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 "آموزش مبتنی بر شایستگی"رویکرد 

Competency Based Training (CBT) 
 

 

 

 

  (ILOالمللی آموزش، سازمان جهانی کار)بینمرکز  منبع:

 ای می باشد.های فنی و حرفهکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه
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 "آموزش مبتنی بر شایستگی"رویکرد   

Competency Based Training (CBT) 

دف کامال قابل هاکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سرعت رو به گسترش است و با توجه به کشور این رویکرد در 

ست و هر کشور با دیدگاهی انعطاف و انطباق و مورد تایید سازمان جهانی کار است. بنابراین، نگاه ایستا و استاتیک به آن اشتباه ا

ی یادگیری و آموزشی  توجه به شرایط بومی خود و تغییرات سریع در زمینه فن آوری هاپویا و دینامیک می تواند این نظام را با 

 بکار بندد.

 رح ذیل می گردد:شمولفه اصلی و چندین مولفه فرعی به  23زمینه اصلیِ  عملیاتی؛  5در این رویکرد، چرخه آموزش شامل 

 الف( تجزیه و تحلیل نیازها و الزامات آموزشی

 ستگیعیین و آنالیز استانداردهای شای. شناشایی، ت1-الف

 سازماندهی الگوهای کاری برای شناسایی و تعیین استانداردهای شایستگی .1

 شناسایی و تعیین اجزا اصلی و فرعی شایستگی .2

 تشریح اجزا اصلی و فرعی شایستگی .3

 . ارزیابی نیاز های آموزشی در حوزه جغرافیایی2-الف

 جغرافیاییتحلیل تقاضا برای آموزش در حوزه  .1

 تحلیل فرصت های آموزشی موجود در حوزه جغرافیایی .2

 تعریف نیازهای آموزشی در حوزه جغرافیایی .3

 . تحلیل خصوصیات جمعیت هدف برای یک برنامه آموزشی3-الف 

 کت آنهاتخمین تعداد افرادی که به برنامه آموزشی بالقوه عالقه مند اند و تحلیل قابلیت مشار .1

 جمعیت هدفتحلیل خصوصیات عمومی  .2

 تحلیل سطح تحصیلی و خصوصیات فرهنگی جمعیت هدف .3
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 . تحلیل منابع موجود و مشکالتی که بایستی در طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی   4-الف 

 رفع گردند.               

 تحلیل منابع انسانی موجود برای طراحی واجرای یک برنامه آموزشی .1

 برای طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی تحلیل منابع تجهیزاتی و مالی موجود .2

 تحلیل منابع اطالعاتی موجود برای طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی .3

 شناسایی مشکالتی که در طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی باید مورد توجه قرار گیرند. .4

 ب(  طراحی برنامه های آموزشی      

 یادگیری/آموزشیآموزش برای یک برنامه الگوهای . انتخاب 1-ب

 احتیاجاتی و مقرراتی که هنگام انتخاب الگوها به حساب می آیند. .1

 انتخاب الگوهای آموزش  .2

 . تعریف اهداف، پیش شرط ها، محتوا و دیدگاه های یادگیری یک برنامه آموزشی2-ب

 تدوین اهداف کلی برنامه آموزشی .1

 تعریف اهداف خاص وتعیین پیش نیازهای برنامه آموزشی .2

 محتوای یک برنامه آموزشی انتخاب .3

 تعریف شیوه های تدریس/ یادگیری برنامه آموزشی .4

 ش و رسانه های یادگیری و راهبردهای ارزیابی یادگیری برای برنامه آموزشی . انتخاب رو3-ب

 و(ر -در -حضوری)رو         

 انتخاب روش ها و رسانه های یادگیری مورد استفاده در برنامه آموزشی حضوری .1

 ناختی برای برنامه آموزشی حضوریش -راهبردهای انگیزشی و فراطراحی  .2

 طراحی راهبرد و ابزارهای ارزیابی تکوینی مورد استفاده در برنامه آموزشی حضوری .3

 طراحی راهبرد و ابزارهای ارزیابی پایانی مورد استفاده در برنامه آموزشی حضوری .4

 مدت زمان آن جمع بندی و نهایی کردن طراحی برنامه آموزشی و تخمین .5
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 . انتخاب روش و رسانه های یادگیری و راهبردهای ارزیابی یادگیری برای برنامه آموزشی 4-ب

 دور( -ضوری)یادگیری از راهح -غیر         

 ضوریح -انتخاب روش ها و رسانه های یادگیری مورد استفاده در برنامه آموزشی غیر .1

 حضوری -استفاده در برنامه آموزشی غیر طراحی راهبرد و ابزارهای ارزیابی تکوینی مورد .2

 حضوری -طراحی استراتژی های ارزیابی نهایی و تجهیزات مورد استفاده در برنامه آموزشی غیر .3

 ضوریح -تعیین پارامترهایی برای مدیریت فرآیند یادگیری در برنامه آموزشی غیر .4

 ضوریح -رای آموزش غیرضوری و تخمین زمان مورد نیاز بح -طراحی نهایی برنامه یادگیری غیر .5

 باربخشی به برنامه آموزشی حضوری. اعت5-ب

 حضوریاعتباربخشی به پیوستگی بین مولفه های گوناگون طراحی شده برای برنامه آموزشی  .1

رای برنامه باعتباربخشی به درست بودن روش و رسانه های یادگیری و راهبردهای ارزیابی  طراحی شده  .2

 آموزشی حضوری

 ضوریح -شی به برنامه آموزشی غیر. اعتباربخ6-ب

 حضوری -غیراعتباربخشی به پیوستگی بین مولفه های گوناگون طراحی شده برای برنامه آموزشی  .1

رای برنامه باعتباربخشی به درست بودن روش و رسانه های یادگیری و راهبردهای ارزیابی  طراحی شده  .2

 حضوری -آموزشی غیر

 حیط یادگیریج( طراحی، تهیه و تولید رسانه و م

 . طراحی، تهیه و ارزیابی پودمان های آموزشی/یادگیری مبتنی بر شایستگی1 -ج

رعی فطراحی کردن ساختار یک پودمان آموزشی/ یادگیری و مولفه های آن بر اساس اجزا اصلی و  .1

 شایستگی مورد نظر

ی و فرعی اجزا اصلتهیه و تدوین مولفه های گوناگون یک پودمان آموزشی/ یادگیری همراه با تشریح  .2

 شایستگی 

 ارزیابی کیفیت پودمان آموزشی/ یادگیری .3
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 . طراحی و تهیه رسانه های معمولی یادگیری  2 -ج

 طراحی و اعتباربخشی به یک راهبرد برای رسانه های معمولی یادگیری .1

 انتنخاب و متناسب سازی رسانه های معمولی یادگیری .2

 یادگیری چاپی، سمعی و بصری طراحی، تولید و اعتباربخشی به رسانه های .3

 هیه و اعتباربخشی به منابع نوآورانه آموزش/ یادگیری برای یک برنامه آموزشی. طراحی، ت3 -ج

ده در ( قابل استفاICTشناسایی خصوصیات و پتانسیل فنی در خصوص فنآوری اطالعات و ارتباطات) .1

 آموزش 

 وری و یا ترکیبیمناسب برای یک برنامه آموزشی حضوری، غیرحض ICTانتخاب  .2

برنامه  برای یک ICTبه منابع آموزشی/ یادگیری مبتنی بر   اعتباربخشیطراحی، مدیریت توسعه و  .3

 آموزشی حضوری، غیرحضوری و یا ترکیبی 

 ( VLE. طراحی و تدوین محیطی مجازی برای یادگیری)4 -ج

 برای یک برنامه آموزشی VLEانتخاب یک برنامه نرم افزاری مناسب جهت ایجاد  .1

ر یک دهمراه با راهبردهایی برای روش تدریس)پداگوژی( و تکنیک های اجرا  VLEطراحی و توسعه  .2

 برنامه آموزشی

 از جمله ابزار پداگوژیکی و مدیریتی VLEاعتباربخشی به  .3

 د( انتقال برنامه های آموزشی)اجرا(

 . طرح و برنامه ریزی برای اجرای یک برنامه آموزشی حضوری1 -د

 برنامه برای جلسات یک برنامه آموزشی حضوریتهیه طرح و  .1

 تهیه مواد و رسانه های اموزشی برای آموزش حضوری .2

 سازماندهی محیط های یادگیری در آموزش حضوری .3

 . طرح و برنامه ریزی برای اجرای یک برنامه آموزشی غیرحضوری2 -د

 آموزشی غیرحضوریتحلیل برونداد ها و آماده سازی ساختار برای یک دوره  .1
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 طرح و برنامه ریزی راهبردهای پشتیبانی و فعالیت های یادگیری غیرحضوری .2

 آماده سازی اطالعات پیش از دوره مواد  یادگیری تکمیلی .3

 بررسی و آزمودن محیط های یادگیری غیرحضوری .4

 سهیل سازی یادگیری در آموزش حضوریت. 3 -د

 ایجاد روابط خوب کاری در آموزش حضوری .1

 ر آموزش حضوریتسهیل سازی یادگیری د .2

 نظارت و پایش بر فرآیند یادگیری در آموزش حضوری .3

 . تسهیل سازی یادگیری در آموزش غیرحضوری4 -د

 ایجاد روابط خوب کاری در آموزش غیرحضوری .1

 پشتیبانی فرآیندهای یادگیری فردی یا گروهی در آموزش غیرحضوری .2

 نظارت و پایش بر فرآیند یادگیری در آموزش غیرحضوری .3

 ارزیابی توفیق فردی شایستگی. 5 -د

 رسیدن و توافق با طرحی برای ارزیابی عملکرد .1

 جمع آوری مستندات عملکرد و قضاوت با استفاده از شاخص ها ی عملکرد .2

 تصمیم گیری در خصوص عملکرد و ارائه بازخورد .3

 ه( ارزشیابی برنامه های آموزشی

 یابی کیفیت یک برنامه آموزشی. ارزش1 -ه

 پاسخ گویی یک برنامه آموزشی به نیازهای آموزشی تعیین شدهتعیین میزان  .1

 همقایسه کیفیت یک برنامه آموزشی با موارد تعریف شده در استاندارهای از پیش تعیین شد .2

 یابی اجرای یک برنامه آموزشی. ارزش2 -ه

 ارزیابی میزان پیوستگی بین طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی .1
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 کنندگان از یک برنامه آموزشیارزیابی میزان رضایت شرکت  .2

 . ارزیابی نتایج یک برنامه آموزشی در بازار کار3 -ه

 تشخیص نیاز به ارزیابی یک برنامه توسعه منابع انسانی .1

 ارانتخاب دیدگاه های روش شناختی به منظور ارزیابی تاثیر یک برنامه آموزشی بر بازار ک .2

 امه آموزشی بربازار کارطراحی برنامه ای به منظور ارزیابی تاثیر یک برن .3

 رزیابی هزینه های یک برنامه آموزشی. ا4-ه

 تحلیل هزینه های یک برنامه آموزشی .1

 تحلیل ارتباط هزینه/ سود یک برنامه آموزشی .2

 تحلیل ارتباط هزینه/ اثربخشی یک برنامه آموزشی .3
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 یستگیبر شا یآموزش مبتن" کردیرو

Competency Based Training (CBT) 

 

 

  (ILOالمللی آموزش، سازمان جهانی کار)مرکز بین منبع:

 

 

 ای می باشد.های فنی و حرفهکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

1399 


