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  چکیده
 یستگیبر شا یبرنامۀ درسی مبتن یاعتبارسنجو  یطراحهدف تحقیق 

تحقیق از نوع  روشبود. دوم متوسطه  ةآموزان دوربراي دانش عمومی
انی و با استفاده از مید ةهاي آن به شیوکه داده آمیخته اکتشافی است

 يریزآماري شامل متخصصان برنامه ۀع. جامدیآوري گردنامه جمعپرسش
. بوداستان فارس  يمتوسطه نظر ةو کارشناسان دور رانیدب همۀو  یدرس
نفر از  دهدر ابتدا  .دیدر دو مرحله انتخاب گرد یدر بخش کم يآمار ۀنمون

و سپس از  شدند به صورت هدفمند انتخاب یدرس يریزمتخصصان برنامه
استان فارس که در  يمتوسطه نظر ةورکارشناسان د و رانیدب همۀ نیب

 هشتاد نفر به عنوان نمونۀنظر بودند صاحب یدرس يریزبرنامه ۀزمین
گیري ابزار اندازه .شدند انتخاب ساده تصادفی گیرينمونه روش به آماري

و در محتواي قیاسی  تحلیلدر مرحله کیفی شامل ها، آوري دادهبراي جمع
پایانی با  آن وروایی صوري ساخته بود که نامه محقق پرسش مرحله کمی

مورد تأیید  92/0 نامهکل پرسشاستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي 
بندي از تحلیل محتواي کیفی با نظام مقوله ها با استفادهداده. قرار گرفت

 SPSSافزار از طریق نرم از جمله تحلیل عاملی هاي کمیقیاسی و روش
مرتبط با هاي ویژگیالگوي طراحی شده کیفی  هايیافتهتحلیل شد. 

 را مورد تأیید قرار داد ویابی هدف، محتوا، روش و ارزشعناصر اصلی 
توان پس می گویاي اعتبارسنجی الگوي طراحی شده بود. میهاي کافتهی

براي دورة دوم  عمومی درسی مبتنی بر شایستگی ۀبرنامکه  نتیجه گرفت
مورد تواند در نظام آموزشی جدید وهش میدر این پژ متوسطه نظري

  .ردیاستفاده قرار گ
  
  گان کلیديواژ

دوم  ة، دورعمومی شایستگی، درسی ۀبرنام اعتبارسنجی،و  یطراح
  ي.نظر ۀمتوسط

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to design and validate a 
curriculum based on general competency for Second-
ary Theoretical School. The research method is explor-
atory mixed whose data were collected in a field meth-
od using a questionnaire. The statistical population 
included curriculum planning specialists and all teach-
ers and experts of theoretical high school in Fars prov-
ince. The statistical sample was selected in a quantita-
tive section in two stages. At first, 10 curriculum plan-
ning specialists were purposefully selected and then 
from all teachers and experts of theoretical high school 
in Fars province who were experts in the field of cur-
riculum planning, 80 persons as Statistical sample were 
selected by simple random sampling. The measure-
ment tool for data collection was a qualitative ques-
tionnaire including a deductive content analysis in the 
qualitative stage and a researcher-made questionnaire 
in the quantitative stage. Data were analyzed using 
qualitative content analysis with deductive categoriza-
tion system and quantitative methods including factor 
analysis using SPSS software. The qualitative findings 
of the designed model confirmed the characteristics 
related to the main elements of purpose, content, meth-
od and evaluation, and the quantitative findings indi-
cated the validity of the designed model. Therefore, it 
can be concluded that the curriculum based on general 
competence for the secondary theoretical high school 
in this study can be used in the new educational sys-
tem. 
 
Keywords 
Design and Validation, Curriculum, General Compe-
tency, Secondary Theoretical High School. 
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  مقدمه
درسی  ۀآموزشی تا حد زیادي به برنام نظامکارایی هر 

برنامۀ درسی یکی از . آن بستگی دارد طراحی شده براي
آموزشی  ۀهاي اصلی جهت موفقیت در هر برناممحرك

هاي الزم در طراحی برنامۀ گیو شایستها اگر ضرورت .است
درسی در نظر گرفته نشود، نتیجه آن برنامۀ درسی خواهد 

گویی به نیازهاي کارایی الزم جهت پاسخ بود که فاقد
برنامۀ درسی یکی از  .صنعت و بازار کار خواهد بود

آموزشی در رسیدن به هدفش  ۀهاي توفیق برناممحرك
در  متوسطه دورةبدون شک  ).2007، 1(سادسمبون است

ترین مقاطع ترین و مهمنظام آموزش و پرورش، از اساسی
توان گفت هیچ یک از ت میأتحصیلی است و به جر

، پس هاي تحصیلی از چنین اهمیتی برخوردار نیستنددوره
وظیفۀ آموزش متوسطه، آماده ساختن جوانان براي انتخاب 
مسیرهاي زندگی و شکل دادن به این مسیرها در جهت 

دورة متوسطه، از لحاظ ها در آینده است. ول مسئولیتقب
بسیار مهمی  ةمبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دور

اي که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند است. دوره
براي ورود به جامعه و بازار کار  را زیاديدهد و گروه می

دوره  کند؛ از این رو هر نوع نارسایی و خلل در اینمهیا می
آموزش،  ۀبر عملکرد و کیفیت هر دو حلق به طور مستقیم

). 1390(صافی،  ثیر بسزایی خواهد داشتأعمومی و عالی ت
برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی از حیث از این رو، 

اخیر مورد هاي منحصر به فرد خود، در سالهاي ویژگی
 آموزشی جهان قرار گرفته استهاي نظام توجه خاص اغلب

برنامۀ درسی مبتنی بر ). 2018، 2رسون و همکاران(پا
ها صورت شایستگی بر مبناي تشخیص و تعیین شایستگی

نیاز نیز با توجه به  موردهاي دانش و مهارت .گیردمی
(کوئنن، دوچی  شوندهاي تعیین شده مشخص میشایستگی

ها در یک نظام الگوي شایستگی). 2015، 3و برگهامنز
کاربردهاي مختلفی داشته باشد از جمله  تواندآموزشی می

توان براي نیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و که می این
اثربخشی  یابی کارآیی،یابی برنامۀ آموزشی، ارزشارزش

ه ریزي براي رشد، پیشرفت خود ببرنامه در نهایتآموزشی و 

                                                
1. Sudsomboon 
2. Parson & et al 
3. Koenen, Dochy & Berghmans 

در واقع این بدین معناست که کل فرایند طراحی . کار رود
 انجام داد. توان بر مبناي شایستگیمی شی رایک نظام آموز

مزایاي استفاده از رویکرد مبتنی بر )، 2002( 4واالش
کارگیري ه ب .1 داند:شایستگی را در آموزش موارد زیر می

رویکرد مبتنی بر شایستگی به شناسایی محتواي نامناسب و 
رویکرد مبتنی بر شایستگی بر درك و  .2 کند.زاید کمک می

رویکرد مبتنی  .3 کز دارد تا بر حقایق تفکیک شده.فهم تمر
ریزي اي را در برنامهبر شایستگی یک رویکرد بین رشته

رویکرد مبتنی بر شایستگی  .4 کند.درسی تشویق می
 کند.رویکرد تلفیقی را براي یادگیري و سنجش تشویق می

آموزمحور است تا رویکرد مبتنی بر شایستگی بیشتر دانش .5
   ور.محمعلم

نظام آموزش مبتنی بر شایستگی داراي  تردیدبی
سایر رویکردهاي  هایی است که موجب تمایز آن ازویژگی
ه جدول زیر این موضوع را ب .شودریزي آموزشی میبرنامه

شناسی تعریف واحد و اصطالح دهد.خوبی نشان می
مشخص و معین در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن 

 قدرت، را به عنوان شایستگی آکسفورد، گفرهن ندارد. وجود
، 5کند (زلرمی تعریف وظیفه انجام دادن ظرفیت و توانایی
)، شایستگی را به عنوان 2011( 6). رایان و همکاران2016

هاي مورد نیاز براي ها، دانش و نگرشترکیبی از مهارت
اي اثر بخش، ) به گونهانجام یک نقش (در اینجا معلمی

ها به جاي د. در این تعریف مؤلفۀ نگرشکنتعریف می
ها به کار رفته است. در تعریف دیگري، مؤلفۀ انگیزه توانایی

به جاي این دو به تعریف افزوده شده است. تعریف 
) از این نوع تعریف است؛ وي شایستگی 2000( 7هاستین

هاي مرتبط، را بیشتر به عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت
 ها تعریف کرده است.ها و انگیزهرتانواع دانش، مها

ترین برداشت ارائه شده از عناصر برنامۀ درسی، معروف
بندي و الگوي فرانسیس کالین در الگوي مطالعه طبقه

جدیدترین ) 1395( واجارگاه یفتح اي استمدرسه
عناصر برنامۀ درسی از اَکر است  ۀبندي مطرح در زمیندسته

هاي ، محتوا، فعالیتکه شامل ده عنصر منطق، اهداف

                                                
4. Walsh 
5. Zeller 
6. Ryan & etal 
7. Haunstian 
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هاي تدریس، مواد و منابع یادگیري، زمان، یادگیري، روش
   است. یابیبندي و ارزشفضا، گروه

طراحی ) در پژوهشی به 2015( 1آندرانیک و همکاران
مند جهت طراحی برنامۀ درسی مبتنی بر الگوي نظام

در  . آناناندشایستگی براي علوم اجتماعی و رفتاري پرداخته
اند که عناصر اصلی آن را زمینه الگویی ارائه کرده این

محتواي  محتواي شناختی،( ها، محتواها، شایستگیرسالت
یابی راهبردهاي آموزشی و ارزش )،عملی و محتواي نگرشی
پژوهشگران،  این گمانبه  .دهدو بازخورد تشکیل می

هاي جزئی ها استخراج و به شایستگیها از رسالتشایستگی
هاي جزئی نیز در بردارنده سه شایستگی .شوندم میتقسی

ها به این شایستگی .بعد مهارت، دانش و نگرش است
از طریق راهبردهاي  واسطه سه نوع محتواي مذکور و

و در نهایت فرایند طراحی با  شودمیآموزشی ارائه 
  .گیردیابی و ارائه بازخورد شکل میارزش

 ییالگودر ارائۀ  )2019( 2زرویو کاسترو ، اوالال، بزانیال
براي ارزیابی اجراي یادگیري مبتنی بر شایستگی در 

مدلی متشکل از )، معیارها و شاخص( سسات آموزش عالیوم
هاي ارزیابی، اي از معیارها و شاخصهفت بعد و مجموعه

شناختی در مورد مفهوم یادگیري کتاب ةیک بررسی گسترد
آن  ةدهندر تشکیلمبتنی بر شایستگی و هر یک از عناص

هاي حقوقی و هاي بررسی شده شامل زمینهزمینه .انجام شد
ریزي برنامه براي هاي نهادي، روند برنامهاداري، زمینه

ها / موضوعات جداگانه در هاي تحصیلی (شامل ماژولدوره
هاي تدریس و ارزیابی آنها و بررسی و بهبود روند آن)، شیوه

ها، به تواند براي دانشگاهیاین مدل توضیحی م .کلی بود
ویژه از اسپانیا و آمریکاي التین، براي ارزیابی سطح عملکرد 
یادگیري مبتنی بر صالحیت و شناسایی نقاط قوت و 

  .هاي توسعه آنها بسیار مفید باشدزمینه
)، نشان داد 2018( 3حاصل از تحقیق، سانچزهاي یافته

هاي یستگیشا براي توسعه یابزار خوب یستگیهاي شانقشه
)، نشان داد که 2018( 4همچنین نتایج دیهاي هستند. حرفه

 يریادگی يآموزان بر اساس راهبردهادانش يریادگی تیفعال
 يریادگیها شامل، تیفعال نیاست، ا یستگیبر شا یمبتن

                                                
1. Andronache & etal 
2. Bezanilla, Olalla, Panos & Ruiz 
3. Sánchez 
4. Deye 

بر پروژه و جامعه محور است.  یمبتن يریادگی ،یقیبرخط و تلف
شود، آموز میبهتر دانش يریمنجر به درگ يریادگینوع  نیا
 يازهایبا ن ناسبآموز و متمطالب مرتبط به هر دانش رایز

تمرکز برنامۀ درسی ) 2015( 5سور است. هامنحصر به فرد آن
برنامۀ درسی را به  یطراح یهاي فعلوهیها، شیستگیبر شا

و با جلب توجه طراحان برنامۀ درسی و  کشدمیچالش 
 جادیمنجر به ا ،یهاي درسبرنامهعوامل  رییآموزگاران، با تغ

شود. محتواي ساختار می یهاي آموزشتیاز فعال ديیابعاد جد
که در آن  دهیچیپ ريیادگی تیک موقعی یبا طراح دیرشته، با

هاي تیآموزان با منابع مختلف به منظور حل موقعدانش
حصول  بیترت نیشود؛ به ا نیگزیشوند، جا زیتجه یزندگ

 ۀدر جامع تیآموزان، موفقت بهتر دانشاطمینان از مشارک
تحقیق (احمدي، هاي . یافتهکندمی ینپست مدرن را تضم

درسی ۀ اساسی برنامهاي رسالت یکی از که داد نشان )،1397
مبتنی بر شایستگی، فراهم کردن شرایطی است که در آن 

هایی برخوردار شوند  منابع انسانی از دانش و نگرش و مهارت
ا و شرایط متغیر و نوین اقتصادي، صنعتی و بازار که با نیازه

رو، اهتمام به این  مشاغل متناسب و هماهنگ باشند. از این
هاي امر و تسهیل تحقق آن مستلزم بازنگري مجدد برنامه

در درون اي و درسی، و رجوع به مطالعات میان رشته یآموزش
 ) بیان کرد که1396است. شفیعی ( آموزشیهاي سیستم

آموزش و (هاي درسی به طور اعم کنندگان برنامهنتدوی
در عصر حاضر و درآغاز قرن بیست و  )پرورش و آموزش عالی

نکته توجه داشته باشند که برنامۀ درسی  یکم نیز باید به این
دانش، (هاي الزم اي تدوین شود که شایستگیبه گونه دبای

گان در آموخترا به منظور موفقیت دانش )هانگرش ها،مهارت
 د.کنشان در آنها ایجاد و تقویت هاي شغلی و زندگیموقعیت

 که ) بیانگر این است1397تحقیق حیدري، ملکی و صادقی، 
را به  یستگیبر شا یهاي عناصر برنامۀ درسی مبتنیژگیو

و  روش ،يریادگیهاي تیهدف، محتوا و فعال يبرا بیترت
بر  یدرسی مبتنبرنامۀ  هیاول يدست داد و الگویابی بهارزش

 یو چگونگ مراحل ند،یفرا نیشد. همچن یطراح یستگیشا
منتج از  ،یستگیبر شا یبرنامۀ درسی مبتن يالگو ۀارائ

مذکور  يبود. الگو موضوع در رابطه با نیشیهاي پپژوهش
نظران و متخصصان و صاحب به وسیلۀ یابیپس از اعتبار

پژوهش  نیا جیگرفت. نتا قرار دییمورد تأ ها،یلاعمال تعد
                                                
5. Sore 
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مورد  یستگیبر شا یبرنامۀ درسی مبتن یدر طراح تواندمی
برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی از حیث  .ردیاستفاده قرار گ

اخیر مورد توجه هاي منحصر به فرد خود، در سالهاي ویژگی
به  .آموزشی جهان قرار گرفته استهاي نظام خاص اغلب

د موجب شده است نظران، نقاط قوت این رویکرصاحب گمان
، از این رو با توجه که میزان استفاده از آن رو به افزایش باشد

 جهانیهاي عرصه در کهاي و گسترده ریتحوالت فراگبه 
و همچنین نیاز جامعه به  آموزش و پرورش ايیدن

هاي الزم را در عصر تغییر و آموزانی که شایستگیدانش
برنامۀ درسی و توجه خاص به تحوالت حاضر داشته باشند، 

از طرفی . طلبدشیوه انسجام آن با نیازهاي جامعه را می
آموزان در دورة متوسطه که وضعیت هدایت تحصیلی دانش

اند هاي نظري و به خصوص تجربی رفتهبه سمت رشته غالباً
اي و نیز کار و دانش فنی و حرفههاي و وضعیت آموزش

ان قرار بخش نیست و مورد توجه مخاطبچندان رضایت
اعتبارسنجی و اجراي برنامۀ درسی شایستگی  ،گیردنمی
آموزان به سمت تواند جذابیت الزم را براي هدایت دانشمی

 ۀفیوظکند. از سوي دیگر هاي شایستگی محور جلبرشته
با کسب  ،جهانی ةآموزش و پرورش آن است که در دهکد

 امروز و فرداي ازهايیو ن یاز دانش متحول کنون یآگاه
و  ینگري و طراحبا واقع ،یجامعه با استناد به اسناد باالدست

 تیو ترب لمیاثر بخش در تع آموزشیهاي برنامه ۀارائ
و همه جانبه و  نروزافزو یتعال توسعه و جهیشهروندان و در نت

و  یطراح؛ بنابراین ندکجامعه، به طور مؤثر عمل  داریپا
 تیجذاب تواندمی یستگیو اجراي برنامۀ درسی شا یاعتبارسنج

هاي آموزان به سمت رشتهدانش تیالزم را براي هدا
 یلیتحص تیبراي هدا . از این رودکنمحور جلب  یستگیشا

هایی ضروري برنامه نیچن نیبهتر در دورة متوسطه دوم تدو
است که  نیا یراستا پرسش اساس نیسد. در امیربه نظر 

براي دورة  محور یستگیهاي عناصر شایژگیو درسی ۀبرنام
برنامۀ درسی  ياعتبار الگوو  متوسطه دوم چگونه است؟

آموزان دوره دوم براي دانش عمومی یستگیبر شا یمبتن
  چگونه است؟ متوسطه

  
  روش

و با  )کمی -یفیکآمیخته اکتشافی (پژوهش با روش  نیا
 هدف اعتبارسنجی برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی

روش پژوهش در  انجام شد. نظريدوم متوسطه  ةبراي دور

در  و اي قیاسیمرحله کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله
در  يآمار ۀجامع. توصیفی از نوع پیمایشی است یکم مرحله

 یمتون پژوهش و ينظر اتیشامل مطالعه ادب یفیبخش ک
بود که با مراجعه به  عمومی یستگیمرتبط با برنامۀ درسی شا

هاي برنامۀ درسی یژگیو معتبر تمامی یعاتهاي اطالبانک
 ۀهم جامع ی. در بخش کمدیاستخراج گرد عمومی یستگیشا

و  رانیدب همۀو  یدرس يریزآماري شامل متخصصان برنامه
 نیاستان فارس که در ا يکارشناسان دورة متوسطه نظر

در  یدر بخش کم يآمار ۀصاحب نظر بودند، است. نمون هزمین
نفر از متخصصان  دهدر ابتدا  دینتخاب گرددو مرحله ا

و سپس از  شدند به صورت هدفمند انتخاب یدرس يریزبرنامه
استان  يروکارشناسان دورة متوسطه نظ رانیدب همۀ نیب

صاحب نظر بودند تعداد  یدرس يریزبرنامه ۀفارس که در زمین
  .دینفر انتخاب گردهشتاد 

بود اي نامههش پرسشها در این پژوگیري دادهابزار اندازه
بخش در هاي بخش کیفی تدوین شده بود. که بر اساس یافته

که مبناي نظري پژوهش تا حدودي وجود  یجای از آن کیفی
در روش . شد از روش تحلیل محتواي قیاسی استفاده داشت،

تحلیل محتواي قیاسی مبناي نظري پژوهش به عنوان مبناي 
با مطالعه آنها مفاهیم،  گیرد وها مدنظر قرار میاستخراج مؤلفه

. شودتبیین می و ها و عناصر برنامه استخراجمضمونطبقات، 
این براي اعتبارسنجی برنامۀ درسی تدوین شده به عبارتی 

ها، اول بعد از تدوین مؤلفه ۀمرحل بود:شامل دو مرحله بخش 
ها و منابع بر اساس مدل تدوین شده برنامۀ درسی چارچوب و
ریزي متخصصان برنامهده نفر از  در اختیارعتبر، و متون م

 نظرات وگرفت استادیار به باال قرار  درسی با درجه علمی
دوم  ۀو در مرحلگردید آنان بررسی و تحلیل  تخصصی

شناسایی شده هاي ویژگی اي بر اساس عناصر ونامهپرسش
ریزي متخصصان برنامه در اختیار کارشناسان و و شداستخراج 

نامه تدوین شد که بعد از تایید نهایی، پرسشقرار داده  درسی
هاي اصلی تحقیق حاضر در مرحلۀ آوري دادهگردید. جمع

 همۀبرداري از یادداشتاي، سطح کتابخانهکیفی و در 
با برنامۀ  ، اسناد، مقاالت و متون تخصصی مرتبطهاباکت

بود. تجزیه و تحلیل  درسی مبتنی بر شایستگی عمومی
انجام گرفت. تجزیه و  عات در دو مرحلۀ کیفی و کمیاطال

هاي با استفاده از نظام مقولهتحلیل اطالعات در مرحلۀ کیفی 
اي قیاسی چنان مقوله کاربرد نظامانجام گرفت.  قیاسیکیفی 

هاي مختلف تحلیل هاي استخراجی و جنبهاست که با نظریه
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حل کیفی تحلیل مرا. و کار دارد و مرتبط کردن آنها با متن سر
شامل، تعیین روشمند مقوله در عبارات یک متن است تا طی 

متن مشخص شود که آن مرحله به چند  چند مرحله از تحلیل
ها و موارد مورد ها، نمونهتعاریف مقوله. شودنحو توصیف می

سپس مرحله به مرحله کامل و  .شوندفرمول بندي می بررسی
 پس)، 2007، 1(مک کرنان دشوندر مراحل تحلیل اصالح می

بندي معیارهاي اصلی در این روند، فرمول ةکلی، اید به طور
به  نظري و پرسش تحقیق ۀتعریف شده است که از پیشین

هاي متنی موارد مورد آید و در این زمینه جنبهدست می
مورد  بر این معیارها، مواد . افزونشوندبررسی محاسبه می

گیرند و مقوالت، مرحله به مرحله و یبررسی مورد توجه قرار م
بازگشتی،  ۀحلق در این. شوندبه طور آزمایشی استخراج می
شود تا از تعداد آنها کاسته می مقوالت بارها و بارها اصالح و

. پایایی آنها را بررسی کرد بتوان و تنها مقوالت اصلی بمانند
اي که هناماز پرسش تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله کمی

همچنین از  دست آمد استفاده شد؛بر اساس مرحلۀ کیفی به
استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی  SPSSافزار نرم

نامه در نامه، با استفاده از روش روایی محتوایی، پرسشپرسش
قرار گرفت و نظرات اصالحی  علوم تربیتی تاداناختیار اس

ور گردید. براي تعیین نامه منظایشان در طراحی نهایی پرسش
 .نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده استپایایی پرسش

نشان داده شده  1نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول 
  است: 

  نامهپایایی پرسش .1جدول 

با استفاده از  نامهروایی پرسش نییتع يبراهمچنین 
حاصل از  جیاستفاده شده است نتاتحلیل عاملی اکتشافی 

                                                
1. McKernan 

  گزارش شده است: 2در جدول  تحلیل اکتشافیآزمون 
 ییروا شود،می مشاهده 2جدول  در که طورهمان 

است و  معنادار 001/0سازه) در سطح  یینامه (رواپرسش
  .دیبرآورد گرد 861/0آن برابر  kmo مقدار

 
  هاي پژوهشیافته
  هاي بخش کیفییافته

قیاسی،  نظام مقوله بندي با کیفی محتواي بر اساس تحلیل
کدگذاري گردید و  ستگی عمومیشای به مربوط مفاهیم

براي دورة دوم  برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی
متوسطه نظري طراحی گردید. به عبارتی در این مرحله بنا 

برنامۀ درسی از  )، باید گفت1390بر نظر طالبی و همکاران (
شامل آنچه  گیرد کهشکل میتعدادي عناصر وابسته به هم 

م شود (هدف)، چه موضوعاتی خواهد انجاطراح می
خواهد به کار ببرد که فرایند را به انجام رساند (محتوا)، می

گیرد (روش تدریس) و چه راهبردهاي آموزشی را به کار می
که  یابی) استکند (ارزشچگونه موفقیت طرح را تعیین می

سازي و مفاهیم ثانویه جهت یکپارچهبعد از کدگذاري باز 
(کدگذاري محوري). نتایج  ، کدگذاري شدندهابهبود مقوله

این کدگذاري در قالب چارچوب برنامۀ درسی مبتنی بر 
نشان داده  3دوره دوم نظري در جدول  شاستگی عمومی

  شده است.
  

  هاي بخش کمییافته
این بخش براي اعتبارسنجی برنامۀ درسی تدوین شده 

   بود:شامل دو مرحله 
اي برنامۀ درسی مبتنی بر ه: عناصر و ویژگیاول ۀمرحل

ها و منابع و متون معتبر که براساس مدل شایستگی عمومی
ریزي متخصصان برنامهده نفر  در اختیارمستخرج شده بود، 

 نظرات و شد استادیار به باال قرار داده علمی ۀدرسی با درج
نامه که شامل دو قسمت در قالب یک پرسش آنان تخصصی

ناصر برنامۀ درسی مبتنی بر هاي ع(قسمت اول ویژگی
و قسمت دوم اعتبارسنجی آن) بود، قرار  شایستگی عمومی

هاي به دست آمده بتوان برنامۀ داده شد تا براساس یافته
آموزان براي دانش هاي عمومیدرسی مبتنی برشایستگی

دورة دوم متوسطه نظري را طراحی کرد؛ نتایج این مرحله 
مۀ درسی طراحی شده را مورد اعتبار مفاهیم و عناصر برنا

  تأیید قرارداد. 

  آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  عناصر
  81/0  15  اهداف
  84/0  18  محتوا
  82/0  10  روش
  76/0  14  یابیارزش

  92/0  57  کل

  KMOآزمون بارتلت و مقدار عددي آماره  .2جدول 
  KMO 861/0آماره 

 63/894  آماره خی دو  آزمون بارتلیت
  001/0  معناداريسطح 
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  دورة دوم متوسطه نظري چارچوب برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی .3جدول 
  تم اصلی  عناصر برنامۀ درسی مفاهیم مشترك

  یادگیرنده باشد، گوناگونهاي فعالیتبیانگر 
  ،را تقویت کند و فرهنگی)، زبانی ) و ویژه (قومیمشترك (انسانی، ملی، اسالمیهاي هویت
  و اخالقی، عملی ایمانی، عقلی، یکپارچه تربیت

  اسالمی آداب و احکام به عملی التزام روحیه همراه پرورش هاي اسالمیارزش به دینی، باور بینش و بصیرت تقویت ایمان،
  ،فردي و گروهیدر حل مسائل  و تفکر انتقادي استدالل
  شود، )زندگیهاي و مهارتها ت، توانمندي(صفاهاي تحقق شایستگی منجر به
  هاي عمومییابی به شایستگیزندگی براي دستهاي مهارت و رسوم آداب، هنر، فرهنگ، آموزش

  ،جامعهتجزیه وتحلیل مسائل و رویدادهاي ي با گیرتصمیمدر جهت  یادگیرندهایجاد مهارت در 
  ،سازي)(تیم گروهی هايارتباطی و گروهی از طریق فعالیتهاي ایجاد مهارت

هاي مهارت ۀتوسع و پذیري، رشدمسئولیت، ل، اعتماد نفسالطلبی، تقویت حس استقتقویت احترام، آرامش و آشتیهمراه با 
  و افزایش آگاهی باشد، زندگی سالم

  گردد،طور ویژه بیان ه ب باشد وگیري اندازهو  یابیقابل دست و بیانگر کیفیت عملکرد یادگیرنده
  ،زمانی نیل به آنها مشخص شده باشد ةمحدودو  عملکردشرایط 

  داستانداردهاي یادگیري و سطوح عملکرد در آنها اعمال شده باش
  فردي باشد بین آگاهی، همدلی و کسب مهارت روابط فردي وبیانگر خود

 هاي زندگی،عواطف و کنترل چالش استرس، مدیریت با مقابله بیانگر مهارت

 اهداف

برنامۀ درسی 
بتنی بر م

شایستگی 
دوره  عمومی

دوم متوسطه 
  نظري

  ،و اهداف مستخرج از آنها باشدها مطابق با شایستگی
  باشد، يگیراندازه یادگیرندگان و قابل عالیق و نیازها ها،توانایی با متناسب
  د،پذیري باشسودمندي، اعتبار، قابلیت یادگیري و انعطاف اهمیت، اصول با مطابق
  آموزش زمان و اسالمی جامعۀ نتظارتا آموزان،دانش
  همیشگی،براي یادگیري  آن بودن پایه و دانش ساختار بیانگر

  ،بینی شده باشداستفاده از مواد یادگیري مختلف در آن پیش
  مسایل شهروندي و جامعه باشد،در ارتباط کار و 

  کند،چندگانه ایجاد فرصت هاي براي فعالیت و مهارت
  باشد،شایستگی هاي مؤلفه ۀبجان همه رشد بیانگر

  گردد،ندهی اپیچیده سازم به ساده از
  لسهل و مشکمبتنی بر  هاي عمومیشایستگیبرقرار کننده تعادل 

  ،هاي عینی باشدفراهم کننده فرصت تقویت تخیل فراگیر در ارتباط با هدف
  تجزیه و تحلیل آنها، وها دهی و یادگیري شایستگییادهمراه با 

  ،یادگیرندگانها متناسب با سن، جنس و هوش شایستگیند درونی کردن فرای تسهیل در
  ،هاو خرده فرهنگها آموزش تفکرانتقادي در مباحث مختلف به ویژه فرهنگ

  ،هاي عمومیشایستگیافقی و تنظیم عمودي 
  ،هماهنگ در دروس مختلف به صورت یکپارچه وزندگی و اجتماعی هاي مهارتمفاهیم و  دهییاد

 ر پیوند بین نظر و عمل باشد،تسهیلگ

 محتوا

  ،ریزي شدهتدریس خطی و برنامههاي روش
  ؛هاي یادگیرنده محورتاکید بر روش

  و تفکر انتقادي پرسشگري، تعقل و تفکر، استداللهاي استفاده از روش
  ،هاي اجتماعیمبتنی بر مسایل و چالش گفتمان از طریق ارتباطات و تعامالت متقابل

  ها،، فرهنگی و جغرافیایی در به کارگیري روشفردي، قومیهاي ازهاي ویژه و تفاوتتوجه به نی
  مطابق با انتظارات فراگیران

  گوناگون،هاي نوین و رسانههاي تأکید بهینه بر استفاده از فضاي مجازي، برخط و فناوري
  هاي فعال و بیشتر تلفیقی،استفاده از روش

  محوربر پروژه و پژوهش مبتنی گروهیهاي به کارگیري روش
 طور آگاهانه فعال به هاي عمومیها و شایستگیهاي گوناگون تدریس براي پرورش مهارتشیوه

 روش

  ،.باشد مستمر و یابی به طور دقیق مشخصهدف ارزش
  ي،توجه ویژه به استانداردهاي عملکرد

 ،هاي عمومیبر اساس شایستگی یابینواع ارزشکاربرد ا
  ،هاي عمومیبر اساس شایستگیافقی و مودي یابی عارزش

  )،تشخیصی، تکوینی و تراکمی( یابیتنوع در زمان سنجش و ارزش
  معتبر بودن، پایایی داشتن، منعطف بودن، ،جامعیت مبتنی بر دانش، مهارت و نگرش

  یابیارزش به صرفه بودنو مقرون همراه با  منصفانه بودن
  ها،معلم در آموزش شایستگی گرينقش تسهیلیابی بر اساس ارزش
  ها،شایستگیبهبود  درس با هدف یسالیابی کارزش
  ،هاي عمومیهاي زندگی و شایستگیآگاهی از میزان مهارت، براي تدریسطریق پرسیدن در فرایند  از یابیارزش
  ،هاي تدریسیابی با هدف کشف کاستیارزش
  ؛بط دادن موضوعات به یکدیگرو ر آموزتوانایی تحلیل دانش مبتنی بر یابیارزش

  یابی؛آموزان در هنگام ارزشدانش هايشایسستگی رايارزش قائل شدن ب
 مانند مقاله، پروژه، هایستگیبر شا یمبن يو فرد ییابی گروهارزش

 یابیارزش
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نظرات  یبررس لیهاي تحلافتهی، 4 با توجه به جدول
هاي یگژیکامل و دییبا تأ یآموزش يریزمتخصصان برنامه

و  دانسته نشدرا مناسب  انیب ةشده در اهداف، نحو انیب
دوم  لۀدر مرح ییشده اصالح و فرم نها هیارا شنهاداتیپ

را مناسب  انیب ةقرار گرفت. در محتوا، نحو دییو مورد تا هئارا
کند،  رییتغ دیمحتوا با انیب اتیندانسته و معتقد بودند که ادب

در  قرار گرفت. دیید تأنظرات اصالح و مورد مجد نیکه ا
در نظر  یراتییبا تغ یدبا اتیادب انیب ةروش، معتقد بودند نحو

نظرات  یبررس لیهاي تحلافتههمچنین ی گرفته شود.
یابی و هاي ارزشیژگیبه و یآموزش يریزمتخصصان برنامه

  قرار گرفته است. دییکامالً مورد تأ انیب اتیادب
هاي مرحلۀ کیفی و نظرات یافته براساس: دوم ۀمرحل

نامۀ عناصر برنامۀ درسی مبتنی بر متخصصان، پرسش
دورة دوم متوسطه تدوین و براي  شایستگی عمومی

از کارشناسان و دبیران اي اعتبارسنجی آن در اختیار نمونه
نظر ریزي درسی صاحباستان فارس که در زمینۀ برنامه

فت تا بتوان چارچوب برنامۀ درسی مبتنی بودند، قرار گر
برخاسته از مرحلۀ کیفی را مورد تأیید قرار  شایستگی عمومی

دهند. براي این منظور ابتدا از آزمون خی دو استفاده شد که 
  نشان داده شده است. 5نتایج این آزمون در جدول 

، مقدار خی دو محاسبه شده 5بر اساس نتایج جدول 
در  تنی بر شایستگی عمومیبراي عناصر برنامۀ درسی مب

سطح آلفاي پنج درصد و با درجه آزادي چهار از مقدارخی دو 
توان گفت از لحاظ آماري تر است؛ لذا میبحرانی کوچک

بین نظر کارشناسان و معلمان به لحاظ عناصر برنامۀ درسی 
تفاوت معناداري وجود ندارد.  مبتنی بر شایستگی عمومی

گیرد و دوین شده مورد تأیید قرار میبنابراین برنامۀ درسی ت
از این نظر قابل اعتبار است. در ادامه براي اعتبارسنجی 

، از روش آلفا برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی
نامه تدوین شده اقدام کرونباخ براي تأیید پایایی پرسش

گردید که نتایج گویاي آن بود که ضرایب آلفا کرونباخ به 
نامه یابی و کل پرسشمحتوا، روش، ارزشترتیب اهداف، 

 است. همچنین تحلیل 92/0و  76/0، 82/0، 84/0، 81/0
 1تأییدي با استفاده از لیزرل انجام گردید و شکل عاملی 

 یستگیبرنامۀ درسی مطلوب شا يالگوگیري مدل اندازه
در حالت تخمین دوم متوسطه نظري  ةبراي دور عمومی

هد. نتایج تخمین (قسمت زیرین داستاندارد را نشان می
شکل) حاکی از مناسب بودن مدل است. خروجی بعدي در 

دست آمده حالت معناداري ضرایب و پارامترهاي به 2شکل 
هاي گیري عناصر برنامۀ درسی مطلوب شایستگیمدل اندازه

دست آمده ضرایب به دهد که تمامیرا نشان می عمومی
   معنادار شده اند.

  هاي برنامۀ درسیویژگیفراوانی پاسخ متخصصان به  .4جدول 
  یابیارزش  روش  محتوا  اهداف  سوال

  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  بلی
  -  )%100(10  -  )%100(10  -  )%100(10  -  )%100(10  هاي بیان شده در اهداف کافی است؟آیا ویژگی

  -  )%100(10  )%10(1  )%90(9)%60(6  )%40(4  )%90(9  )%10(1  آیا ادبیات بیان مناسب است؟

  از نظر کارشناسان و معلمان مومینتایج آزمون خی دو عناصر برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی ع .5جدول 
  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  نبود تفاوت معنادار  سطح معناداري  درجۀ آزادي  دو خی χ 2  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  گروه  عناصر

  متخصصان  اهداف
  معلمان

1  
3  

1  
7  

4  
11  

3  
24  

14  
  تأیید  224/0  4  681/5  35

  متخصصان  محتوا
  معلمان

0  
1  

1  
4  

1  
2  

11  
35  

10  
 تأیید  785/0  4  733/1  34

  متخصصان  روش
  معلمان

0  
0  

1  
2  

3  
3  

12  
58  

7  
 تأیید  204/0  4  591/4  17

  متخصصان  یابیارزش
  معلمان

4  
4  

2  
11  

5  
27  

8.  
31  

4  
 تأیید  196/0  4  046/6  7
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الگوي برنامۀ درسی  هاي برازششاخصدر مورد 
براي دورة دوم نظري،  هاي عمومیمطلوب شایستگی

دهنده  ها نشانشاخص تمامی مقادیر 6جدول  مطابق
پژوهش حاضر است که  مدل قبول قابل و مناسب برازش

  دهد. مدل نهایی را مورد تایید قرار می

  
  و بحث گیرينتیجه
پژوهش، اعتبارسنجی برنامۀ درسی مبتنی بر  نیاهدف 

 يبود. برا دوم متوسطه نظري ةبراي دور شایستگی عمومی
سه گام،  قالب عمده در تیسه فعال ،هدف نییابی به ادست

 نیترمهم ییشناسا ياول در راستا تیصورت گرفت. فعال

  هاي برازش الگوياخصش. 6جدول 
  شده هاي محاسبهارزش  هاي مورد انتظارارزش  شاخص مدل  ردیف
1  IAG 9/0 96/0  و باالتر  
2  IFI  9/0 98/0  و باالتر  
3  CFI  9/0 93/0 و باالتر  
4  NFI 9/0 95/0  و باالتر  
5  RMSEA  079/0 09/0نر از پایین  
6  2c/df  738/2  3کمتر از  
7  P-VALUE 056/0  05/0تر از بزرگP=  

دوم  ةبراي دور عمومی یستگیبرنامۀ درسی مطلوب شا يالگو .2 شکل
 بیضرامعناداري متوسطه نظري در حالت 

براي  عمومی یستگیشاالگوي برنامۀ درسی مطلوب  .1شکل 
 در حالت ضرایب استاندارد دوم متوسطه نظري ةدور
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آن  يهایژگیو و یستگیبر شا یمبتن عناصر برنامۀ درسی
. بودي به روش اسناد تیبا عنا ون و منابع علمیعناصر از مت

برنامۀ درسی  ۀدوم انجام مصاحبه با متخصصان رشت تیفعال
بر  یبرنامۀ درسی مبتن عناصري هایژگیو ییجهت شناسا

 حذف ها،افتهی عپس از تجمی زیسوم ن تیبود. فعال یستگیشا
 يالگو یابیاعتبار يآنها، در راستا يبندو طبقه يتکرار موارد

دوم  ةبراي دور برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی عمومی
پژوهش، عناصر هدف،  نیدر ا انجام شد. متوسطه نظري

یابی به عنوان روش و ارزش ،يریادگهاي یتیمحتوا و فعال
 یستگیشا کردیعناصر برنامۀ درسی در رو نیترمهم

  شد ییشناسا
ه هاي مطالعات از جملها با برخی از یافتهاین یافته

؛ 1396 ،یعی؛ شف1397 ،ي؛ احمد1397و همکاران؛  یزدانی
و  ي؛ مراد1395و همکاران،  یتی؛ هدا1395 ،یعزت

 ی؛ مومن1394 ،ی؛ شکوه1395 ،ي؛ مظاهر1394همکاران؛ 
 ،يعتمداریو شر یمهموئ ی؛ مؤمن1390و همکاران،  یمهموئ
؛ 2018؛ سانچز و همکاران، 2019و هوانگ،  ای؛ ناکا1388

 )2011؛ بارمان و کونوار؛ 2015؛ سور، 2016 ن،رازلر و همکا
 عنصر هدف، يدر پژوهش حاضر برا نیهمچنهمسو است. 

و  یعمل ،یمانیا ،یعقل کپارچهی تیترب لیاز قب ییها یژگیو
باور به  ،ینید رتیو بص نشیب مان،یا تیتقو ؛یاخالق
به  یالتزام عمل هیهمراه پرورش روحبه  اسالمی يهاارزش

در حل  ياستدالل و تفکر انتقاد ؛اب اسالمیاحکام و آد
هاي یستگیمنجر به تحقق شا ،یو گروه يمسائل فرد

) شود و همراه یزندگ هايها و مهارت(صفات، توانمندي
 یزندگ هايآموزش فرهنگ، هنر، آداب، رسوم و مهارت

وضوح همچنین  عمومی هايیستگییابی به شادست يبرا
 ها و سطوح اهداف،استاندارد ها، مشخص بودنهدف انیدر ب

از لحاظ شمول ابعاد دانش، مهارت و نگرش،  تیجامع
 نیا دست آمد.بودن به نانهیبودن و واقع ب يگیراندازهقابل

)، 1398یی دوراندیش و همکاران (هاها با پژوهشافتهی
و گرا،  نگایس) و 2012) چنگ (1395حیدري و همکاران (

  .همسو است 2015
برنامۀ  يهاتیعنصر محتوا و فعال ۀزمین در هاافتهی

: لیقب ازیی هایژگیو ،عمومی یستگیبر شا یدرسی مبتن
 قیو عال ازهایها، نییمتناسب با توانا ؛جذاب باشد

بودن  هیباشد؛ با توجه به ساختار دانش و پا رندگانیادگی
مختلف در آن  يریادگیمواد  ؛باشد همیشگی يریادگی يبرا

و  يشهروند لیدر ارتباط کار و مسا ؛دشده باش یبینپیش
 جادیچندگانه ا هايو مهارت تیفعال يبرا ؛جامعه باشد
 یستگیهاي شامؤلفه ۀهمراه با رشد همه جانب ؛فرصت کند

دست و غیره را به گردد یدهسازمان دهیچیاز ساده به پ ؛باشد
ي ذکر شده در هاپژوهش جیبا نتا هاافتهیبخش از  نیاداد. 
 يریادگی يهاتیفعال هدر زمین نیهمچن .است همسو فوق

فعال  رینظ ییهایژگیو زین یستگیبر شا یمبتن ۀدر برنام
توجه به  ها،تیبودن فعال یقیتلف ،آموزدانشبودن 

 يایارتباط با دن ،آموزانی دانشو گروه يفرد يهاتیفعال
 ینظر و عمل و مشارکت نیب وندیدر پ بودن گرلیکار، تسه

 جیبا نتا افتهی نیدست آمد که ابه هاتیبودن فعال
) و 2018( )، فورد1397( هاي یزدانی و همکارانپژوهش

  ) همسو است. 2015( کوئنن
عناصر، کثرت  گریعنصر روش بر خالف د ۀدر زمین

 جینتا هزمین نی. در اشودنمی ها مشاهدهیژگیدر و یچندان
تفاده از محور؛ اس رندهیادگیهاي بر روش دیدست آمده، تاکبه

هاي و تفاوت ژهیو ازهاينی به توجه پرسشگري،هاي روش
 ها،روش ريیکارگدر به ییایو جغراف یفرهنگ ،فردي، قومی

بر استفاده از فضاي مجازي، برخط و  نهیبه دتأکی
هاي گوناگون، استفاده از و رسانه نیهاي نوفناوري

هاي روش ريیکارگبه ،یقیتلف شتریهاي فعال و بروش
 جیبا نتا افتهی نیا. دشومی هیبر پروژه توص یمبتن یوهگر

و  یتی؛ هدا1395 ،ياز جمله مظاهردیگر هاي پژوهش
 یمهموئ ی؛ مؤمن1394و همکاران؛  ي؛ مراد1395همکاران، 

؛ 2018 ه،ی؛ د2019و هوانگ،  ای؛ ناکا1388 ،يعتمداریو شر
 یاک؛ آندران2015؛ البارباري، 2015؛ سور، 2015و گرا،  نگایس

  همسو است. )، 2015و همکاران، 
یابی در پژوهش حاضر، عنصر ارزش يبرا تیدر نها

شده،  نییتع ياستانداردها به ژهیتوجه و لیاز قب ییهایژگیو
هاي بازخورد، توجه به انواع سنجش زمیدر نظر داشتن مکان

 ژهیتوجه وو همچنین  یابیدر ارزش تیو جامع یابیارزش و
یابی بر اساس کاربرد انواع ارزش ،يملکردع يبه استانداردها

بر اساس  ییابی عمودي و افقارزش ،هاي عمومییستگیشا
 یابیتنوع در زمان سنجش و ارزش ،هاي عمومییستگیشا

بر دانش،  یمبتن تی)، جامعو تراکمی ینیتکو ،یصی(تشخ
 بودن،داشتن، منعطف  ییایمهارت و نگرش، معتبر بودن، پا

 ،یابیصرفه بودن ارزشمراه با مقرون و بهمنصفانه بودن ه
معلم در آموزش  گريلییابی بر اساس نقش تسهارزش
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درس با هدف بهبود  ییابی کالسارزش ها،یستگیشا
 س،یتدر ندیدر فرا دنیپرس قییابی از طرارزش ها،یستگیشا
هاي یستگیو شا یهاي زندگمهارت انیزاز م یآگاه يبرا

 س،یهاي تدریهدف کشف کاستیابی با ارزش ،میعمو
 دادن ربط وآموز دانش لیتحل ییبر توانا ییابی مبتنارزش

 يارزش قائل شدن برا گر،یکدی به موضوعات
و همراه  یابیارزش هنگام در انآموزهاي دانشیسستگیشا

ها مانند یستگیبر شا یمبن يو فرد ییابی گروهبا ارزش
 جیبا نتا زیها نافتهی بخش از نیشد. ا ییشناسا مقاله و پروژه

 مطالعات دیگر همسو است.
عناصر برنامۀ درسی مبتنی بر  نتایج آزمون خی دو

کارشناسان و حاکی از آن است که  شایستگی عمومی
 هاي عمومی و تخصصیاعتقاد دارند که دانش معلمان

هاي ذهنی هاي عمومی، تواناییها و توانایی(تربیتی) مهارت
ها و اعتقادات گرایش ها وگرشو تخصصی (تربیتی) ن

ها و اعتقادات اصلی و تخصصی ها و گرایشعمومی، نگرش
دوم  ةهاي اساسی دورشده جزء شایستگی (تربیتی ) یاد

در خصوص  تنهاها تفاوت شود ومتوسطه نظري تلقی می
 هاي پژوهشیکه با یافته استگروه  دومیزان تاکید هر یک از 

) همخوانی دارد همچنین 1388مومنی و شریعتمداري (
در طی دو اعتبارسنجی برنامۀ درسی تدوین شده هاي یافته

 ریزي درسی با درجه علمیمتخصصان برنامهمرحله از نظر 
هاي بیان شده در عناصر برنامۀ از نظر ویژگی استادیار به باال

و  درسی مبتنی بر شایستگی براي دورة دوم متوسطه نظري
ن ادبیات مورد تأیید قرار گرفت و همچنین مناسب بودن بیا

ها در مرحلۀ تحلیل عاملی از نظر افزون بر این یافته
 بر مبتنی برنامۀ درسی کارشناسان و دبیران صاحب نظر اعتبار

را مورد  نظري متوسطه دوم دورة براي عمومی شایستگی
 ،يهاي مظاهرپژوهش جیبا نتا افتهی نیاتأیید قرار داد. نتیجۀ 

و همکاران،  ي؛ مراد1395و همکاران،  یتی؛ هدا1395
 ؛ کوئنن و همکاران،2015 ،ایاسترال یسازمان آموزش مل

) 2016 ؛ زلر و همکاران،2015و همکاران،  ی؛ آندراناک2105
از جمله توان بیان کرد در نتیجه این یافته می دارد. یهماهنگ

ها شایستگیرویکردها و نظرات مربوط به هایی که از حوزه
خود افزوده،  و به بهرة مفهومی حوزة کرده استفاده است

درسی مبتنی بر شایستگی که  ۀدرسی است. برنام ۀبرنام
رویکرد مناسب جهت طراحی  ،منبعث از این ادبیات است

این رویکرد  به کارگیريدرسی عصر حاضر است. هاي برنامه

ها به خصوص شود که شایستگیمی در برنامۀ درسی موجب
بنابراین، ؛ درسی قرار گیرند ۀ، محور برنامومیشایستگی عم

یابی) بر و ارزش روشهدف، محتوا، ( درسی ۀعناصر برنام
برنامۀ درسی مبتنی بر . از این روي، گیرندمی اساس آن شکل

هاي منحصر به فرد خود، در شایستگی از حیث ویژگی
هاي آموزشی نظام هاي اخیر مورد توجه خاص اغلبسال

نظران، نقاط قوت این به زعم صاحب .رفته استجهان قرار گ
ان استفاده از آن رو به یزرویکرد موجب شده است که م

  . افزایش باشد
و  گرامیمعلمان پژوهش به  نیا يهاافتهیبا توجه به 

 جهت که در شودمی شنهادیپدست اندرکاران تعلیم و تربیت 
هاي یژگیو ها،یستگیپرورش شا يسوق برنامۀ درسی به سو

از عناصر هدف، محتوا و  کی هر يشده برا ییشناسا
 آموزش ندییابی را در فراروش و ارزش ،يریادگی يهایتفعال

برنامۀ درسی مطابق با  ۀاز آنجا که رشت ن،یکنند. همچن اعمال
س از سه سال پ )1393( برنامۀ درسی ۀبرنامه مصوب رشت

 پس از یابی قرار خواهد گرفت و پنج سالاجرا، مورد ارزش
پژوهش  نکهیخواهد بود و با توجه به ا يقابل بازنگر اجرا،

اختصاص  دوم متوسطه نظري ةبه دور ژهیحاضر به طور و
 شنهادیپ یابی برنامۀ درسیاندرکاران ارزشدارد، به دست

 يازهایبرنامه به ن ییپاسخگو« به اصل تیکه با عنا شودمی
رشته، به  نیی اعناصر برنامۀ درس یابی ازدر ارزش »جامعه

 یابیارزش يارهایمع نیپژوهش در جهت تدو نیهاي اافتهی
 شنهادیبه طراحان برنامۀ درسی پ نی. همچنندیفرما توجه

، در معلمانهاي یستگیشا پرورش يکه در راستا شودمی
 اتخاذ و سیتدر يهااهداف، انتخاب محتوا و روش نییتع

 نیهاي اافتهیه ب يریادگی يیابی دستاوردهاهاي ارزشروش
پژوهش  نیهاي اافتهی ن،یا برافزون . ندکنپژوهش توجه 

محور بودن برنامۀ درسی  یستگیشا انمیز یدر بررس تواندمی
کارگشا باشد. این مطالعه از این  دوم متوسطه نظري ةدور

 مسیر کنندة شروع تواندمی جهت که مورد مشابهی نداشت
 را آن نتایج دیگر نقاط در دیگرهاي پژوهش که باشد مناسبی

 وجود نیز هاییمحدودیت وجود، این با. کنند رد یا و تأیید
 در مشابه مطالعات نبود به توانمی آن ترینمهم از که داشتند

هاي پژوهش حاضر تیمحدو همچنیند. کر اشاره زمینه این
 نیبنابرا ؛خاص محدود شده است یک طیفاست که به  نیا

 اطیبا احت دیبا گرید اشخاصبه  جیتاشود تعمیم نمی هیتوص
  .ردیصورت پذ
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