
 

 

  آموزش جبرانی
Compensative Education  

  
اي و خارج از مدرسه کاربرد دارد و  آموزشی که در نظام آموزش مدرسه 

ــا مهــارتهــاي آمــوزش مهــارت طیــف وســیعی از دوره   را آمــوزي   ی
هاي پـیشِ رو بـراي ورود     پاسخی به نیازها و فرصت    که گیرد دربر می 

 .به بازار کار در بین افراد مختلف است
  

اي  هایی که هم در نظام آموزش مدرسـه   از انواع آموزش یکی
هاي آمـوزش غیررسـمی و خـارج از مدرسـه            و هم در نظام   

 آموزش جبرانـی در واقـع      .کاربرد دارد آموزش جبرانی است    
هاي پیشِ رو براي ورود بـه بـازار    پاسخی به نیازها و فرصت  

در ایــن نــوع آمــوزش، . کــار در بــین افــراد مختلــف اســت
گیرند تـا بـا    اي در کنار هم قرار می      گونه یادگیري به تجربیات  

 طیف  آموزش جبرانی  .نیازهاي فراگیر هماهنگی داشته باشند    
را دربر  آموزي    یا مهارت  هاي آموزش مهارت   وسیعی از دوره  

هـاي   محتواي این نوع آموزش عمومـاً بـا موقعیـت         . گیرد می
د کـه در حـال      شـو   افـرادي مـی   شـامل   عملی مرتبط است و     

هایی هستند که بالفاصله در موقعیت زندگی         مهارت يریگیاد
  .باشد آنها قابل کاربرد می

  
  کاربردي-هاي علمی ضرورت توجه به آموزش

آموزش کوششی است براي تغییر رفتـار افـراد از راه فراینـد             
بر ارتقاء دانش، بیـنش و معرفـت، مهـارت           یادگیري و افزون  

افــراد ایجــاد الزم بــراي ایفــاي نقــش و وظــایف محولــه در 
رشد و توسعۀ اقتصادي کشورها به میـزان زیـادي از           . کند می

پذیرد و یکـی از      هاي آموزش تأثیر می    رشد و توسعۀ فعالیت   
هاي نظام آموزشی هر کشور، نظـام آمـوزش          ترین بخش  مهم

وجـود برخـی کمبودهـاي      . آمـوزي اسـت    مهارت یا مهـارت   
از بـازار   هاي آموزشی در تربیت نیـروي انـسانی موردنیـ          نظام

ریزان نظام آموزشی را بر آن داشته تـا بـراي رفـع              کار، برنامه 
هـاي   تأسیس و فراگیر کردن شـاخه     . ها اقدام کنند   این کاستی 

آمــوزي در نظــام آموزشــی یکــی از ایــن  مهــارتی و مهــارت
ایـن  ). 1388صـالحی و همکـاران،      (اقدامات اساسـی اسـت      

ه و امکـان    ها موجب ارتقاء دانش و مهارت افراد شد        آموزش

دهـد   به فعلیت رسـاندن اسـتعدادهاي افـراد را افـزایش مـی            
هـاي    از آمـوزش   ).1390اي،    سازمان آموزش فنّـی و حرفـه      (

 ایجـاد اشـتغال در جامعـه یـاد          کۀ موتور محر  منزلۀ   به مهارتی
ـ    شده است و آموزش    اي در واقـع کـانون       ی و حرفـه   هـاي فنّ

بـراي  لی تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزش عـالی    صا
مهرعلیـزاده و همکـاران،     (آمادگی براي احـراز شـغل اسـت         

  ).1396؛ صالحی عمران و خاوري، 1391
کاربردي پرورش و آمـوزش     -هاي علمی  رسالت آموزش   

افراد خوداشتغال و خودباور است تـا بـا توجـه بـه نیازهـاي           
. کمک حمایتی اندك وارد بـازار کـار شـوند          جامعه بتوانند به  

اي باشـد کـه      گونـه  هدف باید آموزش به   براي رسیدن به این     
کننـدة   کننده یا تکمیـل  دانش و مهارت یا نظریه و عمل جبران 

کـاربردي  -هـاي علمـی    هدف اساسی آموزش  . یکدیگر باشند 
زایـی   ایجاد دانش و مهارت در فرایند تولید همراه با اشـتغال          

هاي توسعۀ اقتصادي و اجتمـاعی کـشور         در راستاي سیاست  
هـاي   س، بیـشتر کـشورهاي دنیـا تـالش        اسـا  بـرهمین . است

کاربردي آغاز  -هاي علمی  اي در زمینۀ توسعۀ آموزش     گسترده
هـا چیرگـی بـر مـشکالت      انگیزة اصلی ایـن برنامـه   . اند کرده

هـاي شـغلی و تـأمین       بیکاري جوانان کشور، ارتقـاء مهـارت      
تواند منجر به    افزایش مهارت نیز می   . نیازهاي اقتصادي است  

 و افـزایش قابلیـت رقابـت در بـازار جهـانی           وري ارتقاء بهره 
کاربردي اهداف  -هاي علمی  حال توسعۀ آموزش   درعین. شود

هـا و کاسـتن از فـشار         سـازي آمـوزش    دیگري ازجمله متنوع  
نگــاهی بــه . کنــد تقاضــا بــراي آمــوزش عــالی را دنبــال مــی

کشورهاي مختلف دنیا که سیاست اصالحات اقتصادي را در         
هـاي   دهد که در زمینۀ توسعۀ آموزش      اند نشان می   پیش گرفته 

. انـد  کاربردي اقدامات مهمی انجام داده    -اي و علمی   حرفه فنّی
-هـاي علمـی    دهندة آن است کـه آمـوزش       این موضوع نشان  

کاربردي نقش مهمی در روند توسعۀ اقتصادي کـشورها ایفـا    
کننــد و بنــابراین بایــد موردتوجــه جــدي قــرار بگیرنــد  مــی

  ).1392، آبادي و همکاران تاج(
بـر تجربـه و عمـل در         آموزش مبتنـی   از این نظر، دیدگاه     

مطـابق  . بسیاري از کشورهاي پیشرفته به اجرا درآمـده اسـت   
بدون داشـتن یـا      آموختگان، آموزان و دانش   دانش این دیدگاه 

هـاي    درسـی و واقعیـت     ۀ برنامـ  ، بـین   تجربیات عملی  کسب
ابراین، بنـ . خواهنـد شـد   رو   ه روب هاي جدي   با تناقض زندگی  
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فراینـد آمـوزش و    تغییـر در   براي ایجاد آموزشی  ریزي   برنامه
دنیـاي امـروز    یادگیري در راستاي پاسـخگویی بـه نیازهـاي          

   الزم اسـت دیـدگاه     سـبب   همـین  بـه . نیازمند بازنگري هستند  
اسـاس کـه     بر نظریه تغییر یابد؛ بـراین      هاي درسی مبتنی   برنامه
بـر   هـاي درسـی مبتنـی      هاي آموزش همواره باید برنامـه      نظام

آموختگـان و افـراد    آموزان و دانـش  تجربه و عمل را به دانش     
 طراحی برنامۀ درسی براسـاس      1نگاره  . مند ارائه دهند   عالقه

موحدي و همکاران،   (دهد   رویکرد تجربه و عمل را نشان می      
1392.(  

  
  هاي جبرانی  تعاریف و مفاهیم مرتبط با آموزش

  آموزش تکمیلی 
 آموزشی است که ازسوي نظـام      ةکنند ش تکمیل این نوع آموز  

شود و عمومـاً بـراي افـرادي درنظـر       آموزش رسمی ارائه می   
هـاي رسـمی     طـور همزمـان در آمـوزش       شود که به   گرفته می 

هایی است که     این آموزش بیشتر شامل فعالیت     .شرکت دارند 
هـاي    مانند فعالیـت   ،با محیط کالس و مدرسه تناسبی ندارند      

دیگـر،   عبـارت   بـه  .مانند آن  و   زبان انگلیسی آموزش  ورزشی،  
هــا آمــوزش جبرانــی خــارج از مدرســه  ایــن نــوع آمــوزش

  .باشند می
 

  آموزش جبرانی 
آموزشی است که پس از طی مقداري آموزش رسمی مطـرح          

آمـده   دسـت  بهشود و هدف آن افزودن دانش به معلومات          می
این آمـوزش طیـف وسـیعی از        . اي است  هاي مدرسه  در نظام 
. گیـرد  را دربر مـی   آموزي    یا مهارت  هاي آموزش مهارت   دوره

هاي عملی مرتبط    محتواي این نوع آموزش عموماً با موقعیت      
 يریگیــرد کــه در حــال یــادگ اســت و افــرادي را دربــر مــی

هایی هستند کـه بالفاصـله در موقعیـت زنـدگی آنهـا           مهارت
هـا آمـوزش     دیگر ایـن نـوع آمـوزش       عبارت  به .رود  می کار به
 .باشند می) compensatory(برانی رسمی ج

توان بـه دو دسـته تقـسیم         آموزش جبرانی را می    بنابراین  
آمـوزش جبرانـی    ) آموزش جبرانـی رسـمی و ب      ) الف: کرد

آموزش جبرانـی رسـمی بـراي افـرادي         . اي خارج از مدرسه  
است که در نظام آموزش رسمی مشغول تحصیل هستند، امـا      

هـاي   ساس نیـاز بـه آمـوزش   برحسب نیاز فرد یا جامعـه احـ      
آمـوزش جبرانـی خـارج از       . آید وجود می  بیرون از مدرسه به   

هـاي مدرسـه     مدرسه زمانی است که فرد نتوانسته از آموزش       
پس بعدها در زمان یـا مکـان        . هاي الزم را کسب کند     مهارت

هـاي الزم در     خارج از مدرسه، فرد با هـدف کـسب مهـارت          
  .کند زشی شرکت میهاي آمو هاي مختلف در دوره زمینه
جبرانـــی  کلمــات   نیـــز رويالمللــی  در ســطح بــین    

 
  

 
 

 نظام آموزش و یادگیري
  نظریه 

 رویکرد نظام ها
 شناختی ابزار روش

 ها رویکرد نظام
ابزار شناخت شناسی و 

 شناسی هستی

 نظام تفکر و تجربه

 عمل

  محیط بیرون
    

   )1392موحدي و همکاران، (اساس رویکرد تجربه و عمل برنامه درسی برطراحی . 1نگاره 
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)supplementary (تکمیلــی  و)complementary( معنــی و 
 لغــات توافــق وجــود نــدارد و شــاید بــراي همــین در  ایــن
اند و معادلی براي آنها      ها معنی نشده   این واژه ها   المعارف دایره
کنند کـه     می یهنماها مطالبی را     المعارف هدایر در   چون. نیست

در یکی از پرتکرارترین    . وجود دارد براي آنها   اجماع عمومی   
توان عنوان کرد    شده براي این دو مفهوم می      هاي ارائه  برداشت

 کنندة هر چیـز  تکمیل یعنی  )supplement (ساپلمنتکه کلمه   
 یعنی متمم که از هندسه گرفتـه        )complement (و کامپلمنت 

 و مـتمم    ؛ مکمـل  مـتمم اسـت   شده و معادل زاویه مکمـل و        
در . درجـه برسـد    90 بـه     و 180د که زاویـه بـه       نکن کاري می 

ـ         پزشکی هم ساپلمنت   کـار   هدر همین معنی مکمـل غـذایی ب
کمـک    و بـه کـم اسـت   در مـواد غـذایی       یعنـی چیـزي   ،  رفته

   .شود می تکمیل ها ساپلمنت
 

  آموزش جایگزین 
هایی است که جایگزین یا جانشین آمـوزش رسـمی           آموزش

شود کـه    شوند و عموماً به کودکان و بزرگساالنی ارائه می         می
ماننــد . بنابــه دالیلــی بــه آمــوزش رســمی دسترســی ندارنــد

  ). 1371ایوانز، (هاي سوادآموزي پایه  دوره
  

   آموزي آموزش مهارت یا مهارت
مهارت نوعی توانایی در انسان است که در موقعیت واقعـی،           

ــه کــش   ــا موضــوع ب ــري عملــی ب ف واقعــی و ضــمن درگی
ایـن توانـایی حاصـل    . شـود  گري و تولید منجـر مـی       آفرینش

مهـارت گرچـه   . یادگیري تجربی است و ماهیـت عینـی دارد     
فعالیتی دستی و عملی است و کمتر در قالـب واژگـان قـرار              

آمـوزش  . اي از دانـش اسـت      گیـرد، ولـی نیازمنـد درجـه        می
 است که افـراد     پذیر  هاي معین و سنجش    مهارت داراي هدف  

در مجمـوع،   . نظـر از کـاربرد آن را بیاموزنـد         توانند صرف  می
توان مهارت را درك و دانش عمیق و تخصـصی در یـک              می

رشته معین تعریف کرد که حاصل تجربه و آمـوزش بـوده و             
شـود   تـدریج طـی مـدتی طـوالنی در شـخص ایجـاد مـی               به
  ).1391میرزامحمدي و همکاران، (

  

  هاي جبرانی  تاریخچۀ آموزش
هـاي جبرانـی در واقـع گـسترش و بهبـود             اولیۀ آموزش ایدة  
برخورداري است که در     هاي آموزشی براي کودکان کم     برنامه

تـرین برنامـۀ    شـده  تـرین و شـناخته     بـزرگ . برنـد  فقر بسر می  
هاي مبـارزه بـا فقـر در اوایـل دهـه       آموزش جبرانی از برنامه  

در آن دوره حقـوق     . شصت میالدي در آمریکا نشئت گرفت     
حساب  هاي ملی به   ترین اولویت   و برابري نژادي از مهم     مدنی
 نماد منزلۀ  هاي آموزش جبرانی در آن زمان به       برنامه. آمدند می

هـاي آموزشـی     هاي فـدرال بـه برابـري فرصـت         تعهد دولت 
هـاي کالسـیک    در قرن نوزدهم، یکـی از آرمـان    . شناخته شد 

ــی : آمریکــا در آمــوزش مطــرح شــد  اینکــه آمــوزش جبران
. بخش ماشین اجتماعی اسـت     ساز یا تعادل   رین تساوي ت بزرگ
گذاران وقت به این نکتـه بـاور داشـتند کـه اگـر بـه                 سیاست

هاي با کیفیت باالتري ارائـه شـود، آنهـا        کودکان فقیر آموزش  
توانند همانند کودکـان طبقـات برخـوردار جامعـه بـه            هم می 
اي و آموزشی بـاال دسـت پیـدا کننـد و در              هاي حرفه  ستانده

 ,Guthrie(هایت از چرخۀ خطرناك فقر نجـات پیـدا کننـد    ن

ــته  ). 2003 ــیس و گاروس ــین داوس ــۀ ) 2020(همچن در زمین
هاي جبرانی در اروپا بیـان کردنـد کـه ایـن        تاریخچۀ آموزش 

یافتـه و     در کـشورهاي توسـعه     1960ها در دهـۀ      نوع آموزش 
ــران کمبودهــاي آموزشــی دانــش  ــراي جب ــه از  ب ــوزانی ک آم

  .وجود آمدند بر آموزشی برخوردار نبودند بههاي برا فرصت
  

  هاي جبرانی اصول آموزش
هاي پـیشِ رو در      آموزش جبرانی پاسخی به نیازها و فرصت      

در ایـن نـوع آمـوزش،       . دنیاي معاصر براي بزرگساالن است    
گیرند تـا بـا    اي در کنار هم قرار می      گونه تجربیات یادگیري به  

در این نـوع    . شته باشند نیازهاي فراگیر بزرگسال هماهنگی دا    
هاي ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم  آموزش از ترکیبی از روش   

  . شود هاي سنتی آموزش استفاده می عنوان متمم روش به
  

  هاي جبرانی اصول آموزش
اصل مشارکت مستقل و آگاهانه فراگیر در فرایند یاددهی و           •

 یادگیري؛
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 یري؛کننده در فرایند یاددهی و یادگ اصل همکاري شرکت •
 سازي فرایند یادگیري؛ سازي و بهینه اصل شخصی •
کارگیري انتقـادي     جانبۀ فراگیر براي به     سازي همه   اصل فعال  •

 و خالق اطالعات؛
ها و ابزارهاي ارتباطی متنـوع        کارگیري خالق روش    اصل به  •

اي کــه مــتمم همــدیگر باشــند  گونــه در کنــار یکــدیگر بــه
)Czarkowski and Strzelec, 2018.( 
 

  هاي آموزش جبرانی یویژگ
  :  ند ازا هاي جبرانی عبارت هاي بارز آموزش برخی ویژگی

ها   در این نوع از آموزش، غنا و تنوع رسانه         :پذیري انعطاف •
و همچنین اشکال ارتباطی مورد اسـتفاده زمینـۀ سـازگاري           
سریع و آسان فراینـدهاي آموزشـی بـا شـرایط خـارجی و              

  .آورد را فراهم میهاي فردي فراگیران و معلمان  ویژگی
اي از    در آموزش مـتمم مجموعـه متنـوع و غنـی           :جذابیت •

این باعث جذابیت   . گیرد تجربیات در اختیار فراگیر قرار می     
شـود، زمینـۀ خـالق شـدن فراگیـر و            فرایند یـادگیري مـی    

آورد، براي ذهن انسان چالش ایجـاد        آموزشگر را فراهم می   
راتر و پـذیراتر    کند، و آن را در برابـر دانـش جدیـد کـا             می
  .کند می

هاي متنوع ارتباطی     ترکیب آزاد و پویاي روش     :فراهم بودن  •
در فرایند یاددهی و یادگیري براي فراگیـران بزرگـسال کـه            

هـاي متنـوعی دارنـد، باعـث         نیازها، ترجیحـات و فرصـت     
شود براي همۀ کسانی که احساس نیاز به یادگیري دارند         می

افرادي که سبک یادگیري    یا کسانی که وقت محدود دارند؛       
مختلف دارند؛ آنهایی که دنبال تسلط باال بر مفاهیم هستند؛          

هـا هـستند؛      دنبال یادگیري حداقل   و در نهایت کسانی که به     
فِــراز و . )Ibid(هــاي آموزشــی الزم فــراهم باشــد  فرصــت

هاي جبرانی را بهبود      هدف اصلی آموزش   )2019(همکاران  
انند که ازنظـر اقتـصادي و       د عملکرد علمی دانشجویانی می   

  .اجتماعی شرایط مطلوبی نداشته باشند
  

سوابق پژوهشی دربارة آموزش جبرانی و آمـوزش        
  تکمیلی

هـاي جبرانـی    در اهمیت آمـوزش   ) 2020(مِلهویش و بارنس    

هـاي جبرانـی در همـۀ مقـاطع و           اعتقاد دارنـد کـه آمـوزش      
 هاي سنی و حتی براي کودکان قبل از ورود به مدرسـه            گروه

هـاي   آموزش) 2010(به اعتقاد راویچ  . باید وجود داشته باشد   
هاي یادگیري اضافی هستند که تحـت قـانون          جبرانی فرصت 

وپرورش هر منطقه باید به فراگیران       آموزش همگانی، آموزش  
اند، اما در سه سال پیاپی       نام کرده  درآمد که در مدرسه ثبت     کم

در مقـاطع بـاالتر را      هاي الزم براي قبولی      اند حداقل  نتوانسته
توانند خـدمات مناسـب را       والدین می . کسب کنند، ارائه کند   

کنندگان موردتأیید انتخـاب کننـد کـه         ازمیان فهرستی از ارائه   
هـاي آن از    وپرورش منطقه ملزم بـه پرداخـت هزینـه         آموزش

این خدمات آموزشی تکمیلـی     . هاي دولتی است   محل بودجه 
شـوند   هاي آموزشی معمول مدارس ارائه می      خارج از ساعت  

مدار باشـند، و     و باید از کیفیت باالیی برخودار بوده، پژوهش       
اي طراحی شده باشند که امکان پیشرفت تحـصیلی را           گونه به

  . افزایش دهند
، آموزش جبرانی   )2018(براساس پژوهش بورمن و میلز        

ر هاي غنی رشد و یادگیري آزاد و رسمی است کـه د             فرصت
خارج از مدرسه و فـراي برنامـۀ روزانـه یـا سـاالنۀ معمـول                

المللـی،    در سـطح بـین    . شـود   مدرسه به فراگیـران ارائـه مـی       
هـاي خـصوصی یـا        آموزش جبرانی عبارت است از آموزش     

دیگر انواع یادگیري خارج مدرسه که براي حمایت یا پیشبرد         
هــاي  پیــشرفت تحــصیلی فراگیــران اغلــب توســط خــانواده 

. شـود  و طبقۀ متوسط براي فرزندانشان خریداري می    ثروتمند  
ــا متحــول آمــوزش  ــده  جبرانــی گــاهی رقیــب، حــامی ی کنن
گــاهی . هــاي معمــول رســمی تعریــف شــده اســت آمــوزش
هاي دیگري نظیـر اضـافی، خـارج سـاعت، موقـت، و         معادل

  .اخیراً خارج از روال براي آن استفاده شده است
وزش عمومی مطرح در اینجا آموزش جبرانی در مقابل آم       
هـاي آزاد    گـاهی آمـوزش جبرانـی معـادل آمـوزش         . شود  می

. هـایی دارد  شود، ولـی ایـن تعریـف کاسـتی     درنظر گرفته می 
روي مکمـل موضـوعاتی نظیـر یـادگیري           آموزش یا مدرسـه   

سـازي   خارج از ساعات رسـمی، تأییـد اجتمـاعی و ظرفیـت       
  .شود محلی را شامل می

دربرگیرندة نوعی رابطه   شود که آموزش تکمیلی       گفته می   
با مدارس رسمی است، ولی دربـارة آمـوزش جبرانـی کمتـر        
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. گفته شده است که با مدارس رسمی سازگاري داشـته باشـد        
تشخیص این دو نوع آموزش از یکدیگر بسیار دشـوار بـوده            

جـاي یکـدیگر اسـتفاده        است و گاهی ایـن اصـطالحات بـه        
در پاسـخ بـه     هـاي جبرانـی       رسد آمـوزش    نظر می   به. اند  شده

سازي اجتماعی با توجه بـه        هایی نظیر تأیید و ظرفیت      نگرانی
ــان نقــش کــانونی دارد    ,Gerrard(مــشکالت کنــونی جوان

2014 .(  
ــوردن و همکــاران     ــژوهش گ ــدة )2005(براســاس پ ، ای

آموزش تکمیلـی بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه بعـد از                  
 به  اي، دستیابی  هاي رسمی آموزش مدرسه    یادگیري در محیط  

درجات عالی پیشرفت تحصیلی به میزان دسترسـی فـرد بـه            
مدار و دیگر تجربیات یـادگیري       هاي محلی و خانواده    فعالیت

آموزانی که به    براي مثال، دانش  . خارج از مدرسه بستگی دارد    
کننـد داراي    درجات عالی پیشرفت تحصیلی دست پیـدا مـی        

هـاي   لـه کرده، کتابخانۀ شخصی، کامپیوتر، مج     والدین تحصیل 
ــشویق ــا و راهنمــایی علمــی هــستند و از ت ــرادر و  ه هــاي ب

ترتیـب   همـین  بـه . برند تر و والدین بهره می     خواهرهاي بزرگ 
هاي فرهنگی و اجتماعی و آموزشی که در         شرکت در فعالیت  

اي هستند که به     هاي یادگیري تازه   افتد فرصت  محله اتفاق می  
نهایـت،  در  . شـوند  تقویت محـیط یـادگیري فـرد منجـر مـی          

تجربیات یادگیري مدرسه، منزل و محله همگی یـادگیري را          
دیگر، فراگیر به ایـن ادراك       ازطرف. کنند تقویت و تکمیل می   

افتـد همـان چیزهـایی       رسد که آنچه در مدرسه اتفاق مـی        می
است که هم موردتوجـه والـدین اسـت و هـم بـراي محلـه                

  . اهمیت دارد
هاي جبرانی در  وزش، آم )2017(از نظر نِوِس و همکاران        

طـور   نظام آموزش عالی و دانشگاهی هنوز نتوانسته است بـه         
اثربخشی فاصله و شکاف موجود در زمینـۀ عملکـرد علمـی            
دانشجویان کمتربرخوردار را با سـایر دانـشجویان در کـشور           

  . پرتغال برطرف کند
معتقدنـد انـواع مختلفـی از      ) 2010(پیترسون و همکاران      

هاي عمـومی   در سطوح مختلف آموزشهاي تکمیلی    آموزش
هـاي رسـمی در      و تخصصی و در فضاهاي خارج از آموزش       

آموز و هر ده     شود که از هر سه دانش      گفته می . دسترس است 

. هـاي تکمیلـی شـرکت کـرده اسـت          شاغل، یکی در آموزش   
هـاي کـارورزي و      هاي تکمیلی تخصصی شامل دوره     آموزش
هـاي    نوع آمـوزش    نتری هاي تخصصی، ساختاریافته   بازآموزي

هاي کـارورزي و     ها، مؤسسات، دوره   دانشگاه. تکمیلی هستند 
هـر  . کنند هایی را ارائه می    مراکز ضمن خدمت چنین آموزش    

هاي کارورزي   نیم میلیون نفر در چنین دوره      و سال حدود یک  
 هـزار نفـر شـاغل       75کنند که از این میان حـدود         شرکت می 

  .هستند
  

هـاي   وسـعه آمـوزش   تجارب جهـانی در زمینـه ت      
  اي  کاربردي یا فنّی و حرفه-علمی
اي در کـشورهاي پیـشرفته       هاي آمـوزش فنّـی و حرفـه        نظام
انـد   اي نقش و وظایف خـود را گـسترش داده          طور گسترده  به
ها در سطوح مختلـف آموزشـی    که این نوع آموزش    اي گونه به

 آمـوزش   عمومی، آموزش ابتدایی،  همگانی و   آموزش  ازقبیل  
بنـابراین از تجـارب     . اند توصیه شده موزش عالی   و آ متوسطه  

اي کـه آمـوزش در       گونـه  توان استفاده کرد به    این کشورها می  
سمت نیازهاي واقعی جامعـه و بـازار کـار           سطوح مختلف به  
ازجمله اقدامات مؤثري که در این کشورها       . سوق داده شوند  

تـوان مـوارد     در سطوح مختلف آموزشی به اجرا درآمده مـی        
کـه در کـشور مـا نیـز برحـسب نیازهـاي          ( را اشاره کرد     زیر

  ):توانند مورد تأکید قرار بگیرند مناطق محلی و استانی می
  

  هاي همگانی  آموزشاقدامات الزم در سطح
هاي آموزشی بـراي بـازار      سازگار کردن و اجرا کردن برنامه      •

 کار و متناسب با نیازهاي واقعی هر جامعه، منطقه و کشور؛ 
هاي آموزش همگانی و عمومی با هدف تأمین     نامهاجراي بر  •

هاي بخش خصوصی و آماده شدن فرد براي کـار           نیازمندي
 آفرینی؛

 هاي نامه توافقها و     ها، هماهنگی   تقویت و حمایت همکاري    •
 المللی؛  سازمانی در سطوح بین درون

 هرچـه بیـشتر  تأکید بـر بهبـود کیفیـت آمـوزش و تقویـت          •
 .ازمانیسمدیریت 
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  آموزش ابتدایی   الزم در سطحاقدامات
در سـطح آمـوزش     جدیـدي   مهـارتی   هاي   برنامهالزم است    •

ــان برمبنــاي دشــواجــرا ابتــدایی  ــا خردســاالن و نوجوان  ت
سـازماندهی   جغرافیـایی هـدایت و    هـاي اجتمـاعی و       زمینه
 ؛شوند

جدیدي شناسایی و   ریزي درسی    برنامههاي   الزم است مدل   •
 کاربرد  و راهنماییبتداییه براي نظام آموزش ا   اجرا شوند ک  

 .شته باشنددا
 

  اي  متوسطه فنّی و حرفه آموزشاقدامات الزم در سطح

موزشـی در مؤسـسات     آهـاي    ها، تـشکیالت و روش     برنامه •
اي باید با همکاري و ارتباط منسجم با         آموزش فنّی و حرفه   

اي  هاي حرفه  ها و نهادهاي مرتبط با آموزش      جامعه، سازمان 
  هاي غیردولتی تنظیم شوند؛ گاهها و بن و شرکت

آمـوزش  ي ها براي برنامهباید اي  مراکز آموزش فنّی و حرفه     •
هـاي   غیررسمی اهمیت و اولویت بیشتري نسبت بـه روش         

  ؛معمولی قائل شوند آموزشی رسمی و
 مـنظم آمـوزش قبـل از خـدمت و حـین             ۀ الزم است برنام   •

ــی و نظــام آمــوزش  خــدمت بــراي مدرســان و اســاتید فنّ
التـدریس    براي مدرسان حق   ،برآن افزون. شودتهیه  اي   حرفه

  ؛دشواي طراحی  هاي آموزشی ویژه نیز برنامه
اي تشکیل یک نظام آمـوزش       حرفه ی و  درسطح آموزش فنّ   •

 ؛ ضروري استپودمانییکپارچه 
تـري   گـسترده  هـاي آموزشـی جدیـدتر و    الزم است برنامـه    •

ر و   مـشارکت بیـشت    بـراي  الزم   ۀ زمینـ   تـا  تدارك دیده شود  
 فنّـی و    هـاي  تر نهادها و مؤسسات مختلف در برنامه       فزاینده
 .دشو فراهم اي حرفه

  
   آموزش عالی اقدامات الزم در سطح

ــسهیالت الزم  • ــرايت ــات و تخــصص  ب ــادل اطالع در ( تب
 یـا  هـا  نامـه   تفـاهم راهاز ) ی یا آموزشـی  فنّ-هاي علمی  زمینه

   شود؛ها برقرار  هاي بین وزارتخانه موافقت
ها در زمینۀ مـسائل      پژوهش دانشگاهی الزم است     ۀدر عرص  •

  تقویت شود؛ اي فنّی و حرفه
هـاي   اسـتفاده از روش    بایست تأکید و توجه خاصی بـر       می •

ــذول گــردد و از رهیافــت  ــوزش مب ــا و  مــشارکتی در آم ه

له، ئهاي آموزشی نظیـر مطالعـات مـوردي، حـل مـس            روش
ه اي اسـتفاد   رشـته  هـاي بـین    رهیافـت  هاي گروهی و   فعالیت
   ؛شود

ـ         در برنامه  •  طـور مـنظم و     ههاي مقاطع تحـصیلی مختلـف ب
مستمر یک نظام بازخورد اطالعاتی مناسب بین کارفرمایـان         

   آموختگان وجود داشته باشد؛ دانشو 
 اي الزم اسـت    هـاي درسـی مراکـز فنّـی و حرفـه           در برنامه  •

ریـزي و    هاي برنامه  گیري، فنون و روش    هاي تصمیم  مهارت
 گیري از رایانـه و از  هاي مناسب ازجمله بهره  يفناورکاربرد  
  ؛دکرتقویت  این قبیل

 الکترونیکی  هاي یادگیري  الزم است نسبت به اجراي روش      •
موحـدي،   (دشـو توجه خاصی اعمال     و تأکید  از راه دور   و

1393(. 
  
  شناسی بکتا

ترجمـه یدالـه     (ریـزي آمـوزش خـارج از مدرسـه         برنامـه ). 1371. (ایوانز، د 
معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهـاد     :  تهران ).مهرعلیزاده
  .سازندگی

ـ   نقش آموزش).1392. (، س شعبانی و.  رحیمی، م  ،.آبادي، ر  تاج ی هاي فنّ
همایش ملی دانشگاه   . زایی اي در توسعه کارآفرینی و اشتغال      و حرفه 

  .، دانشگاه مازندران)محور صنعت دانش(کارآفرین 
سـند راهبـردي مهـارت و       ). 1390(کـشور   اي   سازمان آموزش فنّی و حرفه    

سـازمان آمـوزش    : تهـران . اي کشور  فناوري سازمان آموزش فنی و حرفه     
  اي کشور فنّی و حرفه
 الگـویی بـراي بالنــدگی   ).1396. ( ع. س، خــاوريو.  ا،صـالحی عمـران  

کل آموزش   اداره: اي مورد مطالعه   ی و حرفه  مربیان سازمان آموزش فنّ   
  .7-24، )22(6، آموزي فصلنامه مهارت. مازندراناي استان  ی و حرفهفنّ

کاربـست رویکـرد   ). 1388. (و پرنـد، ك . ر. آبـادي، ح  ، زین.صالحی، ك 
مـوردي از   : اي حرفـه  هاي فنی  سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان    

فـصلنامه  . اي دخترانه شهر تهـران     هاي فنی و حرفه    ارزشیابی هنرستان 
  .152-203، )8(29، هاي آموزشی نوآوري
همـراه بـا    (هـا    هـا و فرصـت     چـالش : آموزش کشاورزي ). 1393. (موحدي، ر 
  .نشر شوق دانش: همدان.  چاپ سوم،)اضافات
). 1392. (و اسماعیلی سالومحله، ع   . ، سامیان، م  .، میرزایی، خ  .موحدي، ر 
: همـدان ، )ترجمـه  (هاي برنامۀ درسی در آموزش عالی کشاورزي       نوآوري

  .سپهر دانش
بررسـی نقـش   ). 1391. (و ندیرخانلو، س. ، فتحی، م  .ح. ممیرزامحمدي،  
، آمـوزي  فصلنامه مهارت . آموزي در توانمندسازي نیروي انسانی     مهارت

1)2( ،122-103.  
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شناسـی عوامـل     آسـیب ). 1391 (. شاهی، س  و.  و ، آهنگ .مهرعلیزاده، ي 
اي استان خوزستان در چـارچوب       ی و حرفه  درونی و بیرونی نظام فنّ    

مۀ فـصلنا . يفنـاور تظارات نظام جامع آمـوزش مهـارت و       اهداف و ان  
  .71-84، 17. پژوهش در نظام آموزشی
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  ها معادل
  Complementary Education آموزش تکمیلی

 Replacement Education آموزش جایگزین

 Supplementary Education آموزش جبرانی

 Skill Education آموزش مهارت

  


