
مقدمه 
از دهة  1960 که با ظهور نظریة  »سرمایه  انسانی«،  
آمــوزش  و پرورش  یــك  ســرمایه گذاری  و نه  یك  
مصرف  تلقی شد و نقش  مهم آن  در توسعه  اقتصادی  
شناخته شد،  بسیاری  از كشورهای  پیشرفتة  صنعتی  
در دهــة  1970، به  عنوان  یك  راهبــرد  اقتصادی،  
بر اصالح  و بهبود نظام  های  آموزشــی،  به ویژه  نظام  
آموزش  فنی وحرفه ای  خود تأكید ورزیدند تا در سایة 
آن  بتواننــد، بر ركود اقتصادی  موجــود و بی كاری  
جوانان  فائق  آیند و  آن را بهبود بخشــند. به  همین  
علت ، دهة  1980 شاهد رشد روزافزون  آموزش های  
فنی  و حرفه ای  با تأكید بر تركیب  كار و آموزش  شد و 
ارتباط  نزدیك تر میان  مدرسه  و محیط  كار را میسر  
ســـاخت . به  بیان  دیگر، میان  مـدرسه  و محیط  كار 
پیوندی  ایجاد شد كه  به موجب  آن ، نیازهای  شغلی  
و تقاضای  كـارفـرمـایان  به  نیروی  انسانی  ماهر مورد 

توجـــه  برنامه  ریزان  آموزشی  قرار گرفت. زیرا، برای  
رقابت  در بــازار جهانی ، كارفرمایان  به  كارگرانی  نیاز 
داشــتند كه  بتوانند وظایف  شغلی  خود را با كارایی ، 

خالقیت  و كیفیت  باالیی  انجام  دهند. 
در اواخر دهة  1980، كارامدی  و کسب شایستگی 
حرفه ای جوانانی  كه  از نظام  آموزشی  به ویژه  آموزش  
فنی  و حرفه ای  دانش آموختگان می  شدند، مورد توجه  
جدی  قرار گرفت . در نتیجة  این  تحوالت  و اندیشه  های  
جدید، مفهوم  تازه ای  تحت عنوان »آموزش مبتنی بر 
شایســتگی«1 در آموزش  فنی  و حرفه ای  پدید آمد و 
در دهة 1990 توســعه  یافت و كانون  توجه  محافل  
آموزشی  در كشورهایی  مانند ایاالت  متحده  آمریكا، 

انگلستان ، زالند نو و استرالیا قرار گرفت.  
آموزش مبتنی بر شایستگی در اوایل دهة 1990، 
در جریان فشــار برای بازســازی صنعــت و برنامة 

كلیدواژه ها: 
 شایستگی، عملكرد 
استاندارد، آموزش 
فنی وحرفه ای

ويژگی های ارزشیابی 
مبتنی بر شايستـگی

علی اصغر خالقی مقاله
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اصالحــات ملی آموزش در اســترالیا معرفی شــد. 
اســتانداردهای شایســتگی در صنعت تعیین و به 
عنوان یک ویژگی اصلی چارچوب ملی معرفی شدند. 
به این وســیله آموزش مبتنی بر شایســتگی برای 
به رســمیت شــناختن نیروی عظیم مهارت آموزی 
راه اندازی شد. در سال 1998، »مرکز تربیت حرفه ای 
و ارزیابی«2 (VEAC) در اســترالیا طیف وسیعی از 
کاربران آموزش مبتنی بر شایســتگی، شامل 300 
نفر از نمایندگان صنعــت، کارفرمایان، اتحادیه های 
بازرگانی، مدیران آموزشــی، هنرآمــوزان، معلمان، 
هنرجویان و دانش آموزان را در همة ایاالت و مناطق 

استرالیا مورد ارزشیابی قرار داد.   
در انگلســتان و آمریــکا نیز آمــوزش مبتنی بر 
شایستگی مراحل مختلفی را گذرانده و دارای تاریخی 
نســبتًا طوالنی اســت. در دهة 1960 در آمریکا، به 
علت نارضایتــی از آموزش وپرورش، آموزش معلمان 
و تقاضا برای اصالح برنامة درســی، سرمایه گذاری 
زیادی توســط دولت فدرال برای برنامه ریزی درسی 
صــورت گرفت.  اصالحات آموزشــی بــر ارتباط با 
صنعــت/ بازرگانی متمرکز شــد و بــر پیامدهای 
مشخص رفتارهای هدف محورتأکید داشت. پیگیری 
در این زمینه به معرفی آموزش مبتنی بر شایستگی 

انجامید. 
در انگستان عالقه به آموزش مبتنی بر شایستگی 
به چند دلیل شروع شد. در میان آن ها افزایش نرخ 
بی کاری، آماده نشــدن جوانان بــرای کار و مهارت 
در بزرگ سالی مشــهودتر بود. عالوه برآن، به سطح 
مهارت ها در محیط کار توجه بیشــتری نشان داده 
می شد. به همین سبب، در ســال 1986، »شورای 
ملی صالحیت حرفه ای« (NCVQ) تأســیس شــد 
و نظام مبتنی بر ارزشــیابی شایســتگی مرتبط با 

استخدام را به وجود آورد. 
در آسیا نیز کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور در 
ســال های اخیر آموزش مبتنی بر شایستگی را در 
اصالحات آموزشــی مورد اســتفاده قرار داده اند. در 
ایران نیز در دهة 1390 و در ســند تحول بنیادین 
آموزش و پــرورش، بر آموزش مبتنی بر شایســتگی 
تأکید شــده و به صــورت آزمایشــی در برنامه های 

آموزش فنی و حرفه ای به اجرا درآمده است. 
در این مقاله نیز کوشش شده است، ضمن تبیین 
آموزش مبتنی بر شایســتگی و روش های ارزشیابی 
آن، ویژگی هــای ارزشــیابی در این سیســتم مورد 

بررسی قرار گیرند. 

تعريف مفهوم شايستگی 
مفهوم  »شایستگی« یكی  از عناصر كلیدی ـ  حركتی  
اســت  كه  بورك  آن را »انقالب  ساكت«  در آموزش  
فنی وحرفه ای  خوانده  اســت. این  مفهــوم  به جای  
توجه  به  فرایند آموزشــی  و چگونه  آموختن  فرد، بر  

كیفیت  محصول  نهایی  نظام  آموزشی  و كارامدی  آن  
تأكید می  ورزد. به  عبارت  دیگر، در این  مفهوم  میزان  
توانایی  فرد در به كارگیری  دانش  خود برای  انجام  كار 
در عمل  مورد توجه  قرار می  گیرد. به  بیان  ســاده تر، 
آموزش  مبتنی  بر  شایســتگی  عبارت  است  از ارائة  
دانش  و مهارت  معینی  كه  مطابق  استانداردهای  مورد 
درخواست  شركت های  تولیدی  و صنایع  و پاسخ گوی  
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نیازهای  آنان  در محیط  كار باشد. در مقایسه  با نظام  
آموزشی  ســنتی ، توجه  اصلی  این  سیستم  بیشتر  به  
كسب  شایســتگی  و توانایی  برای  انجام  كار معینی  
معطوف است  تا توجه  به  موفقیت  های  نسبی  فردی  
هنگامی  كه  شاگردان  در مقایسه  بایكدیگر رتبه  بندی  

می شوند.
در واقــع، مفهــوم  آموزش  مبتنی  بر شایســتگی  
به  توانایی های  مكتســبة  فرد، صرف نظــر از فرایند 
آموزشی ، تأكید می  ورزد. لذا از یك سو با توجه  كردن  
به  اســتانداردهای  مهارت ، به  كیفیت  آموزش  و توان  
پاســخ گویی  آن  به  نیازهای  بخش  تولید و خدمات  
اهمیت  می دهد و از ســوی  دیگر، با ارزش  گذاری  بر 
آموخته های  خارج  از مدرسه  از گرایش  به  مدرك داری  
می كاهد. فرانکلین3 و ملويل4 شایستگی را توانایی 
انجام کار در حد استانداردها می دانند که با توجه به 
محیط واقعی کار تنظیم شــده اند و در آن ها توانایی 
شــخص برای به کارگیری دانش شناختی، مهارت، 
رفتار و نگرش در موقعیت های تعیین شــده ارزیابی 

می شود.   
بنابرایــن، تعریــف شایســتگی بر می گــردد به 
محصوالت یا مهــارت حاصل از آموزش و تجربه، به 
جای یکی از ویژگی های طبیعی مانند هوش. به بیان 
دیگر، شایستگی در آموزش فنی وحرفه ای به افرادی 
نســبت داده می شــود که بتوانند به صورت مستمر 
دانش و مهارت های مبتنی بر عملکرد اســتاندارد و 
مورد نیاز در کار را به اجرا درآورند و قادر باشــند از 

خود، عملکرد استاندارد در محیط کار ارائه دهند.  
واژة  شایســتگی  به صــورت  وســیعی  در ادبیات  
آموزش وپرورش  به كار برده  شده  است . مانسفیلد5 
)1989( كــه  با ابداع  مفهوم  »اســتاندارد مبتنی  بر 
شایستگی « به  تداوم  این  بحث ها كمك  كرده  است،  
بریك  مفهوم  كلی  )تــا یك  معنی  دقیق  و خاص ( از 
ایــن  واژه  تأكید دارد. او مدل های  شایســتگی  را در 
دو گروه  مورد مقایسه  قرار می دهد: گروه  اول  شامل  
چهار مدل  و مبتنی  بر »درونداد« نظام  آموزشی  است . 
گروه  دوم  دو مــدل  را در برمی گیرد و بر »برونداد« 
نظام  آموزشــی  استوار است . مدل  شایستگی  مبتنی  
بر »درونداد« بــه  عناصر موجد كیفیت  فردی ، مثل  
نگرش ، دانش  و مهارت  شخص  تأكید دارد، در حالی 
كه  مدل  مبتنــی  بر »برونداد« بــه  نتیجة  كار یا به  
بیان  دیگر، به  توانایی  محصول  آموزشی  در انجام  كار 
توجه  می كند. در واقع  مفهوم شایستگی  به  نیازهای  
راهبردی آینده  و ایجاد توانایی  در آموزش گیرندگان  

برای  پاســخ گویی  به  نیازهای  عمومی  كارفرمایان  در 
زمینة  تربیت  نیروی  انسانی  ماهر تأكید می ورزد.

ولف6 مفهوم   شایســتگی  را به طور خیلی  خالصه  
چنیــن  تعریف  می كند: »توانایــی  انجام  كار در حد 
استاندارد مورد انتظار كارفرمایان «. این  یك  تعریف  
نسبتًا پیچیده ای  اســت،  زیرا از یك  سو مجموعه  ای  
از عناصر نظیر نگــرش ، دانش ، درك  و مهارت  را در 
بر می گیرد و از ســوی  دیگر، به  جنبه های  متفاوتی  
از عملكرد، از قبیل: سطح ، كیفیت ، هدف ، انتظارات  
یا خواســته های  كارفرمایان  توجه  دارد. از نظر ولف  
بسیاری  از ابعاد شایستگی  به طور مستقیم  و به  روشنی  
قابل  مشــاهده  یا اندازه گیری  نیست . او، میشل7  و 
مانسفیلد، كوشش  كرده اند از طریق  استاندارد كردن ، 
این  تعریف  را روشن تر سازند. آنان  معیاری مبتنی  بر 
عملكرد به وجود آورده انــد كه  می تواند تعیین  كند، 

یك  فرد باید چه  نوع   شایستگی  كسب  كند. 
در این  باب  میشــل  می گوید: مــا درتحقیقات  
خود دریافتیم  بازگشت  به  استانداردهایی كه  مفهوم 
 جامعه شناختی  نقش  كار را مورد توجه  قرار می دهند، 
بســیار مفید است . این  اســتانداردها بر سطحی  از 
مهــارت  تأكید می ورزند كه  از فرد انتظار می رود، در 

انجام  كار خود به كار برد.
از این  نقطه  نظر، شایستگی  با دو مقولة عملكرد و 
استاندارد ســروكار دارد. در الگوی  برونداد، عملكرد 
عبارت اســت  از توانایی  یك  فرد یا یك  سازمان  در 
انجام  یك  شغل . استانداردها نیز عبارت اند از انتظارات  
كارفرمایان  از اجرای  یك  وظیفه  توسط  افراد در محل  
كار. بنابراین  از این  دیدگاه ، در یك  نظام  آموزشــی  
مبتنی  بــر شایســتگی،  ارتباط  دوجانبــه ای  میان  
صنعت  و مدارس  یا آموزشــكده های  فنی  و حرفه ای  
به وجود می آید. بــه  بیان  دیگر، می توان  براســاس  
مفهوم  شایســتگی  پلی  میان  صنعت  و نظام  آموزش  
فنی  و حرفه ای  ایجاد كرد كه  همان  آموزش  مبتنی  بر  

شایستگی  است .
نظام  آموزش  مبتنی  بر شایســتگی  از دیدگاه های  
متفاوت  نیز مورد نقد قرار گرفته  اســت . از نقطه نظر 
اجتماعــی ، ساوسك8  معتقد است  كه  این  سیستم  
برای  نیازهای  اقتصادی ، بیش  از اولویت  های  آموزشی ، 
اهمیت  قائل  می شود. وی  در چهار مورد این  سیستم  

را مورد نقد قرار می دهد: 
اول ، نظام  آموزشی  مبتنی  بر شایستگی ، بر عملكرد 
بیــش  از دانش  تأكید می ورزد. این  نظر بر این  فرض  
استوار اســت  كه  دانش  در انجام  یك  مهارت  معین  
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انعكاس  می یابد، در حالی كه  عملكرد نمی تواند مسیر 
رسیدن  به  دانش  باشد. 

دوم ، بنابر گزارش  فیــن 9 و كارمايكل 10، فرض  
بر این  اســت  كه  درك  و دانش  تا حدودی  از طریق  
آموختــن  مهارت  و آزمون  مهــارت  به وجود می آید، 

حال  آنكه  عملكرد متضمن  حضور دانش  نیست . 
سوم ، در این  سیستم  به طور فزاینده ای  كارفرمایان  
)و نه  متخصصان  آموزشــی ( هســتند كــه  تعیین  
می كنند، چه  چیــزی  در كالس  درس  باید آموخته  

شود. 
و باالخره  چهارم، وی  اظهــار می دارد به كارگیری  
برنامه هــای  پودمانی در نظام شایســتگی  به  توقف  
ایده های  نو منجر می شود كه  معمواًل در یك  برنامة  
درســی  مداوم  چنیــن  اتفاقی  نمی افتــد. از دیدگاه  
ساوسك،  آموزش و پرورش  باید بتواند توان  شهروندان  
را توسعه  دهد تا آنجا كه  قادر شوند، سرنوشت  جامعة  
خود را در دست  گیرند. آموزش  وپرورش  نه  تنها باید 
توانایی  های  افراد را افزایــش  دهد، بلكه  باید آنان  را 
قادر سازد در موقعیت های  كاری  نیز شركت  جویند.

ارزشیابی مبتنی بر شايستگی 
بهبــود عملکرد  بــرای  مهارت آمــوزی عمومــًا 
آموزش گیرندگان انجام می شــود، لذا اثر آموزش را 
می توان از طریق عملکرد دید. آموزش گیرندگان باید 
مهارت های مورد انتظار را در جریان آموزش به دست 
آورنــد. از یک متربی انتظار می رود، رفتار خود را در 
جهــت مورد انتظار تغییر دهــد و در پایان آموزش 
سطح تعیین شــدة مهارت برای انجام موفقیت آمیز 
شغل مورد انتظار را به دست آورد.  از این رو، در یک 
برنامة آموزشی، باید فرایند نظام مندی وجود داشته 
باشد که مشاهده کند، آیا آموزش گیرنده رفتار خود 
را در جهــت موردنظــر تغییــر داده و مهارت مورد 
نظر را در ســطح اســتاندارد عملکرد به دست آورده 
است؟ ارزشــیابی به صورت فرایندی نظام مند برای 
کســب اطالعات مرتبط و تفسیر داده ها، به آموزش 
و آسان سازی تصمیم گیری دربارة آن کمک می کند. 
ارزشــیابی می تواند در هر مقطع زمانی در ســطوح 
متفاوت از یک کالس درس، یک برنامة درسی، یک 
واحد آموزشی یا در ســطح یک منطقة آموزشی یا 

ایالت تا سطح ملی انجام شود. 
در آموزش فنی وحرفه ای، ارزشــیابی عملکرد یک 
فرایند نظام مند مركب از مشاهده، سنجش و تفسیر 
عملکرد واقعی اســت. اساسًا آموزش در جهت ایجاد 

مهارت ارائه می شــود و عملکرد بســتگی به میزان 
مهارت هایــی دارد که متربی به دســت می آورد. هر 
برنامة آمــوزش فنی و حرفه ای انتظــار دارد متربی 
مهارت حرفه ای الزم را در فرایند آموزش به دســت 
آورد. زیــرا کارگر ماهر می تواند شــغل را به صورت 
قابل قبولی انجــام دهد، در حالی که کارگر غیرماهر 
نمی تواند. بنابراین، در آموزش فنی وحرفه ای ضروری 
است بررسی شود، چه مهارت هایی مورد نیازند و تا 
چه اندازه مهارت باید کســب شود. عملکرد واکنش 
مهارت ها است و تحلیل عملکرد به ناچار به تحلیل 
مهارت می انجامد. لذا ارزشیابی عملکرد می تواند به 
عنوان روشــی نظام مند برای ســنجش و ارزشیابی 
شایســتگی متربــی در یک وظیفــة معین تعریف 
شــود. در اجرای یک وظیفة طراحی شده با حداقل 
اســتاندارد مورد انتظار، هر سیستم ارزشیابی خوب 

باید: 
• وظایــف مورد انتظار یــا فعالیت هایی را که یک 

متربی باید انجام دهد، بداند.
• توالی آموزشی در آموزش را در نظر بگیرد.

• حداقل اســتاندارد مــورد انتظــار و قابل قبول 
عملکرد را كه متربی باید به دست آورد، معین کند.

امــا ازمانیرا11 و همکارانش اذعــان می کنند که 
ارزشــیابی مبتنی بر شایســتگی تنها تلفیق دانش 
و مهارت با کاربرد عملی نیســت، بلکه ارزشــیابی 
شایســتگی براســاس مدارک گردآوری شــده در 
شــماری از موقعیت ها در زمینه ها و اصول متفاوت 
اســت. با این مفهوم ذهنی، از طرفی تعریف مفهوم 
شایستگی نشــان می دهد که شایستگی در محیط 

کار با عواملی به شرح زیر سروکار دارد:
• به کارگیری مهارت های فنی قابل قبول؛

• وظایف سازمانی؛
• ایجاد بازخورد و واکنش مناسب  هنگام به وجود 

آمدن مشکل یا رخ دادن اشتباهی؛ 
• ایفای نقش در همة کارها؛ 

• استفاده از دانش و مهارت در موقعیت جدید. 
همان طور که نویسندگان متفاوت تأکید کرده اند، 
مفهوم شایستگی عبارت است از توانانی انجام وظایف 
در محیط کار. سازوكار ارزیابی در مدارس فنی برای 
اعتبارســنجی و گواهی کردن این پیامد در فعالیت 
آموزشی انجام می شود. بنابراین، روش های ارزشیابی 
زیرمجموعة آن هم از نظر ظاهر، شــکل، ماهیت و 
وظایف ارزشــیابی موضوعات آمــوزش حرفه ای به 
ارزشــیابی پیش بینی شده در آموزش فنی و حرفه ای 

43   ويژه نامة رشد آموزش فنى وحرفه اى و كاردانش/ پاييز 1396



تغییر کرده اند. تحولی کــه در آن، تمرین های رایج 
به فعالیت های معتبر و قابل مشاهده تبدیل شده اند.  
این امر سبب شده است که در نظام ارزشیابی موجود 

تحولی به وجود آید. 
نظام سنتی موجود مبتنی بر آزمون هایی است که 
می خواهند دانش آموز برای گذراندن امتحان مطالب 
را حفظ کند. بعضی منتقدان عقیده دارند، ارزشیابی 
بایــد بر ارزشــیابی معتبر حل مســئله هایی که در 
واقعیت اتفاق می افتند، تأکید بیشتری داشته باشند.  
در حالی که  ارزشــیابی ســنتی در پی آن است که 
اندازه گیری کند، آیا دانش آموزان به هدف های تعریف 
شده دست یافته اند یا خیر. به همین سبب، تأکید آن 
احتمااًل بیشتر بر محتوا و جهت گیری به سوی نتیجه 
است )محصول محور(. اجرای یک ارزشیابی تراکمی، 
آزمون محور و روش های ارزیابی از استاندارد مرجع 
استفاده می کند. زیرا ارزیابی یک عامل کلیدی است 
که روش های یادگیــری دانش آموزان را در آموزش 
رســمی تحت تأثیر قرار می دهد، روش های سنتی 
ارزیابی، یادگیــری منفعل و یادگیری معلم محور و 

سطحی را توسعه می دهند. 
افزون بــر این، ارزشــیابی رایج به صــورت کمی 
اندازه گیــری می کند که دانش آمــوزان تا چه اندازه 
آموخته اند و آموخته ها چه مقدار توسط دانش آموزان 
جذب شده اند. در حالی که ارزشیابی معتبر بر کاربرد 
دانــش  و مهارت در محیط واقعــی کار تأکید دارد. 
ارزشــیابی معتبر، ارزشــیابی جایگزین و ارزشیابی 
عملکرد به طور وسیعی برای توصیف ارزشیابی به کار 
می روند. از نظر مفهومی، این واژه ها معانی مشابهی 
دارند، اما بنابر گفتــة واگ و گراندلوند12، هر یک 
از آن ها با هــم تفاوت هایی دارند. ارزیابی عملکرد از 
دانش آموزان می خواهد نشان دهند، دانش و مهارت 
را برای انجام یک  سلسله وظایف، مانند انجام آزمایش 
و کار با دستگاه را کسب کرده اند، در حالی که ارزیابی 
جایگزین، گزینة دیگری غیر از آزمون کاغذ- مدادی 

است. 
در آموزش فنی وحرفه ای، ارزشیابی عملکرد برای 
اندازه گیری شایستگی دانش آموزان به کار می رود. به 
قول نورتان و همکارانش میان »عملکرد محوری«13 
و »شایستگی محوری«14 تفاوت وجود دارد. عملکرد 
محوری به روشــی برمی گردد که توسط معلم برای 
نمایش دروس، دانش و مهارت به کار گرفته می شود. 
رفتار و هدف های نوشــته شــده مثل: »دانش آموز 
می تواند بنویســد«، »دانش آموز انجام خواهد داد«، 

»و دانش آموزان قادر به توصیف هســتند« می تواند، 
مشــاهده شــود. عالوه بر آن، عملکرد به ما یادآور 
می كند کــه دانش، محتــوا و راهبردهای یادگیری 
ـ یاددهی در تدریس کافی نیســتند. عمل آشــکار 
و قابل مشــاهده اهمیت دارد. به هرحال، ارزشیابی 
شایستگی محور بر حداقل استاندارد تأکید دارد. به 
این ها ســطوح معیار، جهت گیری ارزش، و کیفیت 
اضافه می شــود. در حالی که طرف داران شایستگی 
ســه ســطح برای معیار تعیین می کنند: شناخت، 
عملکرد و نتیجه. بنابراین، عملکردمحوری بر هدف  و 

شایستگی محوری بر معیار تأکید دارند. 
شکل                           های جدید ارزشیابی در مقایسه با رویکردهای 

سنتی، در شش زمینة کلیدی با هم  تفاوت دارند: 
1. استانداردهای اساسی مبتنی بر پیامد؛ 

2. ارزیابی از فرد؛  
3. الگوی ارزشیابی شایسته/ غیرشایسته؛ 

4. ارزیابی در محیط کار؛ 
5. در نظر نگرفتن زمان آماده شدن برای ارزیابی؛ 

6. دورة معین قائل نبودن برای یادگیری.  
از نظــر بالنک15 میــان برنامة شایســتگی محور 
و برنامة ســنتی تفاوت  وجود دارد. رویکرد ســنتی 
معمواًل مبتنی بر کتاب درسی، مواد آموزشی مرجع، 
و سایر مواد آموزشی اســت که پاسخ گوی نیازهای 
اشتغال نیستند، دانش آموزان به ندرت می دانند چه 
چیــزی باید یاد بگیرند، برنامه براســاس فصل های 
کتاب، واحدهای بســته شــده و ســایر بخش های 
کتابی اســت که بعضی از معانی مرتبط با اشــتغال 
را که بســتگی به محتوای تدریس مدرســین دارد، 
ارائه یا شــرح می دهند. به عالوه، برنامه معلم محور 
است، دانش آموزان فقط بازخورد محدودی از مدرس 
دریافــت می کننــد، معمواًل از گروهــی دانش آموز 
خواسته می شــود که زمان برابری را برای هر واحد 
درسی بگذرانند، وابسته به آزمون های کتبی است و 
معمواًل عملکرد هنجاری دانش آموزان قابل مقایسه 

است. 
رویکرد شایستگی به طور ویژه موفقیت دانش آموزان 
را به نحوی در نظر می گیرد که در اشــتغال تعیین 
کننده باشــد. تدریس به صورت دانش آموزمحور، با 
فراهــم کردن کیفیت باال، طراحی خوب، اســتفاده 
از رسانه برای کمک به تسلط هنرآموزان به وظایف 
داده شــده، داشتن وقت برای پاســخ گویی هنگام 
فراینــد یادگیری اســت. از فرد فــرد یادگیرندگان 
خواسته می شود، به وظایف خودشان برای به دست 
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آوردن سطح باالیی از تخصص در شغلی که دوست 
دارند، عمل کنند و قبل از دریافت گواهی نامه، برای 
دستیابی به هر وظیفه، عملکرد آن ها با استانداردهای 

ثابت مقایسه می شود.    

هدف های ارزشیابی
ارزشــیابی آموزشــی می تواند هدف های متنوعی 
داشته باشــد. انتخاب ارزشیابی بخشی بستگی دارد 
به اینکه اطالعات ارزیابی چگونه مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. از نظر »ادارة ارزیابی کنگره آمریکا«، 
ســه کاربرد وسیع برای ارزشــیابی آموزشی وجود 
دارد کــه همة آن ها به آموزش فنی و حرفه ای مربوط 

می شوند:
• اصالح یادگیری و تدریس؛ 

• تأیید تسلط فردی؛ 
• ارزشیابی موفقیت برنامه.

معلمان فنی از نتایج آزمون ها و ســایر روش های 
ارزشــیابی ها برای نظارت بر پیشرفت دانش آموزان، 
تشــخیص نیازهای آنان، و تهیة برنامه های تدریس 
اســتفاده می کنند. وقتــی فراگیرنــدگان دوره یا 
زنجیــره ای از دوره هــا را می گذراننــد، برنامه های 
حرفه ای از ارزشــیابی برای تأیید یــا گواهی اینکه 
فراگیران به ســطح تســلط خواســته شده دست 
یافته اند یا اســتانداردهای صنعت را کسب کرده اند، 
اســتفاده می کنند. در نهایت، اطالعات جمع آوری 
شــده دربارة پیشرفت دانش آموزان )دانش و مهارت 
خواسته شده، موفقیت در دوره و غیره( برای داوری 
در مورد کیفیــت برنامه های حرفــه ای به کار برده 
می شــود. ممکن اســت یک ارزشــیابی واحد برای 
هدف های  متعدد مورد اســتفاده قــرار گیرد. مثاًل 
معلمان نتایج آزمون اســتاندارد شده را برای تعیین 
نقاط ضعــف دانش آموزان و هــدف تدریس  به کار 
می برند. همچنین این اطالعات توسط قانون گذاران 
و مراکز عمومی بــرای داوری در مورد کیفیت نظام 
آموزش دولتی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. البته 
این کاربرد ممکن اســت برای همه بــه یک اندازه 
اثربخش نباشــد. بنابراین، در انتخاب ارزشیابی باید 
امکان اســتفادة ممکن از اطالعات در هر سه کاربرد 
وسیع به روشنی در نظر گرفته شود. رایج ترین دلیل 
ارزیابی دانش آموزان اندازه گیری پیشرفت فردی آنان 

به منظور اصالح تدریس و ارتقای یادگیری است.  
مربــی می تواند اثربخشــی آموزش را به وســیلة 
مشاهدة سطح عملکردی که توسط متربی نشان داده 

می شود، در پایان آموزش ارزیابی کند. برای قضاوت 
در مورد اینکه آیا متربی دارای ســطح مورد انتظار 
عملکرد هســت یا نیست، مربی باید عملکرد متربی 
را به طور نظام مند مشــاهده و با مقایســة عملکرد 
نمایش داده شــده با استاندارد مورد انتظار عملکرد، 
آن را ارزیابی کند. بنابراین، هدف ارزشیابی معطوف 
به دو حوزة کلی اســت: یکی در ارتباط مستقیم با 
فرد آموزش گیرنــده و دیگری در ارتباط با مدیریت 
آموزش و سیاســت گذاری. به طور کلی، ارزشــیابی 

آموزشی چهار هدف را دنبال می کند: 
1. ارزیابی موفقیت فردی؛ 

2. تشــخیص مشــکالت یادگیری فرد متربی یا 
گروهی از متربیان؛ 

3. ارزیابی اثربخشی برنامة آموزشی، برنامة درسی، 
مواد آموزشی، فرایند و تنظیمات سازمانی؛ 

4. ارزیابــی فرایند برای کمک به فهم مشــکالت 
آموزشی و سیاست گذاری مناسب.

در یک ارزشیابی عملکردی که هدف آن ارزشیابی 
عملکرد متربی و شایستگی هایی است که در فرایند 
آموزش به دســت آورده است، از نظر سازمان جهانی 
»فائو«16 چهــار عنصر کلیدی بایــد در یک هدف 
عملکرد وجود داشته باشد و به اطالع متربی برسد تا 
بداند در چه مهارتی باید تسلط یابد و چگونه تسلط 

خود را نشان دهد:
1. مهــارت یا رفتار واقعی که متربی باید بیاموزد و 

نشان دهد، چیست؟ 
2. شرایط عملکرد چیســت؟ تحت چه شرایطی، 
با چه مــوادی، با کدام ابزار و در کجــا او می تواند 

مهارتش را نشان دهد؟
3. نتیجــة مــورد انتظار از عملکرد چیســت؟ آیا 

فرایند، نمایش است یا محصول یا هر دو؟ 
4. ســطح عملکردی که متربی بایــد برای اثبات 
تسلطش به مهارت نشــان دهد، چیست یا حداقل 
استاندارد مورد قبول که یک متربی باید برای اثبات 

تسلط خود نشان دهد، چیست؟ 

نتیجه گیری
تحوالت اقتصــادی و فناوری بعــد از جنگ دوم 
جهانی، به ویژه بعــد از بحران اقتصــادی 1970 و 
تکاپوی ملت ها برای توســعة اقتصــادی و مقابله با 
چالش های پیش رو در مســائل جهانی موجب شد، 
اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای و نقش پیوســته 
و مستمر آن در توســعة اقتصادی کشورها بیش از 
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بیش بر مال شــود و توجه جدی بسیاری از کشورها 
به سوی این آموزش ها و اصالح نگرش و ساختارهای 

آن جلب شود. 
یکی از ســاختارهایی که در دهــه 1990 و پس 
از آن مــورد توجه قرار گرفت و تحــوالت تازه ای را 
به ویژه در برقراری ارتباط میان آموزش فنی و حرفه ای 
و محیــط کار به وجــود آورد، آمــوزش مبتنــی بر 
شایســتگی (CBT) و روش ارزشیابی مبتنی بر آن 
بود که در بعضی از کشــورها به عنوان کلید تدوین 
راهبردهای اقتصادی برای ایجاد توانایی مشارکت در 
رقابت جهانــی مورد پذیرش قرار گرفت. این نگرش 
و مفهــوم، روش های یادگیری را تحــت تأثیر قرار 
داد و همان طور که در این مقاله بحث شــد، از آنجا 
که ارزشــیابی به عنوان یک عامل کلیدی می تواند 
روش های یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد، موفقیت 
اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی متکی به اجرای 
روش های ارزشیابی معتبر برای اندازه گیری و قضاوت 
دربارة توانایــی آموزش گیرندگان در کاربرد دانش و 
مهــارت در محیط واقعی کار اســت. به بیان دیگر، 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی باید با تمرکز بر مفهوم 
دقیق شایستگی و معیارهای آن طراحی و اجرا شود. 
مفهوم شایســتگی تأکید زیادی بر میزان توانایی 
فرد در به کارگیری دانش آموخته شــده برای انجام 
کار در عمل در سطح استانداردهای مورد درخواست 
کارفرمایان و محیط کار دارد. بنابراین، در این مفهوم 
ســه مقولة »توانایی به کارگیری دانش و مهارت در 
عمل«، »ســطح اســتاندارد و قابل قبول برای این 
توانایــی«، و »مطابق بودن آن بــا نیاز محیط کار و 
کارفرمایان« مورد تأکید قرار گرفته است. اما چگونه 
مربی یــا برنامه ریز درســی می توانــد داوری کند 
که متربی به این توانایی دســت یافته اســت. برای 
قضاوت در این زمینه مربــی باید عملکرد متربی را 
به صورت نظام مند مشــاهده و با مقایســة عملکرد 
وی با استانداردهای مورد انتظار، آن را ارزیابی کند. 
بنابراین، ارزشیابی باید به صورت فرایندی نظام مند 
به مشــاهده، ســنجش و تفســیر عملکرد متربی 
بپردازد و شایستگی های کسب شده را در مقایسه با 
استانداردهای تعریف شده ارزیابی و قضاوت کند. این 
نظام ارزشیابی، نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  
نام دارد که ویژگی های آن باید از یک سو پاسخ گوی 
وظایف و مأموریت آن باشد و از سوی دیگر، با روایی 
و اعتبــار باال بتواند دانش، نگرش و مهارت و توانایی 
متربی را در به کارگیری آن ها در محیط کار ارزیابی 

کند. بر این اساس، هر نظام ارزشیابی شایستگی محور 
خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• ارائة تعریف روشــن و ساده ای از مهارت عمومی 
که براساس آن شاخص عملکرد )حداقل استاندارد( 

و شواهد راهنما روشن و قابل فهم باشند.
• مجموعــه ای از راهنمایی هــای روشــن بــرای 
یادگیرندگان دربارة آنچه الزم اســت برای دستیابی 

به یک ارزشیابی موفق بدانند.
• ســازوكاری برای ایجــاد ارتبــاط در محدودة 
مهارت های عمومی قابل عمل برای یادگیرندگان و 

کارفرمایان. 
• ابزار تولید بازخورد برای یادگیرندگان در اکتساب 

مهارت های قابل استفاده در محیط کار.
• منابــع غنی اطالعات دربــارة موفقیت فردی، با 

شواهد حمایت کننده. 
• فرصتی بــرای به عهده گرفتــن ارزیابی و انجام 
آن در درون زمینــة کاری یــا مــوردی که به دقت 

شبیه سازی شده باشد.
• خالصه ای از عملکرد فردی که برای کارفرمایان 

به آسانی اشکار باشد.
• اســتفاده از ابزار اثربخش با کمترین هزینه برای 
جمع آوری اطالعات عملکــرد، به صورت فردی و در 

سطح یکپارچه. 
• استفاده از ابزارهای متفاوت مانند مشاهدة منظم 

سطح عملکرد در ارزیابی.
• معین نبودن زمان ارزشیابی و زمان آمادگی برای 

ارزشیابی.
• انجام ارزشــیابی در هر سه وضعیت تشخیصی، 

تکوینی و تراکمی.
به نظر می رســد به كارگیری  آموزش و ارزشــیابی 
مبتنی بر شایستگی  در نظام  آموزشی ایران  می  تواند 
به  حل  یكــی  از معضالت  كنونــی  آموزش وپرورش  
كــه  توجه  زیاد به  محفوظات  اســت، یاری رســاند 
و گرایش  بــه  مدرك  یابــی  را به ســوی  گرایش  به  
مهارت آموزی  هدایت  كنــد. از آنجا كه  به كارگیری  
مفهوم  شایستگی در آموزش  فنی وحرفه ای  مستلزم  
تعیین  اســتانداردهای  مهارت  در ســطوح  متفاوت  
بــرای  ارزشــیابی  فراگیرندگان اســت  و عمومًا این  
اســتانداردها از ســوی  كارگزاران  بخش  تولیدی  و 
خدماتی  تعیین  می شــوند، كاربــرد آن  در آموزش  
فنی  و حرفه ای  كشــور می تواند به  حل  یكی  دیگر از 
مشكالت  آموزش  موجود، یعنی  عدم  انطباق  محتوای  
آموزشــی  با نیازهای  بخش  اقتصادی  كشور، كمك  
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كند. زیرا وقتی  مالك  ارزشیابی  توانایی  انجام  كار در 
حد استانداردهای  تعیین  شده  از سوی  بخش  تولید 
و خدمات  باشد، برنامه ریزان  درسی  و آموزشی  ناگزیر 
خواهند شــد محتوای  آموزشی  دوره  را براساس  این  

استانداردها تدوین  كنند. 
فایدة  دیگر این  سیستم  برای  آموزش  فنی  و حرفه ای  
ایران  این اســت  كه  می توانــد محتوای  آموزش های  
فنی  و حرفه ای  را كه  توســط  دســتگاه های  متعدد و 
متنوع  دولتی  و غیردولتی  ارائه  می  شــوند، هماهنگ  
و هم ســاز كند. اعتباربخشــی  به  مهارت های  كسب  
شــده  در كوران  تجربه  در خارج  از نظام  آموزشی  و 
همچنین  جهت  گیــری  آموزشــی  دادن  به  تجارب  
مهارتی ، فایدة  دیگر كاربرد این  مفهوم  اســت . ایجاد 
ارتباط  بیشــتر بین  واحدهای  تولیدی  و خدماتی  و 
آموزش های  فنی  و حرفه ای،  یا به  عبارت  دیگر، ایجاد 
ارتباط  دوجانبه  بین  نظام  آموزش های  فنی  و حرفه ای  
و بخــش  صنعت ، خدمــات  و كشــاورزی،  از دیگر 
دستاوردهای  مهم  نظام  آموزشی  مبتنی  بر شایستگی  
اســت  كه  می تواند از طریق  تأســیس  سازمان ها یا 
كمیته های  واسطه ای  با عضویت  نمایندگان  مشترك  
از هــر دو گروه  به وجود آید تــا به صورت  تخصصی  
محتوای  آموزشی  فنی  و حرفه ای  را براساس  نیازهای  
بنگاه های تولیدیـ  اقتصادی  مورد بحث  و تبادل نظر 

و توافق  قرار دهد.
امــا به كارگیری  مفهــوم  شایســتگی در آموزش  
فنی  و حرفه ای  مســتلزم  وجود ســازوكارهایی  است  
كه  اجــرای  آن را در ایران  با محدودیت هایی  مواجه  
می  سازد. از جملة این  ســازوكارها وجود تشكیالت  
ســازمان  یافتة  كارگران  و كارفرمایان ، تغییر نگرش  
كارفرمایــان  اعــم  از دولتی  و خصوصی  نســبت  به  
اهمیت  آموزش  در افزایش  تولید و كیفیت  محصوالت  
تولیدی ، تدوین  اســتانداردهای  دقیــق  مهارت  در 
ســطوح  متفاوت  شــغلی ، برقراری  ارتباط  نزدیك  و 
دوجانبه  بین  واحدهای  آموزشــی  و محیط های  كار 
و مشــاركت  اتحادیه های  كارگــری  و كارفرمایی  در 
برنامه ریزی  درسی  آموزش  فنی  و حرفه ای ، و باالخره ، 
تأســیس  مركزی  برای  اعتبار بخشــی  به  دوره های  
آموزشی  اجرا شــده  توسط  تولیدكنندگان  دوره های  
آموزشــی  اســت . كمبود چنین  ســازوكارهایی  در 
نظام  صنعتی  و آموزشــی  كشور برای  اجرای  چنین  
سیســتمی  محدودیت  هایی  را به وجود می  آورد كه  

می تواند تحقق  آن را بسیار دشوار   سازد.
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