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 یااخالق حرفه  یهامؤلفه طراحی چارچوب مفهومی تلفیق 

 ر برنامه درسی رشته سرامیک د
 

 ور دهی د یدن

 ریزی آموزشی، تهران، ایران ونت صنعت، سازمان پژوهش و برنامه درسی سرامیک، معا یزیر برنامه روه گ

 ( 1399/ 06/ 06، تاریخ پذیرش: 1399/ 04/ 05ت: تاریخ دریاف )

 

 

 سرآغاز

 یاوحرفهیفنهای  های زمینه صنعت در هنرستانهز رشتا  1کیرشتةسرام 
. کننت یم را کست    هایاز شایستت   دودسته  این رشته  2است. هنرجویان

و دستته دو  سترامیک    ی فنی مشاغلهایشایست دسته اول مربوط به  
مشاغل سرامیک در دنیتای کتار 3ایحرفهاخالقی مرتبط با  هایشایست 
روش بترای ناادینته کتردن  ینمؤثرترآموزش تلفیقی    کهییازآنجا  است.

لتت ا ، (1)های فنتتی استتتبتتا شایستتت ی تتتو  های محتتوری شایستتت ی
بتا ای  حرفهاخالق  یهامؤلفهتلفیق    4مفاومیمن ی از یک چارچوب  ارهب

آمتتوزش  دهنت اانارائهدرستی در رشتتته سترامیک بتترای عناصتر برنامه
 ضروری است.های کشور ی رشته م کور در سطح هنرستانهایشایست 

 کباشت . سترامیمی  ی علم مان سی موادهارشتةسرامیک یکی از شاخه
اجتتیای ه کتتاستتت  متتوادی کاربردنبتتهعلتتم ستتاختن و  یطورکلبتته
  (.2) غیرآلی و غیرفلیی استاا آن ۀاصلی و عم  ۀدهن یلکتش

 

 

 

 

 

 
اکثر صنایع اهمیت بستیاری  ةسرامیک برای توسع حاضر صنعتدر حال  

، مختتابراو و یستتازی، ستتاختمانی، تولیتت  انتتر . صتتنایع اتومبیلددار
 منت  محوتو ونیاز  ایهر خانه و ختط تولیت  هتر کارخانته  یطورکلبه

 (. 3) استسرامیکی 
 (.4) شودمحسوب میها  در سازمانع مامی  ای موضوحرفهامروزه اخالق

 یو ماارت یاحرفه قانون نظا  جامع آموزش در تربیت فنی،  نخست  ۀماد
بتر تترویو و تقویتت فرهنتر کتار، تولیت ، کتارآفرینی و   ،1396مووبه  
 (.5) دارد  یتتأکهتای استالمی و ملتی ای مبتنتی بتر ارزشحرفهاخالق

قتوق، امتیتازاو، ویتای  و ای یک ستاختار منستجمی از حاخالق حرفه
ای از طریتق حرفهاخالق  یهامؤلفهکن .  ها حرفه را تعری  میسئولیتم 

شون  و ممکتن استت بتا جامعته، هر حرفه تعیین می خاصارزشی    نظا 
یا افتراد حقیقتی ارتبتاط برقترار   اجتماعیحقوقی، زن ای    یهاتیمسئول
 (. 7) کنن 

 

 

 

 چکیده

در عناصتر  یااختالق حرفته یهامؤلفتهمنت  تلفیتق ن ی از یتک نظتا  قاع همای در رشته سرامیک، نیازمن  بارهآموزش اخالق حرفهزمینه:  
هت    درستی مشتخش شتود.و اجتیای برنامه یاحرفتهاختالق یهامؤلفهدرسی رشته سرامیک است تا از طریق آن نسبت و ارتباط بین برنامه

 .باش می"سی رشته سرامیکدردر برنامه ایحرفهاخالق یهامؤلفهچارچوب مفاومی تلفیق طراحی   "پژوهش حاضر
رشتته سترامیک  هنرآموزانرییان درسی و کیفی و ه   آن کاربردی است. جامعه پژوهش شامل برنامه، رویکرد پژوهش حس  مفاو   روش:

 هنرآمتوزنفتر  17و درستی ریینفتر برنامه 7که به ترتی   رشته سرامیک هنرآموزانو رییان درسی کلیه برنامه عبارو بود ازاست و نمونه آماری  
حاصتل  در دو مرحله دلفی های نمونه از روشدریافت نظراو اروه و منابعاز تحلیل ها دادهبودن  که از هم ی آناا در این پژوهش استفاده ش .  

 قرار ارفت. لیوتحلهیتجیبه روش آزمون کن ال مورد  ش  و

و ضرای  توافق کن ال  بود در برنامه درسی رشته سرامیک  یاحرفهخالقا  یهامؤلفههای این پژوهش، چارچوب مفاومی تلفیق  یافته  :هاافتهی
 را نشان داد.  7/0چارچوب در دور دو  دلفی مقادیر با تر از  یهامؤلفهبرای  ش همحاسبه

و ختوردار استت درسی رشته سترامیک از چتارچوب مفاتومی برای در عناصر برنامهحرفهاخالق  یهامؤلفه: نتایو نشان داد تلفیق  گیریتیجهن
 .باش یمنمونه تحقیق   یهااروهبا ی  موردتوافقچارچوب حاصل 

 
 رشته سرامیک تلفیقی، درسی، برنامهایاخالق حرفه: واژگانلیدک
 
 

 neda.didehvar111@gmail. comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  

mailto:neda.didehvar111@gmail.%20com
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هتای اخالقتی و اصتول ارزشی هاو پرسش  هاچالشای به  حرفهاخالق
 ،(9و 4) داریامانت(، 8ع الت ) .(7)  پردازدای میاخالقی یک نظا  حرفه

و   (14-12)  ، رعایتت انوتا  (8و  11)  پ یریمسئولیت(،  10)  درستکاری
در منابع ای  حرفهاخالق  پرتکرار  یهامؤلفه  عنوانبه  (،16و  15)  وریباره

رشتته  یهایآمتوزش شایستت  استت. قرارارفتهو مطالعاو مورد توجه 
های درسی م ون توسط مجریتان از طریق برنامهبه هنرجویان  سرامیک  
 . شودیم  ارائههای ماارتی  آموزش
آمتوزان در محتیط شامل تجارب یادایری استت کته دانش  5یدرسةبرنام 

نیازستنجی، و شتامل  (17) شون یم داخل و یا خارج م رسه با آن مواجه 
ستازمان هی محتتوا، انتختاب  تتوا،ی، انتختاب محاه ا  یادایر انتخاب

 حتوزهدر    یبرنامةدرست  6قلمروی  (.18)  تجارب یادایری، ارزشیابی، است
آمتتوزش استتت و  یار و دنیتتاکتت یایتتای، دنحرفتتهوفنی یهتتاآمتتوزش

ای از استتتان اردهای دنیتتای کتتار، ای مجموعتتهحرفتتهوفنی درستیرنامةب
، فضتا، یری، تجایتیاو، زمتانها، راهبردهای یتادااه ا ، محتوا، روش
استت کته   8، مواد آموزشی و استتان ارد ارزشتیابی7هااستان ارد شایست ی

 کنت ای هت ایت میحرفتهوهای فنیو شایستت ی  کس را برای    هنرجو
(19) . 

 کن یم ارتباط معناداری بین موضوعاو ایجاد    9استفاده از رویکرد تلفیقی
 شتودمیتر  ر به یادایری عمیتقنجم   و  افت یم اتفاق    یمؤثرترو آموزش  

 درتت ری  ختود را  دهت  تتامی امکتان معلمان  رویکرد تلفیقی به(.  20)
آمتوز بته دانشو آموزان خود انجا  دهنت  نیازها و عالیق دانش ارتباط با
(. 21) خود را کشت  و تعمیتق دهت  مییان یادایریده  تا  مینیی اجازه  
ان یتتیه، مشتتارکت و توستتعة درستتی یکرارچتته، موجتت  ایجتتاد برنامة
 (.22) شودمیآموزان  شهای دانماارو

در  یارشتتهانیم ارائه یک م ل ال وی تلفیق "در پژوهشی تحت عنوان  

 شتاملال تویی ، "توصتیفی تحلیلتی ۀبه شتیو های درسیطراحی برنامه
ه ایت کردن تحقیقاو می انی، اا  بسط و توسعة طتر،، اتا    هایاا 

 (.23)  است  یشناادش هپبرنامه  و اا  انطباق دادن    اجرای آزمایشی طر،
های استتتان اردهای شایستتت ی حرفتته بتترای رشتتته، 1394ستتال در 
 ایحرفتهاخالقکه در ایتن استناد بته موضتوع  ش ای ت وین حرفهوفنی
 (.24) کلتی توجته شت ه استت  صتوروبهمحتوری  شایستت ی    عنوانبه

، استتان ارد آمتوزش شت ل (1395) ای کشتورحرفهوفنیسازمان آموزش  
موضتوع مربی سفال و سرامیک را ت وین و منتشر نمتود کته در آن بته 

 محققتان(.  25)  استت  شت هاشارهکلتی  عبارو    صوروبه  ایحرفهاخالق
 درستی تلفیقتی را بتابرنامةرییان درستی تت وین  کنن  برنامتهمیوصیه  ت

و صتریح، ها شروع کننت  و اهت ا  روشتن تعری  عملیاتی از شایست ی
آمتوزان و پیوستت ی در محتتوا را از و متناس  با سن دانش  سنجشقابل

داننت . همننتین طراحتی ال توی میدرستی تلفیقتی برنامةهتای ویژای
، یارشتتهنیبدرسی یکرارچه را شامل مضتامینی روشتن و پویتا و برنامة

ایجتاد ، شناستایی، کتاوش و ستازمان هی اطالعتاونجی، مراحل نیازست

و مفتاهیم ، ستنتی و ارزیتابی لیوتحلهیتتجی و،امکاناو و اقت اما  ،هاای ه
  (.26) دانن می ن هایفرادر تفکر و  و تأمل هارویه

 یهامؤلفتهچتارچوب مفاتومی تلفیتق طراحتی  "ه   پتژوهش حاضتر

 یهاستتؤالو  استتت "ستترامیک درستتی رشتتتهدر برنامه ایحرفتتهاخالق
 یهامؤلفتتهتلفیتتق  چتتارچوب مفاتتومی -1از: تحقیتتق عبتتارو استتت 

توافق نظر  -2؟ ک ا  است درسی رشته سرامیکدر برنامه  ایحرفهاخالق
در ارتباط با  رشته سرامیک  هنرآموزانو    10رییی درسیمتخووان برنامه

 آن تا چه ان ازه است؟ یهامؤلفهو  مفاومی ناس  بودن چارچوبتم 

 

 روش 
حقیتق آمتاری تجامعه    .و ه   آن کاربردی است  کیفیپژوهش از نوع  
رشتته درستی  رییان درستی دارای تجربته در تت وین برنامهشامل برنامه
ستازمان   ایحرفتهورییی درستی فنیکه در شتوراهای برنامته  سرامیک

و هنرآمتوزان رشتته  ان همکتاری داشتته رییی آموزشیپژوهش و برنامه
به دلیتل کتم بتودن حجتم  های آماری تحقیقباشن . نمونهمیسرامیک  

ر متخووتتین حتتوزه فتتن 7از هم تتی عبتتارو بودنتت   عتته آمتتاریجام 
 یآورجمتع.  رشته سترامیکدر    هنرآموزاننفر    17  یو هم   درسیبرنامه
دریافتت   همننتیناز دو طریق مطالعه منابع مرتبط و    ازیموردنهای  داده

از طریتق  و  هتای نمونته تحقیتق بته روش تکنیتک دلفتینظراو اروه
پت  از تحلیتل به صورتی که رفت.  صورو ا  ،محقق ساخته  نامهپرسش
شتتامل منتتابع بتته زبتتان فارستتی و زبتتان ان لیستتی،  موردمطالعتتهاستناد 
در رشتته   ایحرفتهاخالقدرستی  مترتبط بتا چتارچوب برنامه  یهامؤلفه

محقتق  نامهپرستشاطالعاو حاصل مبنای طراحی   .ش   احوا  سرامیک
کته بته هتای نمونته تحقیتق برای دریافت نظتراو اروه  ایساخته رتبه
. روایتی قترار ارفتت ،در ایتن تحقیتق بودنت  ای پانل دلفیعبارتی اعض

مرتبط با پژوهش حاصتل و  نظراناز صاح نفر  10از طریق   نامهپرسش

نظتراو  شت .  ییتأ( α=83/0) پایایی آن نیی با استفاده از آزمون کرونباخ
و پ   آوری ش جمع نامهپرسشاز طریق در دور اول اعضای پانل دلفی  

بترای اعضتاا ارستال شت . بتا تحلیتل دوبتاره ، تع یل نظتراو  از اعمال
 میتیان ،کنت الوآزمتون دبلی های حاصل از دور دو  دلفی به کمکداده

 آم . به دست  موردبررسیهای اروه اجماع نظر

 

 هایافته
حاصتل از تحلیتل محتتوای هتای یافتته اول سؤالدر ارتباط با پاسخ به 

 دور اول موردبررسیهای دریافت نظراو اروهمنابع فارسی و ان لیسی و  
عناصتر قتی، یدرستی تلفبرنامه  چارچوبشامل اجیای    این پژوهشدلفی  
در رشتتته  ایحرفتتهاخالق یهامؤلفتتهرامیک، درستتی رشتتته ستتبرنامه

درسی عناصر برنامه  هایسرامیک، رویکرد تلفیق، سطو، تلفیق و ویژای
 .(1شماره ج ول ) ش ابیم ای حرفهاخالق یهامؤلفهدر تلفیق 
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، حاصل از دریافت درسی رشته سرامیکدر برنامه  ایحرفهاخالق یهامؤلفهچارچوب مفهومی تلفیق  یهاگزاره : 1جدول 

 دور اول نظرات اعضای پانل دلفی در 

 گزاره ها مولفه ها 

  
 

نظر تع یل  از  دپ   دو   دور  در  تلفیق  لفی،او  مفاومی  چارچوب 
برنامه حرفهاخالق  یهامؤلفه در  سرامیکای  رشته  اجماع    با  درسی 

 . (1ن اره )  اعضای پانل دلفی حاصل ش 
مییان توافق نظر اعضای پانل از طریق    ،دو   سؤال   با رابطه  درهمننین  

محاسبه،  دلفی  دو دور    و در  ش کن ال محاسبه  آزمون دبلیو  ضری   در 
 .(27) آم  به دست 7/0کن ال تمامی مقادیر با تر از مق ار دبلیو توافق
 

 ثبح
پ  از تع یل نظراو در دور دو  دلفی، اجماع اعضای پانل دلفی حاصل  

به اجیای چارچوب اضافه ش .    یبا دستکه ایاره اسناد     یترتنیابه ش   
برنامه عناصر  بخش  در  اعضاهمننین  سرامیک،  رشته  پانل درسی  ی 

محیط یادایری و همننین تجاییاو   عنوانبهفضا    ش ن  اضافهدلفی بر  
داشتن  و در     یتأکعنور مام در برنامه درسی رشته سرامیک    عنوانبه

بار  مؤلفه،  ایحرفهاخالق   یهامؤلفهبخش   و  و هکارآم ی  ح    وری 
و  11یاچن رشته های اروه تحقیق رویکرد  انوا  اضافه ش . نمونه   مؤلفه
وسیعزهوح و همننین   عنوانبه   را  12های  نمودن   انتخاب  تلفیق  رویکرد 

از به شکل ترکیبی  شایست ی  ماارو31دانش  اجیای  ن رش  14،  به    15و 
 سطو، تلفیق اضافه ش .

  توافق   دهن هنشان ضری  هماهن ی کن ال    محاسبهر حاصل از  ظتوافق ن
اجیای    هلفمؤضرای  برای  بود.    هامؤلفهنظر با ی متخووان در همه  

با   درسی  مؤلفه  ؛768/0اویه،    8چارچوب  برنامه  اویه،    5با    عناصر 
سطو،    مؤلفه  ؛857/0  ،اویه  5با    یاحرفهاخالق    یهامؤلفه؛  784/0

های  و ویژای  895/0،  هیاو  3رویکرد با    مؤلفه؛  839/0  اویه،  4تلفیق با  
برنامه با  عناصر  سطح  ؛  836/0اویه،    35درسی    0001/0  یمعناداردر 
 محاسبه اردی . 

اجیای    دادن  قرارمبنا   از  آموزش ترکیبی  شایست ی و  بر  مبتنی  آموزش 
ن رش و  ماارو  دانش،  شامل  ویژای  شایست ی  این  از  طراحی  های 

نتایو    باش یم چارچوب   ایاره  آم هدست بهو  با دستی با  اسناد  های 
فنی،ازجمله   تربیت  و  آموزش  جامع  نظا   ماارتی  حرفه  قانون  و  ای 

برنامه1396) ملی(،  در    (26،  25،  20،  19)  تحقیقاوو    (1391)  درسی 
عناصر  ارتباط   ویژایبرنامهبا  و  تلفیقی  درسی  برنامههای  درسی 

با  حرفهوفنی و  با  در    (15-9)  مطالعاوای   یهامؤلفهارتباط 
 یی و همخوانی دارد.  همسو ایحرفهای و آموزش اخالقحرفهاخالق 
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با استفاده از چارچوب  رییان درسی رشته سرامیک  برنامه  شودیم پیشنااد  
برنامه را  م کور،  تلفیقی  تلفیق    یااونهبهدرسی  فراین   نماین  که  ت وین 

استان ارد    ایحرفهاخالق   یهامؤلفه شایست ی،  استان ارد  سطو،  در 
  ارتباط و تعامل سطو، مختل  با رعایت  درسی  ارزشیابی و عناصر برنامه

ا صورو  آن  اجیای  و  و  نتایو یرد  بررسی  و  آزمایشی  اجرای  از  پ  
 یاب . ارزشیابی از آن، در صورو نیاز بابود 

 

 

 
 درسی رشته سرامیک در برنامه ایحرفهاخالق هایلفه ؤچارچوب مفهومی تلفیق م: 1نگاره 
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 گیرینتیجه
روش بترای آمتوزش موضتوعاو   نیمتؤثرترروش تلفیقتی،    کهییازآنجا

 ای در رشتتهحرفهتبط با زن ای است، آموزش مطلوب اخالقواقعی و مر
 یهامؤلفتتهستترامیک نیازمنتت  طراحتتی چتتارچوب مفاتتومی تلفیتتق 

کته در آن طوریباش  بهدرسی رشته سرامیک میای دربرنامهحرفهاخالق
درسی مشخش در ت وین برنامه  را اریتأث  یهامؤلفهمبنایی و    یهامؤلفه

ای در رشتته حرفتهاخالق  یهامؤلفهش ه باش . چارچوب مفاومی تلفیق  
 یهامؤلفتتهستترامیک شتتامل منطتتق، محتت وده و قلمتترو، کتتارکرد، 

هتای هریتک از ای، رویکرد تلفیق، سطو، تلفیتق، و ویژایحرفهاخالق
ستطو، تلفیتق شتامل تلفیتق درسی رشته سرامیک است.  عناصر برنامه

ای در سطح اجیای شایستت ی، ستطح استتان ارد حرفهقاخال  یهامؤلفه
شایستتت ی حرفتته، ستتطح استتتان ارد ارزشتتیابی حرفتته، ستتطح عناصتتر 

های نمونه بر ظر اعضای اروه. اجماع ناستدرسی رشته سرامیک  هبرنام 
های درویکر عنوانبه وسیع یهاو حوزه یاچن رشتههای دانتخاب رویکر

هتای یتادایری، انمن ستازی، فعالیتاه ا  تو  تلفیق و همننین انتخاب
عناصتتر  عنوانبته محتتوا، استتان اردهای فضتا و تجایتیاو و ارزشتیابی

 بته توجته بتا. ت وین هریک از عناصتر آم  به دست  درسی تلفیقیبرنامه
برنامته درستی ملتی و همننتین   خوتوصبههای اسناد با دستی  ایاره
ای اختالق حرفته  یاهمؤلفتها  ارتباط بت  عناصر درهای هریک از  ویژای
 .   ردیایم صورو  

 

 مالحظه های اخالقی
ای حرفتهبته اصتل اخالق  مورداستتفادهدر مقاله حاضر با معرفی منتابع  

آثار محتر  شمرده شت ه   مؤلفانداری علمی توجه و حقوق معنوی  امانت
 .است
 

 هنام واژه
 Ceramic branch.1 رشته سرامیک 

2.Technical and Vocational Student 

  ی فنی و حرفه ای هنرجو

 Professional ethics .3 ای حرفهاخالق

 Conceptual framework.4 چارچوب مفاومی 

  Curriculum .5 درسی برنامه

 Scope.6 قلمرو

7.Occupation competency standard 

  استان ارد شایست ی حرفه 

 Occupation evaluation standard.8 استان ارد ارزشیابی حرفه 

  Integrated curriculum .9 برنامه درسی تلفیقی 

 10. Curriculum planning experts 

 ه رییی درسی متخووان برنام

  Multi-disciplinarily .11 ی اچن رشته 

 Extensive areas .12 های وسیع حوزه

 Knowledge .13 دانش 

 Skill .14 ماارو 

 Attitude .15 ن رش
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