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  کیفیت ارتقاء و آموزشی های فنّاوری جایگاه بررسی
 آموزی مهارت حیطۀ در آن

 1طوسی امیرسهیل

  چكیده
 آموزشی یمحتـوا و مربی ،فراگیر اصلی جزء سه آموزی مهارت و میرس غیر آموزش نظام در

 ور در رو ارتباط صورت به آموزشی کارگاه در مربی های فعالیت و گیرند می قـرار توجـه مـورد
 بايد آموزش که است حالی در اين است. يـادگیری ايجـاد منظـور هبـ فراگیران با حضوری و

 حضوری، و رو در رو ارتباط بر عالوه و باشـد يـادگیری هدفمند های فعالیت تمام ۀدربرگیرند
 های قابلیت ساير و مجازی يادگیری دور، راه از آموزش نظیر ديگری های روش از تواند می
 بازارکار و صنعت بخش در آموزی مهارت و ای حرفه و فنی های آموزش .کند استفاده انهاورفنّ

 آموزشی های نظام سـاير بـا ای حرفه و فنی آمـوزش نظام چنینمه .دارند فراوانی اهمیت
 اطالعات و آموزشی های اوریفنّ توسعۀ نیز و آموزی مهارت نظـام ۀتوسـع با دارد. هايی تفاوت

 یمحتوا و فراگیر ،ربیم شامل محور کالس آموزش نظام سنتی ارکان بر عالوه ،ارتباطات و
 توجه مورد مهارت آموزش نظام چهارم جزء عنوان به ديگری اساسی جزء بايستی ، آموزشی

 و "کرونباخ" آلفای روش از حاصل نتايج به توجه با ،شـده انجـام پژوهش در گیرد. قرار
 و فنی آموزشی مراکز در عملی و نظری آموزش یفیتک سطح ارزيابی و "لیکرت " مقیاس
 کیفیـت ارتقـای و آموزش نظام چهارم جزء تقويت ،آزاد آموزشگاههای و ای حرفه

 اصلی محور است. شده پیشنهاد ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ از اسـتفاده بـا آموزی مهارت
 ای حرفه ضبط ،آموزشی هایمحتوا ۀارائـ و تنظـیم در دقـت تحقیق ايـن پیشنهادی راهکارهای

 محتوای گذاری اشتراك به و نگهداری سازی، ذخیره ، آموزشی ایمحتو تصويری و صوتی
 الکترونیکی صورت هب آموزشی یمحتوا به مجاز افراد مداوم دسترسی امکان ايجاد و شده ارائه

 .است ارتباطـات و اطالعات های اوریفنّ های قابلیت از استفاده با
 

 و اطالعات اوریفنّ آموزی، مهارت آمـوزش، کیفیـت ،ای حرفه و فنی آموزش :کلیدی انواژگ
 .ارتباطات
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 مقدمه

 قرن از يادگیری ـ ياددهی های روش و آموزشی های اوریفنّ تتحوال و پیدايش روند
 .است بندی تقسیم قابـل 1 جـدول شـرح به دوره سه به حال زمان تا بیستم

 
 آموزشی های اوریفنّ تحوالت و ایشپید روند(. 1) جدول

 سوم دوم اول دوره
 بعده ب 1990 از 1960تا 1980 1950تا 1900 زمانیۀ محدود

 ساختارگرايی گرايی شناخت رفتارگرايی رويکرد

 تحوالت
 تولید و ساخت
 آموزشی وسايل

 نگرش
 سیستمی

 های اوریفنّ سريع پیشرفت
 اطالعات و ارتباطات

 
 های روش ظهور باعث ارتباطات و اطالعات اوریفنّ سترشگ میالدی، 90 ۀده از 

 برای آموزشی محتوای ۀارائ جديد های نظام ايجاد و آموزش بـه دسترسـی جديـد
 مداوم شدن تر تکمیل است. نموده رشد آموزشـی تقاضـاهای انواع به پاسخگويی

 اين های ریکارب بـا آشـنايی و کـارگیری بـه سـهولت الکترونیکـی، قطعات و وسايل
 افـزايش بـا همـراه آنهـا يکپـارچگی و نقـل و حمل قابلیت ها، هزينه کاهش تجهیزات،

 بشر راختیا در را جديد های فرصت از وسیعی طیف آموزشی، های نظام پذيری انعطاف
 کارآمد و مترقی يافته، توسعه های نظام ايجاد به بايد تغییرات ايـن . اسـت داده قـرار

 ـ ربیم میان بیشتر ارتباط امکان آموزشـی جديد های اوریفنـّ شـود. هیمنت آموزشی
 را آنهـا میان آموزشی ۀرابط و آورد می وجود به را کارآموز ـ کارآموز ارتباط و کارآموز

 آن، سريع گسترش و ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ امروزه، .سازد می پايدار و آسان
 و ها داده نشـر و کـارگیری هب نگهداری، ولید،ت ۀشیو در اساسی تغییرات موجب

 و اطالعات های اوریفنّ آثـار ۀزمینـ در پـژوهش نتـايج .اسـت دهش اطالعـات
 تثبیـت و تمـرين بـرای هـا اوریفنّ ايـن کـارگیری هبـ کـه دهد می نشان ارتباطات

 شنیدن نظیر پايه های مهارت . است مؤثر و مثبت کامالً آموزی مهارت ۀحیط در ها آموخته
 تـأثیر تحـت تواند می خالقیت و تحلیل درك، نظیـر تفکـر هـای مهارت و کردن بیان و

 تکرار و تمرين در اطالعات اوریفنـّ کـارگیری هب .شـود تقويـت اطالعـات اوریفنـّ
 يـك تـا حتـی مهارتی آمـوزش زمـان که شود می موجب شده ارائه آموزشی محتوای

 موجـب توانـد مـی ارتباطات و اطالعات های یورافنّ کارگیری هب ابد.ي تقلیل سـوم
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 مردم زندگی کیفیت ی ارتقا و کارآفرينی ، شغلی ، آموزشی های فرصـت بـه دسـتیابی
 .سازد فراهم را بیشتر اطالعات بـه دسترسـی قابلیت و شود مربیان( و )کارآموزان
 ـ يـاددهی و تـدريس نوين های روش به دستیابی برای پژوهش و تحقیق امروزه،
 الزامات از يکی ابتکاری و خالق راهکارهای از استفاده و مـؤثر و مفیـد يـادگیری

 و مهارتی آموزش رويکرد با يادگیری ـ يـاددهی های روش است. آموزشی های نظام
 :است زير شرح به هايی ويژگی دارای آن مستمر يادگیری
 ها آگاهی و دارند توجه کارآموزان زندگی های تموقعی و عاليق دانش، به مربیان 

  .دهند می قرار آموزش مبنای را آنها هـای تجربـه و
 کنند می مديريت و تسهیل را يادگیری اطالعات، انتقال بر تمرکز جای به مربیان.  
 دارند توجه تجربه و تفکر بر مبتنی يادگیری به نیاز بر مربیان. 
 زمـانی جـداول حسب بر تواند می يادگیری که ددارن توجه کارآموزان و مربیان 

 د.گیر صورت آموزشی های محیط در و منعطـف
 و محـور منبـع يـادگیری محیط بهتر، آموزش برای ای حرفه و فنی آموزش مراکز 
 .دهند می قرار مربیان و کارآموزان اختیار در را دسـترس قابـل
 ترکیبـی های رسانه و ای نهرسا چند طريق از آنها آموزشی خدمات از استفاده 

  .شود می حمايت ترکیبی( و الکترونیکی دور، راه باز، رو، در رو و )کالسـی
 تا شود می ايجاد محور کارآموز و مستقل يادگیری و مطالعه های فرصت 

 بیاموزند. را ای حرفه هر و وقت هر جا، هر فعـال طور هب کارآموزان
 يادگیری ـ ياددهی مراحل تمام در شیآموز جديد یها اوریفنّ از گیری هرهب 

 تقويت سويه چند ارتباطات برقراری بـا يه سـو يـك ارتباط نتیجه در و اسـتفاده
 .شود می

 تدريس در غالب و مناسب روش ، آموزشی یمحتوا روی در رو و حضوری ۀارائ
 کـه اسـت شده ايجاد توقع اين ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ تکامل با است.

 های ويژگی با مستمر ۀاستفاد و بازسازی سازی، ذخیره قابل آموزش اصلی حتوایم
 و توجه سو، يك از امروزه، .کند فراهم کارآموزان و مربیان برای را زمانی و مکانی
 در خـاص طـور هبـ ای حرفه و فنی آمـوزش نظام و عام طور هب آموزشـی نظام به تمرکز

 ديگـر، سـوی از و اسـت پژوهشگران تأکیـد ردمـو وری، بهـره افـزايش راسـتای
 ای حرفه و فنی های رشته فراگیران يادگیری های سـبك بـین دار معنـا اخـتالف وجـود
 (حرکتـی / جنبشـی) عملیاتی ای حرفه و فنی های رشته در غالب سبك و اثبات

 چهـار رد ای حرفه و فنی آموزش در الزم تغییرات امروزه. اسـت شـده داده تشـخیص
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 بـا آمـوزش محتـوای و صـنعت با همکـاری آمـوزش، فرايند آموزشـی، محـیط ۀزمینـ
 .است توجه مورد اطالعات یراوفنّ جمله از نوين های اوریفنّ ظهـور بـه توجـه
 کالس( )سیستم آموزش اصلی رکن سه يادگیری ـ ياددهی سنتی نظام و آموزش در
 با که صورتی در گیرد. می قرار توجه مورد یآموزش یمحتوا و فراگیر ،ربیم شامل

 کارآموزان با متقابل عملی صورت به ربیم های فعالیت آموزشی، یها اوریفنّ پیشرفت
 و رو در رو ارتباط کارگیری هب با کالسی سنتی آموزش تداعی يادگیری، ايجاد منظور به

 در يادگیری جاداي برای که هدفمند های فعالیت تمام شامل بايد آموزش است. حضوری
 از بايد آموزشی های فعالیت رو، در رو ارتباط بر عالوه باشد. گیرد، می صورت فراگیر
 راديويی، اينترنتی، تلفنی، ارتباطات مجازی، آموزش دور، راه از آموزش یها شیوه

 در ند.گیر صورت مکمل يا ترکیبی منفرد، های صورت به ای ماهواره و تلويزيونی
 های فعالیت که است اين مهـم اصـل يـادگیری ـ يـاددهی فرايند و آموزش
 و ابزارهـا بـا ( )يادگیرنده فراگیر عمل و رفتار در تغییر ايجاد هدف با آموزی مهارت

 يادگیری آموزی مهارت يا و ای حرفه و فنی های آموزش در .شوند انجام روز امکانات
 و ها شیوه از بايد کار اين که است کارآموز بالقوه رفتار و عمل در تغییر معنای به

 برخی دچار عام، طور به آموزش موضوع امروزه، پذيرد. صورت مختلف های روش
 .است شده زير شرح به ،مهم تحوالت
  ؛ محور محتوا محور/ مربی آموزش جای هب محور فراگیر آموزش 
 انفرادی؛ يادگیری تجارب و آموزشی محتواهای از استفاده افزايش 
  ؛آموزش محتوای انتقال به نسبت يادگیری فرايندهای موزشآ بر کیدأت  
  ؛ای رسانه ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ کارگیری هب سريع گسترش 
 افزار سخت کارگیری هب و طراحـی در يادگیری ـ ياددهی عوامل بیشتر مشارکت 

 ؛ای رايانه افزارهای نرم و
  بـه  میئدا دسترسـی و سـتفادها بـه توجـه با کارآموزان از انتظارات افزايش 
  ؛ای چندرسانه يـادگیری منـابع
 آموزشی؛ اوریفنّ حمايتی ابزارهای از استفاده بر مبنی فراگیران انتظارات افزايش 
  آموزشی محتوای و کارآموزان بین بیشتر تعامل بر کیدأت. 
 رورتضـ ،مهارتی آمـوزش ۀزمینـ در گسـترده تحـوالت و تغییـرات بـه توجـه بـا

 و کارايی کیفیت، ارتقای منظور به آموزشی نوين های اوریفنّ و رويکردها از مندی بهره
 اساس بر .است شده مضاعف ای حرفه و فنی های آموزش و آموزی مهارت ،اثربخشی

 اساسـی عنصـر سه ترکیـب شـامل ای حرفه و فنی آموزش سنتی، رويکرد در 1 شکل
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 يـك در عناصـر ايـن عملـی ۀزمینـ کـه سـتا وزآم کار و ربیمـ ،آموزشی ایمحتـو
  .شود می فراهم کالس( )سیستم آموزشی سیسـتم

 
 بیرونی محیط                                              بیرونی محیط

 
 
 

 
  

 ای حرفه و فنی آموزش سنتی نظام در کالس ارکان (1) شكل 
 

 ،کارآموز و ربیمـ ،آموزشی ایمحتـو لیاص رکن سه بر عالوه ،2 شکل اساس بر
 بايد که آموزشی نوين های اوریفنّ ،مهارتی آموزش جديـد نظـام در ديگـر مهم رکن

 ای حرفه و فنی آموزش کیفیت ارتقای در چهارم رکـن عنوان به آن نقش و اهمیت
 و اطالعات های اوریفنّ قرارگیرد. ای حرفه و فنی آمـوزش نظـام انمدير توجه مورد

 اقتصادی، یها جنبه که است امروزی ۀجامع اخیـر هـای اوریفنّ فراگیرترين از ارتباطات
 یها زمینه در آن گسـترش باعـث آن  میعمـو و آسـان کاربرد و  میسرگر رفاهی،
 های آموزش نظام که حالی در است. شده خدماتی و تولیدی اجرايی، علمی، مختلف

 و آموزشـی هـای فعالیت ساير به نسبت ايران، کشور در آموزی مهارت و ای حرفه و فنی
 و آمـوزش کیفیـت ءارتقـا بـرای را هـا اوریفنّ ايـن از  میک تأثیرپـذيری پژوهشـی،

 و ای حرفه و فنی های آموزش ايران کشور در است. داشته آموزی مهارت نظـام ۀتوسـع
 یمحتوا و کارآموز ،بیر)م کالس ۀدهند تشـکیل سـنتی رکن سه به هنوز آموزی مهارت

 .است متکی (آموزشی
 

 
 بیرونی محیط                                                    بیرونی محیط  

 
 

 
 ای حرفه و فنی آموزش نظام برای پیشنهادی ارکان(. 2) شكل

 مربی

 محتوای  آموزشی کارآموز

 وزکارآم

  محتوای آموزشی 

 های جدید آموزشی اوریفنّ
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 و فنی یها رشـته کارآموزان از نظرخـواهی و پیمايش بر تکیه با پژوهش اين در
 و ها روش شناسی آسیب با ای حرفه و فنی آزاد های آموزشگاه از تعدادی یا حرفه

 ای حرفه و فنی آموزش نظام ۀتوسع و تقويت برای راهکارهـايی ،آموزش های اوریفنّ
 .است شده پیشنهاد و ارائه

  پژوهش شناسی روش
 ۀمطالع سیستمی، رويکرد شامل ترکیبی ماهیت دارای پژوهش اين 1شناسی روش
 ايـن شناسـی روش اصلی تکیه است. پیمايش و مطالعات کیفی تحلیل ی،اسناد

 های تفاوت ابعاد بررسی و ای حرفه و فنی آموزش نظـام مبـانیۀ مطالع ،پـژوهش
 آموزشگاههای از تعدادی و ای حرفه و فنی آموزش مراکز در دروس ۀارائ های اوریفنّ

 شـامل پـژوهش ايـن اریآمـ ۀجامع است. گذشته سال در ای حرفه و فنی آزاد
 و فنی آزاد آموزشگاههای از تعدادی در که است ای حرفه و فنی یها رشته کارآموزان

 ای حرفه و فنی آموزش مراکز و (بهبود و اصالح هدف ۀجامع عنـوان بـه) ای حرفه
 ای حرفه و فنی آموزش فنون و ها روش نظر از (مترقی و يافته توسـعه ۀجامع عنـوان ه)ب

 و فنی یها رشته کارآموزان از نفر 35 اتنظر و ها ديدگاه آماری، ۀجامع بین از .شدبا می
 ای حرفه و فنی آموزش مراکز و ای حرفه و فنی آزاد های آموزشگاه در که ای حرفه

 و گردآوری میدانی، ۀمطالع فرايند در تحقیق، یها نمونه عنوان هب ،اند ديده آموزش
 و گیـری نمونـه  میعل اصـول رعايت با تحقیق یها مونـهن انتخـاب . اسـت شده استفاده
 مجاز اشتباه و خطا %10حداکثر و اطمینـان %95 معیارهـای بـا نمونـه حجـم تعیـین
 کیفـی متغیرهـای برای ها نمونه حجم ۀمحاسب فرمول اساس بر است.

(n = z^2.p.q / d^2)آمده دست هب 35 ها نمونه کل تعداد آماری، ۀجامع ويژگی و 
 .است
 :n تحقیـق، هـدف ۀجامعـ کـل در ها نمونـه تعـداد n = z2.p.q / d2 = 35 بـا 

 نرمـال متغیـر مقـدار d = 0.10، :z و z = 1.96 و p = 0.90 و ،q = 0.1 مفروضـات
 با باز یها مصاحبه بر عالوه . مجاز اشتباه میزان d: و %95 اطمینان ضريب با متناظر
 در آموزی مهارت فراينـد و آموزشـی نظـام مبـانی و ابعـاد ۀپايـ بـر دسـترس، در افـراد
 با ای گزاره چهار ۀپرسشنام يك ،2 جدول با مشابه ،ای حرفه و فنی آموزش یها دوره
 برای همچنین، است. شده طراحی (لیکرت مقیاس از اقتباس با) پاسخ گزينـه سـه
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 آزمايشـی ۀنمونـ پـنج ـنامه()پرسش تحقیـق یها گزاره و ها پرسش پايايی سنجش
 ارزيـابی . اسـت شـده ارزيـابی و تکمیـل آماری ۀجامع اعضای از نفر پنج توسط
 ۀدرجـ SPSS افزار نرم در 1کرونباخ آلفای روش از استفاده بـا پرسشـنامه پايـايی
 پايايی و روايی مجموع، در بنابراين، . اسـت داده نشـان را 0،80 بـاالی پايـايی

 ديدگاههای اخذ برای معتبـر و اعتماد قابل و دارد قرار قبولی قابل سطح در شنامهپرس
 اختیار در آمـاری ۀجامعـ ديدگاههای اخذ برای تحقیق ۀپرسشنام است. آماری ۀجامع
 مقیاس لیکرت مقیاس از اقتباس با نهايت، در . است شده داده قرار تحقیق یها نمونه
 معادل باالتر و 2عدد معادل برابر ،1 عدد معادل ينتر پايین اساس بر پرسشنامه کیفی
 کمـك به پرسشنامه از آمده دست به یها داده و شده تبديل  میک مقیـاس بـه 3 عـدد
 .است شده تحلیل و بنـدی جمـع SPSS آمـاری افـزار نـرم

 د:ش انجام ذيل شرح به گام به گام و خالصه طور هب تحقیق اين شناسی روش
 و فنی آزاد )آموزشگاههای بهبود و اصالح هدف ۀجامع : آماری ۀعجام انتخاب .1
 ؛ای( حرفه و فنی آموزش )مراکز يافته توسعه ۀجامع و ای( حرفه
 ؛آماری روابط توسط ها نمونه حجم ۀمحاسب .2
 ؛لیکرت آزمون اساس بر پرسشنامه تکمیل و تنظیم .3
 ؛رسشنامهپ پايايی و روايی ارزيابی برای کرونباخ آلفای روش از استفاده .4
 .SPSS آماری افزار نرم توسط ها داده آنالیز .5
 

 تحقیق ۀپرسشنام سنجش ابعاد(. 2) جدول
 باالتر برابر تر پايین اصلی یها لفهؤم رديف

1 
 ای حرفه و فنی آموزش مراکز آموزشی مربیان سطح

 آزاد آموزشگاههای به نسبت دولتی
   

2 
 لتیدو ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارآموزان سطح

 آزاد آموزشگاههای به نسبت
   

3 
 ای حرفه و فنی آموزش مراکز آموزشی محتوای سطح

 آزاد آموزشگاههای به نسبت دولتی
   

4 
 فنی آموزش مراکز آموزشی ابزارهای و ها اوریفنّ سطح
 آزاد آموزشگاههای به نسبت دولتی ای حرفه و
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 تقويـت راهکـار تحقیـق، یها نمونه ديدگاههای و نظرات کیفی تحلیل براساس 
 مناسـب و جا هب کارگیری هب طريق از آموزشی های اوریفنّ بعد در آموزی مهارت نظـام

 ۀيافت عنوان هب ارتباطات، و اطالعـات های اوریفنّ خصوص به آموزشی هـای اوریفنّ
  .است شده ارائه و بندی جمع مقاله، اين قالب در پژوهشی

 ای حرفه و فنی زشآمو نظام اصلی ارکان تبیین
 يکديگر با معین اهداف تحقق در که است عناصری از مرکب ای مجموعه )سیستم( نظام

 آموزی مهارت در آموزش نظام ،3شکل ۀپاي بر تعريف، اين با دارند. 1پويـا ارتباط
 ،تجهیزات و امکانات ،کارگاهی یفضا ،آموزشی یمحتـوا ،کارآموز ،مربی ۀمجموعـ

 خـدمات و پشـتیبانی ارزيـابی، ريـزی، برنامـه ،آموزشی مديريت مقررات، ارتباطات،
 تعامـل و ارتبـاط خـود بیرونی محـیط بـا کـه اسـت بـاز سیستم يك نظـام اين . اسـت

 منـابع ،فراگیر شامل مهارتی آموزش نظام های ورودی 4شکل اساس بر، همچنین د.دار
 و ... و ها ارزش اهداف، ها، اوریفنّ اطالعات، ،کارگاهی تجهیزات و امکانـات مـالی،

 ،عملی و نظری دانـش ،ديده( )دوره آموختـه دانش شامل نظام اين های خروجی
  است. ... و  میعل خدمات نظريه، ها، اوریفنّ اطالعـات
 نظام چهارم رکن تقويت طريق از آموزی مهارت در مهارتی یها دوره آموزش کیفیت

 است. ... و  میعل خدمات نظريه، ا،ه اوریفنّ يادگیری ـ ياددهی
 و آشکار اهداف براسـاس مختلـف هـای ورودی يـادگیری ـ يـاددهی فرايند در

 در مهارت آموزش فرايند و نظام شوند. می تبديل گوناگون های خروجی به آشکار نا
 تحت و است ارتباط در پیرامونی محیط با خود اهداف و ها خروجی ها، ورودی ابعاد

 .دارد قرار فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، اوری،فنّ علمـی، محـیط تـأثیر
  

 
 
 
 

                                                                 
 

 یادگیری - یاددهی نظام با بیرونی محیط دیگر های نظام ارتباط(. 3) شكل

                                                                                                              
1. Dynamic 

نظام 
 اقتصادی

 هاسایر نظام

نظام 

 فرهنگی

 نظام علمی

 علمی نظام

 نظام سیاسی

 

 یادگیری -نظام یاددهی
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 ــ يـاددهی مجموعـه و فرايند زا  میسیست تلقی با ها سیستم ۀنظري به توجه با
 ۀمداخل و ساختار و کارکرد تعريف بـاز بـا ،ای حرفه و فنی آموزش نظام يـادگیری
 را يادگیری ـ ياددهی نظـام بخشـی اثـر و کـارايی کیفیـت، تـوان می آن در هدفمنـد

 در ارتأثیرگذ و يادگیری ـ ياددهی سیستم ارکان ترين مهم فراگیر و ربیم .داد ءارتقا
 و کارايی منظور به امکانات و ها تالش بايد که هستند ای حرفه و فنی آمـوزش کیفیت

 در باشد. بیشتر آموزشی نظام در اساسی رکن دو اين يادگیری و ياددهی اثربخشی
 و فعالیـت برای موقعیت و فرصت شرايط، زمینه، چقدر هر آموزی مهارت نظام و فرايند

 آنگاه ،شود فراهم بیشتر آموزشی نظام اساسی ارکان عنوان هب کارآموز و ربیم اثربخشی
 يادگیری ـ ياددهی سیستم کل اثربخشی و کارايی کیفیت، که داشت انتظار تـوان می

 .يابد افزايش
 علمی محیط و جامعه

 
     
 
 
 

  میعل محیط و جامعه
 یادگیری – یاددهی تبدیلی فرآیند (.4) شكل

 
 آموزی مهارت ستمسی اول رکن :مربی الف. 

 از معینی ساعات در دارد وظیفه ربیم سنتی آموزش یها برنامه و ها طرح اساس بر 
 و معین تقريباً آموزشی محتوای ياددهی برای مشخص مکان يك در هفتـه روزهای

 رغم به سنتی روش اين امروزه، کند. اقدام کارآموزان برای مشابه کیفیت با و تکرار قابل
 روست: هروب جدی های پرسش با آن، برای شده اثبات های مزيت تمام
 معینـی سـاعات بـه محـدود و معطـوف بايد مربی آفرينی نقش و آموزش چرا 

  باشد؟ مشـخص روز از
 محدود دسترسی با و معین مکان يك در بايد مربی ياددهی و آموزش چرا 
  باشد؟

 ها اهداف ، استانداردها ، ارزش

 فرآیند آموزش مهارت

 بازخورد

 کارآموز

 اطالعات و دانش

 

 اطالعات و دانش

 آموخته دانش عمل رفتار
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  آموزی مهارت سیستم دوم رکن )فراگیر(: کارآموز .ب
 از معینـی ساعات در يادگیری به مکلف کارآموز آموزش، سنتی های روش ساسا بر

 یها آموخته با مشابه تقريباً کیفیت و آموزشی یمحتوا با مشخص محـل يـك در روز،
 های کارآمدی و مزايا وجود با سنتی آمـوزش روش امـروزه، است. قبلی کارآموزان

 :است مواجه جدی های پرسش با مثبت
  حضـور و مسـائل و مطالب از روز از معینی ساعات در صرفاً بايد موزکارآ چرا 
  شود؟ منـد بهـره مربی
 مکان يك در بايد کارآموز يادگیری چرا متعدد، مشکالت و مسائل به توجه با 

 باشد؟ محدود دسترسی با و معـین فیزيکـی

  درس( طرح و )متن آموزشی یمحتوا .پ
 یمحتوا يادگیری، ـ ياددهی سیستم اساس بر يادگیری ـ ياددهی سیستم سوم رکن

 فرايند يك در دارد وظیفـه مربی که است آموزش مهم و اصلی ارکان از يکی آموزشی
 يـك يکسان و مشابه محتوای آموزش دهد. انتقال خود کارآموزان به را آن تعاملی
 ـ ددهیيا با دار، معنا اختالف سطوح با آزاد آموزشگاه يا آموزشی مرکز دو در درس

 و فراگیر ،مربی با ارتباط در آموزشی یمحتوا عبارتی، هب ؛ اسـت همراه متفاوت يادگیری
 قابل نقش و تأثیر دارای خـود خـودی بـه و دارد معنـا موجود امکانات و شرايط

 مواجـه جـدی های پرسش با سنتی آموزش در آموزشی یمحتوا امروزه، ست.نی یئاتکا
  اسـت
 دوش ارائه مربی توسط روز از معینی ساعات در صرفاً بايد آموزشی ایمحتو چرا 

 محدود دسترسی با و معین فیزيکی مکان يك در بايد آن از کارآموز منـدی بهـره و
  باشد؟
 محتـوای به نسبت کارگاهی کالس يك در شده ارائه آموزشی محتوای اگر 
 همه جا، همه محتوا اين بايدن چرا است، تکراری و مشـابه قبلـی های کالسـ و ها دوره
  باشد؟ رشد به رو های کیفیت با و وقت

 رکن تدریس(: و آموزشی یمحتوا ۀارائ های )روش آموزشی های اوریفنّ .ت
 آموزی مهارت سیستم چهارم

 و محتـوا ۀبهین انتقال ۀوسیل و درس ۀارائ ابزار يادگیری ـ ياددهی نظام در اوریفنّ
 هـای نظام تفـاوت وجوه ترين مهم از يکی .است کارآموزان و مربی بـین مفیـد تعامـل
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 بدون مربی است. آموزشی جديد هـای اوریفنّ از استفاده مـدرن، و سـنتی آموزشـی
 محتوای کـه بـود نخواهـد قـادر اثـربخش و مناسـب آموزشـی اوریفنـّ کارگیری هب

 بین مناسب تعامل رقراریب امکان حتی و کند منتقل کارآموز به را نظر مورد آموزشی
 بنـابراين، . است آموزش برای شده کارگرفته هب اوریفنّ نوع از متأثر کارآموز و مربی

 رغم به که است اين ای حرفه و فنی آموزش سنتی نظـام خصـوص در جـدی پرسـش
 چه مختلف، های ریوافنّ پیـدايش و آموزشـی هـای اوریفنّ در فراوان های پیشرفت
 فرايند اثربخشـی و کـارايی کیفیـت، ارتقـای برای ها اوریفنّ اين از مؤثری یها استفاده
 است؟ شده ای حرفه و فنی دروس يادگیری ـ ياددهی

 تقريباً مسائل و ها پرسش با يادگیری ـ ياددهی سیستم اصلی رکن چهار هر بنابراين،
 مطرح پیش ۀده يك حدود مسائل و ها پرسش اين اگر ند.هست مواجه جدی و مشابه

 برای امروز، دنیای در . نداشت وجود آنها برای قبـول قابـل جواب تقريباً ،شدند می
 حـل راه ،کند می خطور ذهن به که هايی پاسخ اولین موجود، مسائل و ها پرسش

 مزايـای بـه توجـه بـا. اسـت دور راه از آمـوزش و يـادگیری و مجـازی آمـوزش
 ايـن در انسان قـدر گران یها تجربه و آموزش سنتی های روش بـرای شـده اثبـات
 شرايط و امکانات با متناسـب راهکارهـای موجود های پرسش به پاسخ برای ،زمینـه

 گسترش از حاصل امکانات و شرايط .شود داده توسعه بايد امروزی اورانهفنّ و فرهنگی
 و شرايط با را امروز هـای ويژگی ۀمجموعـ رسانه، و ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ

 و آموزشی مراکز ديگـر، سـوی از . اسـت داده تغییر کل به گذشته ۀده يك های ويژگی
 ها سـال میـراث و اختـراع ،آنهـا در جـاری يادگیری ـ ياددهی فرايندهای و ها نظام

 و عاليـق بـا آنها هماهنگی و فراوان مزايای به توجه با که هستند بشری ۀتجربـ
 و جوانان نیازهای و عاليق خصوص به انسانی اجتماعی و عـاطفی فرهنگـی، اینیازهـ

 ،بنابراين يابند. گسترش کیفی ابعاد در روز بـه روز و شوند داشته پاس بايد نوجوانان
 اثربخشی و کارايی کیفیـت، افـزايش برای ای حرفه و فنی آموزش سازمان
 جدی پرسش ايـن بـه بايد موجود، مشکالت و مسائل بر آمدن فايق و آموزی مهارت
 شمار بی مزايای و ارتباطات و اطالعات اوریفنّ فضای و عصر در که دهد پاسخ

 يا کنیم حفظ را سنتی و  میقدي های آموزش های فرصت و مزايا چگونه آن، بر مترتـب
 حفظ با  میقدي های آموزش تا کنیم اضافه سنتی آموزش های روش به بايد چیزی چه

 مجازی های آموزش مزيت و جذابیت، حضـوری و رو در رو )تعامـل خـود یها مزيت
 .باشند داشته را (دور راه از و
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  پیمایش  یمّک یها داده تحلیل نتایج
 اطمینان ضـريب بـا ای نمونـه تـك تـی آزمـون از پیمايش یها داده تحلیل برای

 (α≤ 0/05) %95 شده آورده 3 جدول در آزمون اين نتايج که است شده استفاده 
 وضعیت ۀزمین در آماری ۀجامع ديدگاههای میـانگین جـدول، ايـن براسـاس .است

 آزمون ارزش با دار معنا اختالف درسـی، مـواد و آموزشی یمحتـوا و کارآموزان ،مربیان
 در درسی محتوای و کارآموزان ،ربیانم سـطح آمـاری ۀجامع نظر از عبارتی، به .ندارد
 مه به نزديك آماری نظر از تقريباً آزاد آموزشگاههای و ای حرفه و فنی شآموز مراکز
 و ها روش ها، اوریفنّ وضعیت ۀزمین در آماری ۀجامع ديدگاههای میانگین لکن، است.

 از دارد. آزمون ارزش با ادارمعن اختالف محتوا انتقال و دروس ۀارائ نـوين ابزارهـای
 نظیر ای حرفه و فنی های آموزش ۀارائ ابزارهای و هـا اوریفنّ سطح آماری ۀجامع نظر

 ای حرفه و فنی آزاد آموزشگاههای در ارتباطـات و اطالعـات هـای اوریفنّ کـارگیری هب
 ارتقای سـطح از تر پايین ،( 2)شکل آموزی مهارت نظام یها مؤلفه و ابعاد ساير به نسبت
 آموزش نظام چهارم رکن تقويت طريق از ای حرفه و فنی یها دوره آموزش کیفیت
 ۀارائـ بـا شـود تـالش بايد بنابراين، . است دولتی ای حرفه و فنی آموزش مراکزمهارتی

 نـوين ابزارهـای و ها اوریفنّ کارگیری هب سطح جهانی و  میبو های حل راه و راهکارهـا
 آموزی مهارت نظام در ارتباطات، و اطالعات هـای اوریفنّ خصـوص بـه آموزشـی

 .يابد توسعه و تقويـت اجتمـاعی ـ فرهنگی عوامل به توجه با شورک
 

 ای حرفه و فنی آموزش نظام ارکان وضعیت (3) جدول

 میانگین آموزش اصلی اجزاء شناسه رديف
 انحراف
 معیار

 دار معنا سطح t مقدار

1 Trner.1 12/0 -60/1 84/0 77/1 مربیان 1سطح 

2 Stdnt.1 62/0 49/0 68/0 06/2 کارآموزان سطح 

3 Cntnt.1 
 محتوای سطح

 آموزشی
11/2 83/0 81/0 42/0 

4 Tech.1 
 های اوریفنّ سطح

 آموزشی جديد
46/1 61/0 26/5- 00/0 
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 سـازی زمینـه و تـرويج محوريـت با پیمايش توصیفی و کیفی یها داده 
 در بندی، جمع و تحلیل از پس ارتباطات، و اطالعات هـای اوریفنّ ـکـارگیری هب

 فنی آموزش نظام چهارم رکن ۀتوسع و تقويـت راهکارهای و اقدامات تنظیم و طراحی
  .اند شده استفاده ای حرفه و

 آموزی مهارت نظام در آموزش چهارم رکن تقویت راستای در الزم اقدامات
 ،ای حرفه و فنی آموزش مراکز از برخی ۀتجرب و پژوهش از حاصل نتايج اساس بر

 اطالعـات های اوریفنّ بر مبتنی نوين آموزشی های اوری)فنّ چهارم رکن به توجه بايـد
 يك عنوان به آموزی مهارت کیفیت ارتقای برای را مهارتی آموزش نظـام ( ارتباطـات و

 ۀتوسع و کیفیت ارتقای برای بنابراين، داد. قرار توجـه مـورد اصالح و بهبود راهکار
 ،آموزشی یمحتوا و کارآموز ،مربی بر وهعال اسـت الزم ،مهارتی آموزش در نظام اين

 رکن يك عنوان هب نیز مهارتی دروس ۀارائ های روش و جديد آموزشی های اوریفنّ
 گرايش مؤيد پژوهش آماری ۀجامع ديـدگاههای گیرد. قرار توجه مورد آموزش اساسی

 و فنی های آموزش در يـادگیری ـ يـاددهی نظـام چهـارم رکـن بـه توجـه ضـرورت و
 ـ ياددهی نظـام چهـارم رکـن تـوان می زيـر اقـدامات اجرای و تأمین با .است ای حرفه

 (:4)جدول داد ءارتقا را ای حرفه و فنی آموزش وکیفیت يادگیری

 یمحتوا ۀارائ در کیفیت الزامات به توجه و رعایت به ربیانم الزام و تشویق
 آموزشی

 . اسـت سـنتی آموزش نظام اصلی های مزيت از يکی مربیان توسط دروس ۀارائ
 مفاهیم و محتوا انتقال در فراوان اهمیت مربی توسط درس ۀارائـ کیفیـت بنـابراين،

 مورد مختلف های مشوق و ابزارها بـا بايـد ای حرفه و فنی های آموزش در که دارد
 آموزش سبك با مغـاير درس ۀارائ کیفیت به مربی توجهی بی .شود واقع توجه و دقت

 .کارگاههاست در ضوریح

 آموزشی یمحتوا ۀارائ در مكمل و مناسب آموزشی های اوریفنّ از استفاده
 و چهـارم بعـد به توجه های روش از يکی مکمل و مناسب آموزشی های اوریفنّ   

 و مشخص متولی ای حرفه و فنی های آموزش در که است آمـوزش کیفیـت ارتقـای
 و اطالعات اوریفنّ و آموزشی کمـك تخصصـی و معمـول ابزارهـای ندارد. جدی

 کامل طور هب آموزی مهارت در بايـد کـه هسـتند هـايی ریوافنّ تـرين مهـم از ارتباطـات
 توسـط بايـد مکمـل و مناسـب آموزشـی هـای اوریفنّ از استفاده شوند. استفاده
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 و پیگیری آموزش اصلی عناصر و الزامات از يکی عنوان به آموزشی نظام مديريت
  .شود مديريت

 محتوا ۀارائ های روش مستمر بهبود و ارزیابی
 ابزارهـای و ها روش تمام همانند بايد ای حرفه و فنی آموزش دروس ۀارائ های روش

 و آموزش کارشناسان ،کارآموز ،مربی ارزيابی مـورد مسـتمر طـور بـه متـداول
 روز امکانات و شرايط اسـاس بـر و گیرنـد قـرار آموزشی یها اوریفنّ متخصصان

  .شوند داده بهبود

 محتوای به آموزشی مدیریت و مربی ،فراگیر مئدا دسترسی شرایط ایجاد
 شده ارائه آموزش
 صورت هب نبايد که دارد بااليی ۀهزين آموزشی کالس يك در شده ارائه آموزشی محتوای

 مديريت حتی و کارآموز و مربی که شود فراهم شرايطی بايد آيد. در مصـرف بـار يـك
 صورت به شده ارائه مطالب به دائم طـور به آموزشی ارزيابان و همکاران ،آموزشی
 .باشند داشته دسترسی اصالح و بهبود هدف با و شده تعريف
 

 آموزی مهارت نظام چهارم رکن تقویت برای الزم اقدامات( 4) جدول
 اقدامات رديف

1 
 محتوای به آموزشی مديريت ،مربی ،کارآموز دائم دسترسی شرايط ايجاد

 شده ارائه
 آموزشی محتوای ارائه های روش مستمر بهبود و ارزيابی 2
 آموزشی محتوای ۀارائ در مکمل و مناسب آموزشی جديد های اوریفنّ از استفاده 3
 آموزشی محتوای ۀارائ در کیفیت به توجه و رعايت به مربیان الزام و تشويق 4

 

 های اوریفنّ از استفاده با آموزی مهارت نظام در وزشآم روند تقویت
 ارتباطات و اطالعات

 و اساسـی رکـن و مبنـا ارتباطـات و اطالعـات هـای اوریفنّ اخیـر، یها دهه طی
 از يـك هـیچ عبـارتی، بـه .اسـت دور راه از و مجـازی های آموزش بديل بی

 به پاسخ برای ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ خوبی به بشـری ۀجامعـ هـای نوآوری
 ،مهارتی آموزش نظام در کارآموز و مربی ارکان خصوص در پژوهش اين های پرسش
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 سنتی های آموزش توان می چطور نیسـتند. کـاربرد قابـل بـالقوه، و بالفعـل صورت به
 مجازی یها آموزش های مزيت و ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ های قابلیت با را

 آموزش فراينـد کیفیـت و اثربخشـی يی،آکـار افـزايش آن پیامـد کـه کرد ترکیب
 ،کارگاهی کالسیك و سنتی های آموزش درست ترکیب برای مناسبی راهکارهای

 و اطالعـات های اوریفنّ محوريت با دور راه از های آموزش و مجـازی يـادگیری
 قابل های نوآوری هدف، ،مسئله پـژوهش ايـن در .آورد وجـود هب ارتباطـات

  :است شده تبیین زيـر شرح به اجرايی ۀبرنام و راهکار و مسئله حل راهبرد کارگیری، هب
 
 محـدود مکـان و زمان يك در کارآموز و مربی حضور الزام و اجبار :مسئله الف. 

 ۀتوسع رغم به پذير تکرار و مشابه تقريباً محتوای و اطالعات تبـادل بـرای معـین و
  ارتباطات؛ و اطالعات های اوریفنّ و دور راه از آمـوزش مجـازی، يادگیری

 مبنای عنوان به مهارتی سنتی های آموزش مزايای و موقعیت حفظ :هدف .ب
 و مجازی يادگیری مزايای از برخورداری حال، عین در و بشر پسند مورد و ارزشـمند

 ارتباطات؛ و اطالعات های اوریفنّ محوريت با دور راه از آموزش
 ( رسانه )حتی ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ شامل : کاربرد قابل نوآوریهای پ

 .دور راه از و مجـازی های آموزش ۀحوز در
 راه از آمـوزش و مجـازی يـادگیری مزايـای از استفاده :مسئله حـل راهبرد ت.

 های اوریفنّ کمك به ای حرفه و فنی آموزش يادگیری ـ ياددهی سـنتی نظـام در دور
 مهارتی های آموزش سنتی های روش ۀتوسع و حفـظ عبارتی، به .ارتباطات و اطالعات

 .ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ طريق از
  مسئله حل راهبردهای با متناسب اجرایی ۀبرنام و راهكار .ت

 در يادگیری ـ ياددهی فراينـد و نظـام ۀتوسـع و کیفیـت ءارتقـا برای
 یمحتوا نظیـر مهارتی آموزش نظام مهم ارکان حفظ بر عالوه است الزم ،آموزی تمهار

 و امکانات ،آموزشی مديريت ،کارگاه ،کارآموز ،مربی درسی، ۀبرنام و آموزشی
 و اطالعات های اوریفنّ نظیر ديگـری ارکـان يا رکن ... ،و اطالعات ،تجهیزات
 ها اوریفنّ ايـن بـا مـرتبط ای حرفـه اتمؤسسـ افـراد/ و تجهیـزات رسانه، و ارتباطات

 توان می منظور اين به. شـوند افـزوده ای حرفه و فنی آموزش سنتی نظام عناصر به
 .داد انجام شده بندی زمان طور به و تدريج به را (5)جدول ذيل اقدامات
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  نظام تقویت راهكار اجرای برای پیشنهادی اقدامات (4) جدول
 ای حرفه و فنی آموزش در یادگیری ـ یاددهی

 پیشنهادی اقدامات رديف

1 
 مربیان توسط آموزشی محتوای از استاندارد و روز به آموزشی اساليدهای ۀتهی
 و آسان تصويربرداری امکان با کالس در آموزش معیار و دستور عنوان هب

 آنها از کیفی

2 
 امکان تصور در و کارگاه در آموزش فرايند از کامل ای حرفه تصويربرداری

 و مربی تمايل و اجازه با کارگاه داخلـی شـبکه روی بـر آن ۀزند پخش
 کارآموز

3 
 های اوریفنّ امکانات به ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارگاههای تجهیز

 تفکر برای کارآموزان و مربیان وقـت آزادکردن و ارتباطات و اطالعات

4 
 تکمیلی، نقش ايفـای برای مربی کمك عنوان هب متخصص افراد از استفاده

 تفسیری تشريحی،

 آموزشی محتوای به ( شده )تعريف مجاز افراد آزاد دسترسی اجازه 5

6 
 مربی با درس موضوع به مند عالقه افراد مجازی تعامل و ورضح شرايط تسهیل

 کارگاهی آموزش هنگام در کارآموز و
 
 ديـدگاههای مجمـوع ايش،پیم توصیفی و کیفی یها داده و 3 جدول نتايج اساس بر
 و اصالحات دادن انجام به زيادی ۀعالق و تمايل که دهد می نشان آمـاری ۀجامعـ

 سنتی های روش و دارد وجود آموزی مهارت نظام چهارم بعد تقويت برای الزم اقدامات
 د.شو  می ارزيابی کیفیت ارتقای بـرای ناکـافی و غیرجذاب کننده، خسته مهارتی آموزش

 ۀتوسع و چهارم رکـن تقويـت راهکـار شـود می پیشنهاد پژوهش اين یها يافته ۀيپا بر
 مراکز در ( 5جـدول در شـده ارائه اقدامات طابق)م آموزی مهارت نظام در آموزش نظام

 تملك اعتبارات محل از گام، به گام و آزمايشی صورت به ای حرفه و فنی آموزش
 آموزشی یمحتوا ۀارائ و تنظیم در دقت . شود دیکاربر عمرانی ای سـرمايه های دارايی
 و کالس در شده ارائه آموزشی محتوای تصويری و صوتی ای حرفه ضبط ،مربیان توسط
 در شـده ارائـه آموزشی محتـوای گـذاری اشـتراك بـه و نگهداری سازی، ذخیره ،کارگاه

 نفـع یذ افـراد مـداوم دسترسی امکان ايجاد و ها حرفه آموزش کارگاههای
 های اوریفنّ های قابلیت از استفاده با منعطف صورت به محتـوا بـه ( شـده )تعريـف
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 ءارتقا بر عالوه تواند می ای، حرفه مؤسسـات و افـراد خـدمات و ارتباطـات و اطالعات
 فراگیران برای را مستمر و پايـدار يادگیری و آموزش ۀزمین ،مهارتی آموزش کیفیت
 ،آموزش چهارم رکـن تقويـت بـه تعهـد همچنـین، . کنـد راهمف هارتیم یها رشته

 هدفمند و دقیـق اجـرای و ارتباطات و اطالعات های اوریفنّ صحیح کارگیری هب
 دنبال به را ،ای حرفه و فنی آموزش نظـام کیفیـت ءارتقـا پژوهش اين پیشنهادی اقدامات
 داشت. خواهد

 گیری نتیجه
 کیفیـت سطح های تفاوت از يکی دروس، محتوای و منابع شباهت به توجه با

 کیفیـت ای حرفه و فنی آزاد آموزشگاههای و ای حرفه و فنی آموزش مراکز های آموزشـ
 پس و حین آموزشی های پشتیبانی و خدمات کیف و کّم و مربیان توسـط دروس ۀارائـ

 نظـام مچهـار رکن ۀتوسع پژوهش، اين نتايج اسـاس بـر . اسـت مهارت آموزش از
 آموزش در ارتباطات و اطالعات هـای اوریفنّ کـارگیری هبـ طريـق از آموزی مهارت

 ای حرفـه ضـبط ،آموزشی یمحتـوا ۀارائـ و تنظـیم در دقـت شامل ای حرفه و فنی
 گذاری اشتراك به و نگهداری سازی، ذخیره شده، ارائه محتوای تصويری و صوتی

 افراد مداوم دسترسی امکان ايجاد و ها حرفه آموزش یکارگاهها در شـده ارائـه محتوای
 مؤسسات و افراد خدمات از استفاده با منعطف صورت به آموزشی یمحتوا به مجاز
 و مزايا نگهداشت و حفـظ و مهارتی آموزش نظام تقويت راهکارهای از يکی ای، حرفه

 ينـدآفر و نظـام دبهبو و توسعه راهکار از استفاده است. آموزش سنتی نظام های برتری
 ارتباطات، و اطالعات های اوریفنّ از استفاده با آموزی مهارت در يادگیری ـ ياددهی
 امکان ،آموزش فرايند و آموزش کیفیت افزايش و گیری اندازه امکان نظیر مزايايی دارای

 شده ارائه مطالب به کارآموز  میداي دسترسی ،مهارتی آموزش پايش و نظـارت و ارزيابی
 ۀارائ روش و آموزشی یمحتوا بهبود و اصالح بازبینی، امکان ،آموزشی کارگاه رد

 و هماهنگی آن، از ناشی مثبت آثار و شـده برگـزار کارگاههای تکرارپذيری دروس،
 بـر زندگی و کـار هـای محیط در موجـود اورانـهفنّ و اطالعاتی فضای با همراهی
 کـارآفرينی و درآمـد کسـب آموزشـی، یها گـرايش در اساسـی تغییـرات اسـاس
 ای حرفه و فنی آمـوزش در آموزش نظام ۀتوسع راهکار کارگیری به حال، عین در است.

 بـرای متخصـص انسـانی نیـروی نیـاز، مـورد مالی اعتبارات نظیر هايی محدوديت با
 آموزشی خدمات ۀارائ سطح توازن عدم ارتباطات، و اطالعات اوریفنّ مـديريت

 ،شد اشاره هم پیشتر که گونه همان .است مواجه فرهنگی موانع و مناسب، و کنواختي
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 پیشنهاد ذيل شرح هب اساسی راهکارهای آموزی مهارت در آموزشی نظام تقويت برای
 :شود می

 های اوریفنّ امکانات به ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارگاههای تجهیز 
 وسايل ،ای رايانه شبکه ايجاد ،جانبی تجهیزات ،)رايانه ارتباطات و اطالعات

 مربیان وقـت آزادکردن و ...( و هوشمند تابلوهای ،پروژکتور اورهد مانند آموزشی کمك
 ؛فنی( یها کتابخانه و فکر اطاق )تشکیل تفکر برای کارآموزان و

 مربی کمك عنوان هب دانشگاهی( و صنايع )کارشناسان متخصص افراد از استفاده 
 ؛تفسیری تشريحی، تکمیلی، قشن ايفـای برای
 آموزشی محتوای از استاندارد و روز به آموزشی اساليدهای و ها فیلم ۀتهی 
 اتامکان ۀتهی و ايجاد و کالس در آموزش معیار و دستور عنوان هب مربیان توسط

 ؛آنها از کیفی و آسان تصويربرداری
 شیآموز محتوای به ( شده )تعريف مجاز افراد آزاد دسترسیۀ اجاز. 
 با گام به گام صورت هب پژوهش اين در شده ارائه راهکارهای شود می پیشنهاد 

 و تـرويج و نمونـه صـورت بـه متمرکـز، اعتبـارات و يکپارچـه مديريت و هدايت
 رفـع از پـس آن نتـايج و شـود اجرا آموزشی مرکز چند در تدريجی سازی فرهنگ

 ،شرايط واجد پوشش تحت آزاد گاههایآموزش و مراکز سطح در ها کاستی و قصانـو
 .يابد توسعه و تعمیم

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  55                          ...  و ارتقاء  یآموزش یها یفنّاور گاهیجا یبررس
 

 

 منابع
 ،يادگیری در نوين رويکردی آموزشی اوریفنّ (.1386. )ز ،ابراهیمی و ر رحمانی،

 عالمه دانشگاه نشر اول، چاپ آموزشی، اوریفنّ همايش دومین مقاالت مجموعه
 .234-213 صص. طباطبايی،

 های چالش و آموزشی اوریفنّ آموزش در بازنگری ضرورت(.  1386) .ع زاده، ابراهیم
 نشر اول، چاپ آموزشی، اوریفنّ همايش دومین مقاالت مجموعه رو، پیش

  .1-12 ،صص طباطبايی، عالمه دانشگاه
  .تهران آموزشی، تکنولوژی مقدمات(.  1378) .م احديان،
 انديشه، گاهباش ،علمی ۀتوسع و آموزشی تکنولوژی (.1385. )ديگران و م پاکدامن،

 .سايت
 .سمت تهران: آموزشی، ارزيابی(. 1381. )ع بازرگان،
  .سمت تهران: آموزشی، ريزی برنامه در نو ديدگاههای (.1380. )ف مشايخ،

www.umd.edu 
Zaltman, G. and R. Duncan, Strategies for Planned Change, New 

York, Wiley Int Science, 1977 
 
 
 
 

www.SID.ir

Archive of SID

http://www.umd.edu/
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

