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چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی اثربخشی برنامه های درسی رشته های ارتباطات و فناوری 
کاربردی شیراز بر اساس مدل اصالح  ـ  اطالعات )ICT( و فناوری اطالعات و ارتباطات )IT( دانشگاه علمی 
کلیه  شده چشم شایستگی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 
کاربردی  دانشجویان رشته های فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( و فناوری اطالعات )IT( دانشگاه علمی 
که از میان آنها و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ـ  شهر شیراز در سال 1396 به تعداد 300 نفر بودند 
طبقه ای نسبتی، 170 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه 
کرونباخ  آلفای  و  گویه  تحلیل  از  استفاده  با  ترتیب  به  آن  پایایی  و  روایی  و  گردید  استفاده  ساخته  محقق 
از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس  با استفاده  محاسبه شد. داده ها 
که دانشجویان شایستگی های فنی، زمینه ای  ح های تکراری تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد  طر
کرده اند.  ارزیابی  متوسط  حد  از  پایین تر  را  رفتاری  شایستگی های  و  قبول  قابل  سطحی  در  را  کی  ادرا و 
کی، فنی، زمینه ای و رفتاری به ترتیب دارای اولویت یک تا چهار هستند. از  همچنین شایستگی های ادرا
تفاوت  از نظر دانشجویان مهندسی  کی  ادرا و  زمینه ای  رفتاری،  اهمیت شایستگی های فنی،  بین  طرفی، 
که این تفاوت فقط بین دو بعد شایستگی های رفتاری  که آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد  وجود داشت 

کی از نظر آماری معنادار است. و ادرا
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مقدمه� 1
تغییـرات سـریع مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در هـزاره سـوم میـالدی تأثیـر بنیادیـن بـر ماهیـت 
کار جهانـی امـروزه، به جـای نیـروی انسـانی با تخصصـی خاص، به منابع انسـانی  مشـاغل داشـته اسـت. بـازار 
کـه مهارت هـای چندگانـه داشـته باشـد تـا از ایـن طریـق در همراهـی سـازمان بـا تغییـرات شـتابان  نیـاز دارد 
که  کوشـا باشـد. این امر موجب شـده اسـت  محیـط پیرامـون نـه تنهـا بـاری بـرای سـازمان نباشـد، بلکـه یاری 

.)Karami, 2010( امـروزه، در ادبیـات مدیریـت محـوری بـا عنـوان شایسـتگی ها بـه وجـود آیـد
کـه در آنهـا از ادبیـات مربـوط بـه شایسـتگی ها اسـتفاده شـده و بـه بهـره مفهومی آن  از جملـه حوزه هایـی 
حوزه افزوده، برنامه درسـی اسـت. برنامه ریزی درسـی آموزش عالی و حتی انتخاب نوع رشـته های تحصیلی 
یکی از اساسـی ترین چالش های مدیریت آموزش عالی در حوزه مباحث میان رشـته ای محسـوب می شـود، 
کـه انتخـاب نـوع رشـته در دانشـگاه ها و تنظیـم برنامه درسـی1 و محتوای متناسـب با نیازهـای اقتصادی  چـرا 
بـه حسـاب می آینـد آنهـا در عصـر حاضـر  افـراد و سـازمان ها و مزیـت رقابتـی   و اجتماعـی مهم تریـن دارایـی 
کـه منبعـث از ایـن  )Salehi Omran & Hassanzadeh Barani, 2014(. برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی، 
ادبیات اسـت، رویکردی مناسـب برای طراحی برنامه های درسـی در عصر حاضر اسـت. اتخاذ این رویکرد در 
گیرند و عناصر برنامه درسی )هدف،  که شایسـتگی ها محور برنامه درسـی قرار  برنامه درسـی موجب می شـود 
.)Begley et al., 2010( بـر اسـاس آن شـکل بگیرنـد )محتـوا، فرصت هـای یاددهـی و یادگیـری و ارزشـیابی 
کـردن شـرایطی  در ایـن رهگـذر یکـی از رسـالت های اساسـی برنامه ریـزی درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی، فراهـم 
که با نیازها و شـرایط متغیر و  کـه در آن منابـع انسـانی از دانـش، نگـرش و مهارت هایـی برخـوردار شـوند  اسـت 
نویـن اقتصـادی، صنعتـی و بـازار مشـاغل متناسـب و هماهنـگ باشـد. از این رو، اهتمام به این امر و تسـهیل 
تحقـق آن مسـتلزم بازنگـری مجـدد برنامه هـای آموزشـی و درسـی و رجـوع بـه مطالعـات میان رشـته ای در 
و  کـز صنعتـی  مرا نیازمندی هـای شـغلی و حرفـه ای  از طرفـی و سـنجش مجـدد  آموزشـی  درون نظام هـای 

.)Thompson et al., 2013( کشـور از طـرف دیگـر اسـت اقتصـادی 
کارفرمـا قـرار دارد. اقتصـاد متغیـر موجـب هماهنگـی  برنامـه درسـی در مرکـز ارتبـاط بیـن آمـوزش عالـی و 
برنامـه  اثرگـذار در  و مهم تریـن عامـل  برنامـه درسـی موجـود می شـود  و  نظـر  مـد  بیـن شایسـتگی های  بهتـر 
ارزیابـی  و  اندازه گیـری  نتایـج  بـرای  تقاضـا  شـد؛  شـروع   1960 دهـه  از  آن  تأثیـر  کـه  اسـت  دانشـکده  درسـی 
افـراد  میـان  ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت.  بـوده  دانش آموختـگان  مهـارت  و  صالحیـت  تضمیـن  به منظـور  شـده 
کارفرمایـان، اسـتادان و اعضـای هیئـت امنـای دانشـگاه ها  ذی نفـع در برنامـه درسـی شـامل دانشـجویان، 
کـه نظـام آمـوزش عالـی بایـد افـراد را بـه  کمـی وجـود دارد و تـالش سیاسـتگذاران بـر ایـن مبناسـت  اعتمـاد 
آمـاده سـازد روبه روسـت،  آن  بـا  آینـده  یـا  کنونـی  کار  کـه محـل  بـا چالش هایـی،  بـرای مقابلـه  کافـی   انـدازه 

. )Hill et al., 2006; Jones, 2002; Haworth & Conrad, 1997(
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شایسـتگی ترکیبـی از مهارت هـا و دانـش مـورد نیـاز بـرای انجـام دادن وظایفـی خـاص اسـت. شایسـتگی 
توانایی های الزم برای انجام دادن یک سری وظایف شرح داده شده در یک شغل بر اساس استانداردهاست. 
.)Jianping &Tongji, 2015( آنـان اسـت کارکنـان، مهـارت و دانـش  انگیـزه، ویژگی هـای   شایسـتگی شـامل 
شایسـتگی را نتیجـه بـه کار بـردن دانـش و مهـارت به طـور مناسـب تعریـف می کننـد؛ به عبارتـی دیگر، شایسـتگی 
= مهـارت + دانـش. از سـوی دیگـر، شایسـتگی مجموعـه ای از دانـش، مهـارت و توانایـی در شـغلی خـاص اسـت 
.)Torres & Augusto, 2017( کـه بـه شـخص اجـازه می دهـد تـا در انجـام دادن وظایـف به موفقیـت دسـت یابـد
مدیـران بـرای مدیریـت مؤثـر سـازمان های آموزشـی بـا چالش هـای فراوانـی روبـه رو هسـتند و پرداختـن بـه 
ایـن چالش هـا نیازمنـد شایسـتگی ها و مهارت هـای متنوعـی اسـت. سـازمان ها شایسـتگی ها را بـرای معرفـی 
و هدایـت عملکـرد بـاال تعریـف می کننـد )Liikamaa, 2015(. الگوهـای شایسـتگی درکلیـه فرایندهـای نظـام 
مدیریـت منابـع انسـانی نقشـی حیاتـی دارنـد، زیـرا بـا مشـخص شـدن شایسـتگی های ضـروری بـرای اثربخـش 
گزینش، آموزش، ارزشیابی، عملکرد و نظام برنامه ریزی  بودن در یک شغل، سازمان می تواند بر رفتارهایی در 

.)Dziekoński, 2017( کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا عملکـرد موفقیت آمیـز دارنـد کنـد  جانشـینی تمرکـز 
زمینـه  در  گی هـا  ویژ یـا  دانش هـا  مهارت هـا،  از  ترکیبـی  شـامل  و  وابسـته  کاری  زمینـه  بـه  شایسـتگی ها 
کـه بتوانـد عـالوه بـر هویت بخشـی و حرفه ای گرایـی،  کاربردشـان هسـتند. بنابرایـن، طراحـی الگـوی آموزشـی 
کنـد، ضـروری به نظر می رسـد. برای دسـتیابی بـه یک الگوی  کسـب شایسـتگی های الزم را تسـهیل و تقویـت 
و سـپس، شایسـتگی های شـغل  تعریـف  و مسـئولیت ها  بایـد وظایـف  ابتـدا  بـر شایسـتگی  مبتنـی  آموزشـی 

.)Jianping & Tongji, 2015( شناسـایی و تبییـن شـوند
مفهـوم آمـوزش مبتنـی بـر شایسـتگی1 سـابقه ای طوالنـی دارد. برنامه هـای آمـوزش مبتنـی بـر شایسـتگی 
کشـور آمریـکا معرفـی و بـا آمـوزش معلمـان در اواخـر 1960 شـروع شـد؛ سـپس، در سـایر آموزش هـای  ابتـدا در 
کشـورهای انگلسـتان و آلمـان و  کـرد و به تدریـج در برنامه هـای آمـوزش شـغلی  حرفـه ای در سـال 1970 رشـد 

.)Leung, 2002( آموزش هـای شـغلی و حرفـه ای اسـترالیا بـه رسـمیت شـناخته شـد
گی هـای  کیفیـت خدمـات خـود بـه تعییـن ویژ بسـیاری از انجمن هـای حرفـه ای پاسـخگو بـرای ارتقـای 
مختلـف  شـیوه های  بـه  شایسـته  عملکـردی  تأییـد  جهـت  در  و  آورده  روی  شایسـتگی  بـر  مبتنـی  حرفـه ای 

.)Boritz & Carnaghan, 2003( کرده انـد  توجـه  بررسـی 
بـا   )International Project Management Association, 2006( پـروژه  مدیریـت  بین المللـی  انجمـن 
کـرده اسـت. در  کارکنـان مدیریـت پـروژه ارائـه  تعریـف مبنـای شایسـتگی، مدلـی از شایسـتگی مـورد انتظـار 
ایـن مـدل شایسـتگی های مدیـران پـروژه بـه سـه دسـته شایسـتگی های فنـی2، رفتـاری3 و زمینـه ای4 تقسـیم 

شـده اند )شـکل 1(.

1- Competencies-Based Education 2- Technical Competence 3- Behavioral Competence
4- Contextual Competence
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)International Project Management Association, 2006( شکل 1: مدل چشم شایستگی

کلیـه اجـزای مدیریـت پـروژه از دیـد مدیـر پـروژه هنـگام  اصطـالح چشـم شایسـتگی1بیانگر یکپارچگـی در 
ارزیابـی موقعیت هـای مختلـف اسـت و دیـدگاه و بصیـرت را نشـان می دهـد. احمـدی )Ahmadi, 2016( مـدل 
کـی2 را می تـوان بـه  کـه بعـد شایسـتگی ادرا اصـالح شـده چشـم شایسـتگی را ارائـه داده اسـت. او معتقـد اسـت 
کـدام از ابعـاد چهارگانـه شایسـتگی بـه شـرح زیـر اسـت: کـرد. تعریـف هـر  ابعـاد فنـی، رفتـاری و زمینـه ای اضافـه 
شایستگی های فنی: این شایستگی ها اجزای بنیادین شایستگی دانش آموختگان را نشان می دهند.

شایسـتگی های زمینـه ای: ایـن شایسـتگی ها اجزایـی از شایسـتگی دانش آموختـگان را نشـان می دهنـد 
کاری آنـان مربـوط می شـوند. کـه بـه محیـط و مقتضیـات 

شایسـتگی های رفتـاری: ایـن شایسـتگی ها نشـان دهنده جنبه هـای فردی شایسـتگی دانش آموختگان 
کـی: ایـن شایسـتگی ها بـه معنـای دادن مناسـب ترین پاسـخ بـه یـک موقعیـت،  هسـتند. شایسـتگی های ادرا
فعالیـت  و  کار  تشـکیل دهنده  اجـزای  و  عناصـر  همـه  تصـور  و  سـازمان  کل  پیچیدگی هـای  درک  توانایـی 
کل واحـد )سیسـتم( هسـتند. بـر ایـن اسـاس، الگوی اصالح شـده چشـم شایسـتگی  سـازمانی به صـورت یـک 

بـه صـورت شـکل 2 اسـت.

)Ahmadi, 2016( شکل 2: الگوی اصالح شده چشم شایستگی

1- Eye of Competence 2- Perceptional Competence 
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یکـی از مهم تریـن جنبه هـای یـک برنامـه درسـی،  توجـه بـه شایسـتگی های مخاطبـان آن اسـت. اسـاس 
کاربـرد متفـاوت هسـتند و بـه انـواع  کـه شایسـتگی ها بـا توجـه بـه زمینـه  آمـوزش شایسـتگی محور آن اسـت 
کـدام  دهـد  تشـخیص  کـه  اسـت  آن  عالـی  آمـوزش  نظـام  چالـش  دارنـد.  نیـاز  مهـارت  و  دانـش  از  مختلفـی 
کـه برای  کننـد  شایسـتگی ها می تواننـد در دانشـجویان مختلـف، ترکیبـی از مهـارت، دانـش و نگرشـی را ایجـاد 
کاری خـاص الزم اسـت. در ایـن خصـوص، در پژوهـش حاضـر ضمـن بررسـی مفهوم شایسـتگی،  انجـام دادن 
گی هـای برنامـه درسـی شایسـتگی محور، مشـارکت کنندگان در تدویـن برنامـه درسـی شایسـتگی محور و  ویژ

کاوش شـده اسـت. مراحـل تدویـن برنامـه درسـی شایسـتگی محور در آمـوزش مهندسـی نیـز 

پیشینه پژوهش� 2
کـه در آنهـا تـالش شـده اسـت تـا مجموعـه ای از  پژوهش هـا و مطالعـات متعـددی در آمـوزش وجـود دارنـد 
همـکاران و  زلـر  شـوند.  مشـخص  مهندسـی  دانش آموختـگان  بـرای  الزم  شایسـتگی های  و   صالحیت هـا 
انتقـال  به منظـور  پزشـکی  آمـوزش  برنامـه  اجـرای  و  طراحـی  بـه  خـود  پژوهـش  در   )Zeller et al., 2016(
ابـزار سـنجش، زمان بنـدی سـنجش، اسـتانداردهای  شایسـتگی ها، عناصـر و مؤلفه هـای اهـداف، محتـوا، 
کـه در بعـد اهـداف بـه دانـش  کرده انـد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد  ارزشـیابی و زمـان اتمـام برنامـه توجـه 
مقیاس هـای  بـه  سـنجش  ابزارهـای  بعـد  در  یادگیرنـده،  و  مـدرس  همـکاری  بـه  محتـوا  بعـد  در  کاربـردی، 
بـه  ارزشـیابی  اسـتانداردهای  بعـد  در  تکوینـی،  سـنجش  بـه  سـنجش  زمان بنـدی  بعـد  در  چندمنظـوره، 

کـرد. کیـد  تأ بایـد  بـودن زمـان  بـه متغیـر  اتمـام برنامـه  آزمون هـای معیارمحـور و در بعـد زمـان 
کـه در برنامـه درسـی مبتنـی  کوئنـن و همـکاران )Koenen et al., 2015( نشـان داد  یافته هـای پژوهـش 
بـر شایسـتگی در عنصـر یادگیرنـده، مـدرس بـه نفـع فعالیـت یادگیرنـدگان از نقـش تعیین گـری خـود می کاهـد. 
در عنصـر روش هـای تدریـس اغلـب از روش ارائـه سـمینار و پـروژه و موقعیت های شبیه سـازی شـده اسـتفاده 
می شـود. ارزشـیابی نیز اغلب ناظر بر مشـارکت یادگیرندگان اسـت و از روش های سـنجش مداوم و ارزشـیابی 

همگنـان، اسـتفاده از مطالعـه مـوردی و خودارزشـیابی اسـتفاده می شـود.
آندرانیک و همکاران )Andronache et al., 2015( نیز در پژوهشـی الگویی نظام مند برای برنامه درسـی 
کـه عناصـر اصلـی آن را رسـالت ها، شایسـتگی ها، محتواهـا )محتـوای  کردنـد  مبتنـی بـر شایسـتگی طراحـی 
شـناختی، محتوای عملی و محتوای نگرشـی(، راهبردهای آموزشـی و ارزشـیابی و بازخورد تشـکیل می داد. 
کـه شایسـتگی ها از رسـالت ها اسـتخراج و بـه شایسـتگی های جزئـی تقسـیم  نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد 
می شـوند. شایسـتگی های جزئـی نیـز در بردارنـده سـه بعـد مهـارت، دانـش و نگرش اسـت. این شایسـتگی ها 
ارائـه  از طریـق راهبردهـای آموزشـی  نـوع محتـوای ذکـر شـده )مهـارت، دانـش و نگـرش( و  بـه واسـطه سـه 

می شـوند و در نهایـت، فراینـد طراحـی بـا ارزشـیابی و ارائـه بازخـورد شـکل می گیـرد.
کشـور بیشـتر  ایـن  کـه مهندسـان جـوان  کشـور چیـن مشـخص شـد  گرفتـه در  بررسـی صـورت  یـک  در 
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کار عملـی، آشـنایی بـا فرهنـگ شـرکت های صنعتـی، توانایـی تصمیم گیـری و  کمبودهایـی در زمینـه تجربـه 
کیفیـت  کـه پاییـن بـودن نسـبی  تسـلط بـه زبـان انگلیسـی دارنـد. همچنیـن در ایـن پژوهـش نشـان داده شـد 

:)Memarian, 2012( کشـور چیـن بـه دالیـل زیـر اسـت آمـوزش مهندسـی در 

z	 مهندسـی دانشـگاه های  اغلـب  هـدف  اینکـه  و  مهندسـی  آمـوزش  هدف هـای  در  وضـوح  نبـود 
مهندسـان؛ نـه  و  اسـت  عالمـان  تربیـت  پژوهش محـور 

z	وجود داشتن فاصله بین دانشگاه و صنعت و بی توجهی آموزشگران به نیازهای صنعت؛

z	نبود سابقه صنعتی و تجربه مهندسی در میان استادان دانشگاه های مهندسی؛

z	کاربرد عملی ناچیز؛ سمت گیری درس ها و برنامه درسی در جهت مسائل نظری و 

z	که به طور عمده استادمحور است و نه دانشجومحور؛ استفاده از روش های تدریسی 

z	.کیفیت آموزش مهندسی بدون مشارکت صنعت و دیگر طرف های ذی نفع اصلی ارزیابی 
کارفـس )Mears et al., 2011( در مطالعـه ای مـوردی درباره برنامه درسـی رشـته مهندسـی  میـرز، اومـار و 
کـه دانشـجویان ایـن  کردنـد و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد  کلمسـون1 آمریـکا بررسـی  مکانیـک در دانشـگاه 

کـز تحقیقـات بین المللـی نیـاز دارنـد. کارآمـوزی در صنایـع یـا مرا گذرانـدن دوره هـای  رشـته بـه 
قـادر  مهندسـی  رشـته  دانش آموختـگان  زمانـی  کـه  دریافـت  خـود  پژوهـش  در   )Craig, 2010( کریـگ 
گروهـی را به خوبـی  کار  کـه مهارت هـای ارتباطاتـی، مدیریتـی و  کننـد  بـازار جهانـی رقابـت  خواهنـد بـود در 
گرفتـه باشـند. وی راهکارهایـی را از جملـه تجدیـد نظـر در برنامـه درسـی مهندسـی به منظـور هماهنگـی  فرا
کـردن واحدهای درسـی  بـا نیازهـای بـازار جهانـی، رویارویـی دانشـجویان بـا مشـکالت دنیـای واقعـی، اضافـه 
مدیریتـی، تجـارت و مهارت هـای زبانـی بـه برنامـه درسـی به منظـور آماده سـازی دانشـجویان بـرای صنعـت و 

کـرده اسـت. کار ارائـه  بـازار 
بیـن  عمیـق  شـکافی  کـه  داد  نشـان   )Davis & Berdrow, 2008( بـردرو  و  دیویـس  مطالعـات  نتیجـه 
محیـط  در  نیـاز  مـورد  مهارت هـای  و  دانشـگاه(  )دانش آموختـگان  عملـی  آمـوزش  دریافت کننده هـای 

دارد. وجـود  امـروزی  خدمت رسـانی 
کمبـود بودجـه، فـرار مغزهـا، آمـوزش نیـروی انسـانی، وضعیـت تحصیلـی اعضـای هیئـت علمـی، برنامـه 
درسـی فرسـوده و مشـارکت ضعیـف صنعـت بـا دانشـگاه از چالش هـای عمـده آمـوزش مهندسـی در آفریقـا 
گـزارش شـده اند. مهم تریـن چالـش پیـش روی برنامـه درسـی در آنجا ناتوانـی در به کارگیری فنـاوری اطالعات 

.)Felade, 2008( و ارتباطـات اسـت. بـر ایـن اسـاس، بازبینـی برنامـه درسـی ضـروری بـه نظـر می رسـد
کـه انجـام دادنـد، یـک مـدل برنامـه درسـی  گورگـون و همـکاران )Gorgone et al., 2006( بـا بررسـی هایی 
کردنـد. ایـن مـدل برنامـه درسـی، تعادلـی از  را بـرای دانشـجویان مهندسـی نظام هـای اطالعاتـی پیشـنهاد 

1- Clemson University
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کارفرمایـان فراهـم می کنـد، به طوری که می توان  انعطاف پذیـری و سـازگاری را میـان اسـتادان، دانشـجویان و 
مطمئـن بـود دانش آموختـگان از نظـر مجموعـه ای از دانـش و مهارت هـای تخصصـی صالحیـت دارنـد و ایـن 
برنامـه همزمـان انعطاف پذیـری الزم را هـم در بـرآوردن نیازهـا و اهـداف سـازمان ها و هـم نیـاز دانشـجویان 

ایجـاد می کنـد.
کـه  اسـت  امـر  ایـن  بیانگـر  نیـز   )Thomas et al., 2006( میکلسـون  و  بـرام  تومـاس،  مطالعـه  نتیجـه 

باشـند: داشـته  را  زیـر  شایسـتگی های  بایـد  مهندسـی  دانش آموختـگان 

z	توانایی به کارگیری ریاضیات، علوم و مهندسی؛

z	 تفسـیر و  تحلیـل  و  تجزیـه  قـدرت  بـا  همزمـان  تجربه هـای   / آزمایش هـا  راهبـرد  و  طراحـی  توانایـی 
داده هـا؛

z	توانایی طراحی یک سیستم، اجزای آن یا فرایندهای الزم برای نیل به اهداف مد نظر؛

z	گروه های چندرشته ای؛ کردن در  کار  توانایی 

z	توانایی شناسایی، فرمول بندی و حل مسائل مهندسی؛

z	داشتن درک مسئولیت های اخالقی و حرفه ای؛

z	توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران؛

z	 و جهانـی  زمینه هـای  در  مهندسـی  راه حل هـای  تأثیـر  فهـم  بـرای  گسـترده  و  الزم  آمـوزش  دیـدن 
اجتماعـی؛

z	داشتن قوت تشخیص نیاز و توانایی درگیر شدن با روند یادگیری طوالنی مدت؛

z	داشتن بینش الزم درباره موضوعات معاصر؛

z	.توانایی الزم برای به کارگیری مهارت ها و فنون و ابزارهای مدرن مهندسی برای حرفه مهندسی

روش پژوهش� 3
اطالعـات  فنـاوری  و  اطالعـات  فنـاوری  مهندسـی  رشـته های  دانش آموختـگان  نگـرش  پژوهـش  ایـن  در 
بـود.  پیمایشـی  نـوع  از  توصیفـی  پژوهـش  روش  شـد؛  بررسـی  دوره  ایـن  درسـی  برنامـه  دربـاره  ارتباطـات  و 
کلیـه دانشـجویان تـرم آخـر رشـته های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( و فنـاوری  جامعـه آمـاری شـامل 
از ایـن تعـداد  بـه تعـداد 300 نفـر بـود.  کاربـردی شـهر شـیراز در سـال 1396  اطالعـات )IT( دانشـگاه علمـی 
140 نفـر دانشـجویان رشـته ICT و 160 نفـر دانشـجویان رشـته IT بودنـد. همچنیـن 187 نفـر مـرد و 113 نفـر 
کـه از میـان فهرسـت  زن بودنـد. روش نمونه گیـری به صـورت تصادفـی طبقـه ای نسـبتی بـود، بدیـن صـورت 
کلـی دانشـجویان تـرم آخـر رشـته های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( و فنـاوری اطالعـات )IT( دانشـگاه 
کاربـردی شـهر شـیراز تعـداد 170 نفـر )77 دانشـجو از رشـته ICT و 93 دانشـجو از رشـته IT( به طـور  علمـی 

کـه 99 نفـر مـرد و 71 نفـر زن بودنـد. تصادفـی انتخـاب شـدند 
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کـه بـر مبنـای الگـوی اصـالح شـده  گـردآوری اطالعـات از پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاده شـد  بـرای 
چشـم شایسـتگی بود. بر این اسـاس، الگوی اصالح شـده چشـم شایسـتگی احمدی )Ahmadi, 2016( پایه 
کـی  گرفـت. در ایـن الگـو چهـار نـوع شایسـتگی فنـی، رفتـاری، زمینـه ای و ادرا اصلـی طراحـی پرسشـنامه قـرار 
کل، 60 پرسـش  وجـود دارد. سـپس، بـر اسـاس شایسـتگی های چهارگانـه، بانـک پرسـش ها تهیـه شـد. در 
طراحـی و در نهایـت، 4 پرسـش حـذف و 56 پرسـش باقیمانـده به عنـوان پرسشـنامه نهایـی سـنجش برنامـه 
درسـی بر اسـاس الگوی اصالح شـده چشـم شایسـتگی اسـتفاده شـد. پرسـش های این پرسشـنامه بر اسـاس 
کـم تـا خیلـی زیـاد نمره گـذاری شـدند. ایـن پرسشـنامه شـامل چهـار بعـد  طیـف 5 درجـه ای لیکـرت از خیلـی 

کـی بـود. فنـی، رفتـاری، زمینـه ای و ادرا
یـا  نامربـوط  گویه هـای  شـد.  اسـتفاده  گویـه  تحلیـل  روش  از  پرسشـنامه  روایـی  محاسـبه  به منظـور 
گویـه( حـذف شـدند و 56  گویـه از 60  گویه هـا داشـتتند )4  کمتـری بـا سـایر  کـه همسـانی درونـی  گویه هایـی 
کرونبـاخ سـنجیده شـد. ضرایـب مربـوط بـه  پرسـش باقـی مانـد. پایایـی پرسشـنامه نیـز بـا اسـتفاده از آلفـای 

روایـی و پایایـی ابعـاد پرسشـنامه در جـداول 1 و 2 آمـده اسـت.
گویه جدول 1: محاسبه روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل 

روایی

0/01                                                      0/86- 0/64ابعاد شایستگی 

کرونباخ ابعاد پرسشنامه جدول 2: ضریب آلفای 

کرونباخابعاد ضریب آلفای 

0/79شایستگی های فنی

0/84شایستگی های رفتاری

0/80شایستگی های زمینه ای

کی 0/87شایستگی های ادرا

یافته های پژوهش� 4
کالموگروفـ  اسـمیرنف اسـتفاده شـد. نتایج به دسـت  ابتـدا بـرای بررسـی نرمـال بـودن توزیع داده ها از آزمون 
که  گفـت  کـه سـطح معنـاداری متغیرهـای پژوهـش بیشـتر از 0/05 اسـت. بنابرایـن، می تـوان  آمـده نشـان داد 

توزیـع داده ها نرمال اسـت.
پرسـش اول: وضعیـت موجـود برنامـه درسـی رشـته های ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات )ICT( و فنـاوری 

اطالعـات و ارتباطـات )IT( از نظـر توجـه بـه ابعـاد چهارگانـه شایسـتگی چگونـه اسـت؟
که نتایج آن در جدول  برای پاسـخگویی به این پرسـش از آزمون آماری تی تک نمونه ای اسـتفاده شـد 

3 ارائه شـده است.
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جدول 3: مقایسه وضعیت موجود برنامه درسی رشته های ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( و فناوری اطالعات و ارتباطات )IT( از نظر 
توجه به ابعاد چهارگانه شایستگی

انحراف میانگینتعدادابعادمتغیر
استاندارد

میانگین معیار
)3(t درجه مقدار

آزادی
سطح 

معناداری

شایستگی

1703/631/05334/151690/0001شایستگی های فنی

1702/871/21315/281690/0001شایستگی های رفتاری

1703/381/08324/68169/0001شایستگی های زمینه ای

کی 1704/081/26342/921690/0001شایستگی های ادرا

کـی )4/08( باالتر  بـر اسـاس جـدول 3، میانگیـن شایسـتگی های فنـی )3/63(، زمینـه ای )3/38( و ادرا
از میانگیـن معیـار )3( ارزیابـی شـد و بـر اسـاس مقـدار t به دسـت آمـده در درجـه آزادی 169 تفـاوت معنـاداری 
کـه وضعیـت موجـود  در سـطح 0/0001 بیـن ایـن دو میانگیـن به دسـت آمـد. ایـن یافته هـا بـدان معناسـت 
برنامـه درسـی رشـته های ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات )ICT( و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )IT( از نظـر 

کـی باالتـر از حـد متوسـط اسـت. توجـه بـه شایسـتگی های فنـی، زمینـه ای و ادرا
بـر  همچنیـن میانگیـن شایسـتگی های رفتـاری )2/87( پایین تـر از میانگیـن معیـار )3( ارزیابـی شـد و 
اسـاس مقـدار t به دسـت آمـده در درجـه آزادی 169 تفـاوت معنـاداری در سـطح 0/0001 بیـن ایـن دو میانگین 
که وضعیت موجود برنامه درسـی رشـته های ارتباطات و فناوری  به دسـت آمد. این یافته ها بدان معناسـت 
اطالعـات )ICT( و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )IT( از نظـر توجـه بـه شایسـتگی های رفتـاری پایین تـر از حد 

متوسـط است.
کدام است؟ پرسش دوم: اولویت بندی شایستگی های چهارگانه از نظر دانش آموختگان 

کـه نتایج آن در جـدول 4 آورده  بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش از آزمـون آماری فریدمن اسـتفاده شـد 
شـده است.

جدول 4: جدول نتایج آزمون فریدمن درباره اولویت بندی شایستگی های چهارگانه از نظر دانش آموختگان

میانگین رتبهمؤلفه

کی 3/27شایستگی های ادرا

2/42شایستگی های فنی

2/30شایستگی های زمینه ای

2شایستگی های رفتاری

دانش آموختـگان  نظـر  از  کـه  می دهـد  نشـان  فریدمـن  رتبـه ای  آزمـون  نتایـج   ،4 جـدول  اسـاس  بـر 
کـی رتبـه اول را در اولویت بنـدی شایسـتگی های چهارگانـه دارد. پـس از آن بـه ترتیـب،  شایسـتگی های ادرا
شایسـتگی های فنـی، شایسـتگی های زمینـه ای و شایسـتگی های رفتـاری در اولویت هـای بعـدی قـرار دارند. 
کـی بایـد در برنامـه درسـی بیشـتر  کـه از نظـر دانشـجویان شایسـتگی های ادرا ایـن یافته هـا بـدان معناسـت 
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کمتریـن اولویـت را شایسـتگی های رفتـاری داشـتند. از نظـر دانشـجویان  گنجانـده شـوند. 
کی از نظر دانش آموختگان  پرسـش سـوم: آیا بین اهمیت شایسـتگی های فنی، رفتاری، زمینه ای و ادرا

مهندسـی تفاوت معنادار آماری وجود دارد؟
کـه نتایـج آن در  ح هـای تکـراری اسـتفاده شـد  بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش از تحلیـل واریانـس طر

جـدول 5 ارائـه شـده اسـت.
کی از نظر  ح های تکراری برای مقایسه اهمیت شایستگی های فنی، رفتاری، زمینه ای و ادرا جدول 5: نتایج تحلیل واریانس طر

دانش آموختگان مهندسی

میانگین درجه آزادیمجموع مجذوراتشایستگی ها
 سطحمجذور اتاFمجذورات

sig معناداری

281/6671281/66723/7290/5690/0001شایستگی های فنی

132/1541132/15410/5230/2030/0001شایستگی های رفتاری

174/4231174/42318/1240/3890/0001شایستگی های زمینه ای

کی 315/2311315/23131/2370/7850/0001شایستگی های ادرا

گرفـت  کمتـر از F جـدول اسـت، می تـوان نتیجـه  کـه مقـدار F محاسـبه شـده  بـر اسـاس جـدول 5، از آنجـا 
کی از نظـر دانش آموختگان مهندسـی تفاوت  کـه بیـن اهمیـت شایسـتگی های فنـی، رفتـاری، زمینـه ای و ادرا
کـدام ابعـاد بـوده اسـت، از آزمـون  معنـادار وجـود دارد. بـرای مشـخص شـدن اینکـه ایـن تفـاوت مربـوط بـه 

کـه نتایـج آن در جـدول 6 ارائـه شـده اسـت. تعقیبـی بونفرونـی اسـتفاده شـد 

گروه های مورد مطالعه کی در  جدول 6: نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه شایستگی های فنی، رفتاری، زمینه ای و ادرا

سطح معناداریتفاوت میانگین هاابعاد شایستگی های

شایستگی های فنی

0/250/256زمینه ای

0/490/189رفتاری

کی 0/720/123ادرا

شایستگی های رفتاری

0/510/168زمینه ای

کی 1/210/012ادرا

0.490.189فنی

شایستگی های زمینه ای

کی 0/700/136ادرا

0.510.168رفتاری

60.250.256فنی

کی شایستگی های ادرا

کی 1.210.012ادرا

0.720.123رفتاری

0.700.136فنی



کشاورز و سعید احمدی 79 آمنه 

کـی در  بـا توجـه بـه نتایـج جـدول 6، فقـط بیـن اختـالف میانگیـن دو بعـد شایسـتگی های رفتـاری و ادرا
سـطح 0/05 تفـاوت معنـادار آمـاری وجـود دارد.

بحث� 5
کـی باالتـر از میانگیـن معیـار و  کـه میانگیـن شایسـتگی های فنـی، زمینـه ای و ادرا نتایـج پژوهـش نشـان داد 

همچنیـن میانگیـن شایسـتگی های رفتـاری پایین تـر از میانگیـن معیـار ارزیابـی شـده اسـت.
که یکی  کـه هـر مرحلـه آن مسـتلزم اتخاذ تصمیمـات مهم و متنوعی اسـت  برنامـه درسـی فراینـدی اسـت 
از مهم تریـن ایـن تصمیمـات، چگونگـی پاسـخ دادن به نیازهای مخاطبان متعدد برنامه های درسـی اسـت. 
کل نگر  کـه دیگـر نـگاه مکانیکـی به برنامه های درسـی پاسـخگو نیسـت و نـگاه  برنامه ریـزان درسـی دریافته انـد 

.)Hirosato & Tiene, 2001( و سیسـتمی باید جایگزین نگاه تحلیلی و جزءنگر در برنامه های درسـی شـود
کـه در رویکرد برنامه درسـی  در همیـن زمینـه، دایلمـور، مـور و بجـورک )Dilmore et al., 2013( معتقدنـد 
کلـی، در مبحـث دسـتاوردهای  کیـد می شـود. در نگاهـی  مبتنـی بـر شایسـتگی بـر دسـتاوردهای یادگیـری تأ
سـنجش  دوم  و  یادگیـری  دسـتاورهای  تدویـن  و  تعییـن  اول  دارد:  وجـود  محـوری  هـدف  دو  یادگیـری 
که در سـایه برنامه درسـی مبتنی بر شایسـتگی می توان به هر دو هدف مذکور  دسـتاوردهای یادگیری اسـت 
کـه در برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی تمـام عناصـر برنامـه درسـی از جملـه اهـداف،  نایـل شـد، هـر چنـد 
محتوا، مواد آموزشـی، روش های تدریس ـ یادگیری، سـنجش و ارزشـیابی تحت تأثیر شایسـتگی های تعیین 

شـده یـا دسـتاوردهای یادگیـری اسـت.
گذشـته بـدون توجـه بـه تأثیـر نقـش  کـه تدویـن برنامـه درسـی در  گفـت  در تبییـن ایـن یافتـه می تـوان 
شایسـتگی ها و فقـط بـا هـدف آمـوزش مفاهیـم درسـی انجـام شـده اسـت. امـا در سـال های اخیـر، در شـیوه 
کـه در نهایـت، تغییـرات برنامـه درسـی بـه  تدویـن برنامـه درسـی تغییـرات الزم به گونـه ای اعمـال شـده اسـت 
بهبـود شایسـتگی ها منجـر شـود. ایـن تأثیـر می تواند از طریق ایجـاد تغییرات در هر یک از ارکان برنامه درسـی 
کـه بـه همیـن دلیـل دانشـجویان برنامـه درسـی رشـته های ارتباطات و  گرفتـه باشـد. بـه نظـر می رسـد  صـورت 
فنـاوری اطالعـات )ICT( و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )IT( را از نظـر توجـه به ابعاد چهارگانه شایسـتگی در 

کردند. حـد مطلوبـی ارزیابـی 
چهارگانـه  شایسـتگی های  اولویت بنـدی  در  را  اول  رتبـه  کـی  ادرا شایسـتگی های  دانشـجویان  نظـر  از 
داشـت. پـس از آن بـه ترتیـب، شایسـتگی های فنـی، شایسـتگی های زمینـه ای و شایسـتگی های رفتـاری در 

قـرار داشـتند. بعـدی  اولویت هـای 
در نظریه فرایند شـناختی در برنامه درسـی نحوه تفکر انسـان مطالعه می شـود و نیز برنامه هایی تدوین 
کننـد. برخـی از طرفـداران این نظریـه معتقدند  کـه حالت هـای مختلـف تفکـر )اسـتدالل( را تقویـت  می شـوند 
گیرنـد )Salsabili, 2015(. از طرفـی،  کانـون اصلـی توجـه نظـام آموزشـی قـرار  کـه چنیـن برنامه هایـی بایـد در 
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که در  کانـون توجـه ایـن نظریـه بـر رشـد و تقویـت مهارت هـای شـناختی اسـت و برنامـه درسـی فراینـدی اسـت 
کیـد می شـود  آن بـر مشـاهده، تجزیـه و تحلیـل، ترکیـب، ارزشـیابی و همچنیـن سـایر مهارت هـای ذهنـی تأ

.)Erfan & Banisi, 2015(
کـی به معنـای دادن مناسـب ترین پاسـخ بـه یـک موقعیـت و توانایـی درک پیچیدگی های  شایسـتگی ادرا
کل واحـد  کار و فعالیـت سـازمانی به صـورت یـک  کل سـازمان و تصـور همـه عناصـر و اجـزای تشـکیل دهنده 
گون سـازمان به  گونا کارکردهای  که  )سیسـتم( اسـت؛ به عبارت دیگر، توانایی درک و تشـخیص این موضوع 
گاهی  یکدیگـر وابسـته اسـت و تغییـر در هـر یـک از بخش هـا، بخش هـای دیگـر را نیز تحـت تأثیر قـرار می دهد. آ
از روابـط و شـناخت اجـزا و عناصـر مهـم در موقعیت هـای مختلـف، افراد را برای اخذ تصمیـم اثربخش، خالق 

.)Ahmadi, 2016( و نظام منـد آمـاده می سـازد
کی  کـه بیـن اهمیـت شایسـتگی های فنی، رفتـاری، زمینـه ای و ادرا نتایـج پژوهـش همچنیـن نشـان داد 
کـی تفـاوت معنـادار آمـاری  از نظـر دانشـجویان مهندسـی فقـط بیـن دو بعـد شایسـتگی های رفتـاری و ادرا

وجـود دارد.
کنـار  در  کـه  هسـتند  ابعـادی  بردارنـده  در  شایسـتگی ها  مجموعـه  شایسـتگی،  چشـم  مـدل  اسـاس  بـر 
کـم و بیـش از یکدیگـر مسـتقل هسـتند. هـر مجموعـه شایسـتگی در  یکدیگـر عملکـرد را توصیـف می کننـد و 
کـه مهم تریـن جنبه هـای شایسـتگی در دسـته خـاص خـود را  بردارنـده آن دسـته از اجـزای شایسـتگی اسـت 
کلیـه اجـزای مدیریـت پـروژه از دیـد مدیـر  شـکل می دهنـد. اصطـالح چشـم شایسـتگی بیانگـر یکپارچگـی در 
.)Ahmadi, 2016: 51( پـروژه هنـگام ارزیابـی موقعیت هـای مختلـف و نشـان دهنده دیـدگاه و بصیـرت اسـت
در برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی بـر رشـد شایسـتگی های اساسـی مـورد نیـاز در زندگـی اجتماعـی از 
قبیـل پـردازش اطالعـات، حـل مسـئله، تفکـر انتقـادی، پـردازش زبان محلـی و زبان خارجی، تفکر سیسـتمی 
کیـد می شـود. همچنیـن در ایـن رویکـرد بـر یادگیـری عملـی، یادگیـری  و قابلیت هـای یادگیـری مادام العمـر تأ
شـناختی و فراشـناختی و تمرکـز بـر دسـتاوردهای یادگیـری صریـح و قابـل اندازه گیـری، برنامه هـای درسـی 
کاربرد دانش به صورت  مسـئله محور و یکپارچـه، جنبه هـای غیرشـناختی یادگیری، مدیریت عواطف منفـی، 
از طریـق مشـاهده و  بـه شایسـتگی ها  یادگیـری، دسـتیابی  ارزشـیابی چندجانبـه  یافتـه،  فـردی و سـازمان 

.)Serdenciuc, 2013( کیـد شـده اسـت ایفـای نقـش در موقعیت هـای شبیه سـازی شـده تأ
کـه نمونـه مـورد مطالعـه ایـن پژوهـش دانشـجویان بودنـد و از آنجـا  الزم اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره شـود 
کاری  کـه دانشـجویان بیشـتر به طـور نظـری بـه مسـائل می پردازنـد و هنـوز به طـور عملـی بـا شـرایط مختلـف 
گاهی آنـان از این بعد  کـی در برنامـه درسـی توجه می کنند و آ روبـه رو نشـده اند، بیشـتر بـه شایسـتگی های ادرا
کمتریـن اهمیـت را دارنـد، زیـرا  از شایسـتگی ها بیشـتر اسـت و در مقابـل، از نظـر آنـان شایسـتگی های رفتـاری 
کار حرفـه ای نشـده اند و الزمـه توجـه بـه همـه ابعـاد شایسـتگی، درگیـر شـدن دانشـجو بـا  آنهـا هنـوز وارد بـازار 

کار واقعـی اسـت. محیـط 
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نتیجه گیری� 6
اسـت.  گروهـی  و  منظـم  فعالیتـی  بلکـه  نمی گیـرد،  صـورت  خـأل  در  شایسـتگی محور  درسـی  برنامـه  تدویـن 
کننـد تـا همـواره خـود را بـا تحـوالت و تغییـرات جدیـد در علـوم و  نظام هـای برنامه ریـزی درسـی بایـد تـالش 
فنـون و عرصـه زندگانـی آدمـی هماهنـگ و ضمـن پیش بینـی ایـن تغییـرات، رویکردهـا و الگوهـای آموزشـی 
بـرای  پیش آمـده  چالش هـای  و  اقتصـاد  در  شـده  ذکـر  تغییـرات  از  برخـی  کننـد.  ارائـه  و  تدویـن  را  مناسـب 
کـه بایـد دولـت،  آمـوزش عالـی و آمـوزش فنـیـ  مهندسـی، نتیجـه یـک درخواسـت و تقاضـا بـرای اصـالح اسـت 
کـه در آمـوزش  سـازمان های حرفـه ای، پژوهشـگران و مسـئوالن ایـن اصـالح را انجـام دهنـد. بـه نظـر می رسـد 
کارایـی به دلیـل رابطـه  فنـی ـ مهندسـی انتظـارات و توقعـات بـرای مهارت هـای ارتباطـی، مسـئولیت پذیری و 
پیچیده و ظریف با فعالیت اقتصادی و رقابت پذیری بیشـتر اسـت. با توجه به اهمیت این موضوع، تدوین 
و طراحـی برنامـه درسـی شایسـتگی محور در سـال های اخیـر مـورد توجـه برنامه ریـزان درسـی و سـازمان های 

گرفتـه اسـت. آموزشـی قـرار 
کاری الزم را بـرای برآوردن  که برنامه درسـی شایسـتگی محور چارچـوب  به طـور خالصـه، بـه نظـر می رسـد 
توجـه دانشـگاه ها  مـورد  بایـد  و  دارد  کار  و محیـط  آمـوزش تخصصـی  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  نیـز  و  انتظـارات 
عمومـی  زمینه هـای  در  افـراد  در  الزم  شایسـتگی های  ایجـاد  بـرای  گیـرد.  قـرار  آموزشـی  سـازمان های  و 
که این شایسـتگی ها را در  نیمه تخصصی و تخصصی باید برنامه های درسـی به گونه ای طراحی شـده باشـند 
کننـد. بنابرایـن، بازنگری و طراحی برنامه های درسـی مبتنی بر شایسـتگی  دانش آموختـگان ایجـاد و تقویـت 
گامـی در جهـت تقویـت و احیـای شایسـتگی های دانش آموختـگان متناسـب بـا نیازهـای جامعـه و  می توانـد 

کنـد. کار و صنایـع باشـد و امـکان موفقیـت آنهـا را در موقعیت هـای مختلـف فراهـم  بـازار 
کـه در فراینـد  آمـوزش شایسـتگی محور موجـب روشـنی و توافـق نتایـج در میـان تمـام افـرادی می شـود 
یادگیـری سـهیم هسـتند و بـه آنهـا امـکان می دهـد بـا شـیوه ای متمرکـز و مناسـب در جهـت آن شایسـتگی ها 
در  شایسـتگی محور  درسـی  برنامـه  طراحـی  و  تدویـن  موضـوع،  ایـن  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  کننـد.  فعالیـت 
گرفتـه اسـت. در نظریه هـای  سـال های اخیـر مـورد توجـه برنامه ریـزان درسـی و سـازمان های آموزشـی قـرار 
برنامـه  ناقـص  به صـورت  و  جنبـه  چنـد  یـا  یـک  بـه  هرکـدام  شایسـتگی محور،  درسـی  برنامـه  بـه  مربـوط 
درسـی شایسـتگی محور تدویـن شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس، می تـوان طراحـی و تدویـن برنامـه درسـی 
کـه در آموزش  کـرد و ایـن مهـم زمانی محقق می شـود  کاربـردی ارائـه  شایسـتگی محور را به صـورت نظام منـد و 
گیـران توجـه شـود و شایسـتگی های مـد نظـر در برنامـه  مهندسـی بـه نیازهـای جدیـد جامعـه و بـه تبـع آن فرا

درسـی حضـوری مؤثـر داشـته باشـند.
بـرای  ایـن پژوهـش، چنانچـه شایسـتگی های چهارگانـه در مرحلـه تدویـن اهـداف  بـه نتایـج  بـا توجـه 
و  تغییـرات  پیاده سـازی  بـرای  رو  پیـش  موانـع  و  شـود  گرفتـه  نظـر  در   ICT و   IT رشـته های  درسـی  برنامـه 
کـه دانشـجویان پس از  همچنیـن پیامدهـای ناشـی از آن به درسـتی شناسـایی شـوند، می تـوان امیـد داشـت 
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اتمـام تحصیـالت از دانشـگاه از سـطح مناسـبی از شایسـتگی برخـوردار باشـند.
درسـی  برنامـه  تدویـن  در  رفتـاری  شایسـتگی های  بـه  آموزش عالـی  مسـئوالن  کـه  می شـود  پیشـنهاد 

باشـند. داشـته  بیشـتری  توجـه  مهندسـی  رشـته های 
کـی از نظـر دانشـجویان رشـته های IT و ICT مهم تریـن اولویـت آنهـا در  کـه شایسـتگی های ادرا از آنجـا 
برنامه درسـی بوده اسـت، برنامه ریزان درسـی این رشـته ها محتوای برنامه درسـی رشـته های IT و ICT را بر 

کننـد. کـی طراحـی  اسـاس شایسـتگی های ادرا
از  اسـتفاده  بـا  کـه  مهندسـی  رشـته های  بـرای  شایسـتگی  بـر  مبتنـی  درسـی  برنامـه  تدویـن  فراینـد 
گرفتـه باشـد، در برگیرنـده دیدگاه هـای افـراد ذی نفع در این امر اسـت و روش  کاری یادشـده شـکل  چارچـوب 
کـه در  انعطاف پذیـر پیمانـه ای بـرای آمـوزش شایسـتگی محور فراهـم می کنـد. بنابرایـن، پیشـنهاد می شـود 
جهـت سـوق برنامـه درسـی بـه سـوی پـرورش شایسـتگی ها، بـه هـر یـک از شایسـتگی های فنـی، رفتـاری، 

کـی در تدویـن برنامـه درسـی توجـه شـود. زمینـه ای و ادرا
برنامـه درسـی شایسـتگی محور می توانـد  بـر  کیـد  تأ بـا  نتایـج پژوهـش حاضـر  گـر چـه  ا کـه  گفتنـی اسـت 
بـه  برنامـه  ایـن  تدویـن  و  طراحـی  هنـگام  مـوارد  از  بسـیاری  در  باشـد،  جدیـد  دنیـای  نیازهـای  پاسـخگوی 
تفاوت هـای فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و ... جوامـع مـورد نظـر توجـه نمی شـود و ایـن مسـئله اثربخشـی 
تأثیـر  تحـت  شایسـتگی محور  درسـی  برنامـه  تدویـن  همچنیـن  می دهـد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  درسـی  برنامـه 
متغیرهـای زیـادی قـرار می گیـرد و الزم اسـت پژوهش هـای بیشـتری در ایـن خصـوص انجـام شـود. عـالوه بـر 

کیفـی نیـز در ایـن زمینـه توسـعه یابـد. ایـن، بایـد پژوهش هـای 
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Wz واحـد اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  علوم تربیتـی  گـروه  اســتادیار  احمـدی:  سـعید 

فیروزآباد. عالیق پژوهشی ایشان در حوزه های برنامه درسی شایستگی محور، 

برنامه ریـزی اسـتراتژیک، روش هـا و فنـون تدریـس و اقدام پژوهـی می باشـد.

Wz کارشـناس ارشـد مدیریـت آموزشـی از دانشـگاه آزاد اسـالمی کشـاورز:  آمنـه 

واحـد فیروزآبـاد. عالیـق پژوهشـی ایشـان در حـوزه مدیریـت آموزشـی اسـت.


