون برگ هاي ذي ( روه الف يا ب)

بر اساس مراح انجام كار يکي از روه هاي الف يا ب براي اي مرحله تکمي مي ردد.

الف» تکمي نمون برگ  9-1ت لي كار
با است اده از روه خبر ان

ب» تکمي نمون برگ زارش 7و2
با است اده از روه خبر ان
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نمون برگ ت لي كار9-1

كد حرفه

حرفه :

كد

وظي ه :

سطح صالحيت

L

صاحه  1از2

استاندارد ملکرد كار:

وظي ه
كد كار

سطح شايسفگي کار

كار
جزء ايست ي ها

مراح كار

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش :

-1

اسناد،مواد مصرفي و منابع

-

مهارت :

دانش :
-2

مهارت :

دانش:
-3
مهارت :
دانش:

-1

ابزار  ،تجهيزات ،

مهارت:
ايمني ,ن رش و
توجهات زيست م يطي
الالايسالالت ي هاي غير
فني
كالد و سالالطح مورد نياز
كار:
دانش پايه - :
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ادامه -نمون برگ ت لي كار9-1

كد حرفه

حرفه :

كد

وظي ه :

سطح صالحيت

L

صاحه  2از 2

استاندارد ملکرد كار:

وظي ه
كد كار

سطح شايسفگي کار

كار
جزء ايست ي ها

مراح كار

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش :

-5

اسناد،مواد مصرفي و منابع

-

مهارت :

دانش :
-6

مهارت :

دانش:
-7
مهارت :

دانش:

-2

ابزار  ،تجهيزات ،

مهارت:

ايمني ,ن رش و
توجهات زيست م يطي
الالايسالالت ي هاي غير
فني
كالد و سالالطح مورد نياز
كار:
دانش پايه - :
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نمون برگ ت لي كار -دنياي كار( زارش ماره )7

نوبت ت يير :

حرفه :تکنسي سيستم ها و بکه هاي كامپيوتري كد حرفه :
وظي ه ن ه داري و يب يابي سيستم هاي ت ت بکه
نوان كار :ن هداري سخت افزار بکه

تاريا تهيه :

كد وظي ه:

ا تبار

كدكار:

رديف
كدپاره كار

نوان پاره كار

كدتوانايي

توانايي ها

دانش

مهارت

ن رش

ص ه  ……… :از ..
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.

نمون برگ ويژ ي هاي كار  -دنياي كار( زارش ماره )2

تاريا تهيه :

حرفه :كد :

نوبت ت يير :

وظي ه :كد:

ا تبار:

نوان كاركد:

شرح

عنوان
زمان:
کيايت:
دقت:
اسفقالل درانجام کار ياتحت نظارت:
کارگروهييا فردي :

اسفاندارد عملکرد

سطح شايسفگي
قانون ومقررات

بهداشت وايمني کار

اسفانداردوسايل و ابزار و
موادمورد نياز

اسفاندارد فضا
شرايط اسفاندارد محيط کار
دانش پايه

شايسفگي هاي غير فني مورد نيازو سطح آن
عنوان شايسفگي

رديف

سطح

رديف

عنوان شايسفگي

سطح

رديف

1

6

11

2

4

12

3

4

13

4

9

14

5

10

15

استاندارد ملکرد :شامل کيايت  ،زمان ،دقت و شرايط حداقل  ،جهت انجام کار مورد قبول مي باشدوبر اساس ماهيت رشفه تعيين مي شود
ومقررات :قوانين جاري در مورد کار در کشور

قانون
بهداشت وايمني

کار :انجام کار چه مخاطراتي دارد وچه موارد ايمني در مقابل آن بايد رعايت شود

فضا  :اندازه مکان مورد نياز براي انجام کار
رايط استاندارد م يط كار:کليه عوامل محيطي موثر در انجام کار مانند نور ،رطوبت ،تشعشع  ،دما
سطح ايست

ي هاي غير فني  :سطح مهارت هاي غيرفني براساس اهميت از1تا  5تعيين مي شود( 5باالترين سطح را نشان مي دهد)ص ه  ……… :از
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عنوان شايسفگي

سطح

تدوي استاندارد ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development

ي س ا يستگ ح بخ
پي م حل پنج
ی
ن
ماهن ر ه م :تدو ن ا تاند رد شا ي رهف ( ش ها ي)
)Occupational Competency Standard Development(Final Step

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

 9-5م اهيم
استاندارد حرفه يا

ليOccupat i onal St andard –OS

پس از آنکه نظام طبقه بندي مشاغل طراحي شد ،اسفانداردهاي حرفه ملي يا بين المللي (اسفاندارد شايسفگي) تهيه مي
شود .اسفانداردهاي حرفه رابطه بسيار نزديکي با اسفانداردهاي آموزشي و برنامه هاي درسي دارند (فرتول -شکل :)1-5
ک  9-5انتقال از استاندارد هاي دنياي ا ت ال به دنياي كار

(فرتول )2000

اسفاندارد شايسفگي حرفه اي معياري و شاخص هايي براي عملکرد در يک حرفه مي باشد .در اسفاندارد حرفه موارد ذيل
وجود دارد:
 -1فعاليت موجود در حرفه -وظايف و کارها( -با روش هاي مخفلف همچون ديکوم ،تجزيه تحليل مشاغل و  ...اسفخراج
مي شود)
 -2شرايط و ويژگي هاي محيط کار (فيزيکي و )...
 -3دانش ،توانائي و نگرش محيط کار (با روش هاي تحليل کار و )....
 -4معيار هاي عملکرد و اسفاندارد ارزشيابي از کارها
 -5تجهيزات و وسايل مورد نياز محيط کار
 -6مهارت هاي محوري و غيرفني محيط کار
 -4و ....
اسفانداردهاي حرفه اي و يا ويژگي هاي اسفخدامي بايد توسط کارفرمايان تدوين شوند .اين کار بايد به روشي که مورد
موافقت همه افراد ذي ناع است انجام شود .روش هاي مخفلاي براي تعريف اسفانداردها وجود دارد و کشورها بايد قبل از
اتخاذ روش خاص ،اين موارد را بررسي کنند .کشورهاي در حال توسعه بايد اسفانداردهاي ش لي را از کشورهاي پيشرففه
و يا در حال رشد بگيرند و از آن ها به عنوان نقطه شروع کار اسفااده کنند .کشوري ممکن است به منظور صرفه جوئي در
منابع ،حاظ تحرک بازار کار و ارتقاء سطح سرمايه گذاري خارج در داخل کشور ،برخي از اسفانداردها را براي اسفااده
داخلي اقفباس کند .مخصوصاً اسفانداردهايي که داراي ابعاد بين المللي هسفند ارزيابي و يا ويژگي هاي عملکرد نشان مي
دهد که افراد در اثر آموزش هاي رسمي و غيررسمي قادر به انجام چه کارهائي هسفند .اسفانداردهاي يادگيري يا ويژگي
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هاي يادگيري برنامه درسي در محيط آموزش را تعريف مي کنند .مديريت طراحي اسفانداردهاي ارزيابي و آموزش به عهده
بخش آموزش است ،اما محفواي آموزشي بايد براساس اسفانداردهاي حرفه تعيين شوند .اين ارتباط عمدتاً در کشورهاي در
حال توسعه ضعيف مي باشد .اگر کشوري درصدد آن است که اسفانداردهاي ملي خود را تدوين کنيد ،در اولين گام بايد
مشارکت تمام افراد ذي ناع راجلب نمايد .اين کشورها بايد به صورت بلندمدت باشد زيرا تدوين نظامي ملي  3تا  5سال
زمان نياز دارد قبل از آن که تأثير آن بر آموزش و اسفخدام ظاهر شود(.فرتول )2001
رابطه استاندارد حرفه ،ارز يابي و آموزش
در مسير حرکت از دنياي کار به دنياي آموزش مي توان سه نوع اسفاندارد را مورد توجه قرار داد (شکل )2-5
ک  2-5توالي استاندارد هاي ايست ي حرفه ،ارز يابي و آموزش

استاندارد آموزش

استاندارد ارز يابي

استاندارد ايست ي

تهيه كنند ان استاندارد حرفه ملي
اتحاديه ،صتنوف و به طور کلي بازار کار تعيين کننده اسفاندارد حرفه مي باشد .اسفاندارد ارزشيابي مي تواند توسط گروه
ها با ترکيبي از ذي ناعان دنياي کار و دنياي آموزش تهيه شتتوند .در برخي از کشتتورها استتفاندارد حرفه اي و استتفاندارد
ارزشيابي با يکديگر تلايق شده است.
نواحي

لي ):(J ob Zone

بر اساس او-اسفار نت ،ناحيه ش لي مجموعه اي از حرف مي باشند که در موارد ذيل با هم مشابه هسفند): (DOT-O*net
-1مقدار آموزشي که افراد نياز دارند تا کارها را انجام دهند.
 -2مقدار تجربه اي که افراد نياز دارند تا کارها را انجام دهند.
 -3مقدار آموزش حين کار که افراد نياز دارند تا کارها را انجام دهند.
پنج ناحيه ش لي عبارتست از:
ناحيه  :1حرفه هايي که نيازمند آماده سازي خيلي کم يا بدون آماده سازي هسفند.
ناحيه  :2حرفه هايي که نيازمند آماده سازي کم هسفند.
ناحيه  :3حرفه ايي که نيازمند آماده سازي مفوسطي هسفند.
ناحيه  :4حرفه هايي که نيازمند آماده سازي زياد هسفند.
ناحيه  : 5حرفه هايي که نيازمند آماده سازي خيلي زياد هسفند.
براي نمونه در جدول ذيل نواحي شت لي براي حرفه مهندس مکانيک ،نقشه کش مکانيک و نصاب مکانيک بر اساس او-
اسفار-نت آورده شده است:
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جدول  – 9-5نواحي

لي براي برخي از حرفه هاي روه مکانيک بر اساس او-استار-نت
ناحيه

حرفه
مهندس مکانيک

4

نقشه كش مکانيک

3

نصاب مکانيک

2

لي

در جدول  2-5نواحي ش لي حرف گروه ها کشاورزي مخفلف بيان شده است:
جدول  – 2-5نواحي

لي براي برخي از حرفه هاي روه كشاورزي بر اساس او-استار-نت

ناحيه ش لي

کد soc

4

17-2021.00

Agricultural Engineers

3

19-4011.01

Agricultural Technicians

3

19-4099.02

Precision Agriculture Technicians

5

25-1041.00

Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary

2

45-1011.07

3

45-2011.00

First-Line Supervisors of Agricultural Crop and
Horticultural Workers
Agricultural Inspectors

1

45-2041.00

Graders and Sorters, Agricultural Products

2

45-2091.00

Agricultural Equipment Operators

حرفه

تعيين نواحي ش لي به سطح مهارت حرفه ،سطوح صالحيت حرفه اي ملي ،پيچيدگي و عوامل ديگر بسفگي دارد .يکي از
برداشتتت هايي که از ناحيه شت لي مي تواند داشتتت معرف بودن صتتالحيت حرفه اي ملي استتت بطوري که هرچه ستتطح
صالحيت حرفه اي ملي افزايش پيدا مي کند ناحيه ش لي آن حرفه باالتر مي رود .در جدول  1-2نمونه اي از شاخص ها
و ويژگي هاي براي تعيين سطح صالحيت ( و قابل اسفااده در تعيين ناحيه ش لي) آورده شده است.
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 2-5اجزاء اصلي مرحله تدوي استاندارد ايست ي حرفه اي

اجزاء سند (مرحله)
 -9سند نياز سنجي

لي

 -2سند راحي حرفه
 -3سند ت لي حرفه
 -1سند ت لي كار
 -5توانائي هاي اغ
 -6الئق و رايش هاي اغ
 -7سبک هاي كاري اغ
 -2نيازمندي هاي اغ
 -1تجارب اغ
 -94ناحيه

ليJob Zone

120

 3-5مراح انجام تدوي استاندارد ايست ي حرفه
جزء ايست ي ها

مراح كار

( دانش  ،مهارت  ،ن رش  ،ايمني و توجهات زيست م يطي )
دانش  - :اسناد نياز سنجي ش لي

-9جمع آوري سند نيازسنجي

لي

مهارت  :انفخاب مناسب اسناد نياز سنجي ش لي
دانش  - :اسناد طراحي حرفه

-2جمع آوري سند راحي حرفه

مهارت  :انفخاب مناسب اسناد طراحي حرفه
دانش  - :اسناد تحليل حرفه

-3جمع آوري سند ت لي حرفه

مهارت  :انفخاب مناسب اسناد تحليل حرفه
دانش  - :اسناد تحليل کارها

-1جمع آوري سند ت لي كارها

مهارت :

انفخاب مناسب اسنادتحليل کارها

دانش :انواع توانائي از قبيل فيزيکي ،ادراکي ،روان حرکفي و ...
-5تعيي توانائي هاي اغ

دانش فني و حرفه ايمهارت-:
تعيين توانائي ها اصلي مورد نياز شاغل جهت تصدي ش ل و حرفه
دانش  - :تيپ هاي شخصيفي شاغل
-انواع ارزش ها و رضايت هاي ش لي

 -6تعيي

الئق و رايش ها

مهارت :
 تعيين عالئق و گرايش ها مورد نياز شاغلدانش:
 سبک هاي کاري از قبيل جهت گيريي پيشرفت ،تأثير اجفماعي ،جهت گيريي بين فردي،سازگاري،وجدان کاري،خودايسفايي،هوش عملي

 -7تعيي سبک هاي كاري مورد نياز اغ

مهارت :
تعيين سبک هاي کاري مورد نياز شاغل تعيين بر مبناي دانش مربوطهدانش:

-2تعيي الزامات اغ

انواع الزامات از قبيل – مهارت هاي پايه ،محفوي ،فر آيند ،مهارت هاي بين کارکردي ،مهارت هاي اجفماعي،مهارت هاي حل مسئله پيچيده ،مهارت هاي فني ،مهارت هاي سيسفم ها -ظرفيت هاي توسعه ياففه ،مديريت
منابع ،دانش،کسب و کار و مديريت،توليد و ساخت،رياضي و علوم ،خدمات بهداشفي ،هنر و تمدن ،زبان
انگليسي،قوانين و ايمني عمومي ،ارتباطات ،آموزش ،سطح آموزشي ،برنامه هاي راهنمايي و دسفورالعملي ،سطوح
آموزشي در موضوعات خاص
مهارت :
-تعيين الزامات شاغل براساس دانش
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دانش -:انواع تجربه و مهارت آموزي ،تجربه مرتبط با ،مهارت آموزي در محل کارخانه ،مهارت آموزي حين

 -1تعيي الزامات تجربه اغ

خدمت ،کار آموزي ،مهارت هاي پايه،فرايند-نيازمندي هاي ورودي ،مهارت ها با کارکردي بين بخشي ،مهارت
هاي اجفماعي ،مهارت هاي حل مسئله پيچيده – نيازمندي هاي ورودي ،مهارت هاي فني-نيازمندي هاي
ورودي ،مهارت هاي سيسفم ها -نيازمندي هاي ورودي ،مديريت منايع -نيازمندي هاي ورودي ،مجوزها
(گواهينامه ها ،مجوزها و ثبت نام هاي اعطايي)،مدارک ،گواهينامه ها و ثبت نام مورد نياز
دانش محاسبه ناحيه ش لي
مهارت:
تعيين الزامات تجربه شاغل
تعيين ناحيه ش لي
دانش:
اجزاء اسفانداردهاي شايسفگي حرفه-چارچوب تدوين اسفاندارد شايسفگي حرفه

 -94تدوي نهايي استاندارد ايست ي حرفه
مهارت:
تدوين اسفاندارد شايسفگي حرفه در چارچوب مربوطه

 1-5مراح

ملياتي ت لي كار

الف» رد آوري اسناد نيازسنجي

لي ،راحي حرفه ،ت لي حرفه ،ت لي كار

ب» تکمي نمون برگ  5-9ويژ ي هاي اغ

ج :تدوي و ساماندهي سند ايست ي حرفه براساس چارچوب
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دنياي كار-مرحله پنجم :تدوي نهايي استاندارد ايست ي حرفه
نمون برگ  9-5ويژ ي هاي اغ
ص ه از
نام حرفه در سطح صالحيت:

ويژ ي

كد:

رح

توانائي هاي اغ

اليق و رايش ها

سبک هاي كاري مورد نياز اغ

نيازمنديها و الزامات اغ
(مهارت هاي پايه دانش سطح آموزش
مورد نياز مدارک الزم)

نيازمندي ها الزامات تجربه اغ
( واهينامه ها كارآموزي نيازمندي
هاي قانوني)

ناحيه

لي
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سطح:

دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
دنياي كار-مرحله پنجم :تدوي نهايي استاندارد ايست ي حرفه
ده ويژ ي هاي اغ  -كار ر ماهر مومي متالورژي

نمون برگ  9-5تکمي

ص ه از
نام حرفه در سطح صالحيت:

كار ر ماهر مومي متالورژي

كد:

ويژ ي

توانائي هاي اغ

اليق و رايش ها

سبک هاي كاري مورد نياز اغ

نيازمنديها و الزامات اغ
(مهارت هاي پايه دانش سطح آموزش
مورد نياز مدارک الزم)

نيازمندي ها الزامات تجربه اغ
( واهينامه ها كارآموزي نيازمندي هاي
قانوني)

ناحيه

لي

72994919

سطح:

L1

رح

توانايي کار در شرايط سخت -توانايي ديداري -توانايي فضايي -سرعت انگشت -مچ-
پيشنهاد اصالح روش هاي کاري -توانايي کار با قطعات حجيم -آمادگي دست و بازو-
تمرکز گزيني

واقعيت گرا ,قراردادي ،جسفجوگر

اطمينان پذيري -سرسخفي -توجه به جزئيات -همکاري -خود کنفرلي

مدرک دوره آموزش فني و حرفه اي ،دانش فني مرتبط ،مهارت هاي فني مورد نياز ،تاکر
انفقادي و پايش

تجربه کار گروهي -تجربه کار در کارگاه هاي توليدي-تجربه کار با قطعات سنگين-کار در
شرايط سخت -تجربه کاري در زمينه جابجايي مواد -گواهينامه کارآموزي  120ساعفه-

ناحيه  2ش لي (شاغل نيازمند آماده سازي ش لي به طور مفوسط مي باشد).
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تدوي استاندارد ارز يابي حرفه

Evaluation Occupational Standard Development

پي م حل شش ط اح مف
ه
ب
م
ح
ش
س
ا
ماهن ر ه م  :ر ي و ي ا تاند رد ارز يا ي رهف
Conceptual Design of Evaluation Occupational Standard

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

9-6مقدمه
ارزشيابي در فرايند توسعه سرمايه انساني نقش مهمي به عهده دارد(فرتول  ،)1 2001صرف نظر از اين که در مؤسسه آموزشي
انجام شتود يا اينکه خارج از برنامه هاي آموزشتي رسمي انجام گيرد و يا در حين ش ل يا براي ارزيابي تجارب حاصل در طول
زندگي به کاربرده شتود .ارزشتيابي از جمله اجزاء مهم يادگيري مادام العمر است ،هم براي افراد که به روشي براي ارزشيابي و
اهداي گواهينامه معفبر در مراحل مخفلف زندگي احفياج دارند و هم براي مؤسسات مهارت آموزي که در پي ارتقاء برنامه هاي
تحرک پذيري ارزشيابي خود هسفند تا بفوانند سياست هاي آموزش درازمدت خود را تحقق بخشند (.)OECD 2000
ارزشتيابي بايد مسفقيماً با اسفانداردهاي شايسفگي حرفه مرتبط باشد و براساس آن ها تدوين شود (نه آن که از اسفانداردهاي
آموزشي اقفباس شود) .اين امر براي ارزشيابي دقيق ميزان توانايي فرد ضروري مي باشد.از نظر فردي ،ارزشيابي مي تواند منجر
به صتدور گواهينامه شتود .به افراد کمک مي کند تا وارد حرفه و شت ل خاصتي شتوند و در آن پيشترفت نمايند و در شرايط
يادگيري دائمي روشتي را براي ثبت توانايي ها و شتايسفگي هاي افراد در شرايط مخفلف و زمان هاي مفااوت به دست دهد.از
نظر کارفرمايان ارزشت تيابي مي تواند در استتتفخدام ،ارتقاء و برنامه ريزي براي آموزش هاي داخلي به کار برده شتتتود .از نظر
مؤسسات مهارت آموزي ارزشيابي و سنجش ،روشي براي تعيين کيايت مهارت ها و دانش هاي آموخفه شده در برابر شايسفگي
هاي واقعي مورد نياز در يک حرفه است .با اعطاي گواهينامه به افراد ،مؤسسات آموزشي مي توانند برنامه هاي آموزشي خود را
به افراد و کارفرمايان ارائه نمايند.
مؤستستات آموزشتي و کادر آن ها ممکن است در مقابل تدوين ابزار ارزيابي براساس اسفانداردهاي حرفه و به کار بردن آن ها
مقاومت نمايند .به نظر آن ها اين کار حقوق سنفي آن ها را از بين برده و انعطاف آن ها در ارزشيابي آن چه را که آن ها اجزاء
اصلي يک حرفه مي دانند ،کم مي کنند  .اين موضوع ضرورت تدوين اسفانداردهاي حرفه در گام اول را تأييد مي کند به جاي
آن که از هنر آموزان و کارشناسان خواسفه شود برنامه درسي را تدوين کنند.
در طراحي ماهومي استفانداردهاي ارزشتيابي حرفه به اصتول ،اجزاء ،ارتباط و ستازوکار قضاوت کسب شايسفگي هاي براساس
اسفانداردهاي عملکرد پرداخفه مي شود.
 2-6اصول ارز يابي
ارزشيابي بايد واجد حداقل روايي (يعني اندازه گيري بايد اسفاندارد عملکرد حرفه اي انفخاب شده را اندازه گيري کند) و پايايي
باشد (يعني بفواند اين اسفانداردها را به صورت يکنواخت ارزشيابي کند) .اگر ابزار ارزشيابي در سطح منطقه درست مي شود –
براستتاس استتفانداردهاي محلي و يا ملي و يا بانک ستتئواالت امفحان -و نفايج نيز داراي اعفبار وستتيع باشتتند .ضتتروري استتت
کارشتناسان مراکز ملي سنجش و هنر آموزان منطقه ،آموزش هاي کافي در زمينه مديريت و طراحي ارزشيابي را ديده باشند.
اگر ابزارهاي ارزشيابي اسفاندارد شده به صورت مفمرکز تدوين شوند ،الزم است اين کار توسط مفخصصان ارزشيابي و با کمک
افرادي که اسفانداردهاي حرفه را تدوين کرده اند صورت پذيرد .خطا در مقدار روايي واعفبار آزمون هاي ملي داراي اثرات مناي
بسياري خواهدبود.

1چهارچوب تعريف و ارزيابي اسفانداردهاي حرفه اي و آموزشي -فرتول ,بانک جهاني  -2001دففر تاليف کفابهاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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يک ارزشيابي شايسفگي و صالحيت هاي حرفه اي بايد :
 همخوان با اهداف و استاندارد ملکرد كاري در سطح صالحيت مورد نظر با د متناسب با سطح ايست ي با د. سطوح باالي ناختي را ارز يابي كند امکان پذير با د. روايي دا ته با د. پايايي دا ته با د. منص انه و متعادل با د. مبتني بر واهد مناسب با د. -همه جانبه با د.

3-6م تواي مورد ارز يابي
ارزشتيابي استفانداردهاي عملکرد حرفه بايد شتايستفگي انجام کار براستاس اسفاندارد عملکرد را سنجش نمايد .اين شايسفگي
ترکيبي از دانش،مهارت و نگرش مي باشتد .با توجه به استفانداردهاي حرفه اي و شرايط ارائه آموزش ها ،شايسفگي هاي مورد
ارزيابي به صتورت هاي گوناگون خواهند بود .مثالً ،آيا تمامي مهارت ها توسط واحد آموزش دهنده ارائه شده اند؟ آيا برخي از
افراد در ضتمن شت ل آموزش ديده اند؟ آيا واحد آموزش دهنده تنها محفواي فني را ارائه کرده استت؟ ارزشتيابي ممکن است
عالوه بر ارزشيابي مهارت هايي که مسفقيماً با حرفه فرد در ارتباط هسفند ،مهارت هاي ديگري رانيز اندازه گيري کند و به آن
ها مهارت هاي محوري مي گويند :اين مهارت ها عبارتند از سواد و حساب ،مهارت هاي زندگي شامل مهارت هاي اجفماعي و
شهروندي ،مهارت هاي عام کاريابي مانند ارتباطات و تصميم سازي و براساس حرفه فرد مهارت هاي مديريت و کار آفريني .لذا
ارزش تيابي به صتتورت کل نگر مي باشتتد به طوري که شتتايستتفگي هاي فني و غيرفني در تحليل کارها مورد توجه قرار خواهد
گرفت.
رويکردها و روش هاي ستنجش و ارزيابي محفوي يک فر آيند و ستيستفم آموزش و تربيت فني و حرفه اي مي تواند براساس
شاخص هاي مخفلف دسفه بندي گردد:
-9رويکردهاي مبتني بر اجزاء سيستم در آموزش و تربيت فني و حرفه اي
 -مبتني بر درون داد آموز

ي )(Input

-

مبتني بر فر آيند)(Process

-

مبتني بر برون داد )(Output

-

مبتني بر پيامد )(Outcome

-

مبتني بر تأثير )(Impact

-
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 -2رويکردهاي مبتني بر اجزاء ايست ي در آموزش و تربيت فني و حرفه اي
 دانش-

مهارت

 ن رش-

ايست ي

1-6روش هاي مديريتي ارز يابي
دو روش مديريفي ارزشيابي وجود دارد :آزمون هاي اسفاندارد شده و بانک هاي اطالعاتي

 -9آزمون هاي استاندارد ده

اين رويکرد شتامل تدوين ارزشتيابي هاي شتايسفگي حرفه اي اسفاندارد شده و سازمان دادن آزمون در موقعيت هاي مفمرکز
است که يامسفقيماً توسط مراکز ملي سنجش انجام مي شود و يا اين که اين مراکز اعفباربخشي آن را به عهده مي گيرند .اين
روش معموالً در کشتتورهاي در حال توستتعه انجام مي شتتودکه با مؤستتستتاتي نظير  UK ,City Guildsهمکاري کرده اند .اين
مؤسسات به کشورهاي در حال توسعه کمک کرده اند تا برنامه هاي ارزشيابي مناسب اين برنامه ها را تدوين کنند و يا اقفباس
نمايند.در ستال هاي اخير برخي شترکت هاي فن آوري نظير ميکروستافت و  Ciscoنيز ابزار ارزشتيابي اسفاندارد شده و برنامه
هاي مهارت آموزي به کار برده ش تده در ستتطح جهان را توليد کرده اند  .اين مؤستتستتات مي توانند گواهينامه هاي مربوطه را
صادرنمايند.
 -2بانک هاي ا ال اتي

در اين روش براستاس اسفانداردهاي حرفه ،بانک اطالعاتي شامل سؤاالت ارزشيابي شايسفگي حرفه براساس اسفاندارد عملکرد
تشتتکيل مي شتتود .اين بانک اطالعاتي دراخفيار تمام افراد ذي ناع (مانند مؤستتستتات آموزش و کارفرمايان) قرار مي گيرد تا
بفوانند براستاس اين بانک اطالعات ،ارزشيابي هاي خود را تدوين کنند .انجام اين کار مسفلزم وجود کارشناساني در مرکز ملي
ستنجش است که اسفانداردهايي را تدوين کرده است .اين کارشناسان به ارائه دهندگان آموزشي ،آموزش مي دهند که چگونه
از اين اطالعات در ارزشتيابي هاي خود اسفااده کنند .انجام اين کار در کشورهاي در حال توسعه بسيار مشکل است مخصوصاً
اگر آزمون ها بخواهد داراي روايي و پايايي باشتتند .اين روش نستتبت به آزمون هاي استتفاندارد به اقدامات امنيفي و کارکنان
تخصتصتي کمفري احفياج دارد .سؤاالت اين بانک را مي توان مسفقيماً به تمام فعاليت ها در هر حرفه مرتبط کرد .و تدوين و
اجراي اين آزمون ها محفاج کارهاي اداري عريض و طويل نيستت .اين آزمون ها داراي انعطاف بيشفري هسفند زيرا در صورت
ت يير استفانداردهاي يک حرفه مي توان اطالعات مربوط در بانک را ت يير داد ،در صورت اجراي اين روش بايد افراد به صورت
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مفمرکز ثبت نام شتوند و گواهي نامه هاي آنها صتادر گردد تا بفوان ت يير محل افراد به سهولت صورت گيرد و يادگيري مادام
العمر نيز ميسر شود(نيوزلند و کره از اين روش اسفااده کرده اند -فرتول .)2001
5-6انواع آزمون
در کل دو نوع آزمون مالک محور و هنجار محور وجود دارد.

مالک م ور

در اين روش عملکرد يک فرد با استفانداردهاي شايسفگي حرفه مقايسه مي شود که نفيجه آن قبول يارد است (مثالً ،يک فرد
مکانيک يا مي تواند عمل تعويض الستتفيک را انجام دهد يا خير .يک خلبان مي توان با استتفااده از ابراز ارتااع ستتنجش عمل
چرخش را انجام دهد يا خير) .در برخي از موارد تنها درصتدي از ستؤاالت استت که به طور صحيح پاسخ داده مي شوند (يک
مکانيک يا خلبان بايد  40درصد سؤاالت را درست پاسخ دهد تا گواهي نامه دريافت کند).

هنجار م ور

در اين روش فرد با ديگر افراد شرکت کننده در آزمون مقايسه مي شود .از هنجار مي توان براي قبول يا رد افراد اسفااده کرد.
اين روش مناستب ستطوح محلي ،ملي و بين المللي استت .اما استفااده از اين روش ممکن است سؤاالتي را در مورد کارايي و
امنيت اين روش ايجاد کند و ممکن است اسفاندارد پايين تر از حد قابل قبول باشد ،اگر در يک مرحله آزمون نمرات همه افراد
پايين باشتد(مانند حرفه حل و نقل عمومي) .اما اين روش مناستب بعضتي مشتاغل مانند پزشکي (پرسفاري) که حداقل را مي
توان براي رد يا قبول تعيين کرد ،نمي باشد.
مؤستسته ملي اندازه گيري شتايسفگي حرفه) (NOCTIاياالت مفحده امريکا براي بيش از  110زمينه حرفه اي خدمات هنجار
محور ارائه مي دهد  .آ زمون هاي استفاندارد شده دانش و عملکرد اين موستسته توسط کارفرمايان و مؤسسات آموزش فني و
حرفه اي و هنر آموزان مؤستستات فني مورداستفااده قرار مي گيرد .مؤسسات مي توانند نمره قبولي را خود تعيين کنند و يا
اين که هنجارهاي خود را با ديگر مؤسسات مقايسه کنند ) . (WWW.nocti.orgدر دهه  1940از اين روش براي ارزيابي معلمان
کار آموز حرفه اي عربسفان سعودي اسفااده شد.
به طور خالصه مي توان گات:
 مالک معيار ام  :مبتني بر استاندارد ايست ي حرفه ,اهداف كلي حرفه ,و اهداف -هنجار م ور ام  :مبتني بر هنجار و مقايسه افراد با يکدي ر
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لي ...

در نظام چارچوب صالحيت ملي روش سنجش و ارزشيابي بر مبناي روش مالک معيار مبفني بر اسفاندارد شايسفگي حرفه مي
باشتد .روش هاي اسفااده شده در اندازه گيري شايسفگي حرفه و ش لي براساس سنجش (کل نگرانه ) در نظر گرففه مي شود
نه آزمون.
 6-6اصول حاكم بر ارز يابي پيشرفت ت صيلي و تربيتي براساس برنامه درسي ملي:
براي نظام بخشتي به تصتميمات در خصوص ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيفي در کليه دوره هاي تحصيلي اصول زير بايد
مدنظر برنامه ريزان درسي و معلمان قرار گيرد:
استفااده از انواع روش ها و ابزارها بفواند توانايي دانش آموزان را در بهره گيري از شايسفگي هاي پايه در موقعيت هاي مخفلف
به صورت معنادار منعکس نمايد.
 با ارائه واهد متنوع و كافي امکان قضاوت در خصوص سطح دستيابي دانش آموزان به اهداف برنامه درسي را تعيينمايد.
 بايد به صورت منعطف و مستمر با توجه به وجوه مت اوت ياد يري هر يک از دانش آموزان ،فر آيند دستيابي به اهدافو چ ون ي اقدام مؤثر را منعکس نمايد.
 با تأكيد بر خود آ اهي ،خود ارزيابي و تصميم يري از سوي دانش آموزان چ ون ي جبران،رفع كاستي ها و دستيابيبه سطوح باالتر ايست ي در هر يک از حوزه هاي ياد يري را تدارک ببيند.
 براي ح ط أن و كرامت انساني دانش آموزان و تقويت خود پنداره مثبت او از بکار يري روش ها و ابزار ارز يابياضطراب آور و مأيوس كننده پرهيز ود.
 براي تبيي و منعکس نمودن ظرفيت هاي وجودي و وجوه توانايي هاي مت اوت هر يک از دانش آموزان امکان مشاركتساير دانش آموزان  ،مربيان و اولياء در امر سنجش را فراهم كند.
 در فرآيند ارز يابي نقش م وري و تصميم سازي مدرسه و معلم در چارچوب سياست هاي كلي آموزش و پرورشح ظ ود.
-

راحي و اجراي نظام ارز يابي نتيجه م ور براساس استانداردهاي ملي براي ذر از دوره هاي ت صيلي ،رويکرد
ارز يابي فرآيند م ور در ارتقاي پايه هاي ت صيلي دوره ابتدايي و رويکرد تل يقي (فر آيند م ور و نتيجه م ور) در
ساير پايه هاي ت صيلي مبنا قرار يرد.

 با تأكيد بر كار روهي و فعاليت هاي جمعي و روش ح مسئله ،وجه رقابت زايي يا رقابت جويي را به حد اق برساندو زمينه کوفايي دانش آموزان را فراهم كند.
-

به نوان بخش جدايي نا پذيري از فرايند ياددهي -ياد يري تلقي ده و از نتايج آن براي برنامه ريزي ر د حرفه
اي معلمان و بهبود برنامه درسي و نظام آموز ي است اده ود.

-

با تأكيد بر بهره يري از تکاليف ملکردي در سنجش ميزان دستيابي دانش آموزان به ايست ي ها  ،زارش ملکرد
ت صيلي و تربيتي آنان با همکاري دانش آموز،اوليا مدرسه و والدي تنظيم و ارائه ود.
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 7-6اصول حاكم بر ارز يابي پيشرفت ت صيلي و تربيتي در آموزش فني و حرفه اي
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت
حرفه ای ملی ایران به شرح زیر خواهد بود.
 -1تنوع ابزارها و روش ها در بهره گيري از شايستگي ها در موقعيت

 ابزارها و روش جهت سنجش پيشرفت ت صيلي و ايست ي هاي حرفه اي و مومي متنوع خواهد بود مالک كسب ايست ي هاي حرفه اي استاندارد ارز يابي حرفه مبتني بر استاندارد ملکرد حرفه تکليف كاري -2شواهد كافي و متنوع براي قضاوت

 ارز يابي به صورت مستمر و ملکردي مبتني بر م خواهد بود .مالک ذر از دوره كسب استاندراد ايست ي حرفهاي و مومي كسب مدرک براساس صالحيت خواهد بود.
 - 3ارزشيابي متنوع و مستمر با توجه به يادگيري هر يك از دانش آموزان

 است اده از واقعيت هاي دنياي كار و تجربه ارز يابي حرفه به ارز يابي روه كاري و ارز يابي. -4خود آگاهي و خود ارزيابي در دستيابي به سطوح شايستگي باالتر

 در ارز يابي ايست ي مومي و حرفه  94الي  24درصد قضاوت توسط هنرجو انجام خواهد پذيرفت  .تکاليف كاريهمراه با سطح بندي ايست ي هاي حرفه اي و مومي.
 - 5عدم استفاده از شرايط اضطراب آور

-

رايط ارز يابي مبتني بر رايط ذكر ده در استاندارد ارز يابي با د.

 منص انه با د - 6مشاركت ساير دانش آموزان و والدين در سنجش

 است اده از روه دانش آموزان براي سنجش قضاوتي درفرآيندهاي ساخت ،راحي ،تعمير ،نصب ،ت لي  ،اپراتوري. -7حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابي

 -ارز يابي نهايي روه كاري توسط تيمي از هنرآموز انجام مي ود.
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 - 8نتيجه محور و فرآيند محوري

 استاندارد ملکرد تکاليف كاري به نوان نتيجه فرآيند ياددهي -ياد يري تلقي مي ود .برخي از نتايج بايد در دنيايكار (كارآموزي) ارز يابي وند.
 به كار يري ارز يابي فرآيند م ور در كسب ايست ي ها - 9كارگروهي و حل مساله

 اجراي فرآيند ارز يابي در بستر كار روهي و موقعيت هاي جديد جهت ح مساله در زند ي. - 11ارزشيابي بعنوان بخش جدايي ناپذير از فرآيند ياددهي – يادگيري

 ارز يابي پيشرفت ت صيلي قب از ارز يابي مبتني بر استاندارد ملکرد ات اق خواهد افتاد. -11تكاليف عملكردي در سنجش

 -ارز يابي و سنجش مبتني بر واقعيات و رايط موجود در استاندارد ارز يابي حرفه خواهدبود.

 2-6روش هاي سنجش و ارز يابي با توجه به زمان در آموزش هاي فني و حرفه اي:
 سنجش اغازي سنجش تکويني سنجش تشخيصي سنجش تراكمي سنجش تکميلي-

در نظام صتتالحيت هاي حرفه اي با توجه به نوع حرفه و ستتطح صتتالحيت حرفه اي و نوع نظام يادگيري (مادام العمر و  )...از
روش هاي مخفلف زماني استفااده مي شود .البفه سنجش تراکمي براي اندازه گيري سطح شايسفگي و تسلط در هر کار حرفه
مورد توجه ويژه اي قرار مي گيرد.
 1-6ابزارهاي سنجش:
-

آزمون ( اهي ,كتبي) :ام ص يح-غلط ،جور كردني ،چند زينه اي ،تشري ي ,كوته پاسا و ....اي آزمون ها براي
حوزه ناختي متناسب با سطح ايست ي مورد انتظار انتخاب مي وند.
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-

سنجش ملکردي ام كتبي ملکردي ،سنجش ناسايي ،بيه سازي ده ،نمونه كار ،پروژه هاي والني مدت،
سنجش  364درجه اي و ...

 سنجش مشاهده اي :ام سنجش بر اساس فهرست وارسي ،مقياس هاي درجه بندي ،واقع ن اري و ... سنجش ا ي :ام پرسش نامه ،ت کيک معنايي ،سنجش ن رش با مقياس ليکرت ،مصاحبه سنجش تکميلي :مصاحبه با كارفرما ،مشاهده در حي كار ،سنجش پيرو و  ...اي نوع سنجش براي ا مينان ازايست ي مورد نظر در م يط كار واقعي است اده مي ود.
 سنجش همه جانبه (تركيبي) :ام كارپو ه 364 ،درجه اي و  ...اي نوع سنجش ها براي سنجش كلي حوزه هايياد يري است اده مي ود.

 94-6فرآيند راحي م هومي استاندارد ارز يابي ايست ي حرفه:

در طراحي ماهومي استفاندارد ارزشتيابي حرفه ،اجزاء اسفاندارد ارزشيابي ،رويکرد و نوع ارزشيابي ،سطح بندي شايسفگي هاي
جزء ،نوع و معيار اعطاي صالحيت حرفه اي و نحوه ارتباط اجزاء با يکديگر مشخص مي گردد (نمون برگ :)1-6

نمون برگ  -9-6راحي م هومي استاندارد ارز يابي حرفه
رديف

رح

موضوع

سنجش AssessmentارزيابيAppraisal -
ارزشيابيEvaluation-
اندازه گيري Measurement-پايش – Monitoring آزمودن –Test 

9

منظور از ارزشيابي

2

هدف از ارزشيابي

اعطاي گواهينامه شايسفگي

3

موضوع ارزشيابي

کار(تکليف کار) حرفه 

1

نوع ارزشيابي برحسب اجزاء درونداد 
پيامد 
نظام ياددهي -يادگيري

اعطاي گواهينامه صالحيت 
گروه کاري در حرفه 

فر آيند 
تاثير 

برونداد

کل نگر (شتتتايستتتفگي فني و غيرفني) 
نگرش)

5

رويکرد ارزشيابي

6

ارزشيابي شونده

7

معيار مقايسه در ارزشيابي

2

ارزشيابي کننده

1

نوع ارزشتتتيابي بر حستتتب
زمان

94

نوع ارزشيابي از منظر پاسخ هم گرا

فرد (نيروي کار) 

حرفه 

جزء نگر(دانش 

برنامه 

فراگير محور(ارزش افزوده-عملکرد قبلي)

نيروي کار  کارفرما همفايان  مربي
آغازين

واگرا 
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مهارت 

سازمان
هنجار مرجع 

تکويني پاياني

ش ل

گروه 

پيگيرانه در محل کار 

مالک مرجع
ارزشياب

رح

رديف

موضوع

99

نتتتوع ارزشتتتتتيتتتابتتتي
(رسمي/غيررسمي)

رسمي (مکفوب)

92

مرجعيت ارزشيابي کننده

داخلي (توسط ارائه دهنده آموزش)  خارجي (توسط مرکز ملي سنجش)

غير رسمي (غير مکفوب)

فاصله اي 

نسبي

93

مقياس هاي اندازه گيري

اسمي 

رتبه اي 

91

نوع ارزشيابي (کياي/کمي)

کياي 

کمي 

95

نوع ارزشتتيابي(مسفقيم/غير
مسفقيم)

مسفقيم 

96

کارپوشته  مصاحبه  پرسش نمونه کار پروژه  آزمون عملکردي  آزمون
 360درجه 
ابتتزارهتتاي ستتتتنتتجتتش و
روبريک گزارش  مشاهده  آزمون کفبي  پژوهش موردي محک زني 
ارزشيابي
فهرست وارسي
ارائه  ايااي نقش  کارگروهي .................... 

غير مسفقيم 

دانش

2

2

4

مهارت (شناخفي)

4

1

4

مهارت (روان حرکفي)

5

1

4

نگرش

5

1

4

97

تعداد ستتطوح شتتايستتفگي
جزء
(بر مبناي  4سطح
شايسفگي انجام کار)

92

مقياس هاي اسفااده جهت
قضتتتاوت در رستتتيتدن به دو سطحي (بلي-خير)  سه سطحي  چهار سطحي 
شايسفگي جزء

پنج سطحي 

91

مقياس هاي اسفااده جهت
قضاوت شايسفگي

چهار سطحي 

پنج سطحي 

24

تعيين رويکرد و نوع ارزشيابي  گروه بندي کارها تحليل اسفاندارد عملکرد کارها 
اجزاء استتفاندارد ارزشتتيابي تعيين اسفاندارد ارزشيابي کار تعيين معيار ارزشيابي گروه کاري تعيين معيار اعطاي
صالحيت
حرفه
تعيين ابزار و روش سنجش تعيين شرايط سنجش 

دو سطحي (بلي-خير)  سه سطحي 

29

حداکثر نوبت هاي ارزشيابي يک نوبت 

22

تعداد واحد ها جهت اعطاي
صالحيت

دو نوبت 
 45واحد

 60واحد
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سه نوبت
 30واحد

تدوي استاندارد ارز يابي حرفه
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پي م حل هف
ت
گ
ب
ماهن ر ه م  :روه ندي کاراه
Task Grouping

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

 9-7مقدمه
نظام صتالحيت هاي حرفه اي ملي براستاس سطوح صالحيت هاي حرفه اي پايه گذاري شده است .تحرک پذيري افقي و
عمودي از ويژگي هاي اين نظام استت .براي ورود به ارزشيابي در يک سطح از صالحيت ،بايد مدرک سطح صالحيت قبلي
به همراه زمان تجربي مورد نياز کستب شتده باشتد .جهت ارزش گذاري به تجربه کستب شتده ،سنجش آغازين مبفني بر
اسفاندارد عملکرد گذشفه (اما با سطح شايسفگي باالتر) صورت مي گيرد و براي ورود به سطح باالتر از ارزشيابي تشخيصي
صتورت مي گيرد .در هنگام تحرک افقي در داخل يک حرفه و يا حرف ديگر شتايسفگي هاي مشفرک که احراز شده است
مورد قبول واقع مي شود.

هر سطح از نظام صالحيت داراي ارز ي معادل با  34واحد ايست ي ميبا د.

 2-7روش روه بندي كارها جهت ارز يابي ايست ي (نوبت هاي ارز يابي)

کارها با توجه به وابسفگي ها ,اولويت ها و اهميّت با يکديگر گرو ه بندي مي شوند .گروه ها با توجه به اهميّت ،تعداد کارها،
زمان انجام کار ،پيچيدگي و سخفي واحددهي مي شوند .ممکن است در يک گروه کار تنها يک کار قرار گيرد .جهت گروه
بندي کارها از مي توان از نمون برگ مربوط به تجزيه حرفه به مشتاغل (نمون برگ  )6-1اسفااده نمود و براساس مشاغل
ذيتل هر واحتد حرفته در نمون برگ  6-1نام گذاري گروه هاي کاري را انجام داد .تعداد گروه ها حداکثر پانزده عدد مي
باشتد .پس از گروه بندي کارها ،آن ها حداکثر در سته مرحله توالي قرار داده مي شتود .توالي بين گروه ها بر اساس پيش
نيازها ،ستتاده به مشتتکل بودن ،استتفقالل در انجام کارها و ديگر عوامل خاص وابستتفه به حرفه تعيين مي گردد .زمانييک
شخص شايسفه دريافت مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد که در تمامي گروه هاي کار واهينامه ايست ي دريافت
کرده باشتد .و در گروه کاري زماني واهينامه الايست ي دريافت مي کند که در تمامي کارها ،شايسفگي انجام کار را با
توجه به استفاندارد عملکرد داشتفه باشند .به طور کلي ارزشيابي براساس کارها در قالب گروه هاي کاري انجام مي گيرد و
منجر به ارائه گواهينامه شتايستفگي در آن گروه مي شتود .اگر در هنگام ارزشيابي براي يک گروه کاري ،شايسفه بودن در
يک کار احراز نشده باشد ،به ارزشيابي شونده گواهينامه شايسفگي گروه کاري تعلق نمي گيرد .ارزشيابي در هر گروه کاري
مسفلزم کسب شايسفگي هاي گروه هاي پيش نياز مي باشد .به جاي کلمه گروه مي توان از واحد شايسفگي اسفااده نمود
(نمون برگ .)1-4
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نمون برگ – 9-7نمونه اي از مسير ارز يابي ايست ي در يک سطح از صالحيت حرفه اي

روه سه (نام روه)
…T01.05,T04.12,
 9 5واحد

روه چهار (نام روه)
…T04.05,T03.12,
3واحد

روه ه ت(نام روه)
…T01.05,T06.12,
 3واحد

روه...
…T06.06,T03.12,
..واحد

روه دو (نام روه)
…T03.03,T02.12,
 9 5واحد

روه ش(نام روه)
…T03.04,T02.13,
 9 5واحد

روه ده(نام روه)
…T01.6,T04.12,
 9 5واحد

روه يک (نام روه)
…T01.03,T02.02,
 2واحد

روه پنج(نام روه)
…T01.04,T02.03,
 9واحد

روه نه(نام روه)
…T03.05,T02.14,
 9 5واحد

روه هشت(نام روه)
…T01.05,T02.4
 2واحد

توجه :نام گذاري گروه هاي کاري از مشتاغل مندرج ذيل هر واحد حرفه در نمون برگ  6-1انجام خواهد شتد  .بديهي استت که مسير توسعه حرفه اي و کد گذاري بايد دقيقا همراه
سطوح مهارت نيز مورد توجه قرار گيرد.
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دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
دنياي كار-مرحله ه تم :روه بندي كارها
نمون برگ  9-7روه بندي كارها
ص ه از

نام حرفه:

كد:

نام

:

نام

:

نام

:

نام

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد كارها:
واحد:

كد كارها:
زمان:

واحد:

كد كارها:
زمان:

واحد:

نام
كد

كد كارها:
واحد:

زمان:

سطح:

:
:

كد كارها:
زمان:

زمان:

واحد:

نام

:

نام

:

نام

:

نام

:

نام

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد كارها:
واحد:

كد كارها:
زمان:

واحد:

كد كارها:
زمان:

واحد:

كد كارها:
واحد:

زمان:

زمان:

زمان:

واحد:

نام

:

نام

:

نام

:

نام

:

نام

كد

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد

:

كد كارها:
واحد:

ناوي

كد كارها:
زمان:

واحد:

زمان:

واحد:

كد كارها:
واحد:

زمان:

روههاي كاري و كدهاي آنها بر اساس مشاغ ذي هر واحد حرفه در فرم  6-9است اده ردد.
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نوبت دوم

كد كارها:

:

كد كارها:

نوبت سوم

نوبت اول

كد كارها:
زمان:

واحد:

زمان:

تدوي استاندارد ارز يابي حرفه
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ع
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تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد
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روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

 9-2كليات ت لي استاندارد ملکرد كار
در اين مرحله استتفاندارد عملکرد تکاليف کاري در استتفاندارد شتتايستتفگي حرفه مورد تحليل قرار مي گيرد .تجزيه و
تحليل ،فر آيند شکسفن يک موضوع پيچيده يا نمونه اي را به قسمت هاي کوچکفر براي فهم بيشفر آن را تحليل مي
گويند .تحليل کردن در ل ت نامه دهخدا به معناي هضم کردن مي باشد.
براي نمونه تجزيه و تحليل در شيمي به سه شيوه انجام مي پذيرد:
 تعيي اجزا و ناصر (ت لي كي ي) تعيي تركيب و تناسب ناصر (ت لي كمي) -تجزيه فر آيندها و آزمايش واكنش هاي يمي آيي

در تجزيه و تحليل اسفاندارد عملکرد از تلايق رويکرده اي تاکر تحليلي و تاکر سيسفمي به طور همزمان اسفااده مي
گردد.
همانطور که گافه شتد ،استفاندارد عملکرد تکاليف کاري در استفاندارد شايسفگي حرفه بايد مورد تحليل قرار بگيرد.
تجزيه و تحليل ،فر آيند شتکستفن يک موضوع پيچيده يا نمونه اي را به قسمت هاي کوچکفر براي فهم بيشفر آن را
تحليل مي گويند .در تجزيه و تحليل استتفاندارد علمکرد از تلايق رويکرده ايفاکر تحليلي و تاکر ستتيستتفمي به طور
همزمان اسفااده مي گردد.
آزاد( ،)1340پژوهشي با عنوان چارچوب صالحيت هاي حرفه اي اسفانداردهابراساس معيار عملکردرا ،از نظر دشواري
به پنج سطح تقسيم بندي نموده است( .جدول )4-1

جدول 2-2سطح بندي استانداردها براساس معيار ملکرد با تاكيد بر م توا از ساده تا پيچيده
سطوح

نوع

رح

انطباق

ملکرد

ملکرد

ملکرد

بيروني

5

کار بنيادي تشخيصي يا مشکل فعتتاليفي مرتبط بتتا تعيين کردن ،استتتفاتاده از يک دستتتفگاه عيب ياب
جداکردن ،تشتخيص دادن يا اصالح الکفرونيکي در مورد يتتک اتومبيتتل و

گشايي
Diagnostic Task

يک نقص.

کار بنيادي تمايزي پيچيده

فعتاليفي مشتتتابته قبتل ولي حاوي همتان مثتال مورد قبتل ،منفهتا اين بار

Complex Discriminatory

تمايزهاي ظرفيفر و يا چندگانه

وقفي استتت که طول يا انحنا ستتيم ها

کار بنيادي تمايزيساده

فعتاليفي کته در آن بتايتد تااوتها و وصتتل کردن مجدد ستتيم شتتمع ها به

Simple Discriminatory Task

تشابه ات اساسي شناخفه شوند .اين شمع هاي اتومبيل

تاسير نفايج حاصل مي تواند شامل اين
نوع وظياه هاي بنيادي باشد

4

نفواند به عنوان نشتتانه براي تشتتخيص
سيم مربوط به هر شمع به کار رود  .در
اين جا نظم جرقه زدن هر شتتتمع بايد
تشخيص داده شود و نيز از دلکو کمک
گرففه شود.
3

تااوت ها ساده و سر راست هسفند
2

کتار بنيتادي مرحلته بته مرحله فعاليفي که قستتتمفي از يک کاريک تعويض چرخ در يتتک اتومبيتل کتته مي
(فرايندي)

بخشي يا چند بخشي را تشکيل مي تواند از روي يک دستتفورالعمل صتتورت

Proccedural Task

دهتد .اين فعتاليتت ها بايد در يک گيرد.
ترتيب و توالي معين انجام شوند.

1

کار بنيادي عالمفي

يک فعاليت ستتاده ،لزوم انجام عمل روشن کردن چراغ ها در شب

Singal Task

آشتکار بوده و بازخورد بالفاصتتله اي
موفقيت کار را نشان مي دهد

تحليل استفاندارد عملکرد با توجه به سطح شايسفگي و سطح صالحيت کار شامل موارد زير مي گردد (تکميل نمون برگ
:) 4-1
 تعيي تکاليف كاري مرتبط با هم جهت سنجش و ارز يابي ( روه بندي تکاليف كارها)-

اخص هاي اصلي براي اندازه يري استاندارد ملکرد هر تکليف كاري
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 تعيي نمونه ها  ،ال وها  ،پروژه ها و رويه هاي انجام كار جهت هدايت سنجش و تعيي قلمرو استاندارد ملکرد تعيي مقررات ،قواني  ،آئي نامه ها ،كدها ،استانداردهاي فني و ملزومات جهت سنجش استاندارد ملکرد ابزارها و روش سنجش و ارز يابيرايط ارز يابي

 -تعيي

 -تجهيزات مورد نياز سنجش و ارز يابي

جدول  2-2نمون برگ تکمي
نام و نام خانوادگي:

ده ت لي استاندارد ملکرد كار
تاري ارزشيابي

شماره ملي:
حرفه:

كار گر ماهر ماشين ابزار

كد حرفه

72231191

توليد قطعات به روش تراشكاري

كد و يفه

15

و يفه:

كد كار

1511

كار

سط

رو تراشي

حيت

واحد كار
سط شايستگي كار

L1

استاندارد عملكرد كار :انجام

V1

روتراشي مطاب نقشه

2

-1شرايط انجام كار :
و راشي
 - 2شاخ
 - 1و را

ب

ب و ل

ا ه شده ب رع بر  20ر بر

ب و و

ه را  1ر

ن

هاي ا لي استاندارد عملكرد كار:
ا دا ه

ان  - 2 ±0/1و را

وي ب

-3نمونه و نقشه كار:

ک ي وا د

–2

 -4ابزار ارزشيابي -1 :ر

ند

ر ب

ا دا ه

ان ±0/05

 -3ی یت سطوح  –4 Ra=3.2زمان ان ا ار  45د یقه

ر ب شد

ده  -3و ک

 -5تجهيزات مورد نياز:
-1

ه را ب و  1ر ب
ل ر

ل

 – 5ده و راشي  – 6و

3عن

-2
کر ن

 -6تكاليف كاري مرت ط :ل راشي), (T05.02

ک
هو و

ا ني ر ي  -4کو
ک

ي ) (T05.02ش

ي)(T05.03
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ب

ر  0/05ل ر و گ ره ا دا ه گ ر
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ابزارها و روش سنجش و ارز يابي
 9-2-2اصطالحات مربوط به سنجش و ارزيابي
جدول  3-2اصطالحات مربوط به سنجش و ارزيابي

اعفبار

ارزشيابي تکويني

روايي

سنجش مالک معيار

اندازه گيري

سنجش هنجار معيار

سنجش

سنجش عملکردي

ارزشيابي

کارپوشه

شواهد

روش  /ابزار سنجش

ارزشيابي تشخيصي

مقياس درجه بندي

ارزشيابي تراکمي

سطح شايسفگي

سنجش توانائي

شناخت گرايي

رففار گرايي

رشدگرايي و ...

 2-2-2اهداف ياد يري و بقه بندي هاي آن

ارزشيابي صحيح از شايسفگي هاي جزءنيازمند انفخاب ابزارهاي مناسب سنجش و اندازه گيري مي باشد .يکي از شيوه هاي
انفخاب ابزارهاي مناسب اسفااده از تجارب علوم رففاري و يادگيري مي باشد .براي اين منظور بايد ماهوم شايسفگي ،سطوح
شايسفگي و سطح صالحيت به سطوح و حيطه هاي يادگيري گردد در اين قسمت قبل از بررسي الگوهاي نگاشت به ارائه و
بررسي مقدماتي اهداف يادگيري و حيطه هاي آن پرداخفه مي شود و س س ماهوم شايسفگي و سطح بندي پرداخفه مي شود.
 9-2-2-2بقه بندي اهداف ياد يري

يکي از طبقه بندي هاي شناخفه شده در حيطه هاي يادگيري طبقه بندي بلوم مي باشد که شامل سه حيطه زير مي باشند:
•

حيطه ناختي(دانش)-حيطه ا ي(ن رش)-حطيه روان حركتي(مهارت)

تحقيقات وسيعي توسط مفخصصين علوم تربيفي بر روي سطح بندي اهداف يادگيري و آموزشي در حوزه هاي مخفلف صورت
گرففه است که در شکل زير نمونه اي از فعاليت آن ها مشاهده مي شود.
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ک  9-2تطور بقه بندي حيطه هاي ياد يري

 2-2-2-2بقه بندي حيطه ناختي(دانش)

طبقه بندي حوزه شناخفي به جريان هايي که با انديشه و شناخت انسان سرو کار دارد مرتبط است .تقسيم بندي هاي
گوناگوني در يادگيري حوزه شناخفي وجود دارد که از بين آن ها مي توان به بلوم ) ،(1956اندرسون و کراتول )،(2001
بيگس و بولفن ) (SOLO 1992و ) Finks(2003اشاره کرد.
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 -تقسيم بندي حيطه ناختي بلوم 9156جدول  1-2تقسيم بندي بلوم در حيطه ناختي

حيطه

هدفها

فع هاي رفتاري

بقه

 -1اصطالحات مفداول را مي داند -2 .مااهيم اساسي را مي داند - 3.روش ها را مي داند.

 -1تعريف مي کند -2 .توصيف مي کند -3 .مشخص مي کند -4 .فهرست مي کند -5 .نام مي برد -6 .تکرار مي کند -4 .بيان مي
کند -4 .جور مي کند -9 .نسخه برداري مي کند.

 -2درک وفهم " تاستتتير ها ،ترجمه ها و خالصتتته هاي اطالعات
معين"

 -1اصول را مي فهمد  -2تئوريها را مي فهمد  -3قوانين را مي فهمد

 -1مثال مي زند -2 .حل مي کند -3 .ترجمه مي کند -4 .برگردان مي کند -5 .تميز مي دهد -6 .تخمين ميزند -4.توضيح مي دهد.
 -4بسط مي دهد -9 .تعميم مي دهد –10 .خالصه نويس مي کند -11 .پيش بيني مي کند.

 -3کتاربرد " بته کتار گيري اطالعات در موقعيفي مفااوت از آنچه
عيناً آموخفه و فهميد شده است"

 -1مااهيم و اصول را در موقعيت جديد به کار مي برد.
 -2قوانين و نظريها را در موقعيفهاي عملي به کار مي برد.

 -1ت يير مي دهد -2 .محاسبه مي کند -3 .نمايش مي دهد -4 .کشف مي کند -5 .اندازه گيري -6 .کنفرل مي کند.

 -4تجزيه و تحليل " تجزيه کل به اجزاي ترکيبي براي شتتتناخت
عناصر تشکيل دهنده آن"

 -1ساخفار يک اثر هنري را تجزيه وتحليل مي کند -2 .جداول و نمودارها را تجزيه و
تحليل مي کند- 3.يک مفن ادبي را تجزيه و تحليل مي کند.

 -1به اجزاء تقسيم مي کند -2 .با نمودار نشان مي دهد -3 .مجزا مي کند -4 .تجزيه مي کند -5 .تاکيک مي کند -6 .جدا مي
کند -4 .هجي مي کند.

 -5ترکيب "ترکيب اجزاء براي تشکيل چيزي نو"

-1اصول و قواعد را با يکديگر ترکيب مي کند -2 .طرح جديدي ابداع مي کند.
 -3مطالب را با يکديگر ترکيب مي کند.

-1طبقه بندي ميکند-2.درهم مي آميزد-3.انشاء ميکند -4.تجديد نظر ميکند -5.بازنويسي ميکند-6.سخنراني ميکند -4.داسفان مي
نويسد -4.شعر مي سرايد-9.تجديد سازمان ميکند-10.مدون ميکند-11.نمودار تهيه ميکند -12.گروه بندي ميکند.

 -6ارزشيابي " تصميم گيري ،قضاوت يا انفخاب مبفني بر معيار ها
و منطق عقلي

 -1يک اثر هنري را ارزشيابي مي کند - 2.روش هاي تدريس را ارزشيابي مي کند.
 -3قوانين يادگيري را ارزشيابي مي کند.

 -1ارزيابي مي کند -2 .مقايسه مي کند -3 .نفيجه گيري مي کند -4 .مقابله مي کند -5 .انفقاد مي کند -6 .تاسير مي کند-4 .
قضاوت مي کند -4 .داوري مي کند.

 -1دريافت " آگاهي و توجه غير فعال نستتتبت به پديده يا محرک
معين"

 -1نسبت به اهميت يادگيري ،آگاهي نشان مي دهد -2 .نسبت به نيازها ي انسان و
مسائل اجفماعي حساسيت نشان مي دهد -3 .با دقت به فعاليت هاي کالس توجه مي
کند.

-1مي پرسد -2 .انفخاب مي کند -3 .دنبال مي کند -4 .قرار مي دهد -5 .نام مي برد -6 .اشاره مي کند.
با دقت گوش مي دهد -9 .سوال مي کند -10 .مي نشيند -11 .ارائه مي دهد.

 -2واکنش " پذيرش انفظارات از طريق توجه يا واکنش نستتبت به
محرک ها يا پديدها"

 -1قوانين مدرسه را رعايت مي کند -2 .براي انجام کاري ويژه داوطلب مي شود -3 .از
مطالعه شعر وادب لذت مي برد.

 -1پاسخ مي دهد -2 .کمک مي کند -3 .موافقت مي کند -4 .اجابت مي کند -5 .پيروي مي کند -6 .بحث مي کند -4 .تبريک مي
گويد -4 .اجرا مي کند -9 .تمرين مي کند -10 .مي خواند -11 .گزارش مي دهد.

 -3ارزشتگذاري "نشان دادن رففاري منطبق بر عقيده در موقعيت
هايي که اجباري براي اطاعت در ميان نباشد"

 -1به نقش علم و زندگي روزمره ارج مي نهد -2 .نسبت به رفاه و آسايش ديگران عالقه
نشان مي دهد -3 .خود را در قبال پيشرفت اجفماعي مفعهد مي داند.

 -1کامل مي کند -2 .پيشقدم مي شود -3 .دعوت مي کند -4 .دعوت مي کند -5 .ملحق مي شود -6 .پيشنهاد مي کند -4 .سهيم
مي شود -4 .کار مي کند -9 .مطالعه مي کند -10 .تحسين مي کند -11 .تشکر مي کند.

 -4ستتازمانبندي " نشتتان دادن رففاري حاکي از تعهد نستتبت به
ارزش ها"

 -1نقش برنامه ريزي منظم در حل مسائل را مي شناسد -2 .مطابق توانايها ،عاليق و
اعفقادات خويش ،برنامه اي براي زندگي خود تدوين مي کند.

 -1طرفداري ميکند -2.ت يير مي دهد-3.تنظيم ميکند-4.تلقين ميکند-5.مقايسه ميکند-6.تعميم مي دهد-4.تعديل ميکند-4 .اصالح
ميکند -5 .منظم ميکند -6 .سازمان مي دهد -4 .ربط مي دهد -4 .ترکيب مي کند.

 -5تبلور " رففار کلي مبفني بر ارزش هاي دروني شده"

 -1براي انجام کار مسفقل از خود اعفماد به ناس نشان مي دهد -2 .در فعاليت هاي
گروهي  ،عمال همکاري مي کند -2 .عادات خوب بهداشفي را جذب مي کند .

-1تميز مي دهد -2 .تحت ناوذ قرار مي دهد -3 .کيايت چيزي را تعيين ميکند -4.تجديد نظر ميکند-5.خدمت ميکند-6 .مميزي
ميکند-4 .گلچين ميکند -4 .داوري ميکند -9 .قضاوت مي کند.

 -1تقليد " مشاهده مهارت و تقليد از آن"

 -1از ابزار و وسايل تراشکاري آگاهي دارد -2 .از حيث جسمي براي تراشکاري آمادگي
دارد -3 .به تراشکاري تا حدودي عالقه دارد -4 .با کمک اسفادکار تراشکاري مي کند.

 -1تمييز ميکند-2.اشفباه خود را رفع ميکند-3.تمرين ميکند-4.حرارت مي دهد-5.گره ميزند -6.مخلوط ميکند-4 .ميخ کوبي
ميکند-4.به هم ميزند-9 .وزن ميکند -10.مي پيچد-11.به هم مي پيچد-12 .محکم ميکند.

 -2اجراي مسفقل " انجام عمل بدون کمک گرففن از ديگران"

 -1به تنهائي تراشکاري مي کند -2 .به تنهائي نقاشي ساخفمان انجام مي دهد -3 .به
تنهائي مي سازد .

-1سوار ميکند-2.مي سازد-3.اره ميکند -4.آسياب ميکند-5.خمير ميکند-6.مي پزد -4.مي دوزد -4.مي بافد-9 .تيز ميکند-10.
رنگ مي کند-11 .سم اشي ميکند-12 .درو ميکند-13.مسواک ميزند -14 .ناخن مي گيرد.

 -3دقت " انجام عمل با صحت ،دقت و ظرافت کافي"

 -1با دقت موتور مولد را سيم پيچي مي کند -2 .با دقت راديو تعمير مي کند -3 .با
دقت جوشکاري مي کند.

-1با مفه سوراخ ميکند -2.آب بندي ميکند-3.فنر ساعت را جا ميزند-4.لحيم ميکند-5 .صحافي ميکند.
ميکند-4 .کاشيکاري ميکند-9 .حديده ميکند-10.سيم کشي مي کند.

-6رفو ميکند-4 .گچکاري

 -4همتتاهنگي حرکتتات " آميخفن بيش از يتتک مهتتارت و انجتتام
هماهنگ آنها"

 -1با هماهنگي چشم و دست مجسمه مي سازد -2 .با هماهنگي چشم و دست

 -1با چرخ خياطي مي دوزد -2 .آبشار مي زند -3 .شنا مي کند -4 .شيرجه مي رود -5 .اسکي مي کند.
کند -4 .سُر مي خورد  -4ويولن مي زند -9 .تير اندازي مي کند.

 -1دانش"بازشناسي و ياد آوري آموخفه ها"

ناختي

ا ي

روان -حركتي

 -5عادي شدن " انجام کامل يک مهارت يا بيشفر به آساني و بطور
خودکار"

چکش مي سازد -3 .با هماهنگي دست و چشم و گوش ارکسفر را رهبري مي کند.
 -1با مهارت رانندگي مي کند -2 .با مهارت تراکفور شخم مي زند -3 .با مهارت قالي
 مي بافد.
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 -4توصيف مي کند-4 .

 -6دوچرخه سواري مي

 -1همزمان ترمز و کالچ را فشار مي دهد ( -2 .با مهارت) چرخ خياطي را به کار مي اندازد( -3.با مهارت) مي سازد ( -3با مهارت)
تعمير مي کند و غيره.

 -تقسيم بندي جديد حيطه ناختي بلوم  -كراتول

در سال  2001آندرسون و کراتول طبقه بندي تجديد نظر شده اي از طبقه بندي حوزه شناخفي بلوم ارائه دادند که به صورت
يک جدول دو بعدي مي باشد که يک بعد آن دانش و بعد ديگر فر آيند شناخفي در نظر گرففه شده است:
جدول  5-2تقسيم بندي جديد حوزه ناختي بلوم 2449

بعد دانش

بعد فر آيند شناخفي
به ياد آموردن

فهميدن

به کار بسفن

تحليل کردن ارزشيابي کردن

آفريدن

دانش امور واقعي
دانش ماهومي
دانش روندي
دانش فراشناخفي
در طبقه بندي دو بعدي آندرستون ،کراتول و همکاران عالوه بر اين که دانش به چهار طبقه و فر آيند شناخفي به شش طبقه
تقسيم شده اند ،هر يک از طبقه ها يا سطح ها نيز از تعدادي خرده طبقه تشکيل شده است.
بعد دانش
الف) دانش امور واقعي :دانش عناصر مورد نياز يادگيرنده براي آشنا شدن با يک رشفه علمي يا حل مسائل مربوط به آن.
الف )1-دانش اصطالحات علمي
الف )2-دانش اجزا وعناصر خاص(نامها مکان ها ورويداده اي مهم)
ب) دانش ماهومي :دانش مقوله ها،طبقه ها وروابط ميان آن ها
ب )1-دانش طبقه بندي ها وطبقه ها (دانش انواع گوناگون ادبيات)
ب )2-دانش اصل ها وتعميم ها (دانش قوانين اساسي فيزيک)
ب )3-دانش نظريه ها:الگوها وساخت ها (دانش ساخفارمديريفي حکومت محلي)
پ) دانش روندي:دانش چگونه انجام دادن کارها
پ )1-دانش مهارت ها والگوريفم هاي خاص يکرشفه (دانش مهارت هاي مورد نياز در نقاشي آبرنگ)
پ )2-دانش فن ها وروش هاي خاص يک رشفه (دانش روش هاي پژوهش مفناسب با علوم اجفماعي)
پ )3-دانش معيار هاي تعيين زمان اسفااده فرد درباره خودش
ت) دانش فراشناخفي:دانش شناخت به طورکلي ودانش فرد درباره شناخت خودش
ت )1-دانش راهبردي (اسفراتژيک)(:علم به اين که تکرار اطالعات يکي از روش هاي حاظ اطالعات است)
ت )2-دانش مربوط به تکليف شتناخفي؛شتامل دانش موقفي ومشتروط (علم به اين که درک کفاب تخصصي از کفاب عمومي
سخت تر است)
ت )3-دانش خود (دانش اين که فرد در بعضي از زمينه ها بي اطالع است )
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بعد فر آيند ناختي :
الف) به ياد آوردن :بازيابي اطالعات از حافظه دراز مدت
الف )1-بازشناسي (تشخيص نام نويسندگان مشهور)
الف )2-بازخواني (بازيابي)(:ياد آوري تاريخ جنگ هاي جهاني)
ب) فهميدن :ساخفن معني از يک ارتباط
ب )1-تاسير کردن:تاسير؛ بيان معني وترجمه (برگرداندن يک جمله ازانگليسي به فارسي)
ب )2-مثال آوردن (توضيح دادن)(نام بردن نمونه هايي از سبک هاي مخفلف نقاشي)
ب )3-طبقه بندي کردن (طبقه بندي انواع اخفالل رواني براساس مشاهده يا توصيف)
ب )4-خالصه کردن (خالصه کردن وقايعي که به صورت تصوير نشان داده شده اند)
ب )5-اسفنباط (اسفنباط اصول دسفوري از مثال ها در يادگيري زبان خارجي)
ب )6-مقايسه کردن (درک رويداده اي تاريخي به صورت مقايسه آن ها با موقعيت هاي مشابه)
ب )4-تبيين(بيان علت هاي مؤثر در ظهور پروتسفانيسم در قرن شانزدهم)
پ) به کار بسفن:اسفااده از يک روش خاص در يک موقعيت خاص
پ )1-اجرا کردن(تقسيم يک عدد چند رقمي به يک چند رقمي ديگر)
پ )2-مورد اسفااده قرار دادن(توانايي حل کردن مسائل مالي مخفلف شخصي)
ت) تحليل :شکسفن مواديامطالب به عناصرتشکيل دهنده وتوصيف روابط ميان آن ها
ت )1-مفمايز کردن يا ويژه سازي (تعيين نکات مهم وغير مهم در گزارش هاي حقيقي)
ت)2-سازمان دادن (بيان يک اسفدالل حاوي مطالب مخالف وموافق درباره پرداخت دسفمزد به دانشجويان دانشگاه)
ت)3-نسبت دادن(تعيين ارزش هاي مذهبي يک نويسنده با توجه به محفواي مقاله اش راجع اخالق)
ج) ارزشيابي با اسفااده از معيار يا مالک:
ج)1-وارسي کردن ( آزمودن)
ج)2-نقد (داوري) کردن(قضاوت درباره اين که کدام يک از روش هاي آماري موجود براي تحليل داده ها مناسب تر است)
چ) آفرينش (خلق کردن):قراردادن عناصر يا اجزا دريک الگو يا ساخفار نو
چ)1-توليدکردن (فرضيه ساخفن) (ساخفن يک فرضيه براي توجيه داده هاي مشاهده شده)
چ)2-طرح ريزي کردن (طراحي يک برنامه ارزشيابي براي تعيين اثربخش بودن برنامه هاي آموزش)
هنر در يک مدرسه)
چ)3-پديد آ وردن (ستاخفن) (ستاخفن يک وستيله ستنجش براي ارزشيابي از درس علوم اجفماعي پايه سوم راهنمايي)(سيف
1344صص)460-456
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-

بقه بندي انيه

به نظر گانيه يادگيري براستاس ياففه هاي جديد روانشناسان شناخفي حاصل فعل واناعاالت وپردازشي است که روي اطالعات
وارد شده به ذهن افراد انجام مي شود وي معفقد است که کليه يادگيري هاي بشر در پنج نوع قابليت خالصه مي شود و معفقد
است که شرايط يادگيري ونحوه يادگيري آن ها در ماهيت با هم تااوت دارد.
مهارت هاي ذهني(مانند درک قوانين نيوتن )،به کارگيري عالئم ونشتانه ها بدون طالع از قواعد دسفوري مهارت هاي خودشامل:تشخيص،مااهيم،قواعد مي باشد تشخيص ساده ترين مهارت ذهني است.
تشتخيص رنگ،شتکل،اندازه و...در يادگيري اوليه فراگير اهميّت زيادي دارد مااهيم و ايده ها تصور يا تصويري ذهني است که
معرف طبقه اي يا گروهي از اشتياءيا پديده ها با خصتوصتيات ويژه است کهمعموالً به صورت کلمه بيان مي شود مانند ماهوم
درخت ،يا آهن درمجاورت هوا زنگ مي زند قواعد رابطه بين دو يا چند ماهوم رابيان مي کنند و به آن ها قوانين نيز مي
گويند .گاه براي حل مشکل،چند قانون به طور تلايقي وترکيبي به کار مي روند.
راهبردهاي ناختي:اين مهارت ها از جمله پراهميّت ترين مهارت هاي آموخفه شده بشر است راهبردهاي شناخفي مهارتهايي هستتفند که فراگيران با استتفااده از آن ها به تنظيم دروني ذهن خود مانند  :توجه،يادگيري ياد آوري و تاکرمي پردازند.
راهبردهاي شتناخفي منحصتر به حيطه خاصتي از دانستفني ها نيسفند هنگام مطالعه مفوجه ميشويم که مطلب را درک نمي
کنيم .در حقيقت ذهن مادرحال انجام فعاليفي است که گانيه آنرا يک نمونه از راهبردهاي شناخفي مي نامد در اين حال ذهن
در فعاليت درک مطلب نظارت دارد.
ا ال ات ل وي :آن دسفه از معلوماتي که به ميزان زيادي در طول زندگي فراگرففه مي شود و افراد آنرابه صورت جمله يا ل ت
به کار مي برند ،مانند نام روزهاي هافه ،ماه ها ،شتتهرها،کشتتورها و بستتياري ازنام هاي خاص.دانستتفن اطالعات ل وي خود به
صتورت منارد براي هرفردي الزم و ضتروري است ،زيرابسياري زاين اطالعات جزء دانش ها ،مهارت هاي ديگر رانيز فراهم مي
آورد .اطالعات ل وي در رشفه ها و تخصص هاي حرفه اي مانند پزشکي و غيره نيز ازملزومات فراگيري و انفقال معلومات دراين
رشفه هاست.
مهارت هاي يدي:يادگيري مهارت هاي يدي صترفاً انجام يک فعاليت نيست،بلکه وقفي فعاليت منظم و در موعد مقرر انجامشتود ،مي توان گات که فعاليت يدي يادگرففه شتده استت وبه همين دليل که امور يدي با تمرين و گذشتت زمان ساده تر و
دقيق تر انجام مي شود.
رايش ها:انفخاب يک فرد در شرايط مشخص است که مفأثر از يادگيري هاي قبلي وي است بنابراين ،وقفي شاگردي مطالعه
را بر کاري ديگر تر جيح مي دهد،اين ترجيح براساس يادگيري قبلي وي انجام شده است.گانيه اين حالت دروني را گرايش مي
نامد .اين گرايش بر رففار فرد نستتبت به اشتتياء ،افراد يا حوادث تأثير مي گذارد.گرايش ها در طول زندگي و طي تجربه هاي
شتخص آموخفه مي شود يا شکل مي گيرد .گرايش شامل اجزاي احساسي ،شناخفي و بازتاب عملي است .رففار افراد به شدت
مفأثر ازگرايش هاي آنان است و همين تأثير گرايش در رففار است که محقق آنرا به تشريح و توصيف گرايش ها قادر مي سازد.
-

بقه بندي مري

در طبقه بندي گانيه تنها يک نوع عملکرد به عنوان نفيجه و حاصتتل آموزش در نظر گرففه شتده و از آن به عنوان عملکرد نام
برده شده است .در حالي که مريل اظهار مي دارد که عملکرد براي اهداف مخفلف مي تواند سطوح مخفلف داشفه باشد سه نوع
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عملکرد مريل ،ياد آوري،کاربرد يا به کار بسفن و کشف و ابداع نام دارد و البفه معفقد است که عناصر اصلي تشکيل دهنده تمام
مو ضوعات تنها چهار نوع شکل دارد :حقايق ،مااهيم ،روش کار و اصول يا قوانين.
سطوح ملکرد

ياد آوري:عملکردي است که فراگير براي انجام آن به جسفجو در حافظه خود مي پردازد تا اطالعات آموخفه شده را بازياففهو به همان صورت يا با ساخفاري جديد ارائه نمايد.
كاربرد:عملکردي است که فراگير موضوعات آموخفه شده را به موقعيت هاي جديد اعمال مي کند يا به کار مي بندد.كشف و ابداع :دستفيابي به موضوع و جمع بندي جديد را عملکرد در سطح کشف و ابداع مي ناميم اين عملکرد به آن معني
نيست که موضوع کشف شده براي اولين بار در جهان دانش صورت پذيرففه است ،بلکه براي شاگرد خاص و در وضعيت خاص،
دسفيابي به يک فرمولي که عملکرد در سطح کشف و ابداع است.
ناصر م توايي
حقايق:همان اطالعات ل وي بر طبقه بندي گانيه مي باشد حقايق عملکرد کشف ندارد و تنها کارکرد ياد آوري دارند.م اهيم:مجموعه ي اشياءحوادث و پديده ها با خصوصيات ويژه يا نام مشفرک.بيشفر کلمات نماينده مااهيم هسفند. روش كار:مجموعه ي نظامند اعمالي که براي نيل به اهداف يا حل مسائل به کار گرففه مي شود . اصول يا قواني :روابط علت و معلولي بين پديده ها و شترايطي که براي تاسير و تبيين حوادث به کار مي رود.مانند اغلبفرمول هايرياضيوفيزيک.
ب) رايط
پس از طراحي اهداف،تعريف ماهوم تجارب يادگيري ضتتروري به نظر مي رستتد تجارب يادگيري به آن چه يادگيري به آن چه
فراگير در محيط آموزشي ياد مي گيرد گافه مي شود.که البفه هم موارد رسمي وهم موارد غيررسمي را در برمي گيرد شرايط
بايسفي به گونه اي باشد که محيط مدرسه باعث شود تا دانش آموز به اهداف مورد انفظار برسد يکي از موارد قابل بحث دراين
زمينه ستازماندهي گروه هاي دانش آموزان است.اين که چه اهدافي را دانش آموز به تنهايي مي تواند به دست آورد ودسفيابي
به چه اهدافي نيازمندتعامل بين معلم ويادگيرندگان دارد مثال:هدف معلم ورزش مدرسه الف چنين است:درمسابقه فوتبال بين
مدرسته ي راهنمايي الف وب تيم فوتبال مدرسته ي الف توانايي خود را در انجام بازي فوتبال با برنده شتدن در مسابقه نشان
دهد .براي رسيدن به اين هدف معلم رسيدن به اهداف زير را ضروري مي داند.
-1دانش آموزان بايد اطالعات کلي را در مورد بازي فوتبال (خطاهاومقررات)کسبکنند.
-2دانش آموزان حرکات بدني مورد نياز بازي فوتبال را انجام دهند.
 -3بين دانش آموزان روحيه همکاري برقرارباشد آنگونه که وقفي به صورت تيم بازي مي کنند ،تنها به خود نيانديشند ومنافع
گروهي را درنظرگيرند(.تکروي نکنند ).
روه هاي تدريس –ياد يري
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تجارب راچگونه به دانش آموزان بايد منفقل کرد براي انفقال محفواي حيطه روان حرکفي گروه هاي کوچک و بستتيارکوچک
(1-5نار)حيطه عاطاي گروه هاي مفوستتط (5-15نار )و حيطه شتتناخفي گروه هاي بزرگ (15-020نار ) .البفه اين حيطه ها
قطعي نيست ولي در تکنولوژي آموزشي تجارب نشان داده که اين گروه ها براي هر يک از اين حيطه ها بهفر است.
-

بقه بندي مارزانو و كندال(ترجمه كردنوقابي)9319-

اين طبقه بندي در ستال  2004توستط مارزانو و کندال ارائه شد .اساس اين طبقه بندي از هدف هاي آموزشي الگوي رففاري
ارائه شده در شکل  3-4است.

ک  -3-2بقه بندي مارزانو – كندال 2442

در الگوي فوق سته نظام ذهني وجود دارد :نظام شتخصتي ،نظام فراشناخفي ،و نظام شناخفي .مؤلاة چهارم در اين الگو دانش
است .نظام شخصي شامل چارچوبي از اعفقادات و اهداف مرتبط به هم است که در مورد مداخله در يک تکليف جديد مصلحت
انديشتي مي کند .نظام شتخصتي تعيين کنندة اصلي ميزان انگيزش فرد براي انجام يک تکليف است .اگر تکلياي مهم ارزيابي
شود ،احفمال موفقيت در آن نيز باال باشد و به لحاظ هيجاني اثر مثبفي توليد کند ،فرد براي انجام آن برانگيخفه خواهد شد.
به محض اين که ورود به يک تکليف تصتويب شتد نظام فراشناخفي شروع به فعاليت مي کند .يکي از اولين اقداماتي که نظام
فراشتتناخفي انجام مي دهد تعيين اهداف مرتبط با تکليف جديد استتت .اين نظام راهبردهايي را که براي دستتفيابي به اهداف
تعيين شده الزم است نيز طراحي مي کند .نظام فراشناخفي به طور مداوم با نظام شناخفي فرد در تعامل است.
نظام شتتناخفي مستئول پردازش اثربخش اطالعاتي استتت که براي به انجام رستتاندن تکليف ضتتروري استتت .اين نظام عمليات
تحليلي نظير اسفنباط ،مقايسه ،طبقه بندي و ترجيح دادن اطالعات موجود را هدايت مي کند .و در نهايت اين که موفقيت در
انجام يک تکليف تا حد زيادي وابستتفه به ميزان دانش فرد در مورد آن تکليف استتت .هر چه دانش فرد از يک موضتتوع کاملفر
باشتتد نظام هاي شتتخصتتي ،فراشتتناخفي ،و شتتناخفي وظايف خود در مورد تکليف مربوط به آن را بهفر و کار آمدتر انجام مي
دهند.
بر اساس اين الگو طبقه بندي جديد هدف هاي پرورشي آن طور که در شکل  3-4مشاهده مي شود تنظيم شده است.
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ک  -3-2بقه بندي مارزانو

همان طور که در شکل  3-4مالحظه مي شود طبقه بندي جديد هدف هاي آموزشي و پرورشي داراي  2بعد است که يک بعد
آن شتامل  6طبقه از فرايندهاي ذهني است و بعد ديگر به سه حيطة دانش مربوط مي شود .از آن جايي که اصل زيربنايي در
اين طبقه بندي ميزان کنفرل بر عمليات ذهني استت هر چه از سطح اول به سطوح باالتر مي رويم ميزان کنفرلِ هوشيارانه بر
فرايند ذهني افزايش مي يابد مثالً بازيابي (ستطح اول) به طور خودکار و نا آگاهانه صتورت مي گيرد درحاليکه نظام شتخصي
(سطح ششم) يک فعاليت ذهني کامالً هوشيار آنهاست.
بعد دانش
الف) ا ال ات:اطالعات که به آن دانش بياني هم مي گويند نوعي از دانش استتتت که جزئيات و عقايد ستتتازمان دهنده يک
موضتوع را در بر مي گيرد .جزئيات يک علم شتامل واژگان ،واقعيت ها ،و تستلستل هاي زماني آن علم است .واژگان در پايين
ترين ستتطح اين نوع دانش قرار مي گيرند .پس از آن واقعيات هستتفند که اطالعات مربوط به اشتتخاص ،مکان ها ،تاريخ ها ،و
رويدادها را شتامل مي شتوند .تسلسل هاي زماني رويدادها و اتااقاتي هسفند که در يک محدودة زماني و با ترتيب مشخص به
وقوع پيوسفه اند.
عقايد ستتازمان دهنده شتتامل تعميم ها و اصتتولي هستتفند که مااهيم کلي تري را نستتبت به جزئيات در برمي گيرند .مثالًيک
واقعيت به شخص يا مکان خاصي اشاره دارد در حالي که يک تعميم به طبقات اشخاص و مکان ها مي پردازد .بنابراين تعميم
ها و اصول وابسفه به مکان ،زمان و شخص خاصي نيسفند و مي توانند در ساير مکان ها ،زمان ها و اشخاص نيز اسفااده شوند.
ب) رونالدهاي ذهني :روندهاي ذهني که گاهي اوقات به آن ها دانش روندي هم مي گويند از نظر شتتتکلي و کارکردي با
اطالعات يا دانش بياني مفااوت اند .دانش روندي "در برگيرنده دانش چگونه انجام دادن کارهاست ،در مقابل دانش ماهومي و
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دانش امور واقعي [اطالعات يا دانش بياني] که معرف چه چيزي بودن امورند .به ستخن ديگر دانش روندي نشان دهنده دانش
فرايندهاي مخفلف است اما دانش امور واقعي و دانش ماهومي با فراورده سر و کار دارند"(سيف.")1344 ،
حيطة روندهاي ذهني خود شتامل دو طبقه است :مهارت ها و فرايندها .مهارت ها آن دسفه از روندهاي ذهني هسفند که مي
توانند به طور خودکار يا با حداقل هوشتياري اجرا شتوند مانند استفااده از قواعد ،اجراي مراحل حل يک مستئله يا اسفااده از
فنون و تاکفيک ها .اما اجراي يک فرايند نيازمند کنفرل استت .مانند نوشفن يک مفن صحيح مانند يک انشاء ،مقاله يا داسفان
که به کنفرل و هوشياري بااليي نيازمند است.
ج) روندهاي روان  -حركتي :در طبقه بندي بلوم و همکارانش هدف هاي حيطة روان ت حرکفي از حيطة شناخفي جدا شده
اند اما در طبقه بندي مارزانو و کندال ( )2004هدف هاي روان ت حرکفي به دو دليل يکي از انواع دانش در نظر گرففه شده اند
نخستتت به اين دليل که روندهاي رواني  -حرکفي به همان ستتبک روندهاي ذهني در حافظه ذخيره مي شتتوند و دوم اين که
مراحل اکفساب روندهاي روان  -حرکفي با اکفساب ساير دانش ها مشابه است .روندهاي روان ت حرکفي هم به دو طبقة مهارت
ها و فرايندها تقستيم مي شتوند .طبقه مهارت ها روندهاي حرکفي پايه و حرکات ترکيبي ستاده را شامل مي شوند و فرايندها
مربوط به حرکات ترکيبي پيچيده هسفند.
بعد سطوح پردازش (نظام هاي ذهني)
نظام شناخفي :نظام شناخفي شامل  4سطح است که به ترتيب عبارت اند از :بازيابي ،فهميدن ،تحليل ،و بهره برداري از دانش.
سالالطح اول :بالازيابي :بتازيابي يعني انفقال دانش از حافظة بلندمدت به حافظة کوتاه مدت (حافظة کاري) .اين عمل معموالً
بدون کنفرل آگاهانه انجام مي گيرد و ميزان هوشتياري فرد در اين سطح در حداقل است .اين سطح سه خرده طبقه را شامل
مي شود :بازشناسي ،بازخواني ،اجرا کردن.
بازشناسي :در اين سطح دانش آموزان مي توانند ويژگي هاي اطالعات را بازشناسي کنند (يعني آن ها را از بين ساير اطالعات
تميز دهند) اما ضرورتاً نمي توانند ساخفار دانش را درک کنند و يا مؤلاه هاي مهم را از غيرمهم تشخيص دهند.
بازخواني :دانش آموزان در ستطح بازخواني مي توانند ويژگي هاي اطالعات را به خاطر آورند اما در اين ستطح هم ممکن است
نفوانند ساخفار دانش را درک کنند و مؤلاه هاي مهم را از غير مهم تشخيص دهند.
اجرا کردن :اجرا کردن مربوط به بازيابي دانش هايي از نوع روندهاي ذهني و روان ت حرکفي است .در اين سطح دانش آموز مي
تواند روشي را بدون خطاي مهمي اجرا کند اما ضرورتاً درک نمي کند که اين روش چگونه عمل مي کند و چرا اجرا مي شود.
سطح دوم :فهميدن :فرايند فهميدن ،ذخيره کردن ويژگي هاي اصلي اطالعات در حافظة پايداراست .حافظة پايدار حافظه اي
استتت که همة اطالعات ،عقايد ستتازمان دهنده ،مهارت ها ،و فرايندهايي را که حيطه هاي دانش را تشتتکيل مي دهند در خود
جتاي مي دهتد .بته عبتارت ديگر ،همة آنچه که ما درک مي کنيم و مي دانيم چطور انجام دهيم در حافظة پايدار ذخيره مي
شوند .براي اين کار يادگيرنده بايسفي دانش را طوري ترجمه کند که قابل ذخيره شدن در حافظه باشد .بر اين اساس فهميدن
شامل دو فرايند است :يک ارچه سازي و نمادپردازي .در فرايند يک ارچه سازي دانش آموز قادر مي شود ساخفار اصلي دانش را
شتناستايي کند و بين خصتوصيات مهم و غير مهم تمايز قائل شود و در نمادپردازي دانش آموز دانشِ آموخفه شده را به نماد
تبديل مي کند .اين نمادها مي توانند کالمي ،تصويري ،عددي و از اين قبيل باشند.
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سطح سوم :ت لي  :تحليل در طبقه بندي جديد به معني بسط و گسفرش مسفدل دانش است .يعني توليد اطالعات جديدي
که فرد تاکنون نداشتتفه استتت .در اين ستتطح پنج فرايند تحليلي وجود دارد :جوركردن ،دسالالته بندي ،خطاهاي ت لي  ،تعميم،
مشخص كردن.

دانش آموز براي جورکردن بايستفي بفواند شباهت ها و تااوت هاي بين اجزاي دانش را تشخيص دهد .دانش آموز براي دسفه
بندي نياز دارد جزئي و کلي بودن طبقات مربوط به دانش را شناسايي کند .در خطاهاي تحليل دانش آموز مي تواند خطاهاي
موجود در ارائه يا اسفااده از دانش را تشخيص دهد .در فرايند تعميم دانش آموز مي تواند اصول و قواعدي را بر مبناي دانشي
که به او ارائه ش تده استتت استتفخراج کند و در اخفصتتاصتتي کردن دانش آموز قادر خواهد بود کاربرد هاي خاص يا پيامد هاي
منطقي دانش را درک کند.
سطح چهارم :بهره برداري از دانش :آخرين ستطح نظام شناخفي فرايند بهره برداري از دانش است که همان طور که از نام
آن پيداستت استفااده از دانش براي انجام تکاليف خاص و حل مسائل است .سطح بهره برداري از دانش به  4طبقه تقسيم مي
شود که به ترتيب عبارت اند از :تصميم گيري ،حل مسئله ،آزمايش کردن ،بررسي کردن.
در تصميم گيري دانش آموز قادر مي شود از دانش خود براي انفخاب بهفرين گزينه از بين گزينه هاي موجود اسفااده کند .در
حل مسئله دانش آموز توان به کار بسفن دانش خود را در حل يک مسئله پيدا مي کند .در آزمايش کردن دانش آموز مي تواند
از دانش خود براي توليد فرضيه و آزمون آن به منظور درک پديده هاي جسماني و روانشناخفي بهره برداري کند و در بررسي
کردن دانش آموز قادر مي شتتود دانش خود را براي طراحي يک پژوهش دربارة رويداده ايي در گذشتتفه ،حال ،و آينده به کار
بندد.
سطح پنجم :نظام فرا ناختي
نظام فراشتناخفي مسئول بازبيني ،ارزشيابي ،و تنظيم کارکرد همة انواع تاکر است که گاهي اوقات به فعاليت اين نظام کنفرل
اجرايي هم مي گويند .نظام فراشناخفي داراي چهار کارکرد است :مشخص كردن اهداف ،نظارت بر فرايند ،نظارت بر رو ني،
نظارت بر ص ت.
يکي از مس تئوليت هاي نظام فراشتتناخفي تدوين کردن اهداف روشتتن يادگيري براي انواع خاص دانش و طرح ريزي برنامه اي
براي دسفيابي به آن هاست .در بازبيني فرايند نظام فراشناخفي مراحل دسفيابي به هدف ها و کيايت اجراي روش ها را به طور
مداوم مورد بازبيني قرار مي دهد و به کمک بازبيني روشتني و صحت دانش آموز مي تواند تعيين کند چه مقدار از دانش ارائه
شده برايش روشن است و نيز چه مقدار از دانش را به درسفي و با دقت کامل آموخفه است.
نظام فراشناخفي يک نظام خودکار نيست .افراد به طور کامالً آگاهانه تصميم مي گيرند که تکليف ارائه شده را از نظر روشني و
دقت مورد بررستتي قرار مي دهند .چنين فعاليت ذهني با هوش باال در ارتباط استتت (کاستتفا1991 ،؛ به نقلِ مارزانو و کندال،
 .)2004بنابراين ،به لحاظ سطح هوشياري نظام فراشناخفي در جايگاه باالتري نسبت به نظام شناخفي قرار مي گيرد.
سطح شم :نظام خصي
نظام شتتخصتتي دربرگيرندة آرايش به هم پيوستتفه اي از نگرش ها ،باورها ،و هيجانات استتت .تعامل اين نگرش ها ،باورها ،و
هيجانات ميزان انگيزش و توجه فرد را در برخورد با دانش ارائه شتده تعيين مي کند .نظام شتخصي مشخص مي کند که فرد
درگير تکليف ارائه شده بشود يا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ مقدار انرژي که فرد براي انجام تکليف بايد صرف کند را نيز
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معين مي کند .هنگامي که نظام شتخصتي اجازة مداخله در يک تکليف را صادر کرد ساير عناصر تاکر (نظام هاي فراشناخفي،
شناخفي و حيطه هاي دانش) مش ول فعاليت مي شوند.
نظام شخصي تصميم خود را براي مداخله يا عدم مداخله در تکليف جديد براساس چهار نوع تاکر اتخاذ مي کند که عبارتند از:
آزمودن اهميت ،آزمودن کار آمدي ،آزمودن پاسخ هاي هيجاني ،و آزمودن سطح انگيزش.
فرد در آزمودن اهميت با اين سؤال رو به روست که اين تکليف چقدر براي او مهم است .آيا داليل قانع کننده اي براي دريافت
و يادگيري چنين اطالعاتي وجود دارد؟ در آزمودن کار آمدي شتتخص توانايي و صتتالحيت خود را در انجام يک تکليف و يا در
فهم يک دانش مورد بررستتي قرار مي دهد .در آزمودن پاستتخ هيجاني واکنش هاي هيجاني به دانش ارائه شتتده و داليل اين
واکنش ها بررستي مي شود .يعني آيا احساس فرد در رابطه با اين تکليف مثبت است يا مناي .افراد در تاکر نوع چهارم يعني
آزمودن ستتتطح انگيزش مقدار انگيزش خود را براي يادگيري ،فهم و افزايش صتتتالحيت در يک تکليف ارزيابي مي کنند .اين
ارزيابي با توجه به نفايج به دستت آمده از سه بررسي قبلي انجام مي گيرد .اگر دانش ارائه شده توسط فرد مهم تشخيص داده
شتود ،ميزان خود کار آمدي در اين دانش کافي باشد و پاسخ هاي هيجاني مثبفي در ارتباط با آن موجود باشد سطح انگيزش
باال ارزيابي خواهد شد و در صورتي که هر کدام از بررسي ها نفايج مناي ارائه کنند ميزان انگيزش کاهش خواهد يافت.
ت اوت بقه بندي جديد با بقه بندي هاي بلوم و آندرسون:
ايرادي که طراحان طبقه بندي جديد هدف هاي آموزشي به طبقه بندي بلوم (بلوم و همکاران )1364 ،و تجديدنظر شدة آن (
آندرستون و همکاران )2001 ،مي گيرند مبنا قرار دادن ستطح دشتواري براي طبقه بندي هدف هاي آموزشي است .در طبقه
بندي بلوم تااوت هر طبقه با طبقات ديگر در ميزان دشواري آن است .هر چه از طبقه دانش به طبقات باالتر حرکت مي کنيم
دسفيابي به هدف ها دشوارتر مي شود .فعاليت هاي سطح ترکيب دشوارتر از فعاليت هاي تحليل و فعاليت هاي تحليل دشوارتر
از به کاربستفن و الي آخر .بر استاس نظر مارزانو و کندال ( )2004اسفااده از سطح دشواري فرايندهاي ذهني براي يک طبقه
بندي محکوم به شتکست است زيرا مطابق با يک اصل کامالً ثابت شده روانشناسي حفي پيچيده ترين فرايندهاي ذهني را مي
توان بدون هيچ گونه تالش آگاهانه و يا با حداقل آگاهي انجام داد .به عنوان مثال رانندگي در ترافيک ستتنگين از نظر فعاليت
ذهني يک عمل دشوار محسوب مي شود .اما يک رانندة ماهر بدون توجه آگاهانه آن را به راحفي انجام مي دهد و حفي ممکن
استتت همزمان فعاليت شتتناخفي ديگري را هم انجام دهد .عالوه بر اين ،پژوهش هاي انجام گرففه نشتتان مي دهد که مربيان
ستؤاالت مربوط به ستطوح باالي شتناخفي را الزاماً دشتوارتر از سؤاالت مفعلق به سطوح پايين تر نمي دانند (فيربرادر1945 ،؛
پوله1942 ،؛ اسفنلي و بولفون1954 ،؛ به نقلِ مارزانو و کندال.)2004 ،
در طبقه بندي جديد فرض بر اين استت که هر چند فرايندهاي ذهني را نمي توان با توجه به ستطح دشواري به شکل سلسله
مراتبي طبقه بندي کرد اما مي توان آن ها را بر حستتتب ميزان کنفرل مرتب نمود .ميزان کنفرلي که بر هر يک از فرايندهاي
ذهني اعمال مي شود با يکديگر مفااوت است .به عبارت ديگر سطح هوشياري در فعاليت هاي ذهني مفااوت يکسان نيست .به
عنوان مثال ،در طبقه بندي بلوم هدف هاي سطح دانش هوشياري زيادي نياز ندارند و به طور خودکار انجام مي گيرند درحالي
که يک هدف ترکيبي نيازمند کنفرل و هوشياري بسيار بااليي است.
بنابراين ،در طبقه بندي مارزانو و کندال ( )2004هدف هاي آموزشتي براساس ميزان هوشياري که مي طلبند طبقه بندي مي
شتوند .هر چه يادگيري يک هدف عميق تر مي شتود يادگيرنده نستبت به آن هوشتيارتر شتده و کنفرل ذهني بيشفري بر آن
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دانش پيدا مي کند .سطح کنفرل و آگاهي فرد بر فعاليفي که انجام مي دهد يا دانشي که آموخفه است در نظام شخصي بيشفر
از نظام فراشناخفي و در نظام فراشناخفي بيشفر از نظام شناخفي است.
نکفه مهم ديگر در طبقه بندي جديد ،افزودن نظام فکري فراشتناخفي و نظام فکري شخصي به نظام شناخفي است .چيزي که
در طبقه بندي بلوم از هدف هاي پرورشتتي توجّهي به آن نش تده بود .تحقيقات بستتياري در ستتال هاي اخير در داخل و خارج
کشتور ايران انجام شتده استت که بر اثربخشتي مف يرهاي مرتبط با نظام شخصي و فراشناخفي بر کيايت آموزش و يادگيري
صتتحه گزارده اند .وانگ  ،هيرتل  ،وال برگ(1993؛ به نقل مارزانو و کندال )2004 ،فراتحليل بستتيارگستتفرده اي را برروي
 22000مطالعه ايکه  30مف ير آموزشي را مورد بررسي قرار داده بودند انجام دادند .نفايج اين پژوهش نشان داد که راهبردهاي
آموزشي که بر فرايندهاي نظام شخصي و فراشناخفي تمرکز کرده بودند از نظر تأثيرگذاري بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
جايگاه دوم را داشفه اند (جايگاه اول مفعلّق به مف يرهاي مرتبط به مديريت کالس بوده است).
عالوه بر اين در ستال هاي اخير تأکيد فزاينده اي بخصتوص از طرف روان شناسان بر رشد توانايي خود نظم دهي در افراد مي
شود .خود نظم دهي فرايندي است که فراشناخت و تاکر مبفني بر نظام شخصي جزء مؤلاه هاي اصلي آن محسوب مي شوند.
اين توانايي به فرد امکان مي دهد تا بر رففارهايش کنفرل و نظارت داشتفه باشتد ،آن ها را با معيار هاي خودش بسنجد ،و در
مورد شتتخص خود تقويت و تنبيه اعمال کند .بندورا ( )2000مي نويستتد" :يک هدف بنيادي آموزش و پرورش تجهيز دانش
آموزان به قابليت خود نظم دهي است که آن ها را قادر مي سازد خودشان را پرورش دهند .راهنماي خود بودن نه تنها سهمي
در موفقيت در محيط هاي رسمي آموزشي دارد بلکه موجب يادگيري هايي براي تمام طول زندگي مي شود".
سيف ( )1346در ارتباط با اهميت خود نظم دهي و ضرورت آموزش آن چنين مي نويسد:
به تازگي ماهوم خودستتاماني (خود نظم دهي يا خود تنظيمي) در روانشتتناستتي پرورشتتي و آموزش معلم جاي مهمي به خود
اخفصتاص داده است ،زيرا تأکيد بر اين ماهوم روندي را معرفي مي کند که در آن نقش يادگيرنده در فرايند يادگيري افزايش
مي يابد .به همين منظور در سال هاي اخير برنامه هاي مفعددي تدوين شده اند که به کمک آن ها مي توان خود ساماني را به
دانش آموزان آموزش داد( .ص 143و )144
بنابراين تأکيد روزافزون بر مهارت هاي فراشتتناخفي و نظام شتتخصتتي و مف يرهاي مرتبط با اين فرايندها نظير فرا ادراک ،فرا
حافظه ،فرا خواننده ضرورت اسفااده از طبقه بندي هايي نظير آنچه را در اين گافار ذکر شد بيش از پيش نشان مي دهد.
كاربرد بقه بندي جديد در تدوي و بقه بندي هدف هاي آموز ي و پرور ي:
طراحي هدف هاي پرورشتي براستاس طبقه بندي جديد فرايند نسبفاً روشني دارد .اولين گام مشخص کردن نوع دانشي است
که هدف بر آن تمرکز کرده استت و پس از آن تعيين سطح فرايند شناخفي است که دانش آموز براي دسفيابي به هدف به آن
نياز دارد .در ادامه شکل کلي هدف هاي پرورشي هر يک از سطوح شناخفي و زير بخش هاي آن ذکر مي شود.
سطح اول :بازيابي
باز ناسي :دانش آموز بفواند جمالت صحيح مربوط به بخش هاي اصلي اطالعات را تشخيص دهد (اما درک ساخفار دانش و
يا تميز مؤلاه هاي مهم از غير مهم ضروري نيست).
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ياد آوري :دانش آموز بفواند بخش هاي اصتلي اطالعات را ياد آوري کند (اما درک ساخفار درس و يا تميز مؤلاه هاي مهم از
غيرمهم ضروري نيست)
اجرا كردن :دانش آموز بفواند يک روش را بدون خطاي مهمي اجرا کند (اما درک اين که چگونه اين روش کار مي کند و چرا
ضروري نيست)
سطح دوم :فهميدن
يکپارچه سازي :دانش آموز بفواند ستاخفار اصلي اطالعات ،روند ذهني يا روند رواني -حرکفي را تشخيص دهد و ويژگي هاي
مهم و غير مهم را از هم تميز دهد.
نماد پردازي:دانش آموز بفواند يک نظام نمادين از اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي بسازد که در آن عناصر مهم و
غير مهم از يکديگر تمايز داده شده اند.
سطح سوم :ت لي
جور كردن :دانش آموز بفوانتد شتتتبتاهتت هتا و تااوت هاي مهم و مرتبط با اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي را
تشخيص دهد.
دسته بندي :دانش آموز بفواند طبقات کلي و جزئي مرتبط با اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي را تشخيص دهد.
خطاهاي ت لي :دانش آموز بفواند خطاهايي که در ارائه اطالعات يا اسفااده از آن ها رخ مي دهد تشخيص دهد.
تعميم:دانش آموز بفواند براساس اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي تعميم يا اصول جديدي توليد کند.
مشخص كردن:دانش آموز بفواند پيام هاي منطقي اطالعات ،روند ذهني يا روند رواني -حرکفي را تشخيص دهد.
سطح چهارم :است اده از دانش
تصميم يري:دانش آموز بفواند با اسفااده از اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي تصميم گيري کند و يا تصميمي در
مورد اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي بگيرد.
ح مسئله:دانش آموز بفواند با اسفااده از اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي مسائلي را حل کند و يا مسائل مربوط
به اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي را حل کند.
آزمايش كردن:دانش آموز بفواند با اسفااده از اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي فرضيه هايي را توليد و آزمون کند
و يا فرضيه هايي در مورداطالعات،روند ذهني يا روند روان حرکفي توليد و آزمون کند.

سطح پنجم :نظام فرا ناختي
مشخص كردن اهداف :دانش آموز بفواند يک هدف مرتبط با اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي بنويسد و طرحي را
براي تحقق آن هدف ارائه دهد.
نظارت بر فرايند :دانش آموز بفواند بر ميزان پيشرفت خود در جهت تحقق يک هدف خاص مرتبط با اطالعات ،روند ذهني يا
روند روان  -حرکفي نظارت کند.
نظارت بر رو الني :دانش آموز بفواند تعيين کند که اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي چه مقدار براي او روشن و
بدون ابهام هسفند.
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نظارت بر صال ت :دانش آموز بفواند تعيين کند که تا چه حد اطالعات ،روند ذهني يا روند روان  -حرکفي را به طور صحيح
آموخفه است.
سطح شم :نظام خصي
آزمودن اهميت :دانش آموز بفواند تشخيص دهد که اطالعات ،روند ذهني يا روند حرکفي چقدر براي او مهم هسفند و داليل
خود را براي آن ذکر کند.
آزمودن اثر بخشالالي :دانش آموز بفواند باورهاي خود را درباره توانايي اش براي بهبود صتتتالحيت خود و يا مقدار فهمش از
اطالعات ،روند ذهني يا روند حرکفي تشخيص دهد و داليل خود را براي آن ذکر کند.
آزمودن پاسالا هيجاني :دانش آموز بفواند پاستخ هاي هيجاني اش را درباره اطالعات ،روند ذهني يا روند حرکفي تشخيص
دهد و داليل خود را براي اين پاسخ هيجاني توضيح دهد.
آزمودن ان يزش :دانش آموز بفوانتتد ستتتطح کلي انگيزش خود را دربتتاره بهبود و صتتتالحيتتت خود ويتتا مقتتدار فهمش
از اطالعات،روند ذهني ياروند حرکفي تشخيص دهد و داليل خود رابراي اين سطح انگيزش توضيح دهد.

- -تقسيم بندي حيطه

ناختي )SOLO(Structure of Observed Learning Outcomes

اين طبقه بندي مي تواند جايگزيني براي طبقه بندي حوزه شناخفي بلوم در نظر گرففه شود که در آموزش عالي به کار گرففه
شده است .اين طبقه بندي نه تنها براي نوشفن بازده هاي آموزشي مناسب است بلکه در معيار هاي ارزشيابي و تقسيم بندي
جواب ها نيز به کار مي رود .اين طبقه بندي نيز همانند طبقه بندي بلوم مرحله اي بوده و داراي پنج مرحله مي باشد و از دامنه
بدون شايسفگي تا خبرگي ت يير مي کند.
جدول  6-2سطوح حيطه ناختي سولو

بعضي افعال

ويژ ي ها

سطح

-

بدون شايسفگي ،بدون اطالع از موضوع

پيش ساختاري

فهرست کردن ,نام بردن

دانش يک جنبه مرتبط

تک ساختاري

توصيف کردن طبقه بندي ترکيب
کردن

دانش چند جنبه مسفقل در ارتباط با موضوع

چند ساختاري

تحليل کردن توصيف کردن تلايق
نمودن

جنبه هاي از دانش در يک ساخفار تلايق مي
شود

رابطه اي

پيش بيني کردن ,انعکاس دادن ،نظريه
دادن

دانش به موضوع جديد تعميم داده مي شود

انتزا ي سترش يافته
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 3-2-2-2بقه بندي حيطه روان حركتي
•

حيطه روان حركتي چه حيطه اي است؟ ت اوت حيطه روان حركتي با دي ر حيطه ها چيست؟

 -9سر ت يک ام در حيطه روان حركتي است .تجهيزات و يا ابزار براي انجام مهارت هاي روان حركتي الزم است.
 -2سنجش در اي حيطه به بيش از آزمون كاغذي و مداد نياز دارد.
 -3مهارت هاي روان حركتي براي تعيي مقدار تسلط نيازمند انجام رفت و مشاهده دن مي با د.

• ويژ ي ها و اخص هاي مهارت
• سرعت
• دقت
• تکرار پذيري
• تنوع شرايط و کاربرد
• تنوع وسايل و تجهيزات
• کنفرل حرکت
• کنفرل مکان
• کنفرل نيرو
• يادگيري تدريجي و مرحله اي
• مبفني بر تجارب گسفرده
• پايداري
• سازگار با يادگيري م ز محور
• کنفرل مف يرها
• عنصر اصلي شايسفگي

عالوه بر بلوم افراد ديگري در اين حيطه داراي نظريه يادگيري مي باشند,Simpson(1972) ,DAVE(1967) .
) Romiszowski(1999) ,Harrow(1972از جمله اين افراد مي باشند .تقسيم بندي  Daveدر اين حيطه از ساده ترين
نوع تقسيم بندي مي باشد .و معموالً از اين تقسيم بندي در طبقه سازي بلوم اسفااده مي شود .طبقه بندي هارو و سيم سون
براي مهارت آموزي بزرگ ساالن و آموزش نوجوانان و کودکان مناسب تر است .در جدول زير مقايسه اين طبقه بندي ها در
حوزه روان حرکفي ديده مي شود:
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جدول  7-2مقايسه تقسيم بندي حيطه هاي روان حركتي

Aziz

Dawson

Romiszowski

Harrow

Simpson

Dave

تشخيص ابزار و مواد

مشاهده

دانش اکفسابي

حرکت هاي بازتابي

ادراک

تقليد

دست ورزي با ابزار و
مواد

آزمون (سعي)

اعمال اجرايي

حرکفهاي مقدماتي-اساسي

تنظيم

اجراي مسفقل

کار ساده با ابزار

تکرار

انفقال

توانائي هاي ادراکي

پاسخ هدايت شده

دقت

شايسفه در کار با
ابزار

اصالح

خودکار سازي

توانائي هاي جسماني

مکانيزم

هماهنگي حرکات

خبرگي در کار با
ابزار

اسفحکام

تعميم

حرکت هاي ماهرانه

پاسخ آشکار پيچيده

عادي سازي

برنامه ريزي فعاليت
هاي کاري

تسلط

-

ارتباط غير گافاري

سازگاري

-

-

-

ابفکار

-

ارزشيابي خروجي و
برنامه ريزي بهبود

بقه بندي دَوِ)(DAVE

الف) مشاهده وتقليد:شاگرد رففار مربي که مش ول عمل به مهارت موردنظر است را مشاهده مي کند.
ب) اجراي عمل بدون کمک:وابسفگي شاگرد به مربي ناچيز مي شود تا آن جا که فقط هدايت و نظارت مربي الزم است.
ب )1-اجراي آگاهانه دسفورالعمل ها
ب )2-انفخاب بهفرين روش ها
ب )3-اجراي مکرر عمل بدون کمک(تثبيت)
ج) دقت در عمل:دراين مرحله شاگرد بايد مهارت مرحله قبل را با سرعت ودقت انجام دهد.
د) هماهنگي حرکات :دراين سطح شاگردتوانايي انجام دادن چندين حرکت را به طور همزمان به دست مي آورد.
ه) عتادي شتتتدن عمتل:شتتتاگرد در اين مرحلته بته انجتام کارهاي موزون ودقيق عادت مي کند .واغلب فعاليت هاي اوبدون
ترديد،راحت وبه طور خودکار و انعکاسي انجام مي گيرد(شعباني 1341صص)159-156

بقه بندي هارو

الف) حرکات بازتابي:اعمالي که درحضوربعضي محرک ها ،نا آگاهانه اتااق مي اففد.
ب) حرکات مقدماتي استاستي:حرکت هاي استاستي تشکيل ياففه از مجموعه اي ازحرکت هاي بازتابي که اساس حرکت هاي
ماهرانه پيچيده را تشکيل مي دهند(مثل راه رففن ودويدن)
ج) توانايي هاي ادراکي:دادن پاسخ مناسب به اطالعات دريافت شده ازراه حواس
د)توانايي هاي جسماني:رشدتوانايي هايکلي در زمينه هاي اسفقامت،قدرت،انعطاف پذيري وچاالکي
159

و) حرکت هاي ماهرانه:انجام اعمال پيچيده با درجه اي ازمهارت يا تسلط
ي) ارتباط غيرگافاري:ايجادارتباطاز طريق حرکت هاي پيچيده اي که احستتتاس نياز يا عالقه فرد را به فردي ديگر انفقال مي
دهد(.سيف1344صص)454-456

بقه بندي سيمپسون

الف) دريافت( آگاهي از کيايت اشياء)-1 :تحريک حسي -2انفخاب عالمت -3تبديل دريافت به عمل
ب) آمادگي -1:آمادگي ذهني(اطالع داشتتفن از مراحل انجام کار)  -2آمادگي بدني( آماده کردن،به حالت آماده در آوردن بدن
براي انجام دادن کاري) -3آمادگي رواني(ميل به کارگيري ابزار)
ج) پاستتخ هدايت شتده (رففار زيرنظر مربي) -1:تقليد(انجام يک کار شتتبيه نمونه ارائه شتده)-2تجربه خطا (تکرار کار تا انجام
صحيح)
د) خودکار شدن عمل:عادي شدن رففار ياد گرففه شده
و) رففار مرکب(رففار ماهرانه وبا صرف حداقل وقت وانرژي به دست مي آيد)-1:رفع عدم اطمينان (رففار بدون تزلزل ) -2رففار
مرکب خودکار (حرکات با نرمي وکنفرل ماهيچه ها انجام مي شود)
ه) تطبيق وابداع (ت يير رففار با توجه به ت يير وضعيت)

صرف نظر از نوع طبقه بندي سه سطح يا گام در انجام فر آيند آموزشي وجود دارد:
 -9تقليد :در اي سطح مربي ،م توي دانش را به ا تراک مي ذارد و مهارت را ارائه مي دهد .اي سطح زماني است كه ا ال ات
اساسي در مورد مهارت ارائه مي ود .اي ا ال ات ام حقايق ،ا ال ات زمينه اي ،مالحظات ايمني و از اي قبي مي با د.
سپس مربي مهارت هارا به مراح كوچک تقسيم مي كند و با ارائه آن به فرا يرنده اجازه مي دهد كه آن ها را كپي ،تقليد و انجام
دهند.
 -2تمري  :در اي سطح به فرا يرنده اجازه داده مي ود به تنهايي يا با كمک مربي چندي بار مهارت ،تمري

ود به فرا يرنده

بازخورد داده ود تا به مهارت پايه تسلط يابد.
 -3ادت :آخري سطح زماني است كه فرا يرنده در سطح خبر ي قادر به انجام مهارت است .ملکرد مهارت به صورت بيعي يا
بيعي ثانويه ) (Second Natureمي ردد.

مهارت ها و دانش از سطوح پايين شروع مي شوند و به سطوح باال و پيچيده ادامه پيدا مي کند .و در نهايت فراگيرنده فهم
انفقادي از عملکرد را خواهد داشت.
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توانائي هاي سطح باال

درک انتقادي از

مهارت و دانش پايه

مهارتهاي پيچيده

ملکرد

اگرچه ممکن استتتت حيطه روان حرکفي در ابفدا با حوزه فعاليت هاي فيزيکي مرتبط باشتتتد ولي امروزه در ارتباطات از قبيل
مهارت هاي تلاني ،گافگوي عمومي ،عمليات رايانه اي و ورود اطالعات مورد اسفااده قرار مي گيرد.
 بقه بندي )Fi nk (2003,2009برخالف طبقه بندي هاي پيشتين اين تقسيم بندي سلسه مراتبي نمي باشد .عالوه بر آن حيطه هاي مخفلف يادگيري (به جز
روان -حرکفي) را پوشتش مي دهد .اين تقستيم بندي همانند طبقه بندي اندرستون تأکيد آن بر فرايند فراشناخفي (يادگيري
يادگرففن) مي باشد.
جدول  2-2تقسيم بندي ياد يري فينک
•

بعضي از افعال

•

نام بردن فهرست

•

•

ت لي كاربرد ت سير

•

توصيف تل يق

•

•

•

•

•

•

خودارزيابي
خود ناسي
ت لي انتقادي

فهم و به ياد آوري

•

ت کر انتقادي خالق ,ح مسأله

•

ناخت خويش ،تعام با دي ران

پرسش ري ،پاسا به سؤاالت ،خود ياد يرنده

•

ک  1-2چرخه ياد يري فينک
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کاربرد

•

•

•

تلايق
ابعاد انساني

•

تشخيص و ت يير احساسات ،الئق و ارزش هاي خصي
•

دانش پايه

ايجاد ارتباط بي ايده ها موضو ات و افراد
•

•

توصيف

•

ابعاد

مراقبت

يادگيري چگونه يادگرففن

 3-2ايست ي حرفه اي

لي و بقه بندي هاي آن

انواع كار:

کار حرفه اي مبفني بر مهارت عملي -کار حرفه اي مبفني بر دانش -کار مبفني بر شايسفگي هاي غيرفني
تعريف ايست ي :توانائي انجام کار به طور مؤثر و کارا در يک محيط واقعي کار براساس اسفاندارد از قبل تعيين شده

سطح بندي ايست ي وهاب(وهبا) )2442

يکي از انواع سطح بندي شايسفگي هاي حرفه اي به صورت چهارمرحله اي مي باشد که شامل موارد زير مي باشد:
 -9آ اهي ) :(Awarnessدانستني هاي پايه ،داراي آ اهي و توانائي كار تنها ت ت سرپرستي – فهم سطح پايه ،تعيي  ،فهرست
نمودن ،تشخيص ،سؤال نمودن ،توانايي كسب ا ال ات و نيازمند سرپرست بودن.
 -2دانش ) :(Knowledgeدانش فني انجام كار ،توانائي انجام كار بدون سرپرستي به ور مستق  ،توصيف ،مشاركت ،توضيح ،كار با
است اده از خطوط راهنما و دانست در مورد زمان ارجاع به راهنم.
 -3مهارت ) :(Skillماهر و قادر به آموزش و هدايت دي ران ،برنامه ريزي و ت لي  ،پاسا وئي در برابر كارهاي خود ،سر و كار دا ت
با سطح وسيعي از كارها و فعاليت ها ،كشف راه ها جهت افزايش مشاركت خود و دي ران،فراهم نمودن خطوط راهنما و هدايت ،ارائه
ايست ي به دي ران ،تعيي چشم انداز بيروني.
 -1تسلط) :(Masteryخبر ي در انجام كار و آموزش دي ران ،ايجاد ،نو آوري ،ساز اري ،يب يابي ،هدايت و راهنمايي دي ران ،اقتباس
چشم انداز بلندمدت.

سطح بندي ايست ي (ميلر )9114

اين ستطح بندي شتايستفگي نيز چهار سطحي سلسه مراتبي مي باشد .سطح دانش ،شايسفه ،عملکرد و فعاليت از سطوح اين
تقستيم بندي مي باشد .در حوزه حرفه پزشکي ،پرسفاري و  ...از اين سطح بندي اسفااده مي شود .در شکل زير هرم يادگيري
ميلر مشاهده مي شود.
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ک  5-2سطح بندي ايست ي ميلر

163

 3-2ال وهاي ن ا ت سطوح ايست ي به سطوح اهداف ياد يري
با توجه به ستطوح بيان شتده در اهداف يادگيري و عملکردي به همراه ستطوح شتايسفگي ها سه الگوي نگاشت پيشنهاد مي
گردد .با توجه به تجارب ساير کشورها در آموزش هاي فني و حرفه اي و تجارب داخلي الگوي  1توصيه مي گردد.
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فراشناخت

آفريدن

عادي شدن

ارزشيابي

تبلور

دانش روندي

دانش ماهومي

هماهنگي

تحليل کردن

حرکات

سازمانبندي

فراشناخت
دانش امور واقعي

به کار بسفن

دقت

ارزش گذاري

دانش روندي
اجراي مسفقل

فهميدن

دانش ماهومي

دانش امور واقعي

تقليد

به ياد آوردن

جزء شايسفگي -علم ( دانش)

جزء شايسفگي -تاکر و عمل ( مهارت)

الگوي  -1طرحواره اجزاء شايسفگي و ارتباط آنها با سطوح شايسفگي

ک  6-2ال وي  -9رحواره اجزاء ايست ي و ارتباط آنها با سطوح ايست ي
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واکنش

دريافت

جزء شايسفگي -باور و ايمان (نگرش)

ک  7-2ال وي  -2رحواره اجزاء ايست ي و ارتباط آنها با سطوح ايست ي
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حافظه

م يط كار
مداخله

م صول
موجود

ابزار (ماشين)
محيط کار

مداخله

(ذخيره دانش-درک و فهم)

حقايق-مااهيم-الگوريفم-قواعد-اسفاندارد

مداخله

مداخله

(کيايت)

عملگر

پردازشگر

م صول

تقليد-اجراي مسفقل-دقت-عادت

تجزيه و تحليل-ترکيب-ارزشيابي

مطلوب

مداخله

مهار گر
اصلي-فرعي

دانش
مهارت

حسگر (دريافت و پايش)

باور و ايمان

توجه -دقت -تشخيص

ايست ي
مداخله

شايسفگي حرفهاي به توانائي انجام يک تکليف کاري (براساس يک حداقل توافق شدهاي) جهت توليد يک محصول گافه ميشود .شايسفگي ،نظامي از دانش ،مهارت و ايمان است که با توجه به
نوع اسفاندارد عملکرد و نحوه بهکارگيري اخالق حرفهاي به چهار سطح  ،آگاهي ،تبحر(مهارت) ،خبرگي و احسن تقسيمبندي ميشود .دانش مف يري بيشفر کمّي اما مهارت و ايمان مف يرهايي بيشفر
کياي هسفند .سطح شايسفگي و ارتباط اجزاء با اهداف عملکردي به ترکيب مورد نظر خبرگان دنياي کار بسفگي دارد .صالحيت حرفهاي ،مجموعهاي از شايسفگيها حرفهاي است که با توجه به
سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند گشت .محصول شامل کاال و خدمات به ماهوم عام است .مداخله تأثير مثبت يا مناي از علت بيروني در انجام يک فرآيند است.

ک  2-2ال وي  -3ارتباط اجزاء ايست ي حرفهاي و سطح آن
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انتخاب ابزارهاي سنجش با توجه به سطوح و نوع ايست ي و اجزاء آن
 2-1-2انتخاب ابزار براساس سطح ايست ي

در هنگام انفخاب ابزار ستنجش در دنياي كار توجه به نقطه شروع به سنجش بسيار مهم مي باشد .با توجه به نمون برگ
 1-9پيشتنهادي چهارم شتروع ستنجش از شتايستفگي هاي جزء مي باشد .اما در دنياي آموزش شروع سنجش از عناصر
شتايسفگي (دانش ،مهارت و نگرش) است  .کل شايسفگي هاي درون يک حرفه (شايسفگي هاي فني ،غير فني و عمومي)
ارزشيابي مي گردند .براي ش ل گواهينامه و براي حرفه در سطح صالحيت ملي مدرک صالحيت صادر مي گردد.

ک  1-2انواع ايست ي ها و اجزاء آن در ارز يابي
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 2-1-2انتخاب ابزار براساس سطح ايست ي

با توجه به تجارب علوم رففاري در اندازه گيري عملکرد و رففار کار آموزان و ن ا الت سطوح ايست ي ها به سطوح
اهداف ملکرديموارد ذيل براي انفخاب ابزارهاي ستنجش شتايستفگي کلي با اقفباس از اهداف عملکردي پيشنهاد مي
گردد:
جدول  1-2ابزارهاي اندازه يري و سنجش حيطه ناختي

بعد فر آيند شناخفي
دانش
بعد دانش و
مهارت
شناخفي
الف:
دانش امور
واقعي

مهارت هاي شناخفي

به ياد
آوردن

فهميدن

به کار بسفن

+
×

+


 +

ارزشيابي کردن

تحليل کردن

×



ب :دانش
+
+
+
×
ماهومي
▲
×× 
ج:
+
 +
 +

دانش روندي

د:
دانش
فراشناخفي

+





آفريدن



▲ ▲







●

جدول  94-2ابزارهاي اندازه يري و سنجش حيطه روان حركتي

تقليد

اجراي مسفقل

دقت

هماهنگي حرکت

عادي شدن

●

●

●

●

●

جدول  99-2ابزارهاي اندازه يري و سنجش حيطه ا ي

دريافت

واکنش

ارزشگذاري

سازمانبندي

تبلور

●

●

●

●◊

●◊

ابزارهاي آزمون و سنجش:

 +آزمون صتتتحيح-غلط × آزمون جور کردني  آزمون تشتتتريحي  آزمون کوتته-پاستتتخچند گزينه اي
مشتاهده ستنجش عملکردي  کارپوشته ■روبريک● فهرستت وارستي ▲نقشه ماهومي◊ مصاحبه ♦پرسش
شتتتااهي نمونه کار پروژه  آزمون 360درجه گزارش پژوهش موردي محک زني ارائه
ايااي نقش کارگروهي خودسنجي
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 6-2تکمي نمون برگ 9-2
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموز ي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و
كاردانش

نمون برگ  – 9-2ت ليالستاندارد ملکردكار

نام و نام خانواد ي

ماره ملي

كد حرفه

حرفه :

سطح صالحيت

كد وظي ه

وظي ه:

روه كاري

كد كار

كار:

سطح
ايست ي

 -9رايط انجام كار :

 – 2اخص هاي اصلي استاندارد ملکرد كار:

-3نمونه نقشه كار مراح پروژه رويه انجام كار :SOP

 -1ابزار ارز يابي:

 -5ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار:

 -6تکاليف كاري مرتبط در روه كاري:
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تاريا ارز يابي :
استاندارد ملکرد كار:

نوبت اول:

141

تدوي استاندارد ارز يابي حرفه

Evaluation Occupational Standard Development

پيماهن مرحله نهم :تدوين استاندا رد ارزشيابي کار
Task ٍEvaluation Standard Development

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد

روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

در اي مرحله استاندارد ارز يابي تکاليف كاري تدوي مي ردد .اي مرحله ام سطح بندي جزء ايست ي ها،
معيار ارز يابي و قضاوت در مورد ايست ي انجام كار ،ابزار و يوه سنجش مشخص مي ردد .م اسبه و تعيي
ايست ي با توجه به معيار قضاوت و ارز يابي توسط نرم افزار انجام مي پذيرد( .تکمي نمون برگ :) 9-1

جدول  9-1مقياس بندي رتبه اي  -ارز يابي ايست ي حرفه
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رديف

مقياس بندي ايست ي

م دوده انتظارات -مقياس بندي

مقياس بندي ايست ي (كار)

مقياس بندي ايست ي ( روه

جزء

ايست ي جزء

9

بلي  -خير

عدم شتايستتفگي :کسب نکردنحداقل
 45درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز
شتتايستتفه :کستتب حداقل  45درصتتد
انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد
نياز

نيازمند آموزش :نداشفن معيار نيازمند آموزش :نداشتتفن معيار
هاي مربوط به شايسفگي کار هاي مربوط به شايسفگي کار
شتتايستتفه :داشتتفن معيار هاي شتتايستتفه :داشتتفن معيار هاي
مربوط به شايسفگي کار
مربوط به شايسفگي کار

2

مقياس هاي 3, 2, 9

سطح مقياس  :1کسب نکردن حداقل
 60درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :2کستتب حداقل 60
درصتد و حداکثر  45درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
سطح مقياس  :3کسب کردن حداقل
 45درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز

نيازمند آموزش :کسب نکردن
حداقل  60درصد انفظارات در
سطح شايسفگي مورد نياز
شتتايستتفه :کستتب حداقل 60
درصتتد و حداکثر  45درصتتد
انفظارات در ستتطح شايسفگي
مورد نياز
شايسفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصد انفظارات در
سطح شايسفگي مورد نياز

نيازمند آموزش :کستتتب نکردن
حداقل  60درصتتد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز
شتتايستتفه :کستتب حداقل 60
درصتتتد و حداکثر  45درصتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتايستفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصتتد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

سطح مقياس  :1کسب نکردن حداقل
 40درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :2کستتب حداقل 40
درصتد و حداکثر  60درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :3کستتب حداقل 60
درصتد و حداکثر  40درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :4کستتب حداقل 40
درصتد و حداکثر  90درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
سطح مقياس  :5کسب کردن حداقل
 90درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز

کامالً نيازمند آموزش :کستتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کسب حداقل
 40درصد و حداکثر  60درصد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتد و حداکثر  45درصتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شايسفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

کامال نياز مند آموزش :کستتتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کستتب حداقل
 40درصتد و حداکثر  60درصد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتتد و حداکثر  45درصتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتايستفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصتتد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

3

مقياس هاي 2, 9
3,و1و5

كاري)
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رديف

مقياس بندي ايست ي
جزء

1

5

مقياس هاي 2, 9
3,و1و5

مقياس هاي 2, 9
3,و1

م دوده انتظارات -مقياس بندي

مقياس بندي ايست ي (كار)

مقياس بندي ايست ي ( روه

ايست ي جزء

كاري)

سطح مقياس  :1کسب نکردن حداقل
 60درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :2کستتب حداقل 60
درصتد و حداکثر  40درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
سطح مقياس  :3کسب کسب حداقل
 40درصتتتد و حداکثر  40در صتتتد
انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد
نياز
ستتتطح مقيتاس  :4کستتتب حداقل
90درصتتتد و حتتداکثر  90درصتتتد
انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد
نياز
سطح مقياس  :5کسب کردن حداقل
 60درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي باالتر از سطح مورد نياز

کامال نياز مند آموزش :کستتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کسب حداقل
 40درصد و حداکثر  60درصد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتد و حداکثر  45درصتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شايسفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

کامال نياز مند آموزش :کستتتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کستتب حداقل
 40درصتد و حداکثر  60درصد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتتد و حداکثر  45درصتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتايستفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصتتد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

سطح مقياس  :1کسب نکردن حداقل
 60درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز
ستتطح مقياس  :2کستتب حداقل 60
درصتد و حداکثر  40درصد انفظارات
در سطح شايسفگي مورد نياز
سطح مقياس  :3کسب کسب حداقل
 40درصتتتد و حداکثر  90در صتتتد
انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد
نياز
ستتتطح مقيتاس  :4کستتتب حداقل
90درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح
شايسفگي مورد نياز

کامال نياز مند آموزش :کستتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کسب حداقل
 40درصد و حداکثر  60درصد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتد و حداکثر  45درصتتد
انفظارات در سطوح شايسفگي
مورد نياز
شايسفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز

کامال نياز مند آموزش :کستتتب
نکردن حتتداقتتل  40درصتتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
نيازمند آموزش :کستتب حداقل
 40درصتد و حداکثر  60درصد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتتايستتفه  :کستتب حداقل 60
درصتتتد و حداکثر  45درصتتتد
انفظارات در ستتطوح شايسفگي
مورد نياز
شتايستفگي کامل :کسب کردن
حداقل  45درصتتد انفظارات در
سطوح شايسفگي مورد نياز
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نمون برگ  - 9-1ارز يابي كار (پيشنهاد )9
ماره

نام و نام خانواد ي
كد
حرفه
كد
وظي ه
كد كار

رديف

حرفه :

صالحيت

9L

وظي ه :

واحد كار

9

كار

استاندارد ملکرد كار:

سطح ايست ي

كار
مرحله

تاريا ارز يابي

ملي
سطح

صاحه  1از
1

كار

ايست ي(جزء )

سطح ايست ي

نوع ايست ي

ابزار سنجش

ارز ياب

1

دانش

2

2

نگرش

2

3

مهارت

3

4

نگرش

4

5

مهارت

5

6

نگرش

3

7

نگرش

1

8

مهارت

1

9

دانش

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ارز يابي نهايي كار
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3

تائيد كننده

ابزار تجهيزات

نمون برگ  - 9-1ارز يابي كار (پيشنهاد )2
نام و نام خانواد ي

ماره ملي
سطح

كد حرفه

حرفه :

صالحيت

كد وظي ه

وظي ه :

روه كار

كد كار

كار

رديف

مرا ح كار

تاريا ارز يابي

نوبت
اول

استاندارد ملکرد كار:
..........................................

G11

سطح
ايست ي

رايط ملکرد

نتايج ممک

(ابزار،مواد ،تجهيزات ،زمان ،مکان و
)...

1

2

3

4

5

6

شايسفگي هاي
غيرفني  ,ايمني,
بهداشت،
توجهات زيست
محيطي و نگرش

ارز يابي كار ( ايست ي)
معيار شايسفگي انجام کار :
کسب حداقل نمره  2از مراحل  ......و .......و ........
کسب حداقل نمره  2از بخش شايسفگي هاي غيرفني  ,ايمني ،بهداشت  ،توجهات زيست محيطي و نگرش
کسب حداقل ميانگين  2از مراحل کار
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استاندارد ( اخص ها داوري نمره دهي)

نمره

نمون برگ تكميل شده ارزشيابيكار (نمون برگ  -)1-9پيشنهاد 1
ماره

نام و نام خانواد ي
كد
حرفه
كد
وظي ه
كد كار

تاريا
ارز يابي

ملي

29294919

حرفه :

ما ينکاري مومي (كار ر ماهر)

1

وظي ه :

كار با ابزارهاي دستي

149

كار

سطح
صالحيت

واحد
كار

چک كردن اندازه هاي خطي و زاويه
اي روي قطعه كار

صاحه  1از
1

9L

استاندارد ملکرد كار:بررسي اندازه هاي فعلي و
زواويه اي روي قطعه كار با است اده از انواع مختلف
ابزارهاي اندازه يري با توجه به نقشه به نقشه به
ونه اي كه ابعاد حقيقي قطعه كار تعيي و ثبت ود.

3

سطح
ايست ي
كار

مهارت

نوع

ابزار

ايست ي

ايست ي

سنجش

1

1

توضيح دادن روش کار ابزارهاي اندازه گيري خطي و زوايه اي

درک

دانش

پرسش

بلي

2

1

توضيح دادن نحوه تنظيم و دقت وسيله اندازه گيري

درک

دانش

مشاهده

بلي

3

1

تشريح کردن روش به کارگيري اندازه گيري مفريک  -اينچي -درجه اي و راديان

مهارت

دانش

آزمون
کفبي

خير

4

1

توضيح دادن روش کاليبره کردن وسايل اندازه گيري

مهارت

دانش

مشاهده

بلي

5

1

توضيح دادن روش انفخاب وسيله اندازه گيري

درک

دانش

پرسش

بلي

6

1

تعيين کردن نوع وسيله

مهارت

مهارت

مشاهده

بلي

7

1

صار کردن وسيله اندازه گيري

مهارت

مهارت

مشاهده

بلي

8

1

توضيح دادن روش بکاريگري صحيح وسيله اندازه گيري

درک

دانش

آزمون
کفبي

خير

9

2

توضيح دادن روش گرففن وسيله اندازه گيري

درک

مهارت

مشاهده

بلي

10

3

توضيح دادن روش انفخاب وسيله

درک

دانش

پرسش

خير

11

3

به کارگيري صحيح وسيله اندازه گيري

مهارت

مهارت

مشاهده

بلي

12

3

خواندن وسيله اندازه گيري

مهارت

مهارت

مشاهده

بلي

13

3

تبديل کردن اندازه هاي مفريک به اينچي -اعشاري به کسري -درجه به راديان و بر
عکس

مهارت

مهارت

آزمون
کفبي

خير

14

3

ثبت کردن اعداد خوانده شده

مهارت

مهارت

آزمون
کفبي

خير

15

دقت کردن درنگهداري ابزار و تجهيزات

درک

نگرش

مشاهده

بلي

16

سکوت کردن و تميز بودن

درک

نگرش

مشاهده

بلي

17

مديريت داشفن در انفخاب مواد و تجهيزات

مهارت

مهارت

مشاهده

خير

18

برنامه ريزي کردن و تخصيص کارها

درک

مهارت

مشاهده

خير

19

به کارگيري تاکر سيسفمي

درک

مهارت

مشاهده

خير

20

پيروي کردن از رويه ها

درک

مهارت

مشاهده

خير

21

تحليل کردن اطالعات

مهارت

مهارت

پرسش

خير

22

انجام مراحل کار براساس توالي آن

درک

مهارت

مشاهده

بلي

رديف

مرحله

سطح

ايست ي(جزء )

كار

ارز ياب

34

شرط قبولي :حداقل شايسفگي هاي ( 4و )11نمره  3باشد و
نگرش60/0+ 1/0مهارت +دانش 3=>30/0
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ارز يابي نهايي
كار

#####

تائيد
كننده

ابزار تجهيزات

نمون برگ تكميل شده ارزشيابيكار (نمون برگ  -)1-9پيشنهاد 3

نام و نام خانوادگي

شماره ملي

كد حرفه

72231191

حرفه:

كد و يفه

15

و يفه:

كد كار

1511

كار

رديف

خ ا ش بي

مرحله

كار گر ماهر ماشين ابزار

ح صالح

توليد قطعات به روش تراشكاري
روتراشي

حش
نوع جزء

1

شرح و

2

کن ر ا دا ه

شايستگي

ا دا ه گ ر ب کو

ا
ب

واحد ک

سطوح جزء شايستگي ها

كار

L1

ا

يک

2
شرايط عملكرد

وا :

خم

ن10 :

شاخ

خم

اج ا  :کو

1

دا ع ل ر ک  :ا ج م و راشي

قضاوت و نمره

 -1خ ا
-

ر 10

صد3:
 -2خ ا

2
ر 20

صد2:
3

شرح

4

شرح ا واع ده

5
6

ه را

نظ

2

و فر ند راش
را

ده ا

7

نظ

8

شرح ا واع ک گ ر

9
10
11

3
4

12
13

رع
ک
ب

14

ه
ه

1و2و3

ا ب بر ن ل

ا

چ ي

خ يب

15

ه را

وح

ده ا ج

ا

ه
ا

شده ا و

شرح و
5

ه

ب شده ا و

ا و

ا ج م و راشي
نظ

ب شده ا و

رو ا

نظ ع

ظ جن

ا

ل گر

نظ عده و ان ا

ب

اب

ا
و ک بر

ا ب

ها عن

ا ني و ب س ک

فظ ک

ن م

ر

راش
16

ب

17

ک

18

ران اش و ا ج م وظ ف خو ا

راح

کر ن و و ن
ا

صرف جو ي

19

ب ک گر

20

ا ج م و راشي
گو

21

ب

22

ب وع
معيار  -1ک

شايستگي-2:

ک

گروه

ر

ه

ر

ه وا خ م و ب ص بون
جد د برا

اه ح
ن

ر

و راشي

شده
ربي

فرا ا ن ب وض

ر

ک خو ح ضر شدن

ر
ارزشيابي نهايي كار

حدا  %60ره ک ا ش بي
حدا

ره  2ا

ف

5و9و11و15و 19ج ء ش
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ي

نمره

وزارت آموزش و پرورش

نمون برگ  – 9-1ارز يابي كار

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموز ي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نام و نام خانواد ي

ماره ملي

كد حرفه

حرفه :

كد وظي ه

وظي ه :

كد كار

كار

رديف

پيشنهاد 4

مرا ح كار

تاريا ارز يابي

سطح صالحيت

نوبت اول

استاندارد ملکرد كار:

روه ارز يابي كار

سطح
ايست ي

رايط ملکرد
(ابزار،مواد ،تجهيزات ،زمان ،مکان و )...

نتايج ممک

نمره

استاندارد ( اخص ها داوري نمره دهي)
3

9

2
9
3

2

2
9
3

3

2
9
3

1

2
9
3

5

2
9
3

6

2
9

شايسفگي هاي
غيرفني  ,ايمني,
بهداشت،
توجهات زيست
محيطي و نگرش

ارز يابي كار ( ايست ي انجام كار)
معيار شايسفگي انجام کار :
کسب حداقل نمره  2از مراحل  ......و .......و ........
کسب حداقل نمره  2از بخش شايسفگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش
کسب حداقل ميانگين  2از مراحل کار
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بلي 
خير 

140

استاندارد ارز يابي حرفه

Evaluation Occupational Standard Development

پيماهن مرحله دهم  :تدوين نهایي استاندا رد ارزشيابي حرهف
)ّFinal Development of Evaluation Occupational Standard (Final Step

تدوي استاندارد ايست ي
حرفه

ت لي تکاليف كاري

تدوي استاندارد ارز يابي
حرفه

تدوي استاندارد ارز يابي
كارها

ت لي حرفه

راحي م هومي حرفه

نياز سنجي

لي حرفه

دنياي كار

ت لي استاندارد ملکرد

141

روه بندي كارها

راحي م هومي استاندارد
ارز يابي حرفه

در اي مرحله معيار سنجش و قضاوت روه هاي كاري جهت ا طاي واهينامه هاي ايست ي و ا طاي مدرک
صالحيت حرفه ايبراي حرفه تعيي مي ردد .سپس تدوي نهايي استاندارد ارز يابيصورت مي پذيرد (نمون برگ
هاي 9-94و  .)2-94م اسبه و قضاوت در مورد ايست ي انجام روه كاري و صالحيت حرفه اي بر اساس معيار هاي
تعيي

ده توسط نرم افزار انجام مي ود.

نمون برگ  9-94واهينامه ايست ي حرفه اي -روه كاري
نام و نام خانواد ي
كد حرفه
نام و كد روه
كاري

ارز ياب

ماره ملي

حرفه :

سطح صالحيت

تعداد كار

تاريا ارز يابي

9L
كارها:

تائيد كننده

ارز يابي نهايي

نمون برگ  2-94مدرک صالحيت حرفه اي (پيشنهادي )9
نام و نام خانواد ي
كد حرفه
تعداد وظايف

ارز ياب

حرفه :

ماره ملي
سطح صالحيت

تعداد كار

تاريا ارز يابي

9L
واهينامه ها:

تائيد كننده

ارز يابي نهايي

142

دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
دنياي كار-مرحله دهم :تدوي نهايي استاندارد ارز يابي حرفه
نمون برگ  2-94مدرک صالحيت حرفه اي (پيشنهادي )2
نام و نام خانواد ي:

تاريا ارز يابي :

ماره ملي:
كد:

نام حرفه در سطح

تعداد روه كاري

صالحيت:

:

سطح:

تعداد
كارها:

واهينامه ها
رديف

كد روه

نام روه

كاري

كاري

كد كارها

ماره

تاريا ا طاي

واهينامه

واهينامه

9
2
3
1
5
6
7
2
1
94
99
92
93
91
95
نام و نام خانواد ي

نام و نام خانواد ي

نام و نام خانواد ي

ارز ياب:

تائيد كننده:

ارز يابي نهايي:
امضاء

امضاء

معيار ا طاي مدرک :پس از كسب تمام واهينامه هاي روههاي كاري مشاغ زير مجمو ه مدرک ا طا مي ردد.
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امضاء و مهر
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پيوست :9م اهيم و تعاريف


آموزش و تربيت فني و حرفه اي )(TVET

آموزش در قلمرو دنياي کار جهت زمينه ستتازي ،آمادگي ،نگهداشتتت و ارتقاء شتت لي و حرفه اي را گويند .آموزش فني
وحرفه اي واژه اي جامع استت که به جنبه هاي از فر آيند آموزشتي ،دربرگيرنده ،مطالعه فناوري ها و علوم وابسفه ،کسب
نگرش ها و مهارت هاي عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقفصتتتادي و زندگي اجفماعي،
عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق مي شتتود .اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رستتمي ،غيررستتمي و ستتازمان
ناياففه است.


)(Job

واژه شت ل "استفخدام شتدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص"مي باشد .ش ل محدود به زمان و فرد کارفرما است.
شت ل مجموعه از کارها و وظايف مشخص است که در يک جايگاه خاص تعريف مي شود .يک شخص ممکن است در يک
حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل مفااوت داشفه باشد.


حرفه )(Occupation

مجموعه اي از مشتتاغل دنياي کار استتت که شتتباهت معقوالنه اي از نظر کارها ،دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد .حرفه
مشت وليت اصتلي فرد در طول زندگي است .اسفاندارد حرفه اي ،حداقل هاي مورد انفظار دنياي کار در يک حرفه را نشان
مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي کار استت (مانند حستابدار ،خانه دار ،جوشتکار ،پرسفار ،مهندس
ساخفمان) .اکثر حرفه ها در بخش هاي مخفلف وجود دارد در حالي که برخي از حرفه ها (مهندس معدن) مربوط به بخش
خاصتي استت.يک حرفه مجموعه اي از مشتاغل است که شباهت معقوالنه اي از نظر کارها ،دانش و توانائي هاي مورد نياز
دارد.


پست جاي

اه )(Post/Position

يک جايگاه به سطحي از يک ش ل يا حرفه در يک سازمان و يا يک بنگاه اقفصادي مرتبط مي باشد .و معموالً با عناوين
نشان داده مي شود(مثالً جوشکار درجه دو ،دففردار سطح  .)3هر ش ل داراي يک عنوان و يک جايگاه است ولي هر جايگاه
ممکن است چندين ش ل را پوشش دهد.


بخش)(Sector

بخش معرف گروهي از افراد است که داراي ويژگي اقفصادي مشابهي هسفند(مانند بخش اقفصاد -بخش معدن -بخش
کشاورزي).دو ماهوم حرفه و بخش اغلب با يکديگر خلط مي شوند .اکثر حرفه ها (حسابدار) در بخش هاي مخفلف وجود
دارد در حالي که برخي از حرفه ها (مهندس معدن) مربوط به بخش خاصي است .


دانش ):(Knowledge

پيامد کستتب و جذب اطالعات ،به واستتطه يادگيري را گويند .دانش مجموعه اي از حقايق ،اصتتول ،نظريه ها ،روش هاي
مرتبط با کار يا موضوع را گويند.


مهارت )(Skill

توانائي کاربرد دانش و دانش فني را براي انجام تکاليف شت لي و حل مستتاله را گويند .مهارت مي تواند به صتتورت فيزيکي
(همانند کار با ابزارها وسايل و  )...يا شناخفي (سطوح باال شناخفي از قبيل تاکر خالق ،مهارت حل مسأله و  .)...باشد.


ن

رش )(Attitude
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نگرش به توانائي هايي گافه مي شتتود که به جنبه احستتاستتي و عاطاي ،ارزش ،عاليق و نگرش مربوط مي شتتود .توانائي
مشارکت فعال توأم با عالقه مثالي از اين نوع توانائي است.


وظي

ه )(Duty

وظياه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را که در يک جايگاه ش لي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند،
وظياه نام دارد .براي مثال از وظايف اصتلي يک تعميرکار خودرو مي توان به تعمير ستيستفم مولد قدرت ،تعمير ستيسفم
انفقال قدرت و  ...اشتاره کرد .از تکنستين مکاترونيک انفظار مي رود نگهداري و تعميرات سيسفم هاي کنفرل عددي را به
عنوان وظياه انجام دهد.


تکليف كاري ): (Task

يک تکليف کاري فعاليت مشخصي است که داراي ابفدا و انفها مي باشد و شامل مراحل منطقي است .معموالً هر وظياه به
چندين تکليف کاري تقستيم مي شتود .به طور مثال از يکي از تکاليف کاري وظياه "تعمير ستيسفم مولد قدرت" ،تنظيم
سيسفم جرقه مي باشد.


چارچوب صالحيت ملي)(NQF

چارچوبي است که صالحيت ها ،مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مخفلف را به صورتي منسجم و همگون براساس
مجموعه از معيار ها و شتتاخص هاي توافق ش تده به هم ارتباط مي دهد .در اين چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش
ارزش ويژه اي داده مي شود .زمان و مکان يادگيري ارزش کمفري دارد.


سطح صالحيت )(Level of Qualification

سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا ش لي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي که تکاليف کاري بايد در آن
طراحي و تدوين گردد .نظام هاي ستطح بندي گوناگوني در بين کشورها وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي (حرفه اي)
پنج در نظر گرففه شتده است که به طبع آن تکنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد .صالحيت حرفه اي در
اروپا  EQFبه  4سطح تقسيم بندي شده است.
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)Iranian National Qualification Framework(IQF
Draft-2009
General & Higher Education
Year

TVET
Formal

Level

Ministry Of
Education

Higher
Education

Higher
Education

Non- Formal

Ministry Of
Education

Ministry Of
Labour

25
24

10
Ph D Degree

23

22
21

9

General Doctorate Degree

20
19

8

MS Degree

TVET MS
Degree

Level 6

7

BS Degree

TVET Bachelor
Degree

Level 5

18
17

16
15

Academic
Post Secondary

6

14

13

12

TVET
Post Secondary

Level 4

5

Level 3

4

11
10

Level 7

Technical
Diploma

Secondary Education

3

Vocational
Diploma

Level 2

Level 1

9
8

2

Middle Education

Entry Level
Certificate

7
6

5
4
3

Primary Education

1

2

Pre-School

1



معيار هاي تعيي سطح صالحيت كار :
 توافق در بازار كار استقالل انجام كار حجم دانش پيش نياز حجم مهارت پيش نياز مسئوليت انجام كار پيچيد ي انجام كار قاب پيش بيني بودن انجام كار (روتي بودن) -دامنه انجام كار



سطح ايست

ي انجام كار )(Level of Task Competency

صترف نظر از اين که يک تکليف کاري کار در چه ستطح صالحيت حرفه اي انجام مي شود ،انجام خود کار ممکن است با
کيايت مشتتخصتتي در محيط کار مورد انفظار با شتتد .ستتطح کياي شتتناخفه شتده از يک شتتخص در محيط کار را ستتطح
شتايستفگي مورد انفظار و نياز گويند .ستطح شايسفگي انجام کار معيار اساسي ارزشيابي مي باشد .در بين کشورهاي نظام
سطح بندي شايسفگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمو ترين آن ها به نظر مي رسد.


برنامه درسي فني و حرفه اي )(TVET Curriculum

برنتامته درستتتي آموزش فني و حرفه اي مجموعه از اهداف ،محفوا ،روش ،استتتفاندارد ،رويکردها ،فر آينده اي ياددهي و
يادگيري ،تجهيزات ،فضتا ،شايسفگي هاي ،مواد آموزشي ،ارزشيابي است که دانش آموز ،کار آموز يا مفربي را براي رسيدن
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به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد .دامنه شمول برنامه درسي در حوزه آموزش هاي فني
و حرفه اي دنياي کار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد .معموالً در نظام آموزش هاي فني کشتتورها ستته نوع استتفاندارد
مفصور مي شوند:
 استاندارد حرفه اي) ، (Occupational Standardايست ي يا مهارت كه توسط متوليان صنعت ،بازار كار و ات اديه،صنوف و  ...تهيه مي ود .در اي استاندارد ،وظايف ،كارها و صالحيت هاي هر

يا حرفه مورد توجه قرار مي

يرد.
 استاندراد آموز ي) (Educational Standardكه براساس استانداردهاي حرفه اي توسط ارائه دهند ان آموزش هايفني و حرفه اي تهيه مي ردد .در اي استاندارد و برنامه اهداف دروس ،م توا ،روش هاي تدريس ،تجهيزات
آموز ي و  ...در اولويت قرار دارد.
 استاندارد ارز يابي ) (Evaluation Standardكه براساس استاندارد حرفه اي و دي ر وام مورد توسط روهايمشتركي از حوزه هاي ونا ون تهيه مي ود و منجر به ا طاي واهينامه يا مدرک فني و حرفه اي مي ردد.


آموزش و تربيت مبتني بر ايست ي ):(CBTE

رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است که تمرکز بر شايسفگي هاي حرفه اي دارد .شايسفگي ها را به عنوان پيامد هاي
آموزشتي در نظر مي گيرد و فرايند نيازستنجي ،طراحي و تدوين برنامه درستي و ارزشيابي براساس آن ها انجام مي شود.
شتايستفگي ها مي تواند به شتايسفگي هاي فني (در يک حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و عمومي دسفه بندي
شتتود .رستتيدن کليه فراگيرندگان به حداقلي از کليه شتتايستتفگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي در اين
رويکرد مورد توجه قرار مي گيرد.



استاندارد حرفه اي ):(Occupational Standard

استفاندارد حرفه اي معياري و شتاخص هايي براي عملکرد در يک حرفه مي باشتد .در اسفاندارد حرفه اي چه موارد وجود
دارد:
 فعاليت موجود در حرفه -وظايف و كارها( -با روش هاي مختلف همچون ديکوم ،تجزيه ت لي مشاغ و ...استخراج مي ود)
-

رايط و ويژ ي هاي م يط كار (فيزيکي و )...

 دانش ،توانائي و ن رش م يط كار (با روش هاي ت لي كار و ).... معيار هاي ملکرد و استاندارد ارز يابي از كارها تجهيزات و وساي مورد نياز ر م يط كار مهارت هاي م وري و غيرفني م يط كار

برنامه درسي فني و حرفه اي ك ن ر ):(Holistic TVET Curriculum

برنامه درسي کل نگر در آموزش هاي فني و حرفه اي برنامه اي است که عالوه بر شايسفگي هاي فني در يک حوزه حرفه
اي به شتايستفگي هاي غيرفني (محوري) که مرتبط با حرف گوناگون استت تأکيد دارد و اين نوع از شتايسفگي هاي را به
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عنوان يک مؤلاه اصلي در فر آيند نيازسنجي در دنياي کار ،تدوين و طراحي اسفانداردهاي ،برنامه هاي درسي ،آموزشي و
ارزشيابي مورد توجه قرار مي دهد.
برنامه درسي
ايست ي هاي
فني

برنامه درسي
جامع (ك ن ر)
برنامه درسي
تل يقي
ايست ي هاي
غير فني



نظام بقه بندي بي المللي حرف و مشاغ

)(ISCO

استفاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل و حرف است که توسط سازمان جهاني کار ) (ILOهر بيست سال يک بار منفشر
مي گردد .آخرين نگارش اين اسفاندارد مربوط به سال  2004مي باشد که با  ISCO08شناخفه مي شود .نگارش هاي قبلي
آن  1964 ،1944و  1954بوده است .در اين اسفاندارد ،حرف و مشاغل براساس نوع و سطح مهارت دسفه بندي مي شود.
تعداد حرفه هاي تعريف شتده دنياي کار در  ISCO08در حدود  430حرفه است .وظايف و کارهاي هر يک از اين حرفه ها
در گروه هاي بزرگ شت لي به تازگي براساس اسفاندارد  2004توسط اين سازمان منفشر شده است .سازمان آمار ايران در
سال  1345براساس اسفاندارد  1944اطالعات بازار کار ايران را جمع آوري کرده است.
استاندارد بي المللي وضعيت ا ت ال )(ICSE

اين استفاندارد توستط ستازمان جهاني کار منفشتر مي شتود .آخرين نگارش اين اسفاندارد براي سال  1993است .در اين
اسفاندارد وضعيت ش لي به شش گروه تقسيم بندي شده است .کارفرمايان ،خوداشف االن ،حقوق بگيران از جمله اين موارد
مي باشند ).(ICSE93


استاندارد بقه بندي صنعتي كليه فعاليت هاي اقتصادي()ISIC

اين استفاندارد توستط دپارتمان اموراقفصتادي و اجفماعي ستازمان ملل مفحد تهيه مي شتود و آخرين نگارش آن در سال
 2004با نام  ISIC Rev.4منفشتر شتده استت .در اين استفاندارد فعاليت هاي اقفصادي به حدود بيست گروه تقسيم بندي
شده است.بخش توليد ،بخش معدن و  ...از جمله اين تقسيم بندي مي باشند.


حوزه ي

لي -حرفه اي (ابر حرفه) )(Field of Job/Occupation

به مجموعه اي از مشتتاغل و حرف مشتتابه و مرتبط با هم گافه مي شتتود که از نظر کار يا محيط کار داراي درجه اي از
شتباهت ،ارتباط کاري يا ستطح صالحيت و مهارت مي باشند .به عنوان مثال مي توان به گروه برق ،گروه تکنسين ها مي
توانند حوزه ش لي قلمداد گردند .حوزه حرفه اي شامل چند حرفه در زيرمجموعه خود مي باشد.



ايست ي ):(Competency
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مجموعته اثبات شتتتده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري براستتتاس استتتفاندارد را گويند.
شايسفگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دسفه شايسفگي هاي فني ،غيرفني و عمومي تقسيم بندي مي
شود .به اسفانداردهاي مهارتي که يه اين ماهوم توجه شده است ،اسفانداردهاي شايسفگي گافه مي شود.


چرخه ايست ي ):(Competency Cycle
حافظه (ذخيره دانش)

م يط كاري
مداخله

م صول
موجود

مداخله

ابزار (ماشين)
محيط کار

مداخله

حقايق-مااهيم-الگوريفم-
قواعد-اسفاندارد (کيايت )

عملگر

مداخله

پردازشگر

تقليد-اجراي مسفقل-دقت-
عادت

م صول
مطلوب

تجزيه و تحليل-ترکيب-ارزشيابي

مداخله

مهار گر
اصلي-فرعي

دانش
مهارت

حسگر (دريافت و پايش)

ايمان

توجه -دقت -تشخيص

ايست ي

مداخله

چرخه ايست ي حرفه اي (فني و غير فني)

 -نگارش اول

شايسفگي حرفه اي به توانائي انجام يک تکليف کاري (بر اساس يک حداقل توافق شده اي ) جهت توليد يک محصول گافه مي شود .شايسفگي ،نظامي از دانش ،مهارت و
ايمان است که با توجه به نوع اسفاندارد عملکرد و نحوه بکارگيري اخالق حرفه اي به چهار سطح و درجه ،آگاهي ،تبحر (مهارت ) ،خبرگي و احسن تقسيم بندي مي شود.
دانش مف يري بيشفر کمّي اما مهارت و ايمان مف يرهايي بيشفر کياي هسفند .صالحيت حرفه اي ،مجموعه اي از شايسفگي ها حرفه اي است که با توجه به سطح ،نوع و
وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند گشت .محصول شامل کاال و خدمات به ماهوم عام است .مداخله تاثير مثبت يا مناي از علت بيروني در انجام يک فرآيند است.



انواع ايست ي-نمايه انواع ايست ي ها در دنياي كار

191

شايسفگي هاي پايه غير فني
(کليه مشاغل و حرف)

کارآفريني
فناوري ارتباطات

ايست ي هاي غير
فني دنياي كار

مديريت منابع
کار گروهي
شايسفگي هاي اخفصاصي غير
فني (ش لي و حرفه اي)

تاکر سيسفمي
اخالق حرفه اي
دست ورزي و......

کار با ابزار هاي پايه

شايسفگي هاي ش لي و حرفه اي
(زندگي در دنياي کار)

ايمني و بهداشت

ايست ي هاي مومي
(نيازمند براي ك زند ي)

کاربا تجهيزات پايه

شايسفگي هاي پايه فني
(کليه مشاغل و حرف)

شناخت مشاغل
کارهاي پايه فني در
بخش هاي مخفلف
کار با مواد پايه

....

ايست ي هاي
فني دنياي كار

درون وظياه اي

ايست ي مورد
نياز يک فرد در
زند ي

درون ش لي

شايسفگي هاي اخفصاصي فني
(ش لي و حرفه اي)

درون حرفه اي

فرا حرفه اي

فرا بخشي

زند ي خصي
.....

زند ي اجتما ي

شايسفگي هاي خارج از دنياي کار

...
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نظام بي

المللي آموزش ISCED 97

نظامي استت بين المللي جهت ايجاد بستفر تبادل اطالعاتي و تطبيقي در نظام هاي آموزشتي کشورها -اين نظام در سال
 2011توستتط يونستتکو مورد بازنگري قرار خواهد گرفت .در نظام فعلي بين المللي آموزش راهنمايي ،مفوستتطه و کارداني
فني و حرفه اي با گروه هاي 5B ,2C,3C,4Bمشخص شده است.
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پيوست  -2آيي نامه نظام آموزش مهارت و فناوري -مصوب هيت وزيران 9314 2 9

مقدمه
آموزش هاي مهارت و فناوري به عنوان بنياني براي توانمندسازي سرمايه هاي انساني و تربيت نيروي انساني مؤمن ،مفخصص
و کار آفرين ،مفناسب با اسفعداده اي افراد و نياز بازار کار با اسفااده بهينه از ظرفيت بخش هاي مخفلف بومي اعم از دولفي و
غيردولفييکي از اولويت هاي راهبردي براي سر آمدي ايران اسالمي در منطقه و جهان است .با اين رويکرد تدوين نقشه راه نظام
مهارت و فناوري در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شده است .در اين راسفا طراحي ساخفار نظام جامع مهارت و فناوري با
سه زير نظام " آموزش مهارت و فناوري"" ،صالحيت حرفه اي" و "نظام احراز اشف ال" در دسفور کار قرار گرفت که در مرحله
نخست نظام " آموزش مهارت و فناوري" با تصويب هيئت وزيران به وزراتخانه هاي مرتبط ابالغ گرديد .آن چه در پي مي آيد
مشروح کامل آيين نامه مذکور است.
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمّد و آل محمّد"
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجفماعي -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري -وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/4/1بنا به پيشنهاد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتما يو به اسفناد اصل يکصد و سي و
هشفم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي ماده ( )21قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
 مصوب  – 1349 -آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري را به شرح زير تصويب نمود:آيي نامه نظام آموزش مهارت و فناوري
ماده :9نظام آموزش مهارت و فناوري شامل آموزش هايي است که با هدف ارتقا و انفقال دانش کار و فناوري ،به هنگام کردن
مهارت هاي ش لي و افزايش مسفمر و فزاينده بهره وري در تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزش هاي
رسمي و آموزش هاي تکميلي بين سطوح طراحي و اجرا مي شود و با اسفااده از فناوري هاي آموزشي روز و ظرفيت هاي
آموزشي محيط کار ،افراد را براساس اسفانداردها و صالحيت هاي ش لي و با تأکيد بر اخالق حرفه اي براي احراز ش ل ،حرفه
و کسب و کار تا سطح مطلوب تربيت مي نمايد.
ماده :2نظام آموزش مهارت و فناوري مبفني بر اصول زير مي باشد:
الف  -جامعيت و انسجام در سياسفگذاري ،برنامه ريزي ،گسفرش ،نظارت و پشفيباني در تمام سطوح تحصيلي اعم از آموزش
هاي رسمي و آموزش هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي به گونه اي که نيازهاي نيروي انساني بازار کار را بر آورده نمايد.
ب  -انعطاف و پويايي الزم مفناسب با مقفضيات حوزه هاي ش لي ،شرايط محيطي ،بومي و آمايش سرزمين ،اسفعداد و عاليق
مفقاضيان ،فناوري و امکانات حال و آينده و تنوع روش هاي اجرا و نو آوري.
پ -هماهنگي کامل با سياست هاي کالن ،سند چشم انداز بيست ساله ،برنامه هاي پنج ساله توسعه ،نقشه جامع علمي کشور
و ساير نظام هاي آموزشي.
ت ت اسفقالل کامل در برنامه ريزي ،گسفرش ،مميزي ،اسفانداردسازي ،نظارت و ارزيابي و تدوين ضوابط اجرا.
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ث :به روز بودن محفوا و شيوه هاي آموزش مهارت و فناوري براساس نفايج پژوهش هاي کاربردي و فناوري نوين از طريق فر
آينده اي آموزشي ضمن ارتباط مسفمر با مجامع بين المللي مفناسب با تحوالت نظام اشف ال.
ج ت مشارکت ،تعامل ،به کارگيري ظرفيت ها و امکانات آموزشي دسفگاه هاي اجرايي در تمامي مراحل (از تعيين نياز حوزه
هاي ش لي تا طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي).
چ ت فراهم نمودن زمينه آموزش مادام العمر افراد جامعه در حوزه هاي تخصصي ش لي.
ماده  :3مفقاضيان آموزش مهارت و فناوري پس از طي نمودن مراحل نظري و دانش پايه ،بخش مهارتي دوره را در محيط کار
واقعي و يا شبيه سازي شده زيرنظر مدرساني که از ميان مفخصصان و مديران بخش کار انفخاب مي شوند ،طي مي نمايند.
ماده  : 1اهداف نظام آموزش مهارت و فناوري به شرح زير تعيين مي شود:
الف ت تربيت و افزايش کار آيي و اثربخشي نيروي انساني مورد نياز در بخش هاي مخفلف صنعت ،کشاورزي ،خدمات و فرهنگ
و هنر براساس اسفانداردهاي ش لي ،فرهنگ ارزشي ت بومي و نياز بازار کار داخلي و تقاضاي بازارهاي منطقه اي و بين المللي
مفناسب با نظام اشف ال کشور.
ب ت اشاعه و نهادينه سازي فرهنگ کسب و کار مبفني بر اسفعداد ،ذوق ،دانش ،مهارت ،فناوري ،تخصص ،توانايي و کار آفريني
با رويکرد ارزش هاي اسالمي و اخالق حرفه اي.
ماده  : 5مأموريت هاي نظام آموزش مهارت و فناوري به شرح زير تعيين مي شود:
الف ت توسعه کمي و کياي آموزش هاي مهارت و فناوري مبفني بر پژوهش هاي کاربردي و آمايش سرزمين با بهره گيري از
ظرفيت بخش هاي مخفلف کشور اعم از دولفي،عمومي ،تعاوني و خصوصي با رويکرد تقاضا محور و در تعامل مسفمر و مؤثر با
نهاده اي بين المللي.
ب ت طراحي و تدوين نمونه ها و روش هاي انعطاف پذير در آموزش هاي مهارت و فناوري تقاضا محور.
پ ت نيازسنجي مسفمر آموزشي مبفني بر آمايش سرزمين و برنامه ريزي ،سازماندهي و هدايت آموزش هاي مهارت و فناوري
با توجه به نظام هاي آموزشي بين المللي.
ت ت معرفي و هدايت فارغ الفحصيالن آموزش مهارت و فناوري به بازار کار از طريق تعامل با بخش دولفي و غيردولفي و براساس
ظرفيت ها و فرصت هاي ش لي شناسايي شده و توانمندي هاي فارغ الفحصيالن.
ث ت تأمين نياز آموزشي حوزه هاي ش لي تا باالترين سطوح آموزش عالي مهارت و فناوري براساس تحوالت فناوري و فراهم
کردن زمينه آموزش مادام العمر.
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ج ت فراهم نمودن امکان تجميع دوره هاي آموزش تکميلي بين سطوح تحصيلي و معادل سازي با دوره ه اي رسمي.
ماده :6دوره هاي آموزشمهارتوفناوريدربخش هايدولفي،عمومي،تعاونيوخصوصيودرسطوحمحلي،ملي،منطقه ايوبين
الملليطراحيواجرا مي شود .اين آموزش ها در حوزه هاي صنعت (نات ،معدن ،انرژي ،صنايع غذايي ،فناوري ،پزشکي ،ارتباطات
و فناروي اطالعات و موارد مشابه) ،کشاورزي (شيالت و آبزيان ،منابع طبيعي ،دام روري ،دام زشکي ،زراعت و باغباني و موارد
مشابه) ،خدمات (ورزش ،اقفصاد ،مديريت و تجارت ،گردشگري ،آموزش ،نظامي و امنيفي و موارد مشابه) و فرهنگ و هنر (امور
فرهنگي ،رسانه ،صنايع دسفي ،هنرهاي تجسمي ،سينما ،موسيقي ،تئاتر و موارد مشابه) تعريف مي شود.
ماده  : 7به منظور هماهنگي بين دسفگاه هاي اجرايي ،شوراي سياسفگذاري و برنامه ريزي سازمان ملي مهارت و فناوري که
از اين پس به اخفصار «شورا» نامي ده مي شود .با ترکيب زير تشکيل مي شود:
 -1وزير تعاون ،کار و رفاه اجفماعي (رئيس شورا)
 -2رئيس سازمان ملي مهارت و فناوري (دبير شورا)
 -3معاون ذيربط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 -4معاون ذيربط وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -5معاون ذيربط وزير صنعت ،معدن و تجارت
 -6معاون ذيربط وزير جهاد کشاورزي
 -4معاون ذيربط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -4رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
 -9رئيس دانشگاه جامع علمي و کاربردي
 -10رئيس دانشگاه فني و حرفه اي
ماده :2سازمان ملي مهارت و فناوري مسئول اجراي مصوبات شورا ،يک ارچه سازي ،هدايت و اعفالي آموزش هاي مهارتي و
اسفقرار نظام جامع مهارت و فناوري از طريق سه زيرنظام آموزش مهارت و فناوري ،صالحيت حرفه اي و شرايط احراز اشف ال
مي باشد.
تبصره ت دسفگاه هاي مفولي آموزش هاي مهارت و فناوري کشور از جمله سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ،دانشگاه جامع
علمي–کاربرديودانشگاهانيوحرفه ايدرچارچوبوظاياماده (،)1زيرنظرشورامي باشند.
ماده  : 1نظام آموزش مهارت و فناوري مشفمل بر نظام هاي فرعي ذيل است:
الف ت آموزش عالي و مهارت و فناوري
ب ت آموزش فني و حرفه اي (دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي)
ماده  :94ارکان آموزش عالي مهارت و فناوري به شرح زير تعيين مي شود:
الف ت دانشگاه جامع علمي ت کاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي.
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ب ت کارگروه هماهنگي برنامه ريزي درسي و آموزشي آموزش عالي مهارت و فناوري به عنوان مرجع تدوين برنامه هاي آموزشي
و درسي ،تعيين شيوه ها و اسفانداردهاي آموزشي براي نظام آموزش عالي مهارت و فناوري که زيرنظر شوراي برنامه ريزي
درسي و آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تشکيل مي شود.
پ  -کارگروه هماهنگي گسفرش آموزش عالي و مهارت و فناوري به عنوان مفولي سياسفگذاري در توسعه تمامي سطوح آموزش
هاي عالي مهارت و فناوري مبفني بر آمايش سرزمين براي نظام آموزش عاملي مهارت و فناوري که زيرنظر شوراي گسفرش
آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تشکيل مي شود.
ت ت شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي مهارت و فناوري به عنوان مفولي تدوين اسفانداردها ،هدايت ،نظارت ،ارزيابي و
اعفباربخشي مراکز مجري در تمامي سطوح تحصيلي آموزش هاي مهارت و فناوري.
ث ت هيئت هاي امنا و هيئت مميزي مرکزي آموزش هاي مهارت و فناوري به عنوان مفولي سياسفگذاري امور تشکيالتي ،مالي
و معامالتي ،هيئت هاي علمي و مدرسان که توجه ويژه اي را به شناسايي و اسفااده از مدرسان خبره خواهد شد.
تبصره –  1براي سازمان دهي بهينه وجلوگيري از تمرکز امورکارگروه ها ،شوراهاو هيئت هايمذکوردراين ماده،تشکيل کميسون
ها،گروه هاوکارگروه هايفخصصي،ملي،منطقه اي واسفاني در سازمان ملي مهارت و فناوري با تأييد شورا يا کارگروه مربوط مجاز
است.
تبصره  2-احکام اعضاي شوراها ،کارگروه و هيئت هاي موضوع اين ماده توسط وزير علوم ،تحقيقات و فناوري صادر مي شود.
ماده  :99مقاطع ،سطوح ،مدارک و گواهينامه ها در نظام آموزش عالي مهارت و فناوري به شرح زير تعيين مي شود:
الف -عناوين دوره هاي عالي مهارت و فناوري در اين نظام به ترتيب کارداني فني ،مهندسي فناوري ،مهندسي فناوري ارشد و
مهندسي فناوري خبره است که به ترتيب هم تراز سطوح کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکفري در نظام آموزش نظري
است.
ب -عناوين دوره هاي آموزشي با ماهيت غير فني شامل کارداني حرفه اي ،کارشناسي حرفه اي ،کارشناسي حرفه اي ارشد و
کارشناس حرفه اي خبره خواهد بود.
تبصره  :1دانشجويان دوره هاي عالي سطوح مخفلف تحصيلي نظام مهارت و فناوري همانند دانشجويان نظام آموزش نظري از
مزايا و تحصيالت قانوني نظير معافيت تحصيلي برخوردار هسفند.
تبصره  :2حداقل سهم آموزش هاي مهارتي در محيط کار که بر اساس ممارست و تمرين عملي شکل مي گيرد ،براي مقاطع
مخفلف تحصيلي نظام آموزش عالي مهارت و فناوري ،شصت درصد کل دوره خواهد بود.
ماده  :92سطوح تحصيلي در هر دو نظام آموزش عالي نظري و نظام آموزش عالي مهارت و فناوري از نظر ارزش هم تراز بوده
و فارغ الفحصيالن هر يک از سطوح تحصيلي در اين دو نظام مي توانند براساس شرايط عمومي و اخفصاصي پذيرش ،در سطوح
باالتر در هر يک از دو نظام ادامه تحصيل دهند.
ماده  :93دوره هاي آموزش عالي مهارت و فناوري در دانشگاه جامع علمي–کاربردي ودانشگاه فني وحرفه اي اجرا خواهد
شدومدارک تحصيلي اين دوره ها توسط وزارت علوم،تحقيقات وفناوري واز طريق دانشگاه جامع علمي–کاربردي و دانشگاه فني
وحرفه اي صادرمي شود.
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تبصره  : 1دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي نظام آموزش نظري مي توانند با رعايت اسفانداردهاي نظام آموزش عالي مهارت و
فناوري و با مجوز شوراي هماهنگي گسفرش آموزش عالي مهارت و فناوري ،مجري دوره هاي آموزشي اين نظام شوند.
تبصره  :2دارندگان مدارک تحصيلي و گواهينامه هاي آموزشي اين نظام از تمامي مزاياي قانوني اشف ال و دريافت تسهيالت
برخوردار هسفند.
ماده  :91سنجش و پذيرش دانشجو در تمام مقاطع آموزش عالي مهارت و فناوري مطابق با مصوبات شوراي برنامه ريزي درسي
نظام آموزش عالي مهارتي و قوانين پذيرش در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد.
ماده  :95به منظور ارتقاء بهره وري نيروي کار ،افزايش دانش و مهارت ،ارتقاء ش لي و حرفه اي مطابق با فناوري روز دوره هاي
آموزشي تکميلي بين سطوح تحصيلي در شروع و يا حين کار در محيط کار ،کارگاه و يا مراکز آموزش ارائه مي شود .اين آموزش
ها در قالب پودمان ها يا بسفه هاي آموزشي از هر سطح ورودي تا عالي ترين سطح ،طراحي و اجراء مي شود.
تبصره  : 1آموزش هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي به دريافت گواهينامه منجر مي شود.
تبصره  : 2حداقل سهم آموزش هاي مهارتي در محيط کار که بر اساس ممارست و تمرين عملي شکل مي گيرد ،براي دوره
هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي هافاد درصد کل دوره خواهد بود.
ماده  :96چنانچه فردي تمامي پودمان ها يا بسفه هاي آموزشي مفوالي و مرتبط تکميلي بين سطوح تحصيلي را با موفقيت
بگذراند ،مي تواند طبق مصوبات و آئين نامه هاي کارگروه هماهنگي برنامه ريزي درسي و آموزشي در نظام آموزش مهارت و
فناوري مورد ارزيابي قرار گرففه و موفق به اخذ مدرک تحصيلي مرتبط شود.
تبصره  : 1ارزيابي و تعيين سطوح صالحيت هاي حاصل از تجربه ،اسفعداد و ممارست و اعطاي مدرک به آن در نظام صالحيت
حرفه اي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تبصره  : 2پودمان ها يا بسفه هاي آموزشي به صورت مهارتي پايه و مهارتي تخصصي ،مرتبط با يک حوزه ش لي است و موفقيت
در هر يک از اين پودمان ها يا بسفه هاي آموزشي منجر به صدور گواهينامه مهارت مي شود.
تبصره  : 3براي اسفااده از ظرفيت اين آموزش ها ،کارکنان دولت در جهت ارتقاء و توانمندسازي مهارتي آنان در اولويت مي
باشند.
ماده  :97دوره هاي آموزش تکميلي بين سطوح تحصيلي در سازمان آموزش فني و حرفه اي و يا دانشگاه جامع علمي–
کاربردياجراخواهدشدوگواهينامه هايدوره هاي آموزشفکميليبينسطوحفحصيليکهدرقالب ودمان هايابسفه هاي آموزشيارائهمي
شود،درهرسطحيفوسطسازمان آموزشاني و حرفه اي و يا دانشگاه جامع علمي–کاربرديصادرمي شود.
ماده  :92داوطلبان دوره هاي آموزش تکميلي بين سطوح تحصيلي که داراي شرايط عمومي آموزش مي باشند با رعايت سلسله
مراتب آموزشي مربوط مي توانند در اين دوره ها شرکت نمايند.
ماده  :91دوره هاي آموزشي کارکنان دولت که در چارچوب نظام آموزش مربوط طراحي شده است در قالب ماده ( )10اين
آيين نامه تدوين و در مراکز مجري آموزش هاي علمي–کاربرديوابسفهبهدسفگاهذيربطفحفنظارتدانشگاهجامععلمي–
کاربردياجرامي شود.
تبصره  : 1دوره هاي آموزشي که در چارچوب مقررات نظام آموزشي کارکنان به اخذ مدرک تحصيلي با ارزش اسفخدامي،
پودمان هاي آموزشي و گواهينامه منجر مي شود ،براساس اسفانداردهاي نظام صالحيت حرفه اي ارزيابي مي شود.
تبصره  : 2دسفورالعمل اجراي اين ماده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و سازمان ملي مهارت و
فناوري ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
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ماده  :24ضوابط و برنامه هاي اجرايي دسفگاه هاي مخفلف در خصوص تأمين نيروي انساني مورد نياز ،بايد مفناسب با نظام
آموزش مهارت و فناوري و صالحيت هاي حرفه اي تعيين و تدوين شود .اين ضوابط و برنامه ها شامل به کار گيري ،آموزش
هاي مهارتي در شروع خدمت ،ادامه خدمت و ارتقاء توانمندي نيروي انساني در حوزه هاي مخفلف مي باشد.
تبصره  :1کارگروه دسفگاه ها موظاند پيش از راه اندازي سامانه ها و فناوري هاي جديد ،در يک زمان مقرر ،پودمان ها و بسفه
هاي آموزشي مرتبط را جهت آموزش نيروي انساني مورد نياز ،در تعامل با نظام آموزش مهارت و فناوري ارائه نمايند.
تبصره  : 2دسفگاه هاي دولفي و غيردولفي موظاند در به کارگيري نيروي انساني مورد نياز ،صالحيت هاي حرفه اي کسب شده
از طريق آموزش هاي مهارت و فني و حرفه اي را لحاظ نمايند .ضوابط مربوط به ايجاد تسهيالت و اولويت بخشي در به کارگيري
آموزش ديدگان و مهارت آموزان نظام آموزش مهارت و فناوري در نظام اشف ال (شرايط احراز اشف ال) ،ارائه خواهد شد.
تبصره  :3امکانات و اعفبارات الزم جهت اجراي آموزش هاي مهارتي مورد نياز از محل اعفبارات دسفگاه مربوط تأمين مي شود.
تبصره  : 4تسهيالت ويژه اي که در راسفاي جهت دهي آموزش براي ايجاد اشف ال و توسعه فناوري هاي محيط کار و توسعه
اقفصاد تخصص محور در اخفيار دانشجويان و مهارت آموزان اين نظام قرار خواهد گرفت ،پس از تصويب در شورا ابالغ خواهد
شد.
ماده  :29آموزش هاي دوره هاي مهارت و فناوري اعم از رسمي و تکميلي بين سطوح تحصيلي مي تواند به روش هاي حضوري،
نيمه حضوري ،الکفرونيکي و يا ترکيبي اجرا شود هر يکي از اين روش ها مي تواند شامل آموزش هاي ترمي ،پودماني ،تک
پودمان و دوره هاي تخصصي خواهد بود.
تبصره  :برنامه ريزي و اجراي تمام شيوه هاي آموزش مهارت و فناوري بايد مبفني بر ت ييرات فناوري هاي روز و نياز بازار کار
باشد و با محوريت آموزش در محيط کار و اسفااده از فناوري هاي شبيه سازي در فضاي حقيقييا مجازي ،طراحي و اجرا شود.
ماده  :22منابع در آمدي نظام آموزش مهارت و فناوري از محل شهريه دوره هاي رسمي و تکميلي بين سطوح تحصيلي ،هدايا،
کمک ها و موقوفات اشخاص حقيقي و حقوقي ،عوايد حاصل از فروش اموال و حق دانش فني ،سهم دسفگاه هاي اجرايي در
امر آموزش و پژوهش و همچنين تسهيالت اعفباري تامين مي شود و براساس مصوبات هيئت امناي سازمان و در چارچوب
آئين نامه هاي مالي و معامالتي دانشگاه ها و قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه قابل هزينه است.
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پيوست  -3آئي نامه صالحيت حرفه اي– هيأت وزيران
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجفماعي-وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
وزارت صنعت ،معدن و تجارب – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
وزرات آموزش و پرورش – وزارت جهاد کشاورزي– وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1391/4/23بنا به پيشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجفماعي و به اسفناد اصل يکصد و سي
و هشتفم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي ماده ( )21قانون برنامه  5ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ايران – مصوب  -1349آيين نامه نظارت صالحيت حرفه اي را به شرح زير تصويب نمود:
آيي نامه نظام صالحيت حرفه اي
ماده  -1اصطالحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف) نظام مهارت و فناوري :نظام جامع مهارت و فناوري شتامل سته زير نظام " آموزش مهارت و فناوري ،صالحيت حرفه
اي و شرايط احراز اشف ال"
ب) صالحيت حرفه اي :مجموعه اي از شايسفگي ها شامل دانش ،مهارت و نگرش که به تناسب هر ش ل يا حرفه تعيين و
تستط فرد در فرايندهاي آموزشي و تجربي در محيط هاي آموزشي ،کاري و جامعه کسب شده و تبديل به رففار حرفه اي
مي شود.
ج) نظام صتتالحيت حرفه اي :مجموعه اي از عناصتتر و فرايندها که زمينه الزم براي تحقق س تياستتت ها ،خط مش تي ها و
اسفانداردهاي صالحيت به منظور اعفباربخشي به صالحيت حرفه اي نيروي انساني فراهم مي کند.
د) استفاندارد ستطوح صتالحيت حرفه اي :شتامل روش ها و معيار هاي احراز سطوح صالحيت حرفه اي نيروي انساني در
بخش هاي مخفلف صنعت ،خدمات ،کشاورزي ،فرهنگ و هنر مي باشد.
ه) دسفگاه هاي اجرايي :دسفگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوري.
و) شتتورا :شتتوراي ستتياستتفگذاري و برنامه ريزي ستتازمان ملي مهارت و فناوري موضتتوع ماده ( )4تصتتويب نامه شتتماره
/162433ت 44334هت مورخ  90/4/15که عالي ترين مرجع تصميم گيري در نظام صالحيت حرفه اي است.
تبصره – دبيرخانه شورا در سازمان ملي مهارت و فناوري مسفقر مي باشد.
ماده – 2اهداف و مأموريت هاي نظام صالحيت حرفه اي به شرح زير مي باشد.
الف -ايجاد بستفر مناستب براي گستفرش و ارتقاء شتايسفگي هاي حرفه اي و ارزيابي توانمندي هاي سرمايه هاي انساني
جهت پيشرفت مسفمر در سطوح مخفلف صالحيت حرفه اي براي کسب شايسفگي احراز ش ل.
ب -رسميت بخشي به انواع صالحيت هاي حرفه اي در سطوح ملي و بين المللي
ج -اسفانداردسازي فرايندهاي مرتبط با ارزيابي گواهي نامه هاي آموزشي ،مدارک تحصيلي و تجربيات مسفند جهت احراز
صالحيت حرفه اي
د -انطباق و تعيين ارتباط منطقي بين سطوح مخفلف آموزش نظري و مهارتي و سطوح مخفلف صالحيت حرفه اي
ه) بهبود ارتباط مسفمر و اثربخش بين نظام شرايط احراز اشف ال ،نظام آموزش نظري و نظام آموزش مهارت و فناوري.
و -هماهنگي دسفگاه هاي مخفلف با سازمان ملي مهارت و فناوري به منظور تهيه و تصويب اسفانداردهاي صالحيت حرفه
اي مشاغل مرتبط.
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ز -تعيين معيار ها و شاخص هاي بهبود کيايت در سطوح مخفلف صالحيت حرفه اي
ح -تعيين دسفورالعمل و راهنما براي ارزيابي نياز فراگيران در حوزه هاي صالحيت حرفه اي.
ماده -3استفانداردها و معيار هاي ستطوح صالحيت حرفه اي براساس نظام طبقه بندي مشاغل کشور توسط سازمان ملي
مهارت و فناوري حداکثر ظرف شش ماه تدوين و ابالغ مي شود.
ماده -4اسفانداردهاي آموزش و برنامه ريزي درسي نظام آموزش مهارت و فناوري موضوع تصويب نامه شماره /162433ت
44334هتتتت  1390/4/15بايد براساس شاخص ها و معيار هاي اسفانداردهاي سطوح صالحيت حرفه اي موضوع اين آيين
نامه تدوين شود.
متاده -5صتتتالحيتت هتاي حرفته اي مفنتاستتتب بتا دانش ،مهتارت و نگرش مورد نياز هريک از حرفه هاي بخش هاي
صنعت،خدمات،کشاورزي و فرهنگ ،حداکثر مشفمل بر ( )10سطح (5سطح پايه 4 ،سطح عالي و  1سطح خبرگان خاص)
طبقه بندي مي شود .سطوح صالحيت حرفه اي و شاخص هاي دسفيابي به هر سطح صالحيت مطابق جداول پيوست که
به مهر دففر هيئت دولت تاييد شده است ،مي باشد.
تبصره -1سطوح صالحيت حرفه اي ()4(،)4و( )9از طريق شرايط خبرگي نيز قابل احراز مي باشد که دسفورالعمل اجرايي
آن توسط شورا تصويب و ابالغ مي شود.
تبصتره -2سمت هاي مديريت سياسي که به عنوان مقام در مديريت خدمات کشوري محسوب مي شوند مي توانند سطح
صالحيت ( )10را کسب نمايند .دسفورالعمل سطح اعطاي اين سطح توسط شورا تصويب و ابالغ خواهد شد.
ماده -6استفانداردهاي ستنجش صالحيت حرفه اي بر مبناي اسفانداردهاي سطوح صالحيت حرفه اي توسط دسفگاه هاي
ذي ربط تهيه و پس از تصويب شورا ابالغ خواهد شد.
ماده -4ستنجش صالحيت حرفه اي افراد مطابق اسفاندارد سنجش صالحيت حرفه اي هريک از سطوح صالحيت براساس
سوابق تحصيلي ،سوابق تجربي مسفند و معفبر ،آزمون هاي علمي و عملي به صورت کفبي و يا شااهيو ميزان و تأثيرگذاري
آن ها مبفني بر آيين نامه ها و دسفورالعمل هاي اجرايي که براي هريک از حرفه ها توسط سامان ملي مهارت و فناوري با
همکاري دسفگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب شورا مي رسد ،انجام خواهد شد.
تبصره -سنجش صالحيت حرفه اي تمامي مشاغل در دسفگاه هاي اجرايي و سازمان هاي حرفه اي و صناي و بخش هاي
تعاوني و خصوصي براساس نظام صالحيت حرفه اي صورت مي پذيرد.
ماده-4گواهينامه هاي صالحيت حرفه اي بر مبناي سطح صالحيت کسب شده توسط سازمان ملي مهارت و فناوري صادر
مي شود.
ماده -9دسفگاه هاي اجرايي و سازمان هاي حرفه اي و صناي و بخش هاي تعاوني و خصوصي موظاند جهت جذب نيروي
انساني مورد نياز خود از نيروهايي که گواهينامه هاي صالحيت حرفه ايمرتبط را کسب نموده اند،اسفااده نمايند.
ماده -10پيمانکاران و شرکت هاي داخلي و بين المللي جهت فعاليت در پروژه هاي جمهوري اسالمي ايران بايد گواهينامه
هاي سطوح صالحيت نيروي کار خود را به تأييد سازمان ملي مهارت و فناوري برسانند.
ماده -11ستازمان ملي مهارت و فناوري موظف است گواهينامه هاي صالحيت حرفه اي صادر شده توسط ساير کشورها را
براساس مقاوله نامه هاي منطقه اي و بين المللي ارزيابي و سطح بندي نمايد.
ماده -12سازمان ملي مهارت و فناوري به منظور ارزيابي و سنجش صالحيت هاي حرفه اي ،ساز و کارهاي الزم را به گونه
اي طراحي نمايد که آزمون هاي سنجش صالحيت موضوع ماده ( )4را به صورت منطقه اي و يا ملي از طريق مراکز مجري
سنجش صالحيت در دسفگاه هاي اجرايي فراهم نمايد.
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ماده -13مراکز مجري ستنجش صتالحيت حرفه اي در دسفگاه هاي اجرايي و سازمان هاي حرفه اي و صناي مفناسب با
مخاطبان و گروه هاي هدف با کستب مجوز از ستازمان ملي مهارت و فناوري مستئوليت سنجش صالحيت حرفه اي افراد
جهت احراز مشتاغل مرتبط با دسفگاه را دارند .اين مراکز جهت برگزاري آزمون ها با هماهنگي هاي الزم از امکانات واحده
اي صنعفي و فضاهاي مراکز آموزشي دسفگاه مربوط اسفااده مي نمايند.
ماده -14منابع در آمدي نظام صتالحيت حرفه اي از محل دريافت برگزاري بخش صالحيت حرفه اي و شهريه دوره هاي
تحص تيلي ،هدايا و کمک ها و موقوفات اشتتخاص حقيقي و حقوقي ،عوايد حاصتتل از فروش اموال و حق دانش فني ،ستتهم
دستتفگاه هاي اجراييدر آموزش و پژوهش و همچنين تستتهيالتاعفباري تأمين مي شتتود و براستتاس مصتتوبات هيئت امناي
ستازمان ملي مهارت و فناوري و در چارچوب آيين نامه هاي مالي و معامالتي مربوط و قوانين برنامه  5ستاله توسعه قابل
هزينه است.
تبصره -هزينه هاي برگزاري آزمون هاي سنجش صالحيت حرفه اي و صدور گواهينامه هاي حرفه اي براساس تعرفه هاي
مصوب هيئت امناي سازمان ملي مهارت و فناوري ،از مفقاضيان اخذ خواهد شد.
رونوشتت به دففرمقام معظم رهبري،دففر رئيس جمهور ،دففر رئيس قوه قضاييه ،دففر معاون اول رئيس جمهور ،دبيرخانه
مجمع تشتخيص مصتلحت نظام،معاونت حقوقي رئيس جمهور،معاونت امور مجلس رئيس جمهور،ديوان محاستبات کشور،
ديوان عدالت اداري،ستازمان بازرستي کل کشور،اداره کل قوانين مجلس شوراي اسالمي ،اداره کل قوانين و مقررات کشور،
اداره کل حقوقي ،کليه وزارتخانه ها ،ستتازمان ها و مؤستتستتات دولفي ،نهاده اي انقالب استتالمي،روزنامه رستتمي جمهوري
اسالمي ايران،دبيرخانه شواري اطالع رساني دولت و دففر هيئت دولت ابالغ مي شود.
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سطح

شاخص ها و معيار ها (شايسفگي هاي فني و غيرفني)

شرايط کسب گواهي نامه سطح

عنوان
گواهينامه

1

در اين سطح:
 .1فرد براي کار کردن در محدوده مشخصي از فعاليت هاييک حرفه که
اغلب آن ها در برگيرنده مهارت هاي اوليه تکراري و قابل پيش بيني
هسفند آمادگي دارد.
 .2فرد تحت هدايت و نظارت سرپرست فعاليت مي نمايد.

در اين سطح فرد عالوه بر شرايط عمومي ش لي اين سطح بايد يکي از
شرايط زير را نيز داشفه باشد:
 .1سواد خواند و نوشفن را داشفه باشد.
.2سابقه کار مرتبط داشفه باشد.
.3نظام اسفاد-شاگردي نوين را گذرانده باشد.

کارگر ساده

2

در اين سطح:
 .1فرد براي انجام محدوده اي از فعاليت هاي مشاغل مخفلف يک حرفه
که تکراري و قابل پيش بيني است آمادگي دارد.
 .2فرد مي تواند فعاليت ها را تحت هدايت و نظارت سرپرست در بازه هاي
زماني مشخص با مسئوليت پذيري فردي انجام دهد.
فرد شناخت عملي از ابزارهاي مخفلف مشاغل مخفلف حرفه را دارد.

در اين سطح فرد عالوه بر احراز شرايط عمومي ش لي اين سطح بايد
يکي از شرايط زير را نيز داشفه باشد:
.1پايان دوره ابفدايي+گواهينامه هاي مهارت دوره هاي تکميلي بين
سطوح مقطع ابفدايي
گواهينامه سطح +1گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره هاي تکميلي
بين سطوح مقطع ابفدايي

کارگرفني/کارگرحرفه
اي

3

در اين سطح:
 .1فرد براي انجام محدوده مشخصي از فعاليت ها که اغلب قابل پيش
بيني و تکراري هسفند آمادگي دارد.
 .2فرد مي تواند هدايت کارگران فني ساده را در انجام وظايف حرفه اي و
فني مورد انفظار به عهده گيرد.
فرد مي تواند براي انجام فعاليت ها از ميان تجهيزات به انفخاب راهکار
ب ردازد.

در اين سطح،فرد عالوه بر احراز شرايط عمومي ش لي اين سطح بايد
يکي از شرايط زير را نيز داشفه باشد:
 .1پايان دوره راهنمايي+گواهينامه هاي مهارت دوره هاي تکميلي بين
سطوح راهنمايي
 .2پايان دوره ابفدايي+گواهينامه سطح. 2گواهينامه هاي مهارت و
فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي راهنمايي

کارگر فني نيمه ماهر
 /کاگر حرفه اي نيمه
ماهر

4

در اين سطح:
 .1فرد براي انجام محدوده وسيعي از فعاليت هاييک حرفه که تکراري و
قابل پيش بيني بوده و بهطور کامالً واضح مشخص شده است آمادگي دارد.
 .2فرد مي تواند فعاليت ها را بدون هدايت و نظارت سرپرست در بازه هاي
زماني مشخص انجام دهد و عالوه بر مسئوليت پذيري فردي در انجام
کارها به همکاري با ديگران ب ردازد.
 .3فرد مي تواند سرپرسفي کارگران حوزه مشاغل سطوح  1الي  2را داشفه
باشد.

در اين سطح فرد عالوه بر احراز شرايط عمومي ش لي اين سطح بايد
يکي از شرايط زير را نيز داشفه باشد:
 .1پايان سال دوم مفوسطه +گواهينامه هاي دوره هاي تکميلي بين
سطوح تحصيلي مقطع مفوسطه
 .2پايان دوره راهنمايي +گواهينامه سطح+3گواهينامه هاي مهارت و
فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع مفوسطه

کارگرفني ماهر /
کارگر حرفه اي ماهر

5

در اين سطح:
 .1فرد براي انجام مجموعه اي از فعاليت ها که غيرقابل پبش بيني و
غيرتکراري هسفند آمادگي دارد.
 .2فرد مي تواند هدايت فني کارگران سطوح  1الي  4را در انجام وظايف
فني و حرفه اي مورد انفظار به عهده گيرد.
 .3فرد قابليت سرپرسفي کارگاه در پروژه هاي محدود را دارد.

در اين سطح فرد عالوه بر شرايط عمومي ش لي بايد يکي از شرايط زير
را داشفه باشد:
.1دي لم هنرسفان فني و حرفه اييا کاردانش
.2پايان دوره مفوسطه نظري +گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره
هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع مفوسطه
.3پايان سال دوم مفوسطه+گواهينامه سطح ++4گواهينامه هاي مهارت و
فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع مفوسطه

اسفادکارفني  /اسفاد
کار حرفه اي

6

در اين سطح:
 .1فرد تواناي انفخاب و به کارگيري ابزار مورد نياز در اجراي پروژه را دارد.
 .2فرد مي تواند به نصب ،تعمير و نگهداري تجهيزات و به بررسي و ارزيابي
کارهاي انجام شده پرداخفه و در جهت رفع مشکل اقدام نمايد.
.3فرد توانايي مشارکت و همکاري در فرايندهاي اجرايي و هدايت تيمي
براي انجام پروژه هاي کوچک و قدرت پشفيباني فني فعاليت هاي فردي و
گروهيزيرمجموعه را دارد.
.4فرد مي تواند با اجراي دسفورالعمل هاي کنفرل کيايت بر انجام بازرسي
هاي فني و کياي نظارت نمايد.
 .5فرد مي تواند مسفندات فني در خصوص مسئوليت هاي محوله را تهيه
نمايد.
 .6فرد مي تواند در فرايندهاي اجرايي،حسب شرايط مخفلف در
محدودهفحت سرپرسفي تصميم گيري کند.
 .4فرد مي تواند دسفورالعمل هاي کاري در جهت بهبود محيط کار و
ارتقاء سطح بهداشت ش لي و ايمني محيط کار را اجرا نمايد.

در اين سطح فرد عالوه بر احراز شرايط عمومي ش لي اين سطح بايد
يکي از شرايط زير را نيز داشفه باشد:
 .1کارداني فني  /کارداني حرفه اي مرتبط
 .2کارداني نظري /کارداني فني و حرفه اي غيرمرتبط+گواهينامه هاي
مهارت و فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع کارداني
 .3دي لم +گواهينامه صالحيت حرفه اي سطح+5گواهينامه هاي مهارت
و فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع کارداني
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تکنسنين فني/
تکنسين حرفه اي

سطح

شرايط کسب گواهي نامه سطح

شاخص ها و معيار ها (شايسفگي هاي فني و غيرفني)

4

در اين سطح:
 .1فرد مي تواند با برنامه ريزي و سازماندهي منابع ارائه هدايت و اجراي طرح هاي فني را به عهده گيرد.
 .2فرد مي تواند با ابفکار عمل و خالقيت،طرح محصوالت جديد را ارائه و سيسفم ها و فرايندهاي توليد آن ها را
طراحي کند.
 .3فرد مي تواند با انجام مطالعات کاربردي به ارتقا و بهينه سازي فرايندهاي توليد محصول ،ارتقاء عملکرد ماشين
آالت و تجهيزات و شناسايي عيوب فرايندها و رفع آن ها ب ردازد.
 .4فرد مي تواند با بهينه سازي و مسفندسازي فرايندهاي انجام کار به ارزيابي کياي فرايندها و کنفرل عمليات
ب ردازد.
.5فرد مي تواند به انفقال تجارب ،اطالعات فني و آموزش هاي علمي -کاربردي افراد تحت سرپرسفي خود ب ردازد.
 .6فرد مي تواند با تجزيه و تحليل مسائل به تاسير طرح ها و آثار توليدي و ارزيابي آن ها در حوزه تخصصي خود
ب ردازد.
 .4فرد مي تواند براساس دانش و مهارت خود به طور مسفقل هدايت و سرپرسفي فعاليت هاي ديگران را در طرح
هاي ديگران به عهده گيرد.
 .4فرد توانايي تجهيز کارگاه ها و خطوط توليد و راه اندازي ماشين آالت و به کارگيري ابزار مورد نياز در اجراي
پروژه را دارد.
 .9فرد توانايي مديريت انفخاب و پياده سازي مدل هاي سرويس و نگهداري و تعميرات تجهيزات را دارد.
.10فرد توانايي پياده سازي سيسفم هاي نوين در جهت ارتقاء سطح بهداشت ش لي و ايمني محيط کار را دارد.

4

در اين سطح:
.1فرد مي تواند به طور مسفقل به بررسي تحليل طراحي برنامه ريزي اجرا و ارزيابي امور فني و مديريفي ،مديريت
بازده و خروجي کار در سطوح و بخش هاي تخصصي ب ردازد.
 .2فرد مي تواند با ابفکار عمل و خالقيت و با دست يابي به دانش تخصصي بر اساس دانش و مهارت هاي قبلي
خود به توسعه فناوري ها ب ردازد.
 .3فرد توانايي پژوهش در حوزه هاي توسعه فناوري بهينه سازي فناوري تجاري سازي فناوري و يا بومي سازي آن
ها را دارد.
 .4فرد توانايي تهيه مسفندات فني و گزارش هاي حرفه اي و دسفورالعمل هاي اجرايي فناوري هاي مخفلف در
سطح کالن پروژه را دارد.
 .5فرد توانايي شناسايي بررسي و نظارت بر پياده سازي سيسفم هاي نوين در جهت ارتقاء سطح بهداشت ش لي و
ايمني محيط کار را دارد.
 .6فرد توانايي کار آفريني خلق و راه اندازي عرصه هاي جديد کسب و کار را دارد.
 .4فرد توانايي حل مشکالت و مسائل جاري در حوزه تخصصي خود را دارد.
 .4فرد توانايي انفقال اطالعات و آموزش در حوزه تخصصي خود را دارد.

9

در اين سطح:
.1فرد قابليت تحليل چندجانبه و ابعادنگر در پروژه هاي تخصصي(اقفصادي ،اجفماعي ،اجرايي ،محيط زيست و )...
را دارد.
 .2فرد توانايي راهبري آموزش و پژوهش در مرزهاي فناوري و دانش روز دنيا در تخصص مربوطه (ارائه نظريه
جديد و توليد دانش) را دارد.
.3فرد توانايي تصميم گيري در شرايط خاص (مديريت بحران) و قدرت تحليل و قضاوت را دارد.
 .4فرد يا احاطه بر ياففه هاي علمي و فناوري به طور مسفقل در مسير توسعه و نو آوري در گسفرش مرزهاي
فناوري و دانش صاحب نظر مي باشد.
 .5فرد توانايي تصميم گيري و يا ارائه مشاوره در سطوح تخصصي و فوق تخصصي جهت طراحي و عملياتي نمودن
سازماندهي خدمات عملکردها و فرايندها در حوزه مديريت خود را دارد.
 .6فرد حداقل يکي از قابليت هاي توسعه فناوري ،بهينه سازي فناوري ،تجاري سازي فناوري و با مهندسي معکوس
آن فناوري را دارد.
 .4فرد مي تواند با اسفااده از ساز و کارهاي آينده پژوهي و آينده نگاري در حوزه هاي مهارت و فناوري نسبت به
ترسيم چشم انداز و تدوين اسناد راهبردي اقدام کند.

10

توسط شورا مشخص مي شود

در اين سطح فرد عالوه بر شرايط عمومي ش لي بايد
يکي از شرايط زير را داشفه باشد:
 .1کارشناسي فني /حرفه اي مرتبط
 .2کارشناسي نظري /کارشناسي فنييا حرفه اي
غيرمرتبط +گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره هاي
تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع کارشناسي
 .3کارداني +گواهينامه صالحيت حرفه اي سطح+6
گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره هاي تکميلي بين
سطوح تحصيلي مقطع کارشناسي

در اين سطح فرد عالوه بر احراز شرايط عمومي ش لي
اين سطح بايد يکي از شرايط زير را نيز داشفه باشد:
 .1مهندسي فناوري ارشد  /کارشناسي حرفه اي ارشد
مرتبط
 .2کارشناسي ارشد نظري  /مهندسي فناوري ارشد يا
کارشناس حرفه اي ارشد غيرمرتبط +گواهينامه هاي
مهارت و فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي
مقطع کارشناسي ارشد
.3مهندس فناوري  /کارشناسي حرفه اي /کارشناسي
نظري +گواهينامه صالحيت حرفه اي سطح +4
گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره هاي تکميلي بين
سطوح تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد

در اين سطح فرد عالوه بر شرايط عمومي ش لي بايد
يکي از شرايط زير را داشفه باشد:
.1مهندسي فناوري خبره /کارشناسي حرفه اي خبره
مرتبط
 .2دکفري نظري  /مهندسي فناوري خبره يا کارشناس
حرفه اي خبره غيرمرتبط +گواهينامه هاي مهارت و
فناوري دوره هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع
دکفري
 .3مهندسي فناوري ارشد  /کارشناسي حرفه اي ارشد/
کارشناسي ارشد نظري  +گواهينامه صالحيت حرفه اي
سطح  + 4گواهينامه هاي مهارت و فناوري دوره هاي
تکميلي بين سطوح تحصيلي مقطع دکفري

سمت هاي مديريت سياسي که به عنوان مقام در قانون
مديريت خدمات کشوري محسوب مي شوند.
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عنوان
گواهينامه

مهندس فني /
کارشناس حرفه
اي

مهندس ارشد
فني  /کارشناس
ارشد حرفه اي

مهندس خبره
فني  /کارشناس
خبره فني

پيوست :1رح ارز يابي توصي ي

مقدمه
ارزشيابي تحصيلي يکي از عناصر مهم و اساسي برنامه هاي درسي و نظام هاي آموزش و پرورش جهان محسوب مي شود در
اکثر دايره المعارف ها که به موضوع نظام هاي ملي آموزش و پرورش کشورها مي پردازند عنوان ارزشيابي از عناوين برجسفه
اي است که مورد توجه قرار مي گيرد.
در کشتور ما ،ستال هاي ستال ارزشيابي تحصيلي از يک سنت خاصي پيروي کرده است از بررسي آيين نامه و دسفورالعمل
هايي که توسط نهاد عالي سياست گذاري يعني شوراي عالي آموزش و پرورش (در آغاز شوراي عالي معارف و س س شوراي
عالي فرهنگ) تصويب شده است( .از سال  1303تاکنون) رويکردي يکسان ديده مي شود ،ارزشيابي مبني بر امفحان (کفبي
و شتااهي) پرسش کالسي که آن هم نوعي امفحان است ،با مالک هاي نمره ( )0-20در اين روند هشفاد ساله وجود داشفه
است.
در اين مقاله رويکرد جديدي را به ارزشتيابي تحصيلي طرح نموده و مباني نظري آن را تبيين شده است .اين رويکرد جديد
ارزشتيابي توصتياي نامي ده شده است به پيشنهاد شوراي عالي آموزش و پرورش و توسط دففرارزشيابي تحصيلي و تربيفي
معاونت آموزش عمومي و امور تربيفي ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرففه است ،تالش بر آن است که تصويري از اين طرح به
خوانندگان محفرم ارائه شود .اين دففر آمادگي خود را براي دريافت هر گونه نقد و نظري اعالم مي نمايد اميد است که اين
طرح ابفدا به چالش فکري گذارده شتتود تا با اين کار نگرش مناستتبي براي ت يير روند ارزشتتيابي تحصتتيلي در دوره عمومي
ايجاد شود.
تعريف
به کارگيري مقياس مقوله اي رتبه اي (کامالً تحقق ياففه ،تحقق ياففه و نستبفا تحقق ياففه ،تالش بيشفري بايد بنمايد) به
جاي مقياس فاصتله اي ( )0-20و به کارگيري کارنامه اي توصياي و ابزارهايي براي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان مفناسب با مقياس موردنظر.

اهداف
 9-9بهبود كي يت فر آيند ياددهي ال ياد يري
جريتان يادگيري به گونه اي که هم اکنون در کالس ها جريان دارد عمدتاً تکيه بر کميت دارد و دانش آموز و معلّم تالش
مي کنند ستطح نمرات پيشرفت تحصيلي را به حد مورد انفظار (نهايفاً  )20برسانند براين اساس عمالً کيايت آموزش فداي
اين منظور مي شود اين طرح با سوق دادن توجه و جهت گيريي روند ياددهي ت يادگيري از محاوظات و انباشت ذهن دانش
آموزان و بيان آن از طريق نمره و عدد به يادگيري عميق ،ماندگار و کاربردي و توصيف آن با کمک روش هاي مفنوع کياي
به بهبود کيايت يادگيري منجر خواهد شد .ابعاد جزئي اين هدف به قرار زير است:
 1-1-1افزايش ماندگاري ذهني (دوام و پايداري يادگيري)
 1-1-2توجه به اهداف سطوح باالتر حيطه شناخفي
 1-1-3تعميق يادگيري از طريق افزايش درگيري با تکاليف يادگيري
 1-1-4افزايش عالقه به يادگيري
 1-1-5توجه به اهداف در حيطه هاي غير شناخفي (اجفماعي ،عاطاي و مدني)
 1-1-6افزايش فرصت يادگيري از طريق مشارکت والدين در امر ياددهي و يادگيري
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 9-2فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف فرهنگ بيست رايي
مقياس کمي ( )0-20و توجه شتتديد به آن ،نظام آموزشتتي را دچار مصتتيبت بزرگي نموده استتت که با حذف اين مقياس
فرهنگ بيستت گرايي نيز از اين ميدان رخت بر مي بندد و اين ايده جايگزين آن مي شتود که مهماين است که کودک چه
بهره هاي از فرصت يادگيري برگرففه است چه وضعيفي قرار دارد ،نه صرفاً نمره آن هم کسب نمره بيست.
هر چند عده اي ممکن استت چنين اظهارنظر کنند که نمره نماد و نشتانه پيشترفت استت که در اين بيان شکي نيست اما
آنچه انفقاد برانگيز است اسفقالل اين نماد است از محفوا و مضموني است که بايد داشفه باشد .ابعاد جزئي اين هدف عبارتند
از:
 1-2-1کاهش حساسيت والدين به نمره
 1-2-2کاهش حساسيت دانش آموزان به نمره
 1-2-3ارائه بازخورد توصياي به دانش آموزان و والدين درباره وضعيت تحصيلي و تربيفي دانش آموزان.

 9-3تأكيد بر اهداف آموزش و پرورش ،از ريق توجه به فر آيند ياد يري به جاي تأكيد بر م توا
در اين طرح به جاي اين که مجموعه اي دانش و اطالعات در زمينه يا موضتتتوعي خاص مدنظر باشتتتد ،اهداف و انفظارات
سيسفم آموزشي از معلّم و دانش آموزان مورد توجه قرار مي گيرد .يعني توجه به تحقق واقعي و ملموس اهداف و انفظارات
معطوف مي گردد در حالي که در وضتتعيت فعلي آنچه استتاستتي و مهم استتت کستتب نمره و افزايش محاوظات و در نهايت
افزايش معدل است و آنچه م اول مي ماند عملکرد واقعي است و وقفي نمره به گونه اي صوري و ظاهري مالک باشد عمالً
انفظارات به کناري نهاده شده راه هاي ميان بر به کار گرففه مي شود .عناصر خردتر اين هدف به قرار زير است:
 1-3-1ارائه بازخورد پيوسفه از جريان يادگيري به دانش آموزان به صورت توصيه هاي مکفوب و شااهي
 1-3-2ايجاد فرصت اصالح براي دانش آموز و معلّم جهت رفع کاسفي هاي فر آيند يادگيري
 1-3-3اسفااده از بازخورده اي به دست آمده در مسير بهبود ارائه درس
 1-3-4به کارگيري ابزارهاي مفااوت ستتنجش توصتتياي مانند (پوشتته کار ،برگ ثبت مشتتاهدات ،ستتياهه رففار ،ارزشتتيابي
عملکرد)

 9-1فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف حاكميت مطلق امت انات پاياني در تعيي سرنو ت ت صيلي
برجستفه تر شتدن رويکرد ارزشتيابي تکويني منجر به کاهش اعفبار امفحانات پاياني نيز خواهد شد .مشکل اساسي اين نوع
امفحانات آن استت که در فرصتفي محدود و زمان و مکان خاص سترنوشت نهايي دانش آموز را تعيين مي کند .اين ويژگي
اعفبار بسياري به امفحانات پاياني داده است به گونه اي آن را پديده کريه و زجر آور و گريزاننده جلوه داده است .به نظر مي
رسد که از نفايج مبارک اين طرح جلوگيري از هدف شدن امفحان و درس خواندن براي امفحان باشد .ابعاد جزئي اين هدف
عبارتند از:
 1-4-1کاهش نقش ارزشيابي هاي پاياني در سرنوشت تحصيلي دانش آموزان
 1-4-2برجسفه نمودن نقش ارزشيابي هاي مسفمر (فرايندي) در تصميم گيري درباره ارتقاء دانش آموزان
 1-4-3واگذاري تصميم گيري درباره ارتقاء دانش آموزان به معلّم و شوراي مدرسه
 1-4-4کاهش ميزان مردودي دانش آموزان از طريق افزايش اخفيارات مدرسه در انفخاب سياست هاي مداخله

206

 9-5افزايش بهدا ت رواني م يط ياددهي ال ياد يري با كاهش ا تبار نمره
ارزش و اقفدار نمره و کستتب نمرات باالتر و معدل بهفر ،در اغلب اوقات با استتفرس و فشتتار همراه استتت و استتفرس آورتر از
ارزشتتيابي و امفحان در آموزش و پرورش چيزي وجود ندارد( .شتتعباني )45 ،و دردوره هاي پايين تر همراه استتت با فشتتار
بيروني که از ناحيه والدين و معلّمان و مديران ايجاد مي شود ،حفّي اين فشار گاهي به شکل رقابت هاي زيان آور در کالس
و مدرستته ظهور مي کند مجموع اين عوامل محيط يادگيري را به محيطي پر از اضتتطراب و دلهره و نگراني تبديل مي کند.
کودکان تحت اين فشتارها و رقابت ها به مرور از جنبه روحي افسرده و فرسوده مي شوند و بسياري از مشکالت رففاري در
آن ها شتکل مي گيرد حذف نمره مي تواند با حذف استفرس و فشتارو رقابت شرايط مساعدتري را بر يادگيري براي دانش
آموز و ياددهي براي معلّم فراهم سازد.
 1-5-1کاهش اضطراب و تنش ناشي از شرکت در امفحانات پاياني و مکرر
 1-5-2کاهش فشار والدين بر دانش آموزان براي کسب نمرات ممفاز
 1-5-3افزايش عالقه به معلّم و درس
 1-5-4کاهش رقابت هاي نامناسب براي کسب نمرات باالتر
 1-5-5کاهش پديده تقلب در بين دانش آموزان

 -2ضرورتها
در اين بخش براي تبيين ضترورت هاي تبديل مقياس کمي به کياي يا ارزشتيابي توصتياي به آسيب شناسي رويکرد رايج
ارزشيابي و امفحانات مرسوم پرداخفه مي شود.

 2-9وجود پديده كودک آزاري در اثر توجه بيش از حد به نمره
ظاهراً اين تابو چندان قدرت و عظمت ياففه استت که حفي خون نوباوگان ما نيز به پاي آن ريخفه مي شود .به واقعه کشفه
شتدن دانش آموز کرجي به ستبب گرففن نمره  16اشتاره مي کنيم که اين واقعه نشان و شاهد محکم و اسفواري از سلطه
نمره است( .محمد حسني )1341 ،اگر بخواهيم دقيقفر شويم و تمامي وقايعي را که براي کودکان ما به سبب کسب نمرات
آن چناني اتااق مي آففد بررسي کنيم مثنوي هافاد من کاغذ مي شود.
بررستتي ها و تجربيات نشتتان مي دهد که تهديد و تحقير و تنبيه کودکان به دليل کستتب نمرات پايين پديده اي رايج در
خانواده ها و حفي در کالس ها است و اين ها مصداق واقعي کودک آزاري است (پيوند) و هر چه اين مسأله تشديد گردد ما
در آينده با دانش آموزاني ستروکار داريم که از نظر روحي خسفه و فرسوده از اين تهديدات و تحقيرها هسفند .آن ها عمدتاً
دچار مشکل عزّت ناس پايين و يا ماهوم خود مناي هسفند ،اين ويژگي ها کافي است که فرزندان ما را در زندگي آينده -
ش لي و خانوادگي  -دچار ناکار آمدي نمايد.

 2-2هدف دن امت ان
ارزشيابي عنصر مهمي از يک نظام برنامه درسي و برنامه ياددهي يادگيري است .ارزشيابي به قصد تعيين ميزان دسفرسي به
اهداف مشتکالت و ضتعف هاي فرايند يادگيري به کار مي رود در واقع ارزشيابي (در اينجا امفحان) ابزاري است براي جمع
آوري اطالعات در خصوص کم و کيف فعاليت هاي ياددهي تتت يادگيري ،نه در اين که خود هدف و غايت اين فعاليت باشد.
آن چه در عمل در کالس هاي درس جريان دارد اين واقعيت استت که کودکان مي خوانند و مي نويستند و به اصطالح فرا
مي گيرند براي امفحان نه چيز ديگري ،و معلّم درس مي دهد و ياد مي دهد تا کودکان براي امفحان مهيّا شتتتوند و قدرت
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کستب نمرات را داشتفه باشتند .در حقيقت در اين جا م الطه اي رخ داده چرا که امفحان و ارزشيابي که نقش وسيله را در
نظام آموزشي دارد به عنوان هدف تلقي شده است.

 2-3ارز يابي به امت ان كاهش يافته است
در کنار م الطه فوق الذکر يک کاهش ناصواب در ماهوم ارزشيابي در نظام رخ داده است که در آن ارزشيابي برابر با امفحان
تلقي شده است در حالي که ارزشيابي سهمي وسيع تر و گسفرده تر از امفحان دارد.
امفحان در واقع يکي از ابزارهاي جمع آوري اطالعات استتت که حفي به فرض قبول صتتحت و درستتفي آن داده هايي را در
اخفيار معلّم مي گذارد تا براساس تناسب با مالک ها و هنجارها در خصوص وضعيت کودک ،داوري نمايد اين حالي است که
امروزه ابزارهاي بسيار مفنوعي براي جمع آوري اطالعات به کار گرففه مي شود از اين رو انحصار کامالً غيرمنطقي مي نمايد.

 2-1وجود ترديده اي جدي درباره ا تبار امت ان در سنجش اهداف
از آن جا که اکثر قريب به اتااق س تؤاالت امفحاني از نوع معلّم ستتاخفه استتت ،در اين که اين س تؤاالت اعفبار و روايي کافي
داشتفه باشتد شتک وجود شتواهد نشان مي دهد که اکثر سؤاالت امفحاني از سطوح پايين حيطه شناخفي طرح مي شود و
حافظه و فهم را مي ستتنجد و مهارت هاي عالي شتتناخفي را کمفر مورد عنايت قرار مي دهد لذا امفحان علي رغم اين همه
ابهت و اقفدار نامشروع قادر نيست به حوزه اهداف عالي تربيت وارد گردد بنابر گزارش تحقيقات مفعدد ،سؤاالت معلّمان قادر
نيستت مهارت هاي باالي حوزه شتناخفي را اندازه گيري نمايد (حستين زاده تتتت  ،1340صتادق موسوي  ،1345اداره کل
امفحانات  43و  45و  46و  )1344و …
آزمون تيمز که در سال هاي  1995و  1999در کشور ما اجرا شده است ،نشان مي دهد که نظام ارزشيابي رايج در مدارس
ما عمالً فرايند ياددهي ت يادگيري کالس درس را محدود نموده است .نفايج حاصله از مطالعات بين المللي نيز براي ما بسيار
نگران کننده است در اين آزمون دانش آموزان کشور ما رتبه هاي نامطلوبي را به دست آورده اند (کيامنش ،نوري)1345 ،
به طور کلي امفحانات مرسوم قادر نيست به ما بگويد که دانش آموزان واقعاً چه معرففي و مهارتي نگرشي را به دست آورده
اند زيرا عمدتاً به سطوح شناخفي حافظه و فهم توجه کرده اند و از کسب واقعي معرففي که ظاهراً به داشفن آن اذعان دارند
حکايفي ندارد .گر چه تذکر اين نکفه هم ضروري است که امفحان از نوع کفبي و پاياني نيز نمي تواند به حيطه هاي ديگر از
جمله عاطاي و مهارت ها (روان ت حرکفي) ارزيابي مناسبي به عمل آورد.
نکفه استاستي تر اين که در مجموعه اهداف نظام آموزشي ما چه در حد اهداف کلي و چه در اهداف آموزشي برنامه درسي،
ستلستله اي از اهداف وجود دارد که امفحانات رايج قادر نيستت آن ها را بسنجد ،اهدافي چون تاکر ،حل مسأله ،خالقيت و
ابفکار ،اعفماد به ناس ،دينداري ،رشد اخالقي از آن جمله اند و ما مشاهده مي کنيم چون امفحان قادر نيست وارد اين حوزه
ها شتود عمالً اين اهداف به کناري نهاده شتده اند و اين نوعي کاهش گرايي استت که در نظام ارزشيابي موجود رخ داده و
معلّم و مدير و حفي دانش آموز از نزديک شتدن به آن امفناع دارند ،اين بدان سبب است که رويکرد رففارگرايي که رويکرد
استاستي در نظام آموزشتي ما و نهايفاً در نظام ارزشتيابي استت با کاستفن اهداف به اهداف خردتر و عيني تر و به اصطالح
رففاري ،آن اهداف را عمالً از صتتتحنه عمل به کناري نهاده استتتت .لذاستتتت که به کمي کردن آموزش در قالب هدف هاي
رففاري انفقادات زيادي وارد شده است (سيف ،1364 ،شريعفمداري)1346 ،
روشن است که بخش اعظم نفايج تربيفي در شخصيت کودکان قابل پيش بيني نيست (شريعفمداري  )1340و لذا آن ها را
نمي توان به صورت رففاري صورت بندي کرد و همين امر به معني به کنار نهادن آن اهداف است حاصل اين رويکرد کاهش
گرايانه ( )Reductionismکه محصتول انديشته هاي پوزيفويسفي ( )posi Tivis Ticو رففارگرايي ()Behaviorism
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است ،پديده هايي نظير نمره گرايي و مدرک گرايي است و در اين فضا جايي براي باليدن خالقيت باقي نمي ماند به عبارت
ديگر ارزشيابي با اين شيوه هاي تنگ نظرانه مانع بروز خالقيت خواهد بود ( آمابلي ( )1345حسيني)1342 ،
ما ديگر به جايي رسيده ايم که کودکان ،شعر حافظ ،آيات قر آن و اصول دين را براي نمره فرا مي گيرند و اين سخت نگران
کننده است.

 2-5ناكار آمدي مقياس هاي كمي براي ارزيابي ت ييرات كي ي در خصيت دانش آموزان
اکثر روان سنج ها تالش مي کنند سازه هاي روايي را با اسفااده از مقياس فاصله اي و يا نسبي اندازه گيري نمايند .گر چه
اين تالش در جاي خود قابل تقدير استت اما روشتن است که جنس ت ييرات حادث شده در جريان تربيفي را بدون کاهش
گرايي نمي توان کمي کرد.
مقياس هاي موجود در امفحانات و ارزشيباي رايج نيز نمي تواند تحوالت رواني رخ داده در شخصيت کودک را ترسيم نمايد،
و اين نه حد و اندازه امفحان است نه مقياس فاصله اي مي تواند گزارش روشني از ت ييرات ارائه دهد.

 2-6بي توجهي به ابعاد دي ر خصيت دانش آموز
رويکرد کاهش گرايي در نظام ارزشيابي کشور ما نه تنها در زمينه ابزار جمع آوري اطالعات و سطوح يادگيري شناخفي بلکه
در حيطه اهداف هم نيز رخ داده است به اين صورت که عمالً به جنبه هاي ديگر شخصيت کودکان بي توجهي و کم لطاي
شده است.
بررستي ستاده کارنامه تحصيلي که در آن تنها واژه هاي به نام انضباط به عنوان شاخص منش فرد ديده مي شود .موضوعي
مهم ديگري است که بدان توجه کافي نشده است ،هر چند تالش هايي در گذشفه توسط معاونت پرورشي براي تهيه کارنامه
پرورشي صورت گرفت اما آن رويکرد تاکيکي نيز بنابر داليل نظري و عملي نه موفقيت آميز و نه قابل قبول بوده است ،چرا
که کودک به عنوان يک وجود يک ارچه مي بايست مورد مالحظه قرار گيرد ،اين جامعيت در ارزشيابي در رويکرده اي جديد
بستيار مورد توجه مي باشتد ،بررسي کارنامه دانش آموزان در کشورهاي جهان نشان مي دهد که اين گرايش در مدارس به
صورت عملي وجود دارد (سبحاني فرد)1342 ،

 2-7تجربه كشورهاي دي ر
مطالعات نشتان مي دهد که بستياري از کشتورها از مقياس هاي توصياي کياي براي ارزشيابي اسفااده مي نمايند و برخي
ديگر ترکيبي از اين مقياس ها .در مطالعه اي که دففر ارزشيابي تحصيلي از ارزشيابي توصياي کشورهاي کره جنوبي ،زالند
نو ،فرانستتتته ،آلمتتان ،انگلستتتفتتان ،ستتتوئتتد ،هلنتتد و استتتفراليتتا از پتتايگتتاه اطالع رستتتتاني  www.inca.org.ukو
 www.Eurydice.orgبه عمل آمد نشان مي دهد که:
گزارش هاي توصياي با اسفااده از عبارت هاي توصياي به صورت مشروح از عملکرد دانش آموز در هر درس يا هسفه درسي
براساس اهداف يا شاخص هاي ديگر که گاه به عنوان  Attainment targetاز آن ياد مي گردد انجام مي گيرد که از قبل
تهيه و تدوين شده است.
عبارت هاي توصتياي براي تشتريح وضعيت پيشرفت تحصيلي به منظور رفع ابهام از مقياس هاي کمي بوده است ،زيرا اين
مقياس ها گزارش و روشن و دقيقي از ت ييرات رخ داده در فرد ارائه نمي دهد.
لذا از مقياس هاي مفااوت فاصتله اي و طبقه اي رتبه اي و عبارته اي توصياي اسفااده مي شود .به طور کلي طيف مقياس
ها در کشورها مفااوت است.
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وايلز مي گويد (وايلز ،1349 ،ص  )264در بسياري از مناطق آموزشي (احفماالً آمريکا) کارت گزارش تهيه مي شود در سطح
دبسفان نشانه هاي ( Oبسيار برجسفه) ( Sرضايت بخش) ( Nنياز به بهبود) ( Uنارضايت بخش) معمول است .و از پيشرفت
تحصيلي در هر زمينه درسي به طور جزئي تر گزارش مي شود مثالً گوش مي دهد ،مسئوليت مي پذيرد.
در بررستي کارنامه هاي چندين کشتور جهان (ستبحاني فرد )1342 ،مشتخص شتده استت که اين کشورها عمدتاً گزارش
توصياي از دانش آموزان ارائه مي دهند و اين روند کامالً در اين کشورها نهادينه شده است.

 -3مباني و اصول
 3-9توجه همه جانبه به ابعاد مختلف خصيت
جنبه هاي مخفلف رشد را در چهار دسفه ،جسماني ،عقالني ،اجفماعي و عاطاي دسفه بندي کرده اند (شريعفمداري،1361 ،
ص 1341؛ ستمت  ،1340ص  )14اين گونه تقستيم بندي ها به منظور افزايش دقت کارگزاران رشد و تربيت انسان ،انجام
مي گيرد تا هنگام انجام فعاليت هاي تربيفي به همه جنبه هاي رشد توجه شود و بخشي مورد غالت قرار نگيرد.
پرورش انستان هاي تک بخشتي و يک بعدي ،سبب مي شود افراد خود بزرگ بين و مفعصب وارد جامعه شوند .اين افرد به
دليل توهم داشتفن رشتد و علم ،خود را از اطالع رستاني و کمک ديگران بي نياز مي بينند و اندک خود را کامل تصور مي
کنند و سخن يا کمک ديگران را برنمي تابند .اولين مشکل آنان اين است که سد راه رشد و پيشرفت خود مي شوند و انفقاد
پذيري و پذيرندگي و اصالح پذيري خود را از دست مي دهند.
مشتکل ديگر تربيت يک بعدي ،مفوجه جامعه است زيرا افراد خود بزرگ بين و مفعصب هم مانع رشد خود و هم مانع رشد
ديگران مي شتوند .همان طورکه اگر کسي فقط از بعد جسماني رشد کرده باشد و در بعد اجفماعي ،عقالني يا عاطاي رشد
کافي نداشتفه باشتد مطلوب جامعه نيست زيرا ممکن است به ديگران بي حرمفي کند ،حرفه اي بي ربط و احمقانه به زبان
آورد ،و محبفي به خانواده و دوسفان نداشفه باشد ،همچنين اگر کسي فقط از بعد اجفماعي رشد کرده باشد و جسم نحيف و
مريضتي داشفه باشد يا انسان بي خرد و بي عاطاه باشد ،مطلوب جامعه نيست .از سوي ديگر انسان دانشمند و باسوادي که
جسم مريض ،روابط اجفماعي گسسفه و عواطف سرد يا مناي داشفه باشد ،شهروند مايد و مطلوبي نخواهد بود و …
رشتد همه جانبه و موزون به انستان ها امکان هماهنگي در رشتد و وحدت شتتخصتيت را مي دهد .يکي از نشتانه هاي مهم
ستالمت ،وحدت شخصيت مي باشد .اريکسون مهم ترين نشانه سالمت روان را وحدت شخصيت مي داند (سياسي)1340 ،
افرادي که دچار چندگانگي شتخصيت هسفند و صاات مخفلف شخصيفي آن ها از هماهنگي منطقي برخوردار نيست ،بيمار
تلقي مي شتتوند زيرا رففار يا نقشتته اي مخفلف آن ها قابل پيش بيني و هماهنگ با چهار چوبه شتتخصتتيفي آن ها نيستتت.
وحدت شتتخصتتيت عالوه بر اين هماهنگي و انطباق بين افکار يک فرد و عدم اعفقاد به افکار ضتتد و نقيض در رففار و ابعاد
مخفلف شخصيت را نيز شامل مي شود .يعني فردي که ابعاد مخفلف شخصيت او رشد کرده است ،مناسب با رشد جسماني
و عقالني ،انفظار رشتد اجفماعي نيز از او مي رود ،اما فردي که رشد ناهماهنگ داشفه باشد ممکن است در بعد جسماني يا
معلومات ،رشتد نستبفاً خوبي کرده باشتد و مدارجي چون دکفرا کسب کرده باشد اما از لحاظ اجفماعي يا عاطاي رففارهاي
غير قابل انفظار و پيش بيني از او سر بزند.
بنابراين تعليم و تربيت بايد مفوجه رشتتد همه جانبه فرد در زمينه هاي بدني ،عقالني ،اجفماعي و عاطاي باشتتد و با توجه
بيش از حد به يک بعد ابعاد ديگر را مورد غالت قرار ندهد.
در يک نظام ارزشتيابي پويا و جامع تمامي ابعاد شخصيت کودک مورد نظر قرار مي گيرد در واقع کودک با کليت خود وارد
مدرسته شده و با کليت هم در پروسه ت ييرات قرار مي گيرد به همين سبب در نظام هاي ارزشيابي جديدتر معموالً از يک
جانبه نگري پرهيز مي شود چنان که بررسي کارنامه دانش آموزان در بسياري از کشورهايي که اسفانداردهاي باالي آموزشي
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دارند نشتان مي دهد که (ستبحاني فرد 42 ،و گروه مطالعات دففر ارزشتيابي تحصيلي )1341 ،ابعاد مفااوت گوناگون مورد
مالحظه قرار گرففه استت معلّمان تالش مي کنند به سوي همه جانبه نگري در ارزشيابي از عملکرد کودک در مدرسه روي
آورند ،اين رويکرد با رويکرد تلايق که از سياست هاي اساسي آموزش و پرورش کشور ما و خصوصاً معاونت آموزش عمومي
و امور تربيفي استت ،هماهنگ استت و در حقيقت چنين رويکرد ارزشتيابي تحقق واقعي و عيني چنان انديشه اي است که
سال ها مهجور مانده است.

 3-2توجه به فر آيند ر د و پيشرفت دانش آموز (فر آيند رايي)
در اين طرح فرايند به عنوان بخش مهم و استتاستتي در نظام ياددهي يادگيري مورد توجه قرار مي گيرد اين فر آيند بيشتتفر
مفوجه جريان رشتد کودک استت به همين سبب در اين طرح به جاي آن که معلّم تنها مالقاتي اسفنطاقي در پايان دوره با
دانش آموز داشتفه باشتد تالش مي کند با او تا پايان راه همراه باشد يعني او با کودک به سر مي برد و رشد وي را مالحظه
مي کند ،اين شتيوه و نگاه به ارزشيابي معلم را از چگونگي تحقق انفظارات و ضعف ها و کاسفي ها آگاه مي نمايد و با وجود
اين ديگر نيازي به آن مالقات رعب آور پاياني نيست.
در اين شتيوه معلّم دانش آموز خود را به درستفي مي شتناسد و به اصطالح پرونده وي را در دست دارد و به وي مي گويد
پسرم يا دخفرم "با من باش" اين اصل به منظور انساني نمودن محيط ياددهي يادگيري است.

 3-3توجه به بازخورد مثبت و صادقانه
اين اصتل مکمل اصل قبلي است ،حاصل ارزشيابي فرايندي به دست آوردن آگاهي از چگونگي رشد کودک است و بازخورد
صتادقانه و صميمانه به کودک و والدين الزمه حرکت اصالحي و ارتقايي است بدون بازخورد اصل قبل ناقص مي ماند و اگر
شعار معلّم اين است که فرزندم با من باش ،صداقت و صميميت در بازخورد از نفايج الزم آن مي باشد.

 3-1كثرت رايي روش
مراد از اين اصل توجه به ابزارهاي مفعدد و مفناوب جمع آوري اطالعات از دانش آموزان است ،به کارگيري يک روش اعفماد
واطمينان را نستبت به نفايج آن کاهش مي دهد و از اعفبار داوري مي کاهد ،لذا در اين طرح تالش بر اين است که معلّم از
ابزارهاي مفعدد براي جمع آوري اطالعات بهره گيرد در حقيقت در يک فر آيند ارزشيابي دو مرحله وجود دارد:
ت جمع آوري اطالعات يا شواهد
ت داوري براساس مالک ها (هنجارها ،انفظارات و …)
در صتورتي که نقص و ضعاي در اولين مرحله يعني جمع آوري شواهد وجود داشفه باشد بدون شک مرحله دوم هم آسيب
مي بيند لذا مي بايست ابزارهاي مفعدد نظير:
ت پوشه کار
ت چک ليست ها (سياهه رففار)
ت برگ ثبت مشاهدات
ت خود سنجي
ت ديگر سنجي
ت آزمون ها
به کار گرففه شود با جمع آوري اطالعات از منابع مفعدد اعفبار و اطمينان داوري معلّم بيشفر مي گردد.
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 3-5توجه به انتظارات واقعي از دانش آموزان
در نظام آموزشتتي ما موفقيت نستتبي در آزمون هاي يا به بيان ديگر امفحان مالک استتاستتي پيشتترفت و آماج فعاليت هاي
يادگيري آموزشتتگاهي استتت .در حالي که اين را نمي توان به عنوان محصتتول مطلوب نظام آموزشتتي دانستتت ،در حقيقت
امفحانات موجود نشتتتان نمي دهد که کودک در عمل چه انفظاراتي را محقق کرده و در عين حال آن چه در مورد توجه و
اندازه گيري قرار مي گيرد انفظارات واقعي نيستتت ،انفظارات واقعي ،انفظاراتي استتت که قابليت تحقق در ستتاخت وجودي
کودک را دارد ،اين به معناي رففارگرايي نيستت بلکه به اين معناست که قابليت ها و انفظارات به گونه اي تعريف مي شوند
که کودک قادر به تحقق آن بوده و تا حدودي بفوان در ستطوح مخفلف شواهدي دال بر وقوع آن يا احفمال وقوع آن يافت.
در اين ديدگاه لزوماً وجود اهداف رففاري رد نمي شتود بلکه ماندن در آن ستطح نادرست تلقي مي گردد لذا اهداف سطوح
ديگر را بايسفي در نظر داشت و بسياري از اهداف را نمي توان به اهداف رففاري کاهش داد.
در اين طرح انفظارات واقعي از دانش آموزان مورد مالحظه قرار مي گيرد .داللت اين اصتتل در طرح اين استتت که معلّم در
ارزشتتيابي مي بايستتت عملکرد واقعي کودک را مورد مالحظه قرار دهد و دنبال نشتتانه هاي بروز در ظهور آن ها در رففار و
زندگي کودک باشد.

 3-6تل يق رويکرده اي مختلف ارز يابي
در اين طرح تالش شده که رويکرد تلايقي در ارزشيابي انفخاب گردد .به نکات و مسائل اساسي در هر رويکرد توجه شده و
به کار گرففه شتود ،ديدگاه قابليت مدار ( )Competency-based Educationکه نستخهاي پيشرففه تر از رففارگرايي
استت( ،جي پي ميلر )1349 ،به دنبال تدوين قابليت ها و نفايج رففاري است که از طريق آزمون هاي مفااوت ميزان تحقق
اين قابليت ها بررسي مي شود قابليت ها و نفايج مقاصد مطلوبي هسفند که از طريق فعاليت هاي ياددهي يادگيري در صدد
تحقق آن هسفيم (جي .پي،ميلر) در طرح قابليت ها و نفايج مطلوب براساس محفواي برنامه درسي ،کفب درسي کفاب هاي
ستال اول و ديدگاه مفخصتصتين تعليم و تربيت تهيه و تدوين شده است اين موارد به صورت انفظارات در کارنماي فهرست
شتده استت .معلم مي بايستت براستاس مشاهدات خود بررسي و شواهدي را که گرد آوري کرده است نسبت به تحقق اين
قابليت ها در کودک داوري نمايد.
ديدگاه ديگري که در اين طرح مورد استفااده قرار گرففه استت ديدگاه رشتدگرا است در ديدگاه رشدگرا ارزشيابي به شکل
تکويني و پاياني صتتورت مي گيرد که در شتتکل تکويني آن معلّم به مشتتاهده نحوه برخورد کودکان با تکاليف و معماهاي
گوناگون مي پردازد (همان) در اين طرح نيز توجه به تکاليف و بررستتي تکويني فعاليت هاي يادگيري انجام شتتده توستتط
دانش آموز مورد توجه قرار گرففه استتت ابزار پورت فوليو (پوشتته کار) به همراه برگ ثبت مشتتاهدات بهفرين ابزار براي اين
ديدگاه رشدگرا است.
ديدگاه ديگري که در اين طرح مورد مالحظه قرار گرففه استتت ديدگاه فرايند شتتناخفي استتت ،در اين ديدگاه ارزشتتيابي
فرايندها و مهارت هاي شتتناخفي ،کانون توجه ارزشتتيابي استتت .مقوله مهارت هاي شتتناخفي که در کارنما مورد عنايت قرار
گرففه شتده استت به اين ديدگاه نزديک استت بنابراين معلم مي بايستت به شتيوه ها و ابزار مخفلف مهارت هاي شناخفي
کودکان را در حين فعاليت آنان مورد بررستي قرار دهد .به نظر مي رستد تکاليف و کارهاي عملي و نوشفاري دانش آموزان
بهفرين ابزار براي چنين باشد.
ديدگاه ديگري که در اين طرح مورد مالحظه قرار گرففه است ديدگاه انسان گرايانه است در اين ديدگاه تلقي ارزشيابي ارائه
بازخورد صادقانه و ياري رساننده به دانش آموزان است معلم و دانش آموز هر دو دراين فرايند مي توانند حضور داشفه باشند
(همان).
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در اين طرح بازخورد به عنوان اصل مهمي مورد مالحظه قرار گرففه است و بدون ارزشيابي تکويني و غيررسمي و مشارکت
و تعامل دو طرف (معلم و شتاگرد) امکان تحقق بازخورد صتادقانه وجود ندارد اين شيوه مسفلزم وجود يک فضا و رابطه اي
انساني در کالس درس است لذا در اين طرح حداقل  4ديدگاه و تلقي از ارزشيابي مورد توجه قرار گرففه است و تالش شده
استت اين رويکردها با يکديگر ترکيب شود گر چه اين تلقي ها هر کدام از يک ديدگاه نسبت به برنامه درسي بر مي خيزد،
اما عناصر و اجزاي آن ناسازگار نبوده و امکان ترکيب آن ها در يک رويکرد تلايقي وجود دارد.

 -1روش ها و راهکارها
در اين بخش شتيوه ها و راهکارهاي عملي و اجرايي طرح مورد مالحظه قرار مي گيرد در آغاز به شيوه هاي ارزشيابي اشاره
شتود و با توجه به مباحث طرح شتده در اصول و مباني و اهداف دو شيوه ارزشيابي تکويني و ارزشيابي عملکرد مورد تأکيد
قرار مي گيرد.

 1-9ارز يابي تکويني
ارزشتيابي تکويني رويکردي است که توجه صرف معلّم را از پايان فعّاليّت يادگيري به فر آيند فعّاليّت يادگيري معطوف مي
دارد اين رويکرد در عين آن که نيم نگاهي به انفظارات دارد ستتعي مي کند نحوه تحقق انفظارات را در عملکرد دانش آموز
مورد عنايت قرار دهد چرا که وقفي معلّم در حين ارزشتتيابي فرايندي و پيوستتفه از نحوه پيشتترفت دانش آموز به کيايت
يادگيري او آگاهي پيدا مي نمايد و به فاصله او با انفظارات و اهداف پي مي برد و اين آگاهي زماني اتااق مي اففد که فرصفي
براي ت يير روش فراهم مي شتود لذا اين ارزشتيابي نه تنها نوعي ستنجش انفظارات نهايي را در خود دارد بلکه در فرصت و
موقعيت مناسب به بهبود فرايند يادگيري مدد مي رساند)Boston, 2002)(Jimersonand Others, 2000 ( .
ارزشيابي تکويني در مجموع موجب بهبود کيايت يادگيري کالسي مي شود (حيدري )Boston 2002( )1345 ،منفقدان
نظام رقابفي نمره دهي ،چنين اسفدالل مي کنند که شاگردان در هنگامي بيشفر ياد مي گيرند که اثرات نمره دادن رقابفي،
کتاهش يتابتد( .وايلز ،1349 ،ص  )241براي اجفنتاب از پيتامتد هاي کاهش احفمالي تالش براي بهبود کيايت آموزش و
پرورش الزم استت ارزيابي از فرايند آموزش و اصطالحاً ارزيابي تکويني ،تقويت شود و پيشرفت دانش آموزان در جنبه هاي
مخفلف رشتد در طول فر آ يند ،مورد توجه قرار گيرد تا اگر نقصتي در اين فرايند وجود داشفه باشد امکان جبران آن فراهم
باشد.
در ارزيابي تکويني ،هدف امفياز دادن يا توبيخ دانش آموزان نيستت بلکه اين ارزيابي به منظور شتناسايي نقص ها و کاسفي
هايي انجام مي گيرد که هنوز فرصت اصالح آن ها وجود دارد و هدف اين ارزيابي جبران اين نقص ها توسط معلّم يا دانش
آموز است.
به همين دليل معلّم ممکن استتت نفايج ارزيابي تکويني را به اطالع خود دانش آموزان نرستتاند و فقط به تالش خود جهت
تحقق اهداف يا اصالح اهداف بيازايد يا ممکن است ارزيابي تکويني بدون تصحيح و نمره دهي رسمي تکاليف انجام گيرد و
ممکن استت معلّم تشخيص دهد ارزيابي تکويني از طريق خود دانش آموزان و با مراجعه به کفاب يا نگاه به تکاليف ديگران
انجام گيرد.
ارزيابي نهايي به اندازه ارزيابي تکويني ،به بر طرف شدن دغدغه فوق الذکر مربوط به کاهش کيايت آموزش و پرورش کمک
نمي کند زيرا ارزيابي نهايي به منظور قبول يا رد افراد بعد از آموزش انجام مي گيرد و بعد از آزمون ،افراد فرصتتت چنداني
براي جبران نخواهند داشت .اضطراب قبل از امفحان نيز براي دانش آموزان ابفدايي مناسب نيست زيرا اين دانش آموزان در
قيد آن هستتفند و برايشتتان زمان حال بر آينده ترجيح دارد (شتتکوهي )1366 ،اما در ارزيابي تکويني فرصتتت جبران وجود
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خواهد داشتتت و فعاليت هاي آموزشتتي از طريق انگيزش دروني (نه امفحان) تحريک خواهند شتتد تا از ترس مرضتتي که در
شرايط حاضر با سن کودک بيشفر مي شود (خديوي زند ،1344 ،جلد  1ص  )103نيز جلوگيري شود.

 1-2ارز يابي ملکرد
امروزه به صتورت جدي در مورد اعفبار آزمون هاي مداد کاغذي نظير ستؤاالت چندگزينه اي تشکيل شده است (کيامنش،
 )1344اين آزمون ها آن چنان قادر نيسفند تا عملکرد واقعي دانش آموز را در جريان يادگيري بسنجند لذا رويکرد ارزشيابي
عملکردي در ادبيات تربيفي و در بين مديران و معلّمان مطرح شده است .ارزشيابي عملکرد محور مجموعه اي از راهبردهايي
است که نحوه و چگونگي به کارگيري دانش ها و مهارت هاي کسب شده دانش آموز را در عمل مورد ارزشيابي قرار مي دهد
و اين نحوه ارزشتتتيتابي براي دانش آموزان بستتتيتار بتامعني و جتذاب استتتت )Others 1996&Hibbard( .به نقل از
()1994 Bruidy.A
اين شيوه ارزشيابي از وضعيت درک و فهم و نحوه به کارگيري دانش هاي کسب شده توسط دانش آموز اطالعاتي به دست
مي دهد که معلّمان را قادر مي سازد فرصت هاي ياددهي يادگيري مناسب تري براي دانش آموزان فراهم سازد .منابع کسب
اين اطالعات عمدتاً آثار دانش آموزان تجربه و فعاليت هاي آنان مي باشد ( )www.dsea,orgدر اين شيوه از ارزشيابي بر
فرايند و  Processو بازده يادگيري  Productتاًکيد مي گردد .در آزمون هايي که براي ستتتنجش عملکرد دانش آموزان
طراحي مي گردد تالش مي گردد در موقعيت هاي واقعي و يا مشابه مسائل معني دار علمي و مسائل مبفال به زندگي را حل
نمايند (کيامنش  )1344اين شيوه از ارزشيابي به صورت جدي در آزمون هاي تيمز  timssمورد اسفااده قرار گرففه است.
لذا اين شيوه به عنوان رويکرد که مي تواند جايگزين مناسبي براي امفحانات رايج مداد کاغذي که عمدتاً مفکي بر نمره مي
باشند در نظر گرففه مي شود.

 1-3ابزارهاي جمع آوري ا ال ات
ارزشتيابي مستفلزم اطالعات است بدون اطالعات کافي نمي توان ارزشيابي درسفي از پيشرفت دانش آموز انجام داد .در اين
طرح تالش مي شود که ابزارهاي جمع آوري اطالعات از فر آيند پيشرفت دانش آموز تنها مفکي بر امفحان نباشد و ابزارهاي
ديگري چون چک ليستتت ها برگ ثبت گزارش ،پوشتته کار (پورت فوليو) و … به کار گرففه شتتود .يکي از بخش هاي مهم
مهارت هاي اساسي معلّمان در اجراي طرح ت يير مقياس کمي به توصياي ،همين به کارگيري ابزارهاي جمع آوري اطالعات
است که مفاًساانه تاکنون عمالً در نظام آموزشي کمفر به کار رففه است.
چک ليست عبارت از فهرست مااهيم مهارت ها ،فر آيندها و نگرش هاي ويژه اي که حضور يا عدم حضور و تحقق آن ثبت
و ضتبط مي شتود .در اين طرح چک ليسفي براي يکي حوزه ها و عملکردهاي موردانفظار تهيه و تدوين شده است در عين
حال معلّمان مي توانند به تناسب موضوع چک ليسفي براي خود تهيه نمايند.
برگ ثبت زارش توصي ي AncdotalRecord
عبارتند از توضيحات نوشفه شده اي از جريان رشد و پيشرفت و رففارهاي دانش آموز که معلم آن ها تنظيم و نگهداري مي
نمايد به عبارت ديگر توصتياي استت از مشاهده دانش آموز در موقعيت هاي مخفلف و رففارهاي ويژه اي که از وي سر مي
زند .موقعيت هاي زيادي وجود دارد که معلّم مي تواند از آن ها گزارش مشتتتروحي تهيه نمايد مثالً تهيه گزارش راجع به
مهارت دانش آموزان در کاربرد مواد و يا کار گروهي دانش آموزان
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پو ه كار Portflollio
بخشتي از ارزيابي توصتياي مي تواند بر مبناي نمونه هايي از کارهاي برجسفه دانش آموزان (نه همه آن ها) در قالب پوشه
کار انجام گيرد .پوشته کار تأکيد بر موادي دارد که دانش آموزان به وجود آورده اند مانند نوشتفه ها ،نقاشتي ها و تکاليف و
…
اين ابزار وسيله مايدي براي ارزشيابي فرايندي و عملکردي خواهد بود.

 1-5كارنامه توصي ي
ارزشتيابي براستاس شترايط و ويژگي هاي فوق ايجاب مي نمايد که گزارش پيشترفت دانش آموز را به صورتي ديگر تدوين
نماييم لذا در اين طرح کارنامه استاساً ت يير ياففه و به صورت گزارش نسبفاً مشروحي از چگونگي پيشرفت دانش آموز ارائه
مي شود.
مطالعه و بررسي کارنامه دانش آموزان دوره ابفدايي در تعداد زيادي از کشورها نشان مي دهد که تنها براي کشورهاي مانند
تاجيکستتفان ،اف انستتفان ،عربستتفان و پاکستتفان و ايران و امثالهم کارنامه ها حالت کمي صتترف دارد ،در تمامي کشتتورهاي
پيشرففه کارنامه شکل توصياي به خود گرففه است (سبحاني فرد)1342 ،
در کارنامه پيشتنهادي اين دففر ابعاد شتناخفي عاطاي ،اجفماعي و بدني شتخصتيت کودک مورد عنايت قرار گرففه است و
براي هر يک از اين حيطه ها انفظاراتي منطبق با اهداف و برنامه درسي تنظيم گرديده است .در حوزه شناخفي بخشي به نام
مهارت هاي شتناخفي وجود دارد و مواد درستي مورد تدريس در ستال اول ابفدايي يعني رياضتي ،علوم ،خواندن و نوشفن،
هديه هاي آستماني و درس هنر به صتورت مجزا به همراه انفظارات مرتبط در کارنامه توصتياي آورده شتده است معلم مي
بايستت در طول ستال شواهد کافي براي داوري در خصوص تحقق انفظارات جمع آ وري نمايد و در نهايت داوري خود را به
همراه توصتيه در کارنامه منعکس نمايد داوري معلّم براي تحقق انفظارت در طيف چهار قسمفي اعالم مي شود که عبارتند
از:
ت کامال تحقق ياففه يا «باالتر از حد انفظار»
ت تحقق ياففه يا «در حد انفظار»
ت نسبفاً تحقق ياففه يا «نزديک به حد انفظار»
ت نيازمند تالش بيشفر

 -5رويکرد ا ا ه اي

رح

براي اشتاعه اين طرح نيازمند الگويي مناسب مي باشيم مفأساانه تاکنون براي اسفقرار طرح ها و نو آوري در نظام آموزشي
کشورمان عمدتاً از ماهوم مکانيکي نصب  Installاسفااده شده است .براساس اين تصور با رويکرد اسفقرار طرح ها ،نو آوري
ها به مانند قطعات جديد يک ماشتتين هستتفند که با قطعات کهنه و فرستتوده تعويض مي شتتوند يا اين که يک نرم افزار
کام يوتري استتت که بر روي کام يوتر نصتتب و راه اندازي مي گردد .که اين کار عمدتاً با موفقيت انجام مي گردد .اما چنين
مالحظات مکانيستفي براي ستيستفم هاي انساني پاسخ گو نخواهد بود .نظام انساني يک نظام مادي چون موتور يا کام يوتر
نيست.
شتاهد و گواه معفبر وجود چنين نگرشتي ،همايش مهندستي اصتالحات و آموزش و پرورش است که واژه مهندسي در کنار
اصالحات داللت بر وجود نگرش مکانيسفي بر ماهوم اسفقرار طرح ها و نو آوري ها دارد.
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بنابراين روال معمول نصب برنامه ها و ايده هاي جديد بوده نه اشاعه آن ها ،مفأساانه اين الگو تاکنون در بسياري از طرح ها
موفقيت آميز نبوده استت زيرا عنصتر انساني در اين روش کمفر مورد توجه بوده است اشاعه مسفلزم رويکردي انساني است
که بر مبناي اصتل کرامت ،آزادي و انفخاب گري مخاطب اسفوار مي باشد نه تحميل .لذا اشاعه انديشه هاي جديد خصوصاً
در آموزش و پرورش که مي بايست در ساحت کالس به لباس فاخر عمل در آيد کومهاي و تودهوار نيست.
الگوي مناستب اشاعه ارزشيابي توصياي .الگوي تشکيل هسفه هاي وفادار است براساس اين الگو ،اشعه دهندگان نو آوري از
طريق توليد ادبيات جديد و انفشتتتار آن ،ايجاد دوره هاي آموزش به منظور ايجاد نگرش ،دانش و مهارت الزم ،ارتباط فعال
مستتفقيم با مجريان و غيرمستتفقيم از طريق کام يوتر «وبالگ» گروه هاي عالقمند به اجراي نو آوري شتتکل مي گيرد اين
گروه ها در عين اين که خود ابفکاراتي در اجرا خواهند داشتتتت .قادر خواهند بود طرفداراني را به خود جذب نمايند به اين
صورت هسفه ها به صورت تصاعدي گسفرش مي يابند .براي اين کار مي بايست ساز و کار قانوني نيز وضع کرد.

 -6موانع و مشکالت
 5-9موانع و مشکالت درون سيستمي
رويکرده اي سنتي ارز يابي

رويکرده اي سنفي ارزشيابي که از آغازين سال هاي شکل گيري نهاده اي قانونگذار در آموزش و پرورش يعني شوراي عالي
معارف رستتمي و نهادينه شتتده استتت ،مانع جدي رويکرده اي جديد استتت ،براي بستتياري از کارگزاران آموزش و پرورش
(معلمان ،مديران) عدم وجود نمره يا چيزي شبيه نمره براي آموزش و پرورش و اقفدار معلم در کالس مضر است.

ن رش من ي معلمان نسبت به نو آوري و ت ول

ت ييرات و طرح هايي که در سال هاي اخير در آموزش و پرورش رخ داده است و برخي از آن ها ناموفق يا کمفر موفق بوده
استت ،اين نگراني را در معلمان ايجاد مي کند که ت ييرات بيشتفر موجب به هم ريخفگي مي شود تا ايجاد شرايط بهفر ،لذا
اين نگرش در جامعه معلّمان و مديران تا حدودي شتايع استت و اين يکي از جدي ترين موانع اسفقرار و موفقيت اين طرح
مي باشتد .با وجود چنين نگرشتي در صورت تعميم سريع و بي حساب طرح ،شکست آن ،بديهي به نظر مي رسد و اگر هم
شکست نباشد در صد موفقيت طرح اندک خواهد بود.
دم وجود رويکرده اي ياددهي – ياد يري متناسب با ال وي ارز يابي

هر چند به نظر مي رستتتد ت يير رويه ارزشتتتيابي در رويکرده اي يادگيري تأثير مثبفي بر جاي نهد امّا از آنجا که رويکرد
ياددهي ت يادگيري و رويکرد ارزشيابي به عنوان دو عنصر يک سيسفم با يکديگر تعامل دارند ،با ت ييراتي که در کفاب هاي
علوم ،فارسي ،هديه هاي آسماني صورت گرففه است ،مي توان گات که نشانه هاي ت يير رويکرده اي يادگيري مشاهده مي
شتود ،بنابراين تالش براي نهادينه کردن الگوي ارزشتيابي تحصتيلي را بايسفي از دو سوي يعني ت يير رويکرده اي ياددهي
يادگيري و رويکرد ارزشيابي صورت گيرد ،زيرا در شرايطي که هنوز برخي از ارزشيابي هاي سنفي را به کار مي گيرند .قطعاً
کفاب هايي هم که با رويکرده اي جديد عرضه مي گردد سرنوشفي نامطلوبي خواهد داشت.
ناهماهنگي دروني (درون سازماني) بين اجزاء مؤثر برنامه ريزي درسي
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نظام آموزش و پرورش ما به مانند مجمع الجزايري مي ماند که هر يک راه خود را مي روند و در راسفاي اهداف ويژه خود با
حداقل تعامل و توجه به اجرا ديگر ره مي پويند .اين وضتتعيت امکان عدم موفقيت طرح ها را زياد مي نمايد و اين طرح هم
از اين منظر در چالش جدي است.
بي ان يزه بودن معلمان

يکي ديگر از منابع چالش برانگيز و مشکل زا در تحقق طرح ها عدم وجود انگيزه کافي در بين معلّمان براي پيش برد اهداف
طرح هاستت ،تجربه نشان داده است که بهفرين طرح ها در دست معلّمان بي انگيزه به مسلخ برده شده و ناکام مانده است
به نظر مي رسد تعيين سرنوشت طرح ها نه در دست طراحان طرح ،بلکه در دست مجريان آن است وقفي مجريان طرح دل
مش ولي هاي به غير از مسئوليت هاي حرف هاي خود دارند روشن است که طرح ها به کجا مي انجامد.
پايي بودن استانداردهاي آموز ي در بسياري از مدارس كشور

اين موضتوع براي همه دستت اندرکاران نظام آموزشتي کشتور روشتن و واضح است که ما از نظر اسفانداردهاي آموزشي در
ستتطح مطلوبي نيستتفيم و اين استتفانداردهاي پايين خود عاملي استتت که مي تواند به تحقق اهداف طرح ضتتربه بزند مثالً
شاخص نسبت معلّم به شاگرد يعني با داشفن کالس هاي پرجمعيت اجراي طرح ارزشيابي توصياي بسيار مشکل مي نمايد
و يکي از اعفراضتات معلّمان نستبت به اين طرح هم همين مستأله است لذا اين عامل مي تواند مانعي براي گسفرش سريع
طرح باشد.
پايي بودن سطح دانش معلمان ابتدايي

از آنجا که درصتد بااليي از معلمان ابفدايي خاصه کالس اول داراي تحصيالت پايين تر از ليسانس هسفند اجراي طرح هاي
اين چنين که نياز به دانش عميق معلم دارد با مانع جدي مواجه مي گردد حفي موانع نگرشتتي هم مي توان به آن اضتتافه
نمود.

 5-2موانع برون سيستمي
عدم وجود منابع و ادبيات مناستب در مورد رويکرده اي ارزشتيابي جديد منابع موجود در زبان فارستي عمدتاً به ارزشيابي
کمي يعني آزمون و امفحان و طرح سؤال اخفصاص دارد و منابع اندکي در اين زمينه تهيه و تدوين شده است لذا طرح اين
بحث ها طلب مي نمايد منابع کافي در سطوح مخفلف آکادميک و اجرايي تهيه و تدوين گردد.
فقر ادبيات در اين زمينه به معني عدم آمادگي فکري و نگرشي مناسب براي اسفقرار طرح است به همين سبب از مأموريت
هاي مهم دففر ارزشيابي توليد ادبيات مناسب اين طرح مي باشد.
ن رش من ي والدي نسبت به ت يير و نو آوري

همان گونه که در موانع درون سازمان بحث شد بسان معلّمان و کارگزاران ديگر والدين هم چنين نگرش مناي را نسبت به
ت ييرات دارند آن ها نسبت به کار آمدي ت ييرات بدبين هسفند و آن را از همان آغاز شکست خورده تلقي مي کنند از سوي
ديگر والدين نيز نمره و امفحان را ابزار محرک و تشويق کننده دانش آموزان تصور مي کنند لذا با چنين ديدگاهي نسبت به
نمره و امفحان بديهي است که حذف نمره و امفحان را پديده هاي نامطلوب بدانند.
پايي بودن ميزان همکاري رسانه هاي قدرتمندي چون صدا و سيما براي ا ا ه درست رح
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مفأستاانه بنابر برخي مشتکالت مالي و ستازماني ارتباط مؤثرتري بين آموزش و پرورش و رسانه هاي قدرتمند صدا و سيما
وجود ندارد .اين رسانه ها به خوبي مي توانند در بسفرسازي مناسب جهت اشاعه طرح هاي اين چنيني به آموزش و پرورش
ياري نمايند.
نويسند ان :دكتر م مدحسني-دكتر ي يي كاظمي
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پيوست -5مصوبات وراي الي آموزش و پرورش در مورد ارز يابي:
مصوبه هافصد و سيزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش
به تاريخ 1343/4/21
موضوع  :اصول حاكم بر ارز يابي پيشرفت ت صيلي
به منظور نظام بخشتي به فعاليت هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و با توجه به رويکردها و نگرش هاي نوين
در تعليم و تربيت  ،اصول زير تحت عنوان"اصول حاکم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي" تعيين مي شود :
 -1جدايي نا پذيري ارزشيابي از فرايند ياددهي – يادگيري
ارزشتتتيابي دانش آموزان بايد به عنوان بخش جدايي ناپذير فر آيند ياددهي – يادگيري و نه به عنوان نقطه پاياني آن تلقي
شود .
 -2استفااده از نفايج ارزشتيابي در بهبود فرايند ياددهي – يادگيري و اصتالح برنامه ها و روش ها و هدف غايي ارزشيابي ،
اصتالح و بهبود فر آيند ياددهي – يادگيري است و نفايج ارزشيابي ها بايد در اصالح برنامه ها و روش ها مورد اسفااده قرار
گيرد.
 -3هماهنگي ميان هدف ها ،محفوا ،روش هاي ياددهي – يادگيري و فر آيند ارزشيابي
در ارزشتيابي بايد تناسب و هماهنگي بين هدف ها  ،محفوا و روش هاي ياددهي  -يادگيري مربوط به هر درس مورد توجه
قرار گيرد.
 -4توجه به آمادگي دانش آموزان
در طراحي و اجراي انواع برنامه هاي ارزشيابي بايد به آمادگي هاي جسمي ،عقلي ،عاطاي و رواني دانش آموزان توجه شود.
 -5توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان
در ارزشيابي بايد به جنبه هاي مخفلف رشد بدني ،عقلي ،عاطاي ،اجفماعي ،اخالقي و حرکفي دانش آموزان توجه شود.
 -6توجه همه جانبه به دانش ها  ،نگرش ها و مهارت ها
در ارزشتتيابي ،مفناستتب با محفواي آموزش و پرورش بايد به حيطه دانش ها  ،نگرش ها و مهارت هاي دانش آموزان توجه
شود.

 -7توجه به ارز يابي دانش آموز از ياد يري هاي خود (خود ارز يابي)
در ارزشتتيابي بايد شتترايطي فراهم شتتود که دانش آموز نيز بفواند از يادگيري ها و عملکرده اي خود و ديگر دانش آموزان
ارزشيابي کند .

 -2ارز يابي از فعاليت هاي روهي
در نظام ارزشيابي ،عالوه بر ارزشيابي فردي ،بايد از فعاليت هاي گروهي نيز ارزشيابي به عمل آيد.

 -1توجه به فر آينده اي فکري منتهي به توليد پاسا
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در ارزشيابي بايد عالوه بر پاسخ نهايي  ،به فر آيندي که منجر به توليد پاسخ شده است توجه کرد.

 -94تأكيد بر نو آوري و خالقيت
در ارزشيابي بايد با تأکيد بر ورش حل مسأله ،زمينه رشد و شکوفايي دانش آموزان را فراهم کرد.

 -99تنوع روش ها و ابزارهاي اندازه يري و سنجش پيشرفت ت صيلي
با توجه به اهداف ،ماهيت و نوع موارد ارزشتيابي ،از انواع مخفلف روش ها و ابزارهاي ارزشيابي ( مانند پرسش هاي شااهي،
آزمون هاي عملي ،انواع پرسش هاي عيني و انشايي ،روش هاي مشاهده رففار ،پوشه هاي مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرح
ها ،گزارش مربوط به فعاليت هاي تحقيقاتي ،ارزشيابي عملکردي ،ارزشيابي مسفمر ،انواع دست ساخفه ها ،روش خودسنجي
و  )...اسفااده مي شود.

 -92است اده از انواع ارز يابي
در فر آيند ياددهي –يادگيري الزم استتت با توجه به هدف ها  ،محفوا و روش هاي تدريس از انواع ارزشتتيابي ها (از قبيل
تشخيصي ،تکويني ،مجموعي ،هنجار مرجع ،دروني  ،بيروني  ،ملي و  ) ...اسفااده شود.

 -93استقالل مدرسه و معلم در فر آيند ارز يابي
در فر آيند ارزشيابي بايد اسفقالل مدرسه و معلم در چارچوب سياست هاي کلي آموزش و پرورش حاظ شود.

 -91اص ر ايت قوا د اخالقي و انساني در ارز يابي
به موجب اين اصتل  ،ارزشتيابي بايد به گونه اي ساماندهي و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق ،تعامالت انساني،
اعفماد به ناس و سالمت رواني دانش آموز يا معلم نگردد.

 -95اص توجه به ت اوت هاي فردي
در انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مي بايست به تااوت هاي فردي دانش آموزان توجه شود.
 -95ضرورت هماهن ي در ت قق اصول ارز يابي

در انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مي بايست به اصول ارزشيابي هم زمان توجه شود.
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