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 »مدیریت تولید«و » ارالزامات محیط ک« ،»نویني ها فناوريکاربرد « ،»یآفرین کار کارگاه نوآوري و« کتابِ
 يمحتوا لیتحل ستیل کچ يریگ اندازه ابزار .ها مشترك است که بین همه رشته انتخاب شدند

استفاده  شانون یک آنتروپیتکن ،ل محتوایتحلروش  اطالعات از تحلیل و تجزیهبراي  .بود ساخته محقق
به دست  90/0رزیابی پایایی نیز ابراي ضریب توافقی  و CVR، 90/0روایی محتوایی با استفاده از و شد 
فراوانی به  558در مجموع با دهد  نشان می ،مورد بررسیهاي  این پژوهش در کتاب نتایج حاصل از .آمد

بوده  غیرفنیهاي  بیشترین فراوانی مربوط به شایستگی و غیرفنی توجه شده هاي فنی و مؤلفه شایستگی
در  فراوانی و 72 ارتباط با شاخص مهارت با انی دربیشترین فراو ،هاي فنی در مؤلفه شایستگی .است

بوده فراوانی  154با  وکار کسبشاخص مهارت مربوط به بیشترین فراوانی  ،غیرفنیهاي  مؤلفه شایستگی
  .است

  :واژگان کلیدي
  .درسیهاي  کتاب، هاي فنی شایستگیغیرفنی، هاي  شایستگی ،تحلیل محتوا
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  مقدمه .1

 ،شورهاک ۀدر هم یآموزش هاي نظامزان یر گذاران و برنامه استیس يمهم و جد يها از دغدغه یکیامروزه 
تازه در علم و  يروندها. است ارکآموزان از مدرسه به بازار  گذار دانش ،توسعه حال افته و دری اعم از توسعه

پیشین  يردهارویک يها پایه ،توانمند و چابک در بدنه تولید يشدید بازار کار به نیروها ينیازها و يفناور
 يفناور يها سو پیشرفت دانش در حوزه یک از. ساخته است لرزانتولید را  يدر پرورش دانشگاهی نیروها

زمان حال باقی در دانشگاهی  يپرورش نیروها يشود که مجالی برا سرعت انجام میبا  يقدر به
ماهر و  يفاقد نیروها يها سازمان يها محیط بیرون را برا این پیشرفت ،دیگر ي سو ازگذارد و  نمی

در تا یی نیاز دارند ها آموزشها به  بنابراین سازمان؛ ساخته است ناپذیر بینی پیشنامطمئن و  ،منعطف
  .]1[باال پرورش دهندهاي  قابلیت و با گو پاسخ ،پذیر انعطافبه شکل کار خود را  ينیرو زمانترین  کوتاه

بر  عالوه ارک بازار به ورودي برا انیهنرجو هک است نیا، شود یم توجهبدان  مترک معموالًآنچه 
 تعاملشیوۀ  شامل هک نرم مهارت به، شود یم خوانده »سخت مهارت« هیکی کنکت وی فنهاي  مهارت
ی اخالق وی تیتربۀ فیوظ نیا. دارند ازینشود هم  میی طیمحي ها تیواقع به توجه و انیمشتر بای اجتماع
ی زندگۀ ویش آموزش و سو یک ازي ا حرفههاي  مهارت انیمی واقع یقیتلف هک استي ا وحرفه فنی مدارس
بر  مبتنی عمل وی شغل تیموفق انیمي تضاد و افکش تا آورند وجود بهدیگر  سوي از شایستگیبر  مبتنی

  .]2[دیاین وجود به شایستگی
 ]3[تاسي مختلف جامعه ها بخشتربیت نیروي کار مورد نیاز  ،اي حرفه و فنیي ها آموزشهدف اصلی 

در طراحی نظام  ،و اشتغال يدر توسعه اقتصاد اي حرفه و فنی يها آموزشبا توجه به اهمیت نقش و 
 با اي حرفه و فنی يها آموزش ۀبه سمت توسع يگیر جهتاست تا کوشش شده  ،جدید آموزش متوسطه
وزش اصلی هر نظام آم يها از هدف یکی .جامعه باشد نیاز مورد يها مهارت و هدف آموزش فنون

به طور  ،شده در جریان آموزش کسب يها مهارتتربیت نیروهایی است که بتوانند از  ،اي حرفه و فنی
هدف آن است که  ؛باال به انجام امور بپردازند کاراییکنند و با  يبردار آمیز در محیط کار بهره موفقیت

کمک به رشد  يسانی براان يو کارآفرینی نیرو کاراییموجب باالرفتن  اي حرفه و فنیکیفیت آموزش 
  .]4[شودبهبود کیفیت زندگی مردم  در جهتو اشتغال  ياقتصاد
در تشکیل  يتوانایی زیاد ،و عملی ينظر يها آموزشیِ زمان همبه دلیل  يا وحرفه فنی يها آموزشدر 

آموزش عمومی  ،انسانی یهسرما یهاز منظر نظر .وجود داردمدار  سرمایه انسانی و تربیت کارگر دانش
این است  دیگرمزیت  .اختصاصی است یهموجد سرما اي حرفه و فنیعمومی است و آموزش یه موجد سرما
شغلی بیشتر آماده هاي  جایگاه آوردنِ دست به يدارندگان آن را برا ،هشد کسب يها مهارت يکه به اتکا
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 يها سیستمحتی در  ـ جهان ياست در بیشتر کشورها شده سببسازد و همین بینش  می
نیز  يا وحرفه فنی يها آموزش ،عمومی يها آموزشاز دیرباز در کنار مقاطع تحصیلی ـ  پرورش و زشآمو

از  یک هرتوانند در  زیادي میاندازۀ تا  اي حرفه و فنیي ها آموزشدر واقع  .]5[توجه قرار گیردمورد 
ها  مؤسسهاندازي  هصنعت و خدمات براي فراگیران خود اشتغال ایجاد کنند و در را ،هاي کشاورزي جنبه
  .]6[نقش مؤثري داشته باشند ،دیده آموزش هاي تولیدي و خدماتی براي هنرجویانِ تعاونی و

ان و نظر صاحب مورد توجه هاي اخیر آموزشی است که در سال یشایستگی مدلبر  مبتنیآموزش 
 ،یشایستگبر  یمبتنآموزش  .]7[و خدماتی قرار گرفته است هاي تولیدي مؤسسهها و  سازمان ۀاستفاد
 يامدهایرا پ ها آن که داردز کتمر يا حرفه يها یستگیه بر شاکاست  اي حرفه و فنیدر آموزش  يردیکرو

ها  آن براساس ،یابیو ارزش برنامه درسین یو تدو یطراح ،یازسنجین فرایندرد و یگ یدر نظر م یآموزش
و  )ها از حرفه يا ا مجموعهیحرفه  یک در( یفن يها یستگیتوانند به شا یها م یستگیشا .شود یانجام م
که  ستها توانایی و ها مهارت ،دانش ترکیبِ« ،هاي فنی منظور از شایستگی .شوند يبند دسته یرفنیغ

هاي  شایستگی ،پرورش و آموزشوزارت تعریف براساس  .»کند عملکرد باالتر از متوسط را متمایز می
 ،ي کار تیمیها مهارت ،اي اخالق حرفه یتی وي شخصها مهارت ،ي تفکرها مهارت شاملِ غیرفنی
ي ها مهارت ،ي سواد اطالعاتیها مهارت ،بعي مدیریت مناها مهارت ،کیفیت ي مدیریت کار وها مهارت
  .]8[است العمر مادامي یادگیري ها مهارت وي اساسی ها مهارت ،وکار کسب

 توجه مورد اخیر هاي  سال در ش،فرد به منحصر يها نظر ویژگی از شایستگیبر  مبتنی برنامه درسی
 رویکرد این قوت نقاط ،اننظر صاحب زعم به. است گرفته قرار جهان آموزشی يها نظام اغلب خاص
 بر شایستگیبر  . برنامه درسی مبتنی]9[باشد افزایش به رو ،آن از استفاده میزانتا  است شده موجب
بر  مبتنی درسیِ برنامه. ]10[دارد یدتأک اجتماعی زندگی در نیاز مورد اساسی هاي شایستگی رشد

 با نیز نیاز مورد يها مهارت و دانش. گیرد می صورت ها شایستگی تعیین و تشخیص براساس شایستگی
 شایستگیبر  مبتنی برنامه درسی. همچنین ]11[شوند می مشخص شده تعیین هاي شایستگی به توجه
  .]12[است آموزشی نظام نالتحصیال فارغ اي حرفه عملکرد بارۀدر

منابع انسانی از  شرایطی است که در آنکردن  فراهم ،برنامه درسیهاي اساسیِ  یکی از رسالت
صنعتی  ،یی برخوردار شوند که با نیازها و شرایط متغیر و نوین اقتصاديها مهارتنگرش و  ،دانش

 درسی کتاب نیز ایران پرورش و آموزشدر نظام  .]13[و بازار مشاغل متناسب و هماهنگ باشد
با اتکا بر محتواي تنها و  گیرد قرار میین محتواي آموزشی است که در اختیار معلمان تر مهم
 ـ یاددهی فرایند است که هاي درسی شده در کتاب ي مطرحها ارزشها و  اولویت ،مفاهیم ،دروس

هاي درسی و به دنبال آن  ضرورت بررسی و تحلیل محتواي کتاب ؛شود مییادگیري هدایت 
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 رچالش امروزدر دنیاي پیچیده و پ پرورش و آموزشمقتضیات  براساسها  آن گري و اصالحبازن
 تغییر نگرش و ،دانش هاي درسی محل مناسبی براي ارائه برنامه .شود میبیش از پیش احساس 

ندگان آینده کمک گیر تصمیم بزرگساالن و عنوان بهآموزان  یی است که به دانشها مهارتآموزش 
 هاي تصمیم ،صورت مواجهه با مشکالت در شوند و رو روبهکمتر با مشکالت تا خواهد کرد 

هاي درسی در آموزش  با توجه به اهمیت و جایگاهی که کتاب ،بر این مبنا .]14[بگیرنداي  سازنده
ي مورد نیاز بازار و بحث اشتغال بیش از ها مهارت که امروزه داشتنِ آنجا مفاهیم به افراد دارند و از

 یستگیشا و مهارت انتقال باتواند  می اي حرفه و فنی يها آموزشسویی و از است مطرح پیش 
به  وباشد  افراد ۀهم يبرا ها فرصت يبرابر و ارک بازار رییتغ درحال يازهاین يگو پاسخ ،ازین مورد
پژوهشی که با تکیه بر  و ازآنجاکه ،اهدکد بیتول يها نهیهز و عاتیضا از يریچشمگطور 
پژوهش رو  نشد، ازاینیافت  در سیستم آموزشی به این مهم پرداخته باشد،ي درسی ها کتاب
هاي  میزان توجه به شایستگینظر از  اي حرفه و فنیهاي درسی  تحلیل محتواي کتاببه  ،حاضر
  .اي در ایران پرداخته است حرفه

  پیشینه پژوهش. 2

در آموزش  ییها پژوهش .نشده است مشاهده ،باشدبا موضوع پژوهش ارتباط مستقیم پژوهشی که در 
هاي فردي و اجتماعی  در مورد شایستگیتعدادي  ،آموزي دانشجویان مهارت عنوانِبا برخی  ،پزشکی

تري  یی که ارتباط نزدیکها پژوهشدر اینجا  .کارکنان و برخی در مورد آموزش مدیران آورده شده است
  .شوند میبیان  ،دارندبا موضوع پژوهش 

در  یستگیشابر  مبتنی برنامه درسیبر  یتأمل« با عنوانِپژوهشی را  )1395( کارانو هم یتیهدا
اران کاندر و دست گذاران استیش سیش از پین پژوهش بر توجه بیج اینتا .انجام دادند »کیآموزش پزش

صالحی عمران  .]15[دارد تأکید کیرد در نظام آموزش پزشیکن رویاربرد اکن یو همچن عالی آموزشنظام 
هاي  هاي کانونی در برنامه بررسی شایستگی با عنواناي  مطالعه )1391( و رحمانی قهدریجانی

و  ها مهارتتهیه و تنظیم دهد  نتایج این پژوهش نشان می .اند انجام داده اي حرفه و فنیي ها آموزش
ریزان  برنامههاي  ین چالشتر مهماز  ،اي حرفه و فنیهاي کانونی در محتواهاي برنامه آموزش  شایستگی

داشتن  ،ي کار با رایانهها مهارت ،مسئلهمهارت حل مانند هاي کلیدي  شایستگی .استآموزشی و درسی 
ي اشتغال از جایگاه خاصی برخوردار ها بخشهمواره در  مهارت زبان انگلیسیو  ،تفکر استراتژیک

برنامه درسی  الگوي راحیط به) 1387( شریعتمداري ویی مهمو مؤمنی ،دیگري پژوهش در .]16[اند بوده
 ،پژوهش این در محققان. پرداختند ابتدایی آموزش رشته کارشناسی مقطع براي شایستگیبر  مبتنی
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 و شناسایی را ابتدایی آموزش رشته کارشناسیِ مقطع ختگانآمو دانش نیاز مورد هاي شایستگی
 و) تدریس راهبردهاي( روش، درسی ماده و محتوا، هدف عناصر ،آن براساس و کردندبندي  طبقه

  .]17[دادند قرار توجه مورد خود الگوي در را ارزشیابی
 جهت در پزشکی آموزش برنامه« اجراي و طراحی به منظور پژوهشی در) 2016( همکاران و 1زلر
 استانداردهاي، سنجش بندي زمان، سنجش ابزار، محتوا، اهداف هاي مؤلفه و عناصر، »ها شایستگی انتقال
 دانش به اهداف عدب درها  . آناند داده قرار توجه مورد پژوهش در را برنامه اتمام زمان و ارزشیابی
 هاي مقیاس به سنجش ابزارهاي بعد در، یادگیرنده و مدرس همکاري به محتوا بعد در، کاربردي
 به ارزشیابی استانداردهاي بعد در، تکوینی سنجش به سنجش بندي زمان بعد در، منظوره چند
  .]18[داشتند تأکید و اشاره زمان بودنِ متغیر به، برنامه اتمام زمان در و معیارمحور ايه آزمون

برنامه درسی  طراحیبراي  مند نظام الگویی«بیان  به پژوهشی در) 2015( همکاران و 2آندروناچ
 عدب سه ۀبردارند در ها شایستگی کهاست  شده عنوان پژوهش این در. ندپرداخت »شایستگیبر  مبتنی
 راهبردهاي طریق از و محتوا نوع سهاین  ۀواسط به ها شایستگی این. است نگرش و دانش ،مهارت
  .]19[دنگیر می شکل بازخورد ارائه و ارزشیابی با طراحی فرایند نهایت در و شده ارائه آموزشیِ
 عنوان پژوهش دیگري ،»عالی بر شایستگی در آموزش تحلیل پدیدارشناختی اجراي آموزش مبتنی«

بر شایستگی، در  در برنامه درسی مبتنیانجام شده است.  )2015( و همکاران 3کوآنراست که توسط 
 هاي در عنصر روش. کاهد گري خود می عنصر یادگیرنده، معلم به نفع فعالیت یادگیرندگان از نقش تعیین

در شود.  ه میاستفادشده  سازي هاي شبیه موقعیت اغلب از سخنرانی، روش سمینار، پروژه و ،تدریس
هاي سنجش مداوم و ارزشیابی  روشاست نیز یادگیرندگان  مشارکت اغلب ناظر برکه ارزشیابی عنصر 

  .]20[ رود به کار میارزشیابی  همگنان، مطالعه موردي و خود
 

                                                        
1. Zeller 
2. Andronache 
3. Koenen 



  57  1398اي در ایران در سال  حرفههاي  توجه به شایستگی میزان نظراي از  حرفه و هاي درسی فنی تحلیل محتواي کتاب

 

  
  مدل مفهومی پژوهش .1شماره  شکل

 نوآوري

 کارآفرینی

 تجارت

 سواد خواندن

 نوشتن

 کردن حساب

 استفاده از فناوري

 هاي اساسی مهارت

هاي یادگیري  مهارت
 العمر مادام

 یادگیري و توسعه شایستگی

 یادگیري و توسعه دانش

 کار و هاي کسب مهارت

 هاي سواد اطالعاتی ارتمه

 دهی اطالعات سامان

 تغییر و تبادل اطالعات

 کاربرد فناوري اطالعات

هاي مدیریت  مهارت
 کار و کیفیت

 هاي مدیریت منابع مهارت

هاي  شایستگی
 غیرفنی

 آوري اطالعات جمع

 خودمدیریتی

 مدیریت کارها

 ها مدیریت پروژه

 مدیریت کیفیت

 مدیریت زمان

 مواد مدیریت

 مدیریت منابع مالی

 مدیریت منابع انسانی

 شرکت در اجتماعات

 رهبري تیم

گذاشتن به  احترام
 هاي کار تیمی ارزش

 اي هاي اخالق حرفه مهارت

 هاي کار تیمی مهارت

 ایفاي نقش در سیستم

 هاي تفکر مهارت

 درستکاري

 کسب حالل

 پذیري مسئولیت

 تعالی فردي
هاي  شایستگی
  اي حرفه

 مهارت

 توانایی

 تفکر منطقی

 تفکر انتقادي

 تفکر خالق

 تفکر سیستمی

 دانش

هاي  شایستگی
 فنی
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  پژوهش هاي پرسش .3

  ؟استچه اندازه  اي حرفه و فنیهاي درسی شاخه  هاي فنی در کتاب گیمیزان توجه به شایست .1
  ؟استچه اندازه  اي حرفه و فنیهاي درسی شاخه  در کتاب غیرفنیهاي  میزان توجه به شایستگی .2

  روش پژوهش. 4

ها و  پرسش ،متن( ز جملهیل نیواحد تحل .استفاده شده است تحلیل محتوان پژوهش از روش یدر ا
سه به توان  یاز جمله مکه  شود یم یط یمراحل مختلف تحلیل محتوا يبرا .است )ریو تصاوها  نیتمر

  اشاره کرد:مرحله 
  )یده و سازمانسازي  آماده( لیاز تحل پیشمرحله  .1
  )امیپ( مواد یبررس .2
  ]21[جیپردازش نتا. 3

  شانون یک آنتروپیل محتوا در تکنیمراحل تحل. 4- 1

  :ریرابطه ز براساس ،شده بهنجار ،یجدول فراوان يها یس فراوانیماتر آوردن دست به :نخستمرحله 
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ن یا يم و برایده می مربوط قرار يها هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون یبار اطالعات :مرحله دوم
   :کنیم می ر استفادهیرابطه ز از منظور
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ها محاسبه  از مقوله یک هرت یب اهمیضر )،j=1و 2و  ...n( ها مقوله یبا استفاده از بار اطالعات :مرحله سوم
ز ین يشتریب )WJ( تیدرجه اهم باشد از يشتریب یبار اطالعات يکه دارا يا هر مقوله .شده است
  :ر استفاده شده استیطه زت از رابیب اهمیمحاسبه ضر يکه برا استبرخوردار 
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1 )3رابطه (   
انتخاب که با استفاده از سرشماري چهار کتاب است  اي حرفه و فنیهاي  کتاب کلیه شامل يآمار جامعه
 »مدیریت تولید«و » الزامات محیط کار« ،»ي نوینها فناوريکاربرد « ،»یآفرین کار کارگاه نوآوري و«شدند: 

ها و  نیها و تمر پرسش ،متن( ز جملهیل نیواحد تحل ).اي حرفه و فنیهاي  همه رشته مشترك بین(
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 ا ابزار سنجش واقعاً مفهوم موردنظر رایه آکن پرسش همراه است ینیز با طرح ا ییروا .است )ریتصاو
 ،شداده اینکه از منابع در دسترس استفبر  عالوه ،مورد بحث يها مؤلفه تأیید يبرا .]22[خیرا یسنجد  می
به دست  CVR1، 90 /0و روایی محتوایی آن با استفاده از  رسیدز یان ننظر صاحب از يتعداد تأییدبه 
توافق در کنند.  یپژوهش حاضر را بررس يها مؤلفه شداب خواسته یاز سه ارز ییایجهت برآورد پا .آمد

  .است 0/ 90آن برابر با  2و ضریب توافقی داین رابطه بررسی ش

  هاي پژوهش یافته. 5

 جدول نیا يها داده سپس شد، هیته جدول در مؤلفه هر برحسب آمده دست به يها یفراوان مجموع ابتدا
 مقدار ،دوم مرحله براساس. درآمدند شده بهنجارآنتروپی شانون، به صورت  روشنخست  مرحله براساس
 آمده دست به اطالعات تیاهم بیضر ،سوم مرحله مبناي بر انتها در و آمد دست به ها داده یاطالعات بار
  .دارد تعلق مؤلفه دامک به توجه و اهمیت میزان نیشتریب شود مشخص تا شد نییتع

 40با شاخصِ دانش  ،هاي فنی شایستگی در مؤلفه ،مشخص است 1شماره که در جدول  طور همان
گفتنی است  .شده هاي درسی مشاهد فراوانی در کتاب 41فراوانی و توانایی با  72با مهارت  ،فراوانی

  .بیشترین میزان فراوانی مربوط به شاخص مهارت بوده است
 هاي مورد بررسی در کتاب ها شاخصها و  توزیع فراوانی مؤلفه. 1شماره  جدول

  جمع  فراوانی  ها شاخص  ها مؤلفه
گی
ست
شای

 
نی
ي ف
ها

  

  40  دانش

  72  مهارت  153

  41  توانایی

گی
ست
شای

 
نی
یرف
ي غ
ها

  

  20 ي تفکرها مهارت

405  

  5 اي ي اخالق حرفهها مهارت
  6 ي کار تیمیها مهارت
  29 ي مدیریت کار و کیفیتها مهارت

  47 ي مدیریت منابعها مهارت

  44 مهارت سواد اطالعاتی

                                                        

1. 

2

2
Ε

N

Nn
CVR

-
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2. C. R =  
 هاي مورد توافق مقوله 

 ها کل مقوله
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  جمع  فراوانی  ها شاخص  ها مؤلفه
  152 کار و کسبمهارت 
  102 ي اساسیها مهارت

  0 العمر مادامي یادگیري ها مهارت
  558  جمع

 غیرفنیهاي  بیشترین فراوانی مربوط به شایستگی ،هاي مورد بررسی از مؤلفه، 1شماره  ولبا توجه به جد
فراوانی و در  72بیشترین فراوانی در ارتباط با شاخص مهارت با  ،هاي فنی در مؤلفه شایستگی .بوده است

در مؤلفه  .بوده استفراوانی  154با  کار و کسبشاخص مهارت مربوط به  ،غیرفنیهاي  مؤلفه شایستگی
فراوانی در  41با فراوانی و توانایی  72با مهارت  ،فراوانی 40 با شاخصِ دانش ،هاي فنی شایستگی
براي مثال، در  .شاخص مهارت بوده استمرتبط با بیشترین فراوانی  .شدهاي درسی مشاهده  کتاب

 ،مسئله حل براي شده دهی سازمان و کاربردي دانش اطالعات، نوین فناوري کاربرد کتابِ درصفحه سوم 
. است کار محیط معناي به انگلیسی زبان در آفیس، الزامات کتاب 56است. در صفحه  دانش بیانگر
است  خدماتی مشاغل در ویژه به ،کار نیروي استخدام شروط از یکی هاافزار نرم این با کار مهارت امروزه
 انتخاب مفهوم به ها ایده غربالگري، 136 در صفحه نوین فناوري کاربرد کتاب در. است مهارت بیانگر که
  است. مناسب هاي ایده

بیشترین فراوانی مربوط به تفکر خالق  ،غیرفنیهاي  در ارتباط با شایستگی ،1 جدول شماره براساس
 16، در صفحه براي مثال .فراوانی و کمترین مربوط به تفکر سیستمی با صفر فراوانی بوده است 13با 

 سؤال شش پرسیدن ،موضوعی هرکردن  محاصره ۀي سادها روش از یکی ،ارآفرینیکارگاه نوآوري و ک
؛ چرا؟؛ چیزي؟ (چیستی) چه: شوند می آغاز» چه«با  همه معروف هاي سؤال این .آن است ۀکلیدي دربار

 چیزي هر ۀدربار راها  این وقتی .چطور؟ (چگونه)؛ کسی؟ (کی) چه ؛جایی؟ (کجا) چه؛ زمانی؟ (کی) چه
 آغاز ها واژه این با که هایی پرسش. شود می تر کامل آن به نسبت اطالعاتمان بپرسیم، یکس هر و
آورد که از این منظر بیانگر تفکر انتقادي  فراهم می را موضوع کشیدن چالش به و نقادي فرصت شوند، می

 تعداد کردن زیاد که براياست بیان شده  23در صفحه در کتاب کارگاه نوآوري و کارآفرینی،  است.
 تخیل کارگیري ها، به آن ۀهم مشترك وجود دارد. کار مختلفی هاي روش و ابزارها ،حل راه تولید و ها ایده
 اي ایده یافتن شانس بردن باال و ها ایده تعداد بیشتر چه هر افزایش افراد برايکردن  نگاه فانتزي توان و

هاي  روش نام با ها روش شود. این گرفته کار بهمسئله  حل راه بهترین عنوان به تا است جدید کاربردي و
  .استشوند که بیانگر تفکر خالق  می معرفی خالقیت یا پردازي ایده

پذیري توجه شده است و میزان مشاهده در کتاب  اي تنها به مسئولیت در شاخص اخالق حرفه
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د بوده است. به درستکاري، مور 1فراوانی و در کتاب مدیریت تولید  4کارگاه نوآوري و کارآفرینی برابر با 
 نی، آمدهو کارآفریکتاب کارگاه نوآوري  95در صفحه کسب حالل و تعالی فردي توجهی نشده بود. 

 گروه هاي اعضاي چیست؟ نقش گروه این مشترك بگیرید. آرمان نظر در گروه قالب در را مدرسه« است:
یی ها و مسئولیت وظایف چه این نقش در دبگوی و کند انتخاب را نقشی کس هر نوبت به بنویسید. حاال را

  .استپذیري  ، این موارد بیانگر مسئولیت»کردید می کار چه خود نقش بهتر انجام دارد. براي
گذاري به  و احترام گروهرهبري و  ،مورد 4 ،ایفاي نقش در سیستم ،در راستاي شاخص کار تیمی

موردي  ،شرکت در اجتماعاتدر زمینۀ  شد. مشاهده ها در کتاببار  1ي دیگران در کار تیمی ها ارزش
  .یافت نشد

در کتاب مدیریت تولید به شاخص مدیریت کار و  ،در ارتباط با شاخص مدیریت کار و کیفیت
مدیریت  ،مورد 17ها  مدیریت پروژه ،مورد 7مدیریتی  کیفیت توجه شده است که در ارتباط با خود

مورد به  1امات محیط کار نیز در کتاب الز .نشدمورد و مدیریت کارها موردي مشاهده  2کیفیت 
، در براي مثال .مورد مدیریت کیفیت پرداخته شده بود 1ها و  مورد مدیریت پروژه 1 ،مدیریتیخود

 مردم ۀهم مقابل در خود فرد توسط هیجانی هاي واکنش کنترل توانایی ،کتاب مدیریت تولید 25صفحه 
. در کتاب مدیریت استمدیریتی  این مطلب بیانگر خود .ویندگ می مدیریتی خود را شرایط مختلف در

 به رسیدن براي منابع کارگیري به و پیگیري تخصیص،«معناي  به ، مدیریت پروژه107صفحه تولید 
 ۀبودج و مطابق موقع به هر پروژه اینکه برايرو  ازایناست؛ » زمانی خاص دوره در اهداف مشخص

  .است نیاز مناسب تمدیری به گیرد، انجام شده تعیین
خود  محصول مورد در یک سازنده که کاري بهترین« است: کتاب مدیریت تولید آمده 95 فحهصدر 
 در مؤثر عوامل کنترل براي ضوابطی و برقراري محصول تغییرات دالیل شناسایی دهد، انجام تواند می

ی و توجه به شاخص مهارت . بیشترین فراواناستاین متن خود بیانگر مدیریت کیفیت ». است تغییرات
منابع مدیریت منابع نیز در کتاب مدیریت تولید بوده است. مدیریت منابع در قالب مدیریت زمان، مواد، 

مورد  19مالی و انسانی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان فراوانی مربوط به مدیریت زمان با 
ست. کمترین میزان مشاهده نیز مربوط به مدیریت فراوانی بوده ا 15مشاهده، پس از آن مدیریت مواد با 

مالی در کتاب الزامات منابع مورد مدیریت زمان، مواد و  1مالی بوده است. جداي از این کتاب، تنها 
. براي شدمورد در ارتباط با مدیریت منابع انسانی در کتاب کاربرد فناوري نوین مشاهده  1محیط کار و 

 و ببرد را بهره حداکثر زمان خودش از هرکس«است: ت تولید آمده کتاب مدیری 53 در صفحهمثال 
است. کتاب مدیریت تولید نیز بیانگر مدیریت زمان  53فحه شکل ص .»باشد... داشته را وري بهره بیشترین

 و موقع به بهینه، استفاده براي مناسب ریزي برنامه«است: کتاب مدیریت تولید آمده  42در صفحه 
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 43فحه صدر  این خود بیانگر مدیریت مواد است. .»است محصول یک تولید براي نیاز مورد منابع ۀانداز به
 طوري يگذار سرمایه و مالی پولی، کلیه مسائلاست  شده سعی مالی مدیریت کتاب مدیریت تولید، در

حه فدر ارتباط با مدیریت منابع انسانی، ص. برسد حداکثر به سازمان یا شرکت منافع که مدیریت شوند
 منظور به انسانی نیروي و پرورش تربیت استخدام، انتخاب، در کتاب مدیریت تولید، شناسایی، 44

  .کند میهمان کتاب نیز به این شاخص اشاره  44فحه شکل صاست. سازمان آمده  اهداف دستیابی به
 19 آوري اطالعات با بیشترین فراوانی مربوط به جمع ،در راستاي شاخص مهارت سواد اطالعاتی

کاربرد  در کتابفراوانی بوده است. براي مثال  3فراوانی و کمترین مربوط به تغییر و تبادل اطالعات با 
کنید.  تولید يجدید خدمت یا محصول خواهید می کنید فرض«است: آمده  43فحه فناوري نوین ص

 اجتماعی، هاي کهاست. شب نیاز غیره و هدف بازار تولید، طراحی، مورد در به اطالعاتی منظور بدین
 یا محصول یک آمده است کارگاه نوآوري و کارآفرینی کتاب 73. در صفحه»است کار این محل انجام
ها  پاسخ سپس ،کنید آن مصاحبه مشتریان از نفر 10 با انتخاب کنید. حداقل را کار و کسب یا خدمت
 ،راستاي تبادل اطالعات در. استاطالعات  دهی ساماناین متن بیانگر . بندي کنید دسته و بررسی را

 و آگاهانه از کوششی است عبارت کهاست ارتباط تعریف شده  25صفحه در کتاب الزامات محیط کار 
 باور و تفکر هدایت دیگران، نفوذ در تجارب، انتقال تبادل اطالعات، تعامل، هدف با که قبلی قصد با

  شود. انجام افراد
بیشترین موارد و شده در ارتباط با نوآوري  فراوانیِ مشاهده بیشترین کار و کسبدر ارتباط با مهارت 

در کتاب کارگاه  62 فحهبراي مثال در ص .شده در کتاب کارگاه نوآوري و کارآفرینی بوده است مشاهده
 طرحی ارائه سازندگی) با جهاد رزمی مهندسی شریفی (فرمانده بهروز پور مهندس ،کارآفرینی نوآوري و
 ورق یک انداختن و ها یونولیت فشردن از طریق را پل شود. این نصب سریع که سازدمعلقی ب پل توانست
نیز در کتاب مدیریت تولید  61هاي کشور ساختند... شکل صفحه  کارخانه درها  آن دار روي عاج فلزي

 رايکارآفرینان ب«همان کتاب، در ارتباط با کارآفرینی آمده است:  49در صفحه بیانگر نوآوري بوده است. 
 45در صفحه ». کنند... برقرار ارتباطها  آن با و شوند آشنا جدید افراد با کار خود باید و کسب گسترش

 شود، انجام آن معادل یا پولکردن  بدل و رد با توافقی که هر«هاي نوین آمده است:  کتاب کاربرد فناوري
  ».است آن از بخشی تجارت و دارد يتر کار مفهوم گسترده و است. کسب تجارت

کمترین  .شدبیشترین فراوانی در کتاب الزامات محیط کار مشاهده  ،ي اساسیها مهارتدر راستاي 
بیشترین توجه به مهارت استفاده از  ،رفته هم روي؛ فراوانی نیز در کتاب کاربرد فناوري نوین بوده است

 .پیدا نشده است که موردي بودکردن  فراوانی و کمترین مورد مشاهده در ارتباط با حساب 83فناوري با 
است:  آمده نیو کارآفری نوآوري کارگاه کتاب 198فحه ص در نوشتن مهارت راستاي در، نمونهبراي 
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 ،منظم اي العاده خارق طور به که است سنتیهاي  برداري یادداشت جایگزین ترسیمی روش ،ذهنی نقشه«
 خالصه امکان حد تا باید مطالب نوشتن مهنگا در. است کامل تر مهم همه از و نواز چشم ،ساختارپذیر
است.  فناوري از استفاده بیانگر، نوین يها فناوري کاربرد کتاب در 13 و 5، 4صفحات  شکل». بنویسید
  .است نشده توجهی العمر مادام یادگیري يها مهارت به داد نشان آمده دست به نتایج همچنین

  هاي مورد بررسی در کتاب ها شاخصها و  داده بهنجار مؤلفه. 2شماره جدول 

  درصد  ها شاخص  ها مؤلفه

گی
ست
شای

 
نی
ي ف
ها

  

  261/0  دانش

  470/0  مهارت

  267/0  توانایی

گی
ست
شای

 
ي 
ها

نی
یرف
غ

  

  047/0  ي تفکرها مهارت
  011/0 اي ي اخالق حرفهها مهارت
  014/0 ي کار تیمیها مهارت
  069/0 ي مدیریت کار و کیفیتها مهارت

  112/0 ریت منابعي مدیها مهارت

  105/0 مهارت سواد اطالعاتی

  369/0 کار و کسبمهارت 
  244/0 ي اساسیها مهارت

  0 العمر مادامي یادگیري ها مهارت

  هاي مورد بررسی میزان بار اطالعاتی در کتاب. 3شماره  جدول

   فنیهاي  شایستگی غیرفنیهاي  شایستگی
 )Ej( میزان بار اطالعاتی 642/0 844/0

  هاي مورد بررسی ضریب اهمیت در کتاب .4شماره جدول 

   فنیهاي  شایستگی غیرفنیهاي  شایستگی
 ضریب اهمیت 284/0 716/0

 غیرفنیهاي  بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه شایستگیگفت توان  می 4 شماره بر مبناي جدول
  .است 284/0نی با مقدار و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه شایستگی ف 716/0با مقدار 
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  گیري نتیجه بحث و .6

به میزان  )مهارت و توانایی ،دانش( هاي فنی هاي شایستگی هاي مورد بررسی به مؤلفه در محتواي کتاب
شده به مؤلفه دانش به مؤلفه مهارت و کمترین توجه بیشترین توجه  ،در مجموع .متفاوتی توجه شده بود

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش توسط  .هاي فنی توجه شده بود تگیکتاب به شایس هر چهاردر  .است
به سه که  ستشایستگی همسوبر  مبتنی برنامه درسیدر طراحی الگوي  )2015( همکاران و آندروناچ

توان گفت رویکرد جدید  ها می در تحلیل یافته. ]19[اند کردهدانش و نگرش اشاره  ،بعد مهارت
محور و  که هدف آن آموزش و تدریس با روش فعالیتاست شایستگی  رب آموزش مبتنی ،پرورش و آموزش
مهارت و نگرش براي کسب شایستگی و تربیت و پرورش نیروي کار شایسته براي  ،تنیدگی دانش هم در

هاي دیگر کمتر  بیشتر بر دانش بوده است و به حوزه تأکید ،محور هاي موضوع در برنامه است.بازار کار 
 ،تربیت کنیم باید در طراحی محتوا اي شایسته ۀختآمو دانشاگر قرار است  براین؛ بناشود توجه می

مهارت و توانایی به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد  ،جامعیت محتوا یعنی توجه به هر سه بعد دانش
ترین  اثربخش یکی از ،شایستگیبر  مبتنی آموزش .شده، انجام نشده بود ي بررسیها که در کتاب

 است. کار انجام در نیاز مورد هاي شایستگی وها  الزام با متناسب و افراد نیازبر  مبتنیو  اه آموزش
یی است که بر شایستگی ها آموزشاند بیشترین اثربخشی مربوط به  ي گوناگون نیز نشان دادهها پژوهش
 بر مبتنی آموزش در ،و انگیزه است نگرش ،مهارت ،توانایی ،دانش شامل شایستگیازآنجاکه  .دارند تأکید

  .رسد الزم به نظر می اجزاي شایستگی بر تأکید نیز شایستگی
مهارت « ۀترین فراوانی متعلق به مؤلفنتایج نشان داد بیش غیرفنیهاي  در ارتباط با مؤلفه شایستگی

هاي درسی بدان  بود که در کتاب »العمر مادامیادگیري « کمترین فراوانی متعلق به مؤلفه و» وکار کسب
شده و تر  گسترده ،امروزه علم به کمک فناوري نوین اطالعات و ارتباطات .جهی نشده استتو

به یکی از  العمر مادامبه همین دلیل یادگیري  .هایی را در ابعاد زندگی انسان ایجاد کرده است دگرگونی
نسانی خود ي اها ظرفیتکه جوامع امروز را قادر به توسعه است هایی تبدیل شده  ین توانمنديتر مهم
ها و تبدیل جهان ملموس  به دلیل تغییرات روزافزون محیط بیرونی انسان امروزه ،دیگر سوي از .کند می

توانند به نیازهاي آموزشیِ جوامع  ي آموزش کنونی نمیها سیستم ،به جهانی پیچیده و ناشناخته
ها  با این پیشرفتن شد هایی براي همگام به همین دلیل با چالش ؛رشد پاسخ مناسب دهند حال در

این مهم از طریق یادگیري  .تواند در این امر موفق شود د که از طریق توانمندسازي افراد میان مواجه
آنچه در کتاب جز ي تفکر ها مهارتهمچنین نتایج نشان داد به مؤلفه  .گیرد صورت می العمر مادام

تم آموزشیِ ایران اگرچه در ظاهر به در سیس .نشدمورد دیگري مشاهده  ،الزامات محیط کار اشاره شد
 ۀگون اما در عمل وضعیت بهرود  به شمار میشود و از اهداف آموزشی  می پرورش تفکر اهمیت داده
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فرصت اندیشیدن را از  ،معنا بی ها در ایران با انتقال فراوان مفاهیم تکراري امروزه مدرسه .است يدیگر
در بزرگسالی در  ،را نیاموزندکردن  سیستم آموزشی تفکر زمانی که فراگیران در .اند شاگردان گرفته

صحیح رفته  هاي غیر دانند و ممکن است به راه را نمی مسئلهي حل ها روش ،برخورد با موانع و مشکالت
  .و گرفتار شوند

 .توجهی نشده است ،نگر است که به تفکر سیستمی که تفکري کل حاکی از آن بودهمچنین نتایج 
توجه دارد و  مسئلهتحلیل و ترکیب  ،به تجزیه زمان همشغلی هاي  سیستمی در محیط که تفکر درحالی

 ۀبهبود و توسع ،افزایش خالقیت و نوآوري ،بهبود عملکرد فردي ،گیري تصمیم فرایندسبب بهبود 
و دید داده هاي انتخاب فرد را براي حل مشکل افزایش  تفکر سیستمی محدوده .شود عملکرد سازمان می

فراگیريِ این مهارت براي شایستگی در محیط ؛ بنابراین دهد تري در محیط کار به هنرجویان می وسیع
ها به  یک از کتاب در هیچ ،اي در مورد مؤلفه مهارت اخالق حرفه .رسد کار الزم و ضروري به نظر می

ري پذی به مؤلفه مسئولیتتنها کسب حالل و تعالی فردي توجهی نشده و  ،هاي درستکاري مؤلفه
 تأثیرتحت  ،افراد در محیط کار هاي که بسیاري از رفتارها و تصمیم حالی در .پرداخته شده است

کار  ت و کیفیت آنان درهاست و تعهدات اخالقی و وجدان کاريِ افراد بر کمی ي اخالقی آنها ارزش
بهتر است  براین؛ بنادهد وري را افزایش می ارتباطات را بهبود بخشیده و بهره ،استاثرگذار شدت  به

ن یتر مهمیکی از  امروزه .گیرد هاي درسی مورد بررسی قرار ها در محتواي کتاب کمبود این مؤلفه
  .استاخالق  ،دوران معاصرانسان در  یاجتماع یزندگ هاي بحران

ي کار تیمی تنها در دو کتاب الزامات محیط کار و کارگاه نوآوري و ها مهارت در مورد مؤلفه
آموزان  در این مقطع براي دانش ها فعالیتکه بسیاري از  ؛ درحالیطالبی بیان شده استم ،کارآفرینی

رغم اهمیتی که سیستم آموزشی براي کار تیمی و  به .به صورت پروژه و کار تیمی تعریف شده است
به  ،صورت ضمنی و پنهانه آشکار و نه ب برنامه درسیانه نه در قالب تأسفگروهی قائل است اما م

شوند و به دلیل  می فراگیران وارد دانشگاه ،پس از گذراندن این مقطع .شود پرداخته نمیمهم این 
پروژه و بر  مبتنیدر این مقطع نیز در کارهاي  ،آشنایی با فلسفه کار تیمی و مسائل مربوط به آننا

ا اگر چرخد ام باطل همچنان می ۀدر واقع این چرخ .دهند نشان نمیعملکرد مناسبی از خود  گروه
روزافزون افراد به واسطه کار هاي  شاهد موفقیت ،این مهم مورد توجه قرار گیرد ،تر پاییندر مقاطع 

 ،گروهارتباط افراد شیوۀ مورد بررسی در مورد هاي  در کتاب ،اینبر  عالوه .تیمی خواهیم بود
این در  است. هنیز مطلبی بیان نشد گروهي دیگران و مهارت رهبري در ها ارزشگذاري به  احترام

اطمینان حاصل تا است  گروهي اعضاي ها فعالیتتوانایی هماهنگیِ  ،صورتی است که مهارت رهبري
 گروهشود و اعضاي  تغییر در اطالعات به اشتراك گذاشته می ،شود می درك گروهشود اقدامات 
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ر کار تیمی گرو موفقیت د امروزه موفقیت هر سازمانی درگفت توان  می .منابع ضروري را دارند
  .رسد توجه به این مؤلفه ضروري به نظر میبنابراین  ؛است

خوبی در مورد انواع  در کتاب الزامات محیط کار به ،ي ارتباط مؤثرها مهارتدر ارتباط با مؤلفه 
چگونگی برقراري  ،دادن مهارت گوش )،غیرکالمی ارتباطات کالمی و( ارتباطات انسانی در محیط کار

ي نوین ها فناورياما در کتاب کاربرد  ،ي مذاکره بحث شده استها مهارتمحیط کار و ارتباط مؤثر در 
توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران  داشتن ،از ویژگی افراد شایسته .اي به این مؤلفه نشده است اشاره

گروهی  بین ـ فردي بین یو مهارتاست اي  ویژگی ضروري براي موفقیت حرفه ،است و مهارت ارتباط مؤثر
مرور ارتباطات رنگ باخت و قدرت مردم در برقراري ارتباط با  به ،يفنّاوربا پیشرفت  .رود شمار می به

ناتوانی در برقراري ارتباط  توان در را میها  و درگیريها  تفاهم علت بسیاري از سوء. یکدیگر کمتر شد
هاي کارگاه نوآوري و کارآفرینی و  ابدر کت ،ي مدیریت کار و کیفیتها مهارت راستايدر  .دانست مؤثر

 .اند کیفیت و مدیریت کار با یکدیگر پیوند خورده .ي نوین مطلبی عنوان نشده استها فناوريکاربرد 
هاي  مفقوده سیستم آموزشی حتی در سازمان توان حلقه کیفیت را می ،شود می طور که مشاهده همان
داران  تعداد مدرك ،ن مدرسهالتحصیال فارغتعداد  .استت داده کیفیت جاي خود را به کمی .دانستدیگر 
 ۀنتیج .استتوجهی به این مهم  بی همگی بیانگر ،موارد دست ینازاشده و  تعداد کاالي تولید ،ها دانشگاه

ورود  ،عالی آموزشکیفیت به  بی ورود فراگیران ؛این کار در درازمدت جز ضرر و زیان نخواهد بود
کیفیت در سطح جامعه بدون توجه به عواقب  بی تولید انبوه کاالي ،ر به بازار کاردا ن مدركالتحصیال فارغ
  .ي دیگري که ضرر آن به قیمت ضرر جانی خواهد بودها بخشتولید پراید در بخش خودرو و مانند آن 

در ارتباط با مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه مطالبی آورده شده اما در  ،در کتاب مدیریت تولید
مثل  ،در راستاي چگونگی دستیابی به این مهارت .ط با خودمدیریتی تعریف مختصري شده استارتبا

 ،کاهش رفتار پرخاشگرایانه ،راهکارهاي کنترل خشم ،افزایش تحمل در محیط کار ،در خودایجاد انگیزه 
 بهترمطالبی بیان نشده است و  ،ورزي تئافزایش احساسات مثبت نسبت به خود و دیگران و مهارت جر

ي مدیریت منابع بیشترین فراوانی در ها مهارتدر مورد  .ها گنجانده شوند است این مطالب در کتاب
 .توجهی به این مؤلفه نشده است ،کتاب مدیریت تولید بوده است و در کتاب کارگاه نوآوري و کارآفرینی

ي نوین و کمترین توجه ها فناوريي سواد اطالعاتی بیشترین توجه در کتاب کاربرد ها مهارتدر راستاي 
باید بتواند از  ،شایسته وارد بازار کار شود ۀختآمو دانشاگر قرار است  .در کتاب مدیریت تولید بوده است

 ،شناخت وضع موجود ،صحیح سازمانیگیري  ي سواد اطالعاتی براي کسب اطالعات و تصمیمها مهارت
داشتن مهارت سواد اطالعاتی سبب  .کندها استفاده فرایندحل مسائل و کنترل  ،تعیین علل مشکل

ي ها فناورياست که جز کتاب کاربرد  یدر حالاین  .شود وري در کار می اثربخشی و افزایش بهره ،پویایی
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بیشترین  ،کار و کسبي ها مهارتدر راستاي  .به این مؤلفه شده بود اندکیها توجه  در سایر کتاب ،نوین
الزامات محیط کار  در کتابفرینی و کمترین توجه به این مؤلفه توجه در کتاب کارگاه نوآوري و کارآ

  .بوده است
اشتغال  ،بردن فقر و توسعه پایدار بین بیکاري و شرط الزم براي از مسئله ،یکی از مشکالت جوامع

هاي  پس از فراغت از تحصیل سال ،کار و کسب ۀدر صورت آگاهی و داشتنِ دانش در زمین .جوانان است
توانند  هاي دولتی نخواهند بود و با حداقل سرمایه می دنبال شرکت در استخدامیمتمادي به 

بلکه در  پرورش و آموزشانه فراگیران ما نه در سیستم تأسفاما م کنند،اندازي  ي را راهکار و کسب
 اي نامعلوم دوران بینند و با ناامیدي و آینده نمی ي الزم را در این راستاها آموزشنیز  عالی آموزش

پرورش  ،اي حرفه و فنیي ها آموزشاین در حالی است که یکی از اهداف  .کنند تحصیل خود را سپري می
نی و کارآفریاما در کتاب کارگاه نوآوري  است.اشتغالی و کارآفرینی براي ورود به بازار کار  خود ۀروحی

نیاز کارآفرینی  است که نوآوري و خالقیت زمینه و پیش درست .بیشتر به نوآوري توجه شده است
داشتن اطالعات کافی و جامع از کارآفرینی  ،در آینده اما براي داشتن شغل مناسب ،شود محسوب می

 اندكحجم بسیار  فصل آخر کتاب در ،که در کتاب نوآوري و کارآفرینی درحالی .رسد ضروري به نظر می
آینده براي هنرجویان  ل مناسب درکه براي احراز شغ شده است نوآورانه توضیح داده کار و کسبدر مورد 

الزامات محیط کار و  در کتاببیشترین توجه  ،ي اساسیها مهارتدر ارتباط با  .رسد مناسب به نظر نمی
  .ي نوین شده استها فناوريکمترین توجه به این مؤلفه در کتاب کاربرد 

ه که با توجه به مطالب خوبی بیان شد ،هاي مورد بررسی در مورد استفاده از فناوري در کتاب
در  .مفید بوده است ،کاريهاي  محیط ویژه به ،گسترش فناوري و استفاده از آن در همه ابعاد زندگی

مند و آشکار پرداخته  به طور نظام العمر مادامي یادگیري ها مهارتهاي مورد بررسی به  محتواي کتاب
والت سریع در تمام ابعاد زندگی انسان نشده است و این در حالی است که در دنیاي امروز که تغییر و تح

حال  به همین دلیل باید همواره در .ها تطبیق دهند افراد باید خود را با این دگرگونی ،وجود دارد
بلکه باید  ،زمان و مکان خاصی باشد ،یادگیري نباید مختص دوره .روز باشند یادگیري مطالب جدید و به

 .ها شود ها و مکان زمان ۀدرونی در فرد براي کسب یادگیري در هماي باشد که سبب ایجاد انگیزه  گونه به
 عنوان بهباید بتواند  ،براي اینکه هنرجویی بتواند خود را با سرعت تغییرات دنیاي کار تطبیق دهد

توانایی بازیابی  ،آگاهی نسبت به یادگیري ،ي آگاهی نسبت به خودها مهارتاز  العمر مادام ۀیادگیرند
بهتر رو  ازاین ؛مدت زمان یادگیري و انتقال یادگیري برخوردار باشد ،یق منابع یادگیريتلف ،اطالعات

  .توجه بیشتري شود ها مهارتها به این  است در محتواي کتاب
 ،آموزشی محتواي دانست: کلیدي عنصر پنج شامل را آموزشی نظام هر ارکان توان می کلی طور به
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 این از یک هر است رواضحپ. آموزشی مدیریت و ریزي برنامه سرانجام و ،ابزارها و تجهیزات ،فراگیر ،معلم
 محتواي. بخشند می آموزشی نظام به را متحولی و پویا ماهیت که ندیکدیگر با متقابل روابط داراي عناصر
 محتواي وجود بدونباشد، زیرا  عنصر ترین مهم شاید واست  فرآیند این مهم عناصر از یکی آموزشی
 محتواي از منظور. بود خواهد مفهوم و معنا بی آموزش ،انتقال و آموزش براي البیمط و آموزشی
 مستقیم غیر یا مستقیم که ستها آن از ترکیبی یا نوشتاري ،تصویري از اعم کتبی پیام هرگونه، آموزشی

 صالحا و نظر تجدید و بازنگري؛ بنابراین ]24[گذارد می تأثیر مخاطب يها مهارت و ها ارزش ،افکار بر
 و بهبود و رشد آن در پی و درسی ریزي برنامه تکامل و رشد هاي زمینه ،درسی هاي کتاب محتواي
 پیشرفت در درسی هاي کتاب اهمیت و نقش از آگاهی با .داشت خواهد دنبال به را تحصیلی پیشرفت
 تحلیل و یدرس هاي کتاب ارزیابی به است ضروري ،آموزشی يها نظام تغییر به توجه با و آموزش امر

  .]25[شود پرداختهها  آن محتواي
هاي درسی  در تألیف و تغییرات کتابشود  آمده از این پژوهش پیشنهاد می دست به با توجه به نتایج

تهیه و تدوین در شایستگی توجه شود و بر  مبتنیآموزش  ۀبه تغییرات کشورهاي پیشرفته در زمین
پژوهشی با تواند  همچنین می .صالحیت استفاده شودبادرسی از نظر مشورتی هنرآموزان هاي  برنامه

هاي درسی متوسطه صورت گیرد و محققانی که به پژوهش در زمینه  عنوان پژوهش حاضر براي کتاب
عنوان پژوهشی مجزا و مستقل  شده را به هاي مطرح از مؤلفه یک هر مندند، اي عالقه هاي حرفه شایستگی

  .دازنددر نظر بگیرند و به بررسی آن بپر
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