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   با ایحرفه اخالق های مولفه تلفیق  الگوی و اعتبار یابی   طراحی

 صنایع  کیمکان رشته فنی  های ایستگیش
 

  2نراقی سیف  مریمدکتر  ،*2نادری اهلل عزتدکتر  ،1دوراندیش حمدرضاا

 . می، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسال ،واحد علوم و تحقیقاتدانشکده علوم انسانی، انشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، د .1

 . دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،واحد علوم و تحقیقاتروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، گ .2

 ( 1/99/ 17، تاریخ پذیرش: 98/ 11/ 18دریافت: یخ تار)

 

 

 غازسرآ 

 برخووراار  تربیتی  ارزش  از  اشتغال  و  کار  اسالمی،  هایهآموز  به  توجه  با»
 شخصویت و هکورا رام را سورک  نفو  کوار، قطریو  از  انسان  و  است

 زمینوه و کوراه تثبیوت را خووی  هویوت هااا صیقل  را  خوی   وجوای
 پاسوخوویی و حالل روزی کسب  امکان  و  مهیا  را  خوی   وجوای  ارتقاء

 اانو ، ایحرفوهوفنوی آموزش (.1)«آورامی فراهم را جامعه نیازهای  به
 و زنوگیی هوا،حرفوه ،غالاشوت بورایرا  افراا های شایستوی و  هامهارت

بوه  ایحرفوه و فنی تربیت و آموزش .اهگتوسعه می  العمرمااام  یااییری
ار پایگارسوازی اشوتغال خووا   افوراا  به  کار  انیای  بین  ارتباطی  پل  مثابه

  .(2)کنگمیکمک 

شوامل   اسوت  "آموزشوی  برنامه"  یک  ایحرفه  و  فنی  ارسی  برنامه  یک
  برای که کار بازار نیاز مورا ملی حیتصال گاراهایوواستان از  ایمجموعه

 
 

 
 آموزشوی، کاریاه جمله از یااییری تجربیات از کامل مجموعه  یک  ایجاا

 (.3)شوامی ارائه  آموزشی هایراهنمایی و یاتتجرب ارس، کالس
 قلمورو  ار  اموروزه  کوه  اسوت  آموزی  مهارت  خاص  مفاهیم  از  شایستوی

 بوه  لغت  ار  (صالحیت)  1تویشایس  .(4)روامی  کار  به  ارسی  ریزیبرنامه
 بورای  کوافی  آماایی  ،کننگه  کفایت  ،پذیرش  قابل  سزاوار،  خور،ار  عنوان
 کشوورها،  از  بسویاری  .(5)است  هگش  مطرح  خاص  ایحرفه  به  شگن  وارا

 ای، حرفه هایانجمن  ها،کالج و  مگارس ی،وووووالمللبین و ملی مؤسسات
 بورای توالش ار ای،رهمشاو هایسازمان و  هاشرکت  بازریانی،  هایاتاق
 و توسعه شایستوی، بر مبتنی هایآموزش اجرایشایستوی و    سازیمگل

 پژوهشووران  (.6)هسوتنگ  تویشایس  بر  مبتنی  ایحرفه  صالحیت  ارزیابی
  بر مبتنی ارسی برنامه تگوین بر خوا اتوووووومطالع نتایج ار نیز ااخلی

 

 چکیده

 پوذیریاشتغال برای حرفه یک ار فنی هایشایستوی با همراه غیرفنی هایشایستوی از ایمجموعه کسب مستلزم  نوظهور  کار  انیایزمینه:  
مبتنوی  ارسیبرنامه ارهای فنی با شایستوی ایحرفه اخالق هایمولفه لفیقت برای الوویی و اعتباریابی طراحی با هگف  مقاله  این  است.  پایگار

 .است آمگه ار تحریر رشته به صنایع مکانیک رشته بر شایستوی
جامعوه ار بخو  طراحوی الووو  است، کاربرای آن هگف و است "کیبیتر یا آمیخته" تحقیق ماهیت و مفهوم  حسب  تحقیقی  رویکرا  روش:

بوانگ و نمونه به صورت هگفمنگ انتخاب شگ و ار ای و هنرآموزان و خبریان انیای کار ان ارسی، متخصصان اخالق حرفهریزمتشکل از برنامه
هوا ار بخو  طراحوی الووو از اااه صاافی انتخاب شگنگ.های مکانیک به صورت تریزان ارسی رشتهاز برنامه نفر 28بخ  اعتباریابی، نمونه 

توصویفی  آمار و کولمویروف اسمیرنف از طریق آزمون پرسشنامه، از آمگه است به هایاااهبخ  اعتباریابی های اسناای و الفی و ار روش
 .یرفت قرار تحلیل و تجزیه مورا تراکمی ارصگ و رصگا فراوانی،

 ییرا. صورت صنایع مکانیک هرشت ار تلفیق فرآینگ بعگی سه ساختار یک از استفااه با که یرایگ ارائه  الوویی   پژوه  این  هاییافته  ها:یافته
ارسی مبتنی بور شایسوتوی ای ار برنامههای اخالق حرفههای مستخرج ار ارتباط با تلفیق مولفهاز منظر متخصصان الووی ارائه شگه با یزاره

 را.توافق باالیی اارشته مکانیک صنایع همخوانی و 
 بوه صونایع مکانیوک رشته ارسیبرنامه عناصر سطوح  تمامی  ار  ایحرفه  القاخ  هایمولفه  با  فنی  هایشایستوی  تلفیق  فرآینگ  گیری:تیجهن

 و ایحرفوه و فنوی هوایرشته سایر و صنایع مکانیک  رشته  شایستوی  بر  مبتنی  ارسیبرنامه  طراحی  ار  توانگمی  پژوه   این  نتایج  آمگ.  است
 .ییرا قرار  استفااه مورا مهارتی

 

 فنی. هایشایستویرشته مکانیک صنایع، تلفیق، ، الووی اعتباریابیای، اخالق حرفه: واژگانلیدک
 

 eznaderi@hotmail.comنویسنگۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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 آموزش .(5)انگشتهاا اذعان ارسی هایبرنامه جگیگ طراحی  ار  شایستوی
 هواشایستوی اارا. تمرکز  ایحرفه  هایشایستوی  بر  شایستوی  بر  مبتنی

 نیازسونجی،  فرآینوگ  و  ییوراموی  نظر  ار  یااییری  پیامگهای  عنوان  به  را
شایسوتوی هوا کوه  اسواس بر ارزشیابی و ارسی برنامه تگوین و  طراحی

 (.7)شوامی انجامپیامگهای یااییری هستنگ، 
 کوار  انیوای  ار  3غیرفنوی  هایشایستوی  ارکان  از  یکی  2ایحرفه  اخالق
 مراتبی کسب ماهر، کار نیروی تربیت  ار  آن  به  پرااختن  از  هگف   و  است

 و  موقعیوت  ارک  و  تعیوین  ار  ایحرفوه  اخالق  هایشایستوی  وحطس  از
 مشکالت و شغل و حرفه اخالق مسائل ها،چال  با برخورا  ار  آن  بهبوا
 بوه مربووط  مشوکالت و مسائل  حل  ،کار  یریاییا  ار  موفقیت  برای  آنها
 بنوگ .(8)باشوگموی زنوگیی و  اجتموا   ار  شخصوی  توسعه  استخگام،  کار،

 و  ای  حرفوه  فنوی،  تربیوت  ار  آمووزش  جامع  امنظ  قانون  1  مااه  نخست
 تولیوگ، کوار، فرهنو  تقویوت و ترویج بر 1396 ماه آبان مصوبه  مهارتی

 اشواره  ملوی  و  اسالمی  هایارزش  بر  مبتنی  ایحرفه  اخالق  و  کارآفرینی
عاملی برای انجام   ،اخالق کاری به عنوان یک هنجار اجتماعی  (.9)اارا

سوا و زیان و مشروعیت و (.  10)تارست کار ارست توسط کارکنان اس
ای ار آن عگم مشروعیت یک سازمان با رعایوت اصوول اخوالق حرفوه

-حرفوه  اخالقمعتقگ است: »یکی از محققان  (.  11سازمان مرتبط است)
ای از هنجارهای اخالقی پذیرفته شگه اسوت کوه از سووی ای، مجموعه

مواعی ابوط اجتترین روشوا تا مطلوبها و مجامع معتبر مقرر میسازمان
(. 12ای فراهم آورا«)ممکن را برای اعضای خوا ار اجرای وظایف حرفه

هوای های مربوط بوه ارزشای از نورشعنوان مجموعهاخالق کاری به
اخوالق  (.13)باشوگییری انویزشوی برخووراار مویاست که از جهتکار  
هوای اخوالق اسوت و بوه مسوائل و پرسو   هایحوزهای یکی از  حرفه

پراازا و ناظر ای میهای اخالقی یک نظام حرفهزشو اصول ار  اخالقی
ای یوک سواختار اخوالق حرفوه  .(14بر اخالق ار محویط حرفوه اسوت)

-ها حرفه را تعریف میظایف و مسئولیتمنسجمی از حقوق، امتیازات، و
ای خوواص خوووا ای از اخووالق حرفووههووای مختلووف حرفووهیووروه کنووگ.

ای از طریق سیستم ارزشی خاص هر رفههای اخالق حمولفه  برخوراارنگ.
هوای حقووقی، شونگ و ممکن است با جامعوه، مسوولیتحرفه تعیین می

 (.15کننگ)زنگیی تجاری یا افراا حقیقی ارتباط برقرار 

 عرصوه ار اخالقوی رفتوار بورای معیار  یا  اصل  12  نظرانیکی از صاحب
 از: تنوگارعب کوه کنگمی  پیشنهاا  فناوری  و  علم  همچنین  و  شغل  و  حرفه

-مسوئولیت تعلویم، موگرک، اعتبوار آزاای، بلنگنظری، اقت،  ارستکاری،
 کوارآیی، متقابول،  احتورام  فرصت،  اعطای  منگی،قانون  اجتماعی،  پذیری
ار کتاب ارسی اخوالق  (.16)پژوهشی هایسوژه حقوق رعایت و احترام
ای و مهارتی به رشوته های فنی، حرفهای که برای هنرجویان رشتهحرفه

پذیری، ااری، ارستکاری، مسئولیتهای امانتمولفهتحریر ارآمگه است،  
ای کوه هوای اخوالق حرفوهعنووان مولفوهبه  وریرعایت انصاف و بهره
ار ای  های ایور اخوالق حرفوهبی  از مولفهن فن  خبریان و متخصصی
 .(8)آمگه استآن توافق نظر اارنگ، 

 یرفتوه  اطمینوان  و  ایمون ،  آرام   معنی  به  امن  کلمه  از  ااریامانت  واژه
 ار افوراا توقعوات ترینمهم از را ااریامانت، یکی از محققان است.  شگه

 اسواس بر انسازم  یک  محیط  عناصر  اانگ و معتقگ استمی  شغلی  تعامل
 .(17)کننگمی اعتماا  آن به سازمان آن ار شگه نهااینه ااریامانت

 آنکوه حکویم، ر،اکو اسوتوار معنوای بوهار لغت نامه اهخوگا    ارستکاری
 آموگه معتموگ و کوراار ارسوت  ییرا،  انجام  ارستی  و  راستیبه  کارهای 

 کوراار،  ارسوت  ارست،  ثقه،  امین،  اار،امانت  ارستکاری  مترااف   و  است
 اغوول آن متضوواا و اسووت نیکوکووار و مصوویب فریووور، العموول،یححصوو

 اییونه به شغلی وظایف انجام و کران زنگیی معنی به ارستکاری.است
 فورا  باشوگ.  منطبق  یتارس  و  ارستکاری  اسالمی  هایارزش  با  که  است

 بور خووی  فورای عالیوق و  منافع  که  است  تالش  ار  همواره  ارستکار
 (.18)نکنگ وارا ایخگشه کار صحت

 اثربخشوی  از  هوم  کوه  کواری  انجوام  قبول  از  عبارتستپذیری  مسئولیت
 کوران( کار خوب یا کار ارست )انجام کارایی  از  هم  و  خوب(  کار  )انجام

 .شوووامووی منجوور حرفووه ار وریبهوره بووه آن نتیجووه و باشووگ برخووراار
ارونوی از سووی فورا بورای پذیری به عنوان یک الزام و تعهگ مسئولیت

هایی کوه بوه عهوگه او یذاشوته شوگه اسوت، ب همه فعالیتانجام مطلو
 (.19)شواتعریف می

رصوه هوا و ار عانصاف از جمله مفواهیمی اسوت کوه ار هموه فرهنو 
های مختلف به ویژه اخالق و حقوق از ایرباز مطورح بوواه اسوت. اان 

الیل خوبی است که  ییرا و همینانصاف از طبیعت انسان سرچشمه می
آشوکار و بوا ل زیرسواخت انصواف ار تموامی مکاتوب، برای آن که اصو

یذشت و احتورام بوه حقووق "انصاف از روح   (.20یکگیور تشابهت اارا)

شوا که به ان مهمترین ارزش ار زنگیی انسان ناشی میبه عنو  "ایوران
شوا شخص حقووق ایووران خوای خوا صفت خوبی است و موجب می

نگ و احساسات و عواطف خووا آینه رفتار و کراار خوی  مشاهگه کرا ار  
 (.21هت بهبوا زنگیی خوا و ایوران سوق اهگ)را ار ج
ییری و ممکن با بهرهوری عبارتست از به است آوران حگاکثر سوا بهره

 کوواراسوتفااه بهینووه از نیووروی کووار، توووان، اسووتعگاا و مهووارت نیووروی 
ا نیوروی ولیگ یا خگمتی بایگ از منابع موجووبه عبارتی ار هر ت  (.22ماهر)

جهیزات و فضا استفااه بهینه نموا و با اتقوان و کار، زمان، منابع مالی، ت
 محکم کاری ار کار به نتیجه مطلوب رسیگ.

 ار آمیخوتن، ارهوم ااان، ارتبواط  مفهوم به  سازییکپارچه  یا  تلفیق  ژهوا
 منظوور  بوه  ارسوی،  هوایبرناموه  محتوای  بخشیگن  وحگت  و  تنیگن  هم

-برناموه (.23است)  آموزاناان   یااییری  یاتتجرب  انسجام  هگف   تحقق
-2توجه به انیای واقعوی. -1ارسی تلفیقی از سه ویژیی برخوراار است:

-مورا توجه قورار یورفتن نظور اانو  -3بین محتواها.  ارتباطات معتبر  
 ینچنگ  یقیتلف  یار برنامه ارس  (.24آموزان ار ارتباط با چوونوی محتوا)

 هوایاولوت، ارزش یاسوت،از جملوه س یواقعو یموضو  مرتبط با زنوگی
 .(25)شوامی اااه آموزش آموزانمسائل علوم به اان  یخ،تار ی،انسان
 غیر هایشایستوی و فنی هایشایستوی نور کل  آموزشی  هایبرنامه  ار

 عملکورای ایحرفوه شایسوتوی بوه بتوان تا شونگمی تلفیق  هم  ار  فنی
 کوه  اسوت  صوریح  برناموه  یوک  ،4تلفیقوی  ارسوی  برناموه  یافوت.  است

 فرآینگ  و  محصول  و  فرای  بین  و  شخصی  هایمهارت  تلفیق  راهبراهای
 (.26اهوگ)موی نشوان را ایرشته چنگ روابط  طریق  از  فنی  هایمهارت  و
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 هور ار آنهوا فهوم و آمووزاناانو  عملکرا است معتقگیکی از محققان 
 بوا ارسوی برناموه بوه نسبت تلفیقی و  ایرشته  بین  برنامه  انوا   از  نوعی

-اانو   توا  شوامی  ببس  و  است  ترموفق  و  بهتر  ایرشته  ارون  رویکرا
 توجه مورا عهجام  جگی مسائل از یکی عنوانبه را تربیت و تعلیم  آموزان،

 و  فنوی  هایشایستوی  محور،  شایستوی  ارسی  برنامه  ار  (.27اهنگ)  قرار
 ار شونگ.می تلفیق هم با ایحرفه اخالق جمله از غیرفنی  هایشایستوی

 کوار انیای فنی  هایشایستوی  با  ایحرفه  اخالق  هایمولفه  تنیگیی  هم
  است.  موثر یااییری  پایگاری ار

 ایمجموعوه ،مهارتی و ایحرفه  فنی،  تربیت  و  آموزش  جامع  نظام  قانون
 .اسوت  کوراه  تعریوف  حرفوه  واحگ  را  ملی  صالحیت  سطح  ار  هاحرفه  از

 کارهوا، نظور از ولیمعقو  شباهت  که  است  مشاغل  از  ایمجموعه  حرفه"
 صوالحیت چوارچوب طراحی .اارا نیاز مورا هاینورش و مهارت  اان ،
 هوایشایسوتوی  شوامل  یاحرفوه  هایشایستوی  بر  مبتنی  بایگ  ایحرفه
 باشوگ عموومی هوایشایسوتوی  و  ایحرفه  اخالق  قبیل  از  غیرفنی  فنی،

"(28). 
 بوزر   یروه  ار  و  است  صنعت  زمینه  هایحرفه  از  صنایع  مکانیک  حرفه
 طوور بوه صونایع مکانیوک حرفه  ار  شاغل  فرا  اارا.  قرار  مکانیک  حرفه

 تعمیور  بوه  و  کنوگمی  کار  تولیگ  و  ساخت  ،یتولیگ  هایشرکت  ار  معمول
 بورای  مونظم  هوایبازرسوی  پوراازا.موی  متنو   آالتماشین  و  تجهیزات
 از هوااسوتواه و تجهیوزات از نوهوگاری  معیووب،  هایاستواه  تشخیص
 مکانیوک حرفوه اسوت. صونایع مکانیک  حرفه  ار  غلیناش  اصلی  وظایف

 ار  هاهنرستان  ار  استااکار  عنوان  به  توانگمی  تکنیسینی  سطح  ار  صنایع
  کنگ. ایفا  موثر نق   آموزش  فرآینگ

 متفواوت  یفنیرغ  هایشایستوی  به  اشاره  یبرا  شگه  استفااه  اصطالحات
  است:

 ،7یافوزارنورم  یهامهارت  ،6یگیکل  یهاشایستوی  ،5یعموم   یهامهارت
 یهوامهوارت  ،9یوگیکل  یهوامهوارت  ،8پوذیری  اسوتخگام  یهوامهارت
 کار  یهاارته م   ،21ضروری  یهامهارت  ،11اساسی  یهامهارت  ،10محوری

غیور های  برخی از شایستوی  .(28)  41یزنگی  یهامهارت  ،31کار  محل  ار
 ،های تفکورشایستویفنی که با مشاغل فنی ار ارتباط است عبارتنگ از:  

 ،ویژیوی شخصویتی، کوارآفرینی، موگیریت کوار و کیفیوت  ،ارتباط مووثر
 .محاسبه ،کاربرا فناوری ،العمریااییری ماام، اخالق

 بوا ایحرفوه اخالق  هایمؤلفه  تلفیق  الووی  طراحی"  هگف با    این مقاله
 مکانیوک  رشته  شایستوی  بر  مبتنی  ارسی  برنامه  ار  فنی  هایشایستوی

ارایه شگه است و سوواالت  "آن  51ریابیعتباو ا  متوسطه  اوم  اوره  صنایع
 آن به شرح زیر است:

های با شایستوی ایحرفه اخالق هایمولفه  تلفیق  برای  تلفیق  الووی-1
 اوم اوره صنایع مکانیک رشته  شایستوی  بر  مبتنی  ارسی  برنامه  ارفنی  

 است؟ کگام  متوسطه

 فنوی هاییشایستو با ایحرفه اخالق هایمولفه  تلفیق  الووی  اعتبار-2
 ؟است چوونه صنایع مکانیک رشته  ارسی برنامه ار

 

  تحلیل نتایج  از شده استخراج 2 و 1 ایفهرح  صالحیت  سطح در صنایع مکانیک حرفه کاری تکالیف  و وظایف :1 جدول

 عملکردی 
 کارها  وظایف 

ایجاا و تعمیر قطعوات اتصواالت 
 مکانیکی

 تعمیر اتصاالت پیچ، مهره و پرچ -1
اری و لحووووویم کووووو -2

 کاریجوش
 مونتاژ کاری -5 سن  زنی -4 ماشین کاری -3

 تعمیر سازو کارهای مکانیکی
هووا، تعووویو و تعمیوور شووفت -6

 هافنر ها وبااامک
و تعمیر چور    -7 تعویو 

 تسمه
 تعویو و تعمیر چر  زنجیر -8

تعویو و تعمیور چور    -9
 انگه

 هاتعویو و تعمیر یاتاقان  -10

و کارهای هیگر ولیکی تعمیر ساز 
 و پنوماتیکی

هووای تعمیوور پخوو  کننووگه -11
 هیگرولیکی و پنوماتیکی

تعمیووور تعوووویو و  -12
 سیلنگرها

 تعویو و تعمیر شیرها -13
تعوووویو و تعمیوووور  -14

 عملورها
 هاتعویو و تعمیر رله -15

 سیم کشی -16 تعمیر سیستم های برقی
تعوووویو و تعمیووور  -17

 قطعات الکتریکی
 تعووویو و تعمیوور قطعووات -18

 الکترونیکی
تعوووویو و تعمیوووور  -19

 ارایورها
 تعمیر تابلوهای برق -20

های ابزار نوهگاری ماشینتعمیر و  
 آالت و ماشووووووووووووووووووین

 های صنعتیاستواه
 تعمیر سیستم انتقال قگرت -21

تعمیر قطعات متحرک   -22
 و نوارهای نقاله

 ها و ابزارییرهاتعمیر تیرک -23
تعمیر سیستم کالچ و   -24
 ترمز

های خنک تعمیر سیستم  -25
 کاری

ابزار، ماشویننصب ماشین -های 
 آالت صنعتی

 های ابزارنصب ماشین -26
نصوووب باالبرهوووای  -27

 صنعتی
 های صنعتیتواهصب اسن -28

نصووووب میکسوووور و  -29
 نوارهای نقاله

 های صنعتینصب کوره -30

 

 روش
 یوا 61آمیختوه" تحقیوق ماهیت و مفهوم حسب انمحقق تحقیقی  رویکرا

 روش از آن انجوام بورای  اموا  است،  کاربرای  آن  هگف   و  است  "کیبیرت

بوه ایون ترتیوب کوه ار (.  29)است  شگه  یرفته  بهره  "توصیفی  تحقیق"
پیشوینه   های مطالعات اابیات ویافتهییری از  هخ  طراحی الوو با بهرب

طراحووی چوارچوب برنامووه ارسوی مبتنووی بوور "وه  تحووت عنووان ژپو

و اعتباربخشی آن اوره اوم متوسطه  نایع  مکانیک ص   رشته  شایستوی ار

و  "فن هنرآموزان و متخصصینریزی ارسی و رنامهاز نواه متخصصین ب
مربووط  ها و مقاالت مرتبط اطالعوات پژوه ی،به روش اسناا مطالعه

 گ و سوپ  بوا اسوتفااه ازآوری شوجموع  به عناصر و ابعاا الووی تلفیق
آوری و بوا توسط اعضاء، جموعهای الووی ارایه شگه  تکنیک الفی، ایگه

حذف موارا تکراری و استه بنگی و تلخیص و تنظویم فهرسوت نهوایی، 
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پ  از اتفاق نظر قوی از سوی و    اءالووی تلفیق احصها و ساختار  مولفه
 ازی ترکیبوجامعه مورا مطالعه ار بخو  اول شوامل   شگ.  نهاییاعضاء،  
 و اانو  ایاار پوژوه  موضوو  ماهیوت  بوه  توجوه  بوا  که  بوا  افراای

 8 ای وحرفوه اخالق کارشناس نفر 6 ازها متشکل ، نمونهوانگب  تخصص
رشوته  هنرآمووز رنفو 6،هوای یوروه مکانیوکرشوتهریز ارسی  برنامه  نفر

 نفور از  5  وهای ارسی اارای تجربه بوانگ  مکانیک که ار طراحی برنامه
کوه ار آمووزش رشوته نیوز اارای تجربوه   صنایع  مکانیک  حرفه  شاغلین

  .نگگش انتخابای  های قضاوتی و زنجیرهاز روشانگ، بو
نفر،  30شامل ماری یابی چارچوب ابتگا جامعه آر بخ  اوم برای اعتبارا
هوای مکانیوک کوه ار رشوتهریزان ارسی و هنرآموزان از برنامهل  شکمت
ار نظور بوانوگ   هوای مکانیوک اارای تجربوهحی برنامه ارسی رشتهاطر

 28، شوامل با توجه به جگول مریان،  یابی از الووریرفته شگ. نمونه اعتبا
های رای یراآوری اااههای یروه مکانیک بوانگ. برشتهریز ارسی  برنامه
 بوا مقیواس لیکورت پژوه  از پرسشنامه محقوق سواخته ط به اینمربو

شوامل روشون و یویوایی، جامعیوت، موانع بووان،   یویوه  18  متشکل از
 کواربرا و ، ساختار، مراحلی، منطبقمنطقی، ساایی، مرتبط، علمی، عمل

ها ار استانگارا عملکرا، اهوگاف، روش، محتووا و ارزشویابی تلفیق مولفه
 از نظور  یوابی محتوواییبارتاز روش اع  پرسشنامه  ییبرای تعیین روابوا.  

 87/0یایی آن از طریق آلفوای کرانبوا  پا  و  شگاستفااه    خبریان)ااوران(
 از طریق آزموون مذکور، پرسشنامه از گهآم  است به هایاااه تاییگ شگ.

 تراکموی ارصگ و رصگا فراوانی،توصیفی  آمار و کولمویروف اسمیرنف

 .یرفت ارقر تحلیل و تجزیه مورا
 

 یافته ها
هوای تلفیوق مولفوهالووی تلفیق برای "ار ارتباط با پاسخ به سوال اول 

 هوای فنوی ار برناموه ارسوی مبتنوی بورای بوا شایسوتویاخالق حرفه

 الوووی"شایستوی رشته مکانیک صنایع اوره اوم متوسطه کگام است؟
 ،ایعنص   مکانیک  رشتهار برنامه ارسی    ایحرفه  اخالق  هایمولفه  تلفیق

 (:1نواره)حاصل شگزیر عناصر شامل اجزا و 
، صونایع مکانیوک رشتهو سطوح آن ار   نیف  هایشایستوی  فهرست  -1
هوای از شایسوتویبعگی سه  ساختار  -3ای،  های اخالق حرفهمولفه  -2

 -5اجوزای سواختار،  -4ای/ سطح تلفیوق، های اخالق حرفهفنی/ مولفه
 -8فعالیوت یوااییری،    -7سوازی،  هوگف توانمنگ  -6استانگارا عملکرا،  

 .ارزشیابی
 

 

 
 

 صنایع مکانیک  رشته درسی برنامه در ایحرفه اخالق هایمولفه تلفیق الگوی: 1 نگاره
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ای های اخالق حرفهاعتبار الووی تلفیق مولفه"ال اومبرای پاسخ به سو
های فنی ار برنامه ارسوی رشوته مکانیوک صونایع چوونوه با شایستوی

ای اسومیرنف یوک نمونوه-از یزارش آزموون کولموویروف گا  ابت  "؟است

باشوگ، یعنوی نظورات  z ،96/1استفااه شگ. ار ایون آزموون ایور مقوگار 
وراار نیست و یکنواختی توزیع وجوا متخصصان از پراکنگیی نرمالی برخ

ای باشوگ، توزیوع توا انوگازه  -96/1+ و  96/1، بوین  zنگارا. ایور مقوگار  

هم کمتور باشوگ،  -96/1از ،  zکه مقگار  رتیصو  ار  باشگ ویکنواخت نمی
یعنی شگت توافقات اارای توزیع یکنواخت است. نتیجه آزموون ار ایون 

و  405/1، بوین zکوه مقوگار  ها نشان ااا،پژوه  برای هریک از یویه
بواه و به عبارتی پراکنوگیی و یکنوواختی توزیوع وجووا نگاشوته   635/2

( کمتر از خطای نوو  Sigاری)ناامع  است. همچنین مقگار تقریبی سطح
ها معنوااار اسوت. از و تفاوت مشواهگه شوگه ار رتبوه( است  05/0اول )

هوا ار اااهطرفی با توجه به منفی بوان چولوی مشخص شگ که تمرکز  
نتایج حاصل از تجزیه و بنابراین    (.2سمت راست توزیع بواه است)جگول

و صواحبنظران ان خصصوهای کمی نشان اااکه از منظور متاااهتحلیل  
هوای های مستخرج ار ارتباط بوا تلفیوق مولفوهالووی ارائه شگه با یزاره

ارسوی مبتنوی بور شایسوتوی رشوته مکانیوک ای ار برنامهاخالق حرفه
 .نایع همخوانی و توافق باالیی ااراص 
 

 در ارتباط با گویه مراحل الگو اسمیرنف-کولموگروفنتایج آزمون  :2جدول  

 نما چولگی  مقدار  سطح درجه  مولفه گویه    نما چولگی  مقدار  سطح جه در مولفه گویه 

 

 آزادی 

 

 معناداری  

 Z    

 آزادی 

 

 معناداری  

 Z 

 1گویه

ها 
ی 

تگ
س

شای
 

27 0/002 1/881 -

2/135 

 10گویه   5

توا 
مح

 

27 0/001 1/405 -

0/062 

3 

- 2/459 0/000 27 2گویه

0/554 

- 1/445 0/039 27 11گویه   4

0/642 

4 

 3گویه

تار
اخ

س
 

27 0/002 1/881 -

2/135 

 12گویه   3

ی 
یر

دگ
 یا

ی
ها

رد
هب

را
 

27 0/031 2/27 -

1/456 

4 

- 2/459 0/000 27 4گویه

0/554 

- 1/98 0/000 27 13گویه   5

0/827 

3 

 5گویه

رد 
لک

عم
 

27 0/002 1/881 -

2/135 

- 1/756 0/001 27 14گویه   4

0/420 

5 

- 1/978 0/001 27 6گویه

2/060 

- 1/912 0/004 27 15گویه   5

0/062 

4 

- 1/713 0/001 27 7گویه

0/697 

 16گویه   4

ی 
یاب

زش
ار

 

27 0/000 2/635 -

1/744 

5 

 8گویه

ف
دا

اه
 

27 0/004 2/635 -

1/234 

- 1/912 0/001 27 17گویه   5

0/062 

4 

- 1/912 0/000 27 9گویه

0/062 

- 2/635 0/000 27 18گویه   4

1/744 

5 

 

 ثبح
های مورا توافق صاحبنظران شوامل ها نشان ااا مولفههمانطور که یافته

اهگاف، ساختار، محتووا، راهبراهوای یوااییری و ، عملکرا،  هاشایستوی
الووی تلفیوق، موضووعات و  ساختار منظور از ابعاا ارباشگ.  یارزشیابی م 

توگا شونگ. برای این منظور نیاز اسوت ابکیفیتی است که با هم تلفیق می
های فنی رشته مکانیوک صونایع اسوتخراج شووا. فهرستی از شایستوی

هوای متعوگای ماننوگ الفوی، ایکووم، های فنی حرف از روششایستوی
ها مشارکت شوا. ار تمامی روش.. احصاء می.  روش تحلیل عملکرای و

ها مووثر اسوت. ار اااموه خبریان انیای کار بر کیفیت تگوین شایستوی
بایسوت ارسوی، مویای ار برنامهتوی اخوالق حرفوهبرای تلفیق شایسو

ن تجزیه کرا. ار ایون های آای را به مولفهشایستوی کالن اخالق حرفه
وری، پوذیری، ارسوتکاری، بهورهلیتااری، مسوئومقاله پنج مولفه امانت

رعایت انصاف و بوه الیول تکرارپوذیری و اهمیوت آنهوا ار اظهوار نظور 
هوای کانیک صنایع بوه عنووان مولفوهخبریان و متخصصین، ار حرفه م 

های با مولفهها ای مورا توجه قرار یرفته است که این مولفهاخالق حرفه
ای حرفهوهای فنیان رشتهای برای هنرجویبرنامه ارسی ار اخالق حرفه

 سووطوح ار متخصووص فوورا یووک توسووط کووار انجووام. (8)مطابقووت اارا
 یک  از  شگه  شناخته  کیفی  سطح  .ییرامی  صورت  شگه  تعریف  شایستوی
 سوطح .یوینگمی انتظار مورا شایستوی سطح را کار محیط  ار  متخصص
 مختلوف  کشورهای  ار  .است  ارزشیابی  اصلی  معیار  ،کار  انجام  شایستوی

 نظوام تووانموی آنهوا جملوه از کوه  اارا  وجوا  متفاوتی  بنگیسطح  نظام
تعیین  .برا نام را وهبا شایستوی بنگیسطح و میلر  شایستوی  بنگیسطح

هوای سوطوح سطح شایستوی یا ارجه تلفیق با انتخواب یکوی از موگل
های فنی کاربرا اارا ها و شایستویکه ار فرآینگ تلفیق مولفهشایستوی  
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سوطوح شایسوتوی بوا    سطوح شایستویار این مقاله  امکان پذیر است.  
 ح عبارتنگ از:وهمخوانی اارا که این سط های ایورپژوه 

، سوطح 81اانو ، سطح اوم شایسوتوی:  71آیاهیی:  طح یک شایستوس
 بوا  (.30)20تسولط، سوطح چهوارم شایسوتوی:  19مهارتسوم شایستوی:  

بعگی ار تعامل با ساختار سه یک ار ابعاا این لفیق،ت  ابعاا شگن  مشخص
هوای فنوی ییرنگ. بعگ اول از این سواختار هموان شایسوتویهم قرار می

ای تعریف شگه صالحیت حرفهرشته مکانیک صنایع است که ار سطوح  
ای ارائه شوگه ار قوانون نظوام جوامع با سطوح صالحیت حرفهاست که  

. بعوگ اوم (9)مهوارتی مطابقوت اارا  ای و، حرفوهآموزش و تربیت فنوی
-ای و بعگ سوم سطوح شایستوی را تشکیل مویهای اخالق حرفهمولفه

کووچکتر هوای  بعگی ار قالب مکعبی شامل مکعباهگ. این ساختار سه
ساختار خوا مکعبی است که شوامل یکوی از است. به عبارتی هر جزء از 

از سوطوح  هوای اخوالق و یکویهوای فنوی، یکوی از مولفوهشایسوتوی
شایستوی است و با تغییر تعگاا یا نو  هر یک از آنها، مگل مذکور قابول 

 .باشگتوسعه می

 

 
 شایستگی ای در سطوح های اخالق حرفه، مولفههای فنیمدل ساختار سه بعدی تلفیق شایستگی: 2نگاره 

 
، بورای هور شایسوتوی یوک اسوتانگارا 12ار آموزش مبتنی بر شایستوی

شوا که خاستواه آن انیای کار است. اسوتانگارا تعریف می  عملکرا واحگ
عبارتست از معیارهایی مشوخص از یوک تکلیوف کواری کوه   22عملکرا

آیوگ. کسب شایستوی نائول موی فراییر ار صورت انجام و رعایت آن، به
عملکرا بایگ با توجه به معیارهوا و ترکیوب مناسوبی از اانو ،   استانگارا

. به طور معمول ار استانگارا عملکرا شرایط مهارت و نورش تنظیم شوا
ار پوژوه   شووا.انجام کار، استقالل انجام کار و انتظارات برآوراه موی

ه هوای ترکیبوی از اانو ، حاضر تگوین استانگارا عملکرا شوامل یوزار
پژوه  فراینگ برناموه ریوزی ارسوی است که با نتایج  مهارت و نورش  

 .(31)خوانی ااراهم مبتنی بر شایستوی
: تعویو ارایورهای استواه با قطعوات اصولی تحوت سرپرسوتی 1مثال  
 مربی.

تعویو ارایورهای  
 استواه 

 مستقل   با قطعات اصلی  

بعگ شایستوی  
 ( 19فنی)شماره 

مولفه اخالق   بعگ  
   حرفه ای

 )رعایت انصاف(

بعگ سطح   
 شایستوی)اان (

 
تعرفوه مصووب های استواه  با رعایت :  تعمیر و تعویو یاتاقان2مثال  

 اتحاایه تحت سرپرستی مربی.
 

تعمیر و تعویو  
 ها یاتاقان

با رعایت تعرفه مصوب   
 اتحاایه

تحت سرپرستی   
 مربی

بعگ شایستوی  
 ( 10فنی)شماره 

 بعگ مولفه اخالق  
 )رعایت انصاف(   حرفه ای

بعگ سطح   
 شایستوی)اان (

 
ت توا برای تبگیل انتظارات انیای کوار بوه محتووای آموزشوی، نیواز اسو

استانگارا عملکرا مربوط به هر شایستوی به اهگاف آموزشی تبگیل شوا. 
نتظوار بعوگ از اتموام اوره آموزشوی هگف توانمنگساز ناظر بر نتایج مورا ا

شگه ار این پژوه  با توجه بوه   الووی اهگاف توانمنگسازی ارایه  است.
یوذاری الووی هگف  باو    است  اجزای شایستوی اان ، مهارت و نورش

 .(1مطابقت اارا)ارائه شگه ار سنگ برنامه ارسی ملی  
گاف و بوا های یااییری از منابع اهار این پژوه  الووی تگوین فعالیت
فراییران و شرایط محیط یااییری   توجه به ماهیت موضو ، نحوه تعامل

 .(1)همسویی اارا  ارسی ملیبرنامهبا سنگ  یراهبراهای یااییر و
  فیلم تعویو ارایورهوا و توضویحات فنوی و برای نمونه: پ  از نمای

ای توسط مربی، هنرجو به صوورت مسوتقل بوا اطمینوان از اخالق حرفه
فنوی تعوویو  ن قطعات، آنها را بر اساس استورالعمل کاتالو اصل بوا

نمایگ و برای حفظ محیط زیست قطعات خوراب را ار محول مخصووص 
 آوری قطعات معیوب الکترونیکی قرار اهگ.جمع

 و شوامی محسوب ارسی برنامه  عناصر  و  هابخ   مهمترین  از  زشیابیار
 یوااییری پیامگهای  و  آموزش  فرآینگ  کل  ار  ارزشیابی  هایشیوه  و  روش
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 از تلفیقوی ارسوی برناموه  ار  ارزشویابی  شویوه  و  طراحوی  لذا  است.  مؤثر
 حاکم اصول رعایت منین پژوه  ض ار ا است. برخوراار خاصی اهمیت

 اصوول  ملوی،  ارسوی  برنامو   ار  تربیتی  -تحصیلی  رفتپیش  ارزشیابی  بر
همچون عملکرا یرایی، کل نوری، یااییرنگه محوری و بازخورا   خاصی
شگه   یرفته  نظر  ار  محور  شایستوی  ارزشیابی  چارچوب  اجرای  ار  سازنگه

 (.32و  1)های ایور همسو استهای پژوه یافتهبا است که 
از سوایر  بعگ سوطح تلفیوقفیق  ار رابطه با چوونوی تلشوا،  پیشنهاا می

هوای شایستویچوونوی تلفیق  . همچنین  الووهای مرتبط پژوه  شوا

از طریق ایون الووو حرفه مکانیک صنایع  فنی    هایغیرفنی با شایستوی
 مورا بررسی قرار ییرا.

های ها ار ارتباط بوا شویوهقگان استرسی به اسناا پژوهشی سایر کشورف
تعوگاا  و کوم بووان  های ارسویر برنامههای غیرفنی اتلفیق شایستوی
هایی جهوت ار ارتباط با ارائه الووها یا روش  انجام شگه  مطالعات ااخلی

هوای مهوارتی از مهمتورین ای ار رشوتههای اخالق حرفوهق مولفهتلفی
 .های پژوه  حاضر استمحگوایت

 
 

 متوسطه  دوم  دوره در صنایع مکانیک رشته گذاریهدف  الگوی : 3نگاره 
 

 
 طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته تلفیقی مولفه های اخالق حرفه ای با شایستگی های فنیالگوی  : 4نگاره 

 

 گیرینتیجه
 را جامعوه افوراا زنوگیی از بخشوی حوالل روزی و  ارآموگ  کسوب  و  کار

 بوه  همزموان  بایوگ  حرفوه  و  شوغل  آمووزش  ار  بنابراین  اهگ.می  تشکیل
 از یکوی  ایحرفوه  اخالق  کرا.  توجه  نیز  کار  به  مربوط   مسائل  مالحظات

 و  اخالقوی  هوایپرس   و  مسائل  به  و  است  اخالق  به  مربوط   هایحوزه
 اخوالق بر ناظر و پراازامی ایحرفه نظام یک  اخالقی  هایارزش  اصول

 است. حرفه  محیط ار

-شایستوی  و  فنی  هایشایستوی  محور،  شایستوی  ارسی  هایبرنامه  ار
 بوه بتووان توا شوونگمی  تلفیق  هم  با  ایحرفه  قاخال  ماننگ  غیرفنی  های

 اخوالق هوایمولفوه تلفیوق  یافوت.  است  عملکرای  ایحرفه  شایستوی
 الووویی  نیازمنوگ  صونایع  مکانیوک  رشته  فنی  هایشایستوی  با  یاحرفه
 ارسی برنامه آن طریق از بتواننگ ارسی ریزیبرنامه  متخصصان  که  است

 گ.نماین تگوین و طراحی را  مرتبط تلفیقی
 بوا ایحرفوه اخوالق هایمولفه تلفیق الووی  طراحی  پژوه   این  هگف 

 مکانیوک  رشته  یستویشا  بر  مبتنی  ارسی  برنامه  ار  فنی  هایشایستوی
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 ابتوگا  منظوور  این  برای  بوا.  آن  اعتباربخشی  و  متوسطه  اوم  اوره  صنایع
 موضوو   اابیات  با  مرتبط  شگه  انجام  مطالعات  از  استفااه  با  تلفیق  الووی
 شگ. اعتباریابی  متخصصین توسط سپ  و شگ نتگوی
 ،عملکورا گارااسوتان ار تلفیوق تلفیق، بعگی سه ساختار زمینه  ار  هایافته
 و اعتبوار هوایویژیی از یااییری هایفعالیت ار فیقتل اهگاف،  ار  تلفیق
 آورا. است به را کار انیای اقتضائات با تناسب و بوان مکفی

 از بعوگی سوه سواختار  یوک  از  اسوتفااه  بوا  تلفیوق  ،شگه  ارائه  الووی  ار
 یوا شایسوتوی سوطوح  ای،حرفوه  اخالق  هایمولفه  فنی،  هایشایستوی

 اهووگاف  طراحووی عملکوورا، اسوتانگارا ،انتخوواب سووطح ار تلفیووق ارجوه
 هوایروش انتخواب و یافتوه، سواخت یوااییری  هایفعالیت  توانمنگساز،
 پذیرا.می انجام ارزشیابی
 اخوالق  هوایمولفه  تلفیق  برای  ختصاصیا  الووی  یک  که  حاضر  الووی
 متوسوطه اوم  اوره  صنایع  مکانیک  رشته  فنی  هایشایستوی  با  ایحرفه
 بوه توجوه با و است شگه ارائه کشور سطح ار  بار  نخستین  رایب  باشگمی

 ار  تعوگیل  اعموال  از  پ   نظرانصاحب  و  متخصصین  ایگیاه  از  استفااه
 است. رسیگه تأییگ به اولیه الووی
 رشوته مجریوان و ارسوی ریزانبرنامه  برای  توانگمی  شگه  طراحی  الووی

 الووو  ایون  نوینهمچ  ییورا.  قرار  استفااه  مورا  هنرستان  صنایع  مکانیک
 سوازی  متناسوب  مهارتی،  و  ایحرفه  فنی،  هایرشته  سایر  برای  توانگمی

 کوار انیای  غیرفنی  هایشایستوی  ارتباط   ار  توانگمی  حاضر  الووی  شوا.
 .یابگ توسعه

 

                 خالقیا  یالحظههام
 ااریامانت اخالقی اصل استفااه، مورا منابع معرفی با حاضر، مقال  ار

 .شوگه اسوت شومراه محتورم آثوار مؤلفین معنوی حق و رعایت علمی
از آنجاییکه محقق با انصاف برای برمال کران حقیقت توالش همچنین  

ضومن کوشو   نیوز قالهمی کنگ نه اثبات فرضیه خوا، نوارنگیان این م 
یابی به کنه حقیقت از هر یونه البستوی و منافع فورای کوه برای است

 انگ.ا اوری جستهمانع استیابی به حقیقت شو
 

 هنام واژه
 Competency .1    شایستوی

 Professional ethics .2 ای اخالق حرفه
 Non-technical competencies .3 های غیرفنی شایستوی

 4. Integrated curriculum design 
  تلفیقی  ارسی برنامه 

 Generic skills .5 ی عموم یها مهارت
 Key competency .6 یگی کل  یها شایستوی

 Soft skills .7 ی افزارنرم یها مهارت
 Employability skills .8 پذیری  استخگام یها مهارت
 Key skills .9 یگی کل  یها مهارت
 Core skills .10 محوری   یها مهارت
 Essential skills .11 اساسی  یها مهارت
 Necessary skills .12 ضروری  یها مهارت
 Workplace know-how .13 محل کار کار ار  یها مهارت

  Life skills .14 ی زنگی یها مهارت
 Validating .15 اعتباریابی 
 Integrated .16 آمیخته 
 Awareness.17 آیاهی
 Knowledge .18 اان  
 Skill .19 مهارت 
 Mastery .20 تسلط 

21. Competency-based education 
  آموزش مبتنی بر شایستوی 

 Performance standard .22 ااستانگارا عملکر
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