
 

 

 آموزش جوار کارخانه 

In-plan Training 

آموزشی عملگرا که با تلفیق آموزش باا میایک کاار یر فاا   اا       
فایگیر  را به مسائل واقعی و بهنگاا  نانع    –واقعی،  رافند فاییهی

سازی. هدف آن اساففای  از   اا  واقعای کارهاناه بارا        نزیفا می
مییک واقعی کاار و  آموزش و قرار یاین  رافند فایگیر  و فاییهی یر 

یرگیر کرین فایگیرندگان با مساائل واقعای نانع  اسا . افا  ناو        
و یر افاران  « ا  آماوزش کارهاناه  »المللای   آموزش یر اناالح  بای   

شوی.  نامید  می« آموزش جوار کارگاهی»و « ا  آموزش جوار کارهانه»
هاا    ا  تغییرپایفر  نااا    ترف  عامل توجه به آموزش کارهاناه  مهم

ترف   ها  تولید  و ننعفی و مهم و تغییرات سرفع یر سیسفم ننعفی
 پیفر  و توانافی یر انالباق با تغییرات اس .   وفژگی آن انعالاف

 ای  مفهوم آموزش جوار کارخانه

های فنّی مستترر در   آموزش جوار کارخانه در قالب هنرستان
شود. با استنباط از مادة  یک کارخانه یا واحد تولیدی اجرا می

هتای جتوار    نامه و دستورالعمل اجرایی هنرستتان  آئین 2و  1
وپتترورشه هنرستتتان جتتوار    ای وزارت آمتتوزش کارخانتته
ای یتتک واحتتد آموزشتتی هنرستتتانی استت  کتته در  کارخانتته

وپرورش و واحد  نامه میان وزارت آموزش چارچوب موافر 
شود و هنرجویتان در آن نتوخ خا تی از     تولیدی تأسیس می
گیرنتد. فاتای    اط با واحد تولیدی فرا متی  نع  را در ارتب

آموزشیه امکانات فیزیکی و کادر اداری و خدماتی و معلمان 
عهده واحد تولیدی است    آزمایشگاهی بهدروس کارگاهی و 

و برنامة درسی و معلمتان دروس پایته و عمتومی را وزارت    
کند. به هنرجویان مدرک تحصیلی  وپرورش تأمین می آموزش

شود و در  ورت دادن تعهد پتس از   اعطا میدیپلم هنرستان 
شتوند   التحصیلی در واحد تولیدی مشتوو  بته کتار متی     فارغ

هتتای آمتتوزش  (. یکتتی دیگتتر از نمونتته1372)مجاهتتدبلبه 
هتتای ستتازمانی هستتتند کتته   ای در ایتتران دانشتتگاه کارخانتته
کننتد و   های تولیتدی در کنتار کارخانته تأستیس متی      شرک 
بتاقری و  آینتد )  تخدام شرک  درمیالتحصیالن آنها به اس فارغ

 (. 1397همکارانه 
المللتی معتاد     این نتوخ آمتوزشه کته در ا تطالن بتین      
وجتوی رویکتردی    است ه در جست   « ای آموزش کارخانته »

هتای ززم را ازبریت     گرا با فراگیرانی اس  که توانتایی  عمل

در یتتک محتتید یتتادگیری  فراینتتد خودآمتتوزی ستتاختاریافته
آورند. در نتیجتهه آمتوزش    دس  می ولید بهت-اوریبر فن مبتنی

هتای مختلتآ آموزشتی است  کته       دنبا  روش ای به کارخانه
تتر   سم  نزدیک یادگیری به-هدف آن هدای  فرایند یاددهی

 (. Tisch et al., 2013شدن به مسائل واقعی  نع  اس  )
آمتده در چنتد فعالیت      دست   در دهة گذشتتهه نتتایب بته    

ی موجتب شتد موهتوم آمتوزش     آموزشی و تجتاری آزمایشت  
ویژه در آمریکا بته ختود جلتب     ای توجه زیادی را به کارخانه

های  اند فعالی  کند. بسیاری از مؤسسات آموزشی سعی کرده
 Chryssolourisتر کننتد )  آموزشی خود را به  نع  نزدیک

et al., 2013ای  های  نعتی که در آمتوزش کارخانته   (. پروژه
رب یتادگیری را در درون محتتوای   شوند تلوی  تجتا  اجرا می

کننتد و در برنامتة    برنامة درسی برای دانشجویان فتراهم متی  
 شود.   درسی بر کاربرد شایستگی و اثربخشی تأکید می

و « آموزش»ای از ترکیب دو واژة  موهوم آموزش کارخانه 
کار  تشکیل شده اس . بنابراین باید در سیستمی به« کارخانه»

ر آموزش و محید تولید یا  تنع  را  گرفته شود که دو عنص
با هم دربر داشتته باشتد. بترای آمتوزشه بایتد یتک محتید        
یادگیری واقعی شامل یک فرایند تولیدی واقعی فراهم شتود.  

هتای هتدف    تواند بتا اهتداف آموزشتی گتروه     این موهوم می
کتار   مختلوی نظیر آموزشه پتژوه  و  تنع  تنظتیم و بته    

-ای در یتتاددهی کارخانتتهگرفتتته شتتود. استتتواده از آمتتوزش 
شود دان  نظری بتواند ارتباط متؤثرتری   یادگیری موجب می

با مخابب برقرار کند و در کاربردهای عملی آزموده شتود و  
 ,.Wagner et alنتتایب یتادگیری بته  تنع  منترتل شتود )      

آمتتوزش مختلتتآ  یکردهتتایه رودیتتتول ةدر حتتوز(. 2012
 ریاخ یها در سا  گرا و عمل یعمل یریادگی یبرا ای کارخانه

توکر  وندیبا پ ای کارخانهآموزش  یها دوره شده اس . جادیا
دست    بته  یمشارک  فعا  بترا  ماننده رندهیادگی کار عملی به

انترتا    تسهیل و یساز ستمیس نیو همچن یعمل ةآوردن تجرب
 یستتگ یشا ةتوسع یرا برا ییبازظرفی  ه ة دان  خاصدامن
 .(Enkea et al., 2016) کند یم جادیا

ای  (ه آمتوزش کارخانته  2012ازنظر واگنتر و همکتاران )   
تواند شامل محید فیزیکی و محید دیجیتالی باشد. محید  می

فیزیکی شامل عنا تر واقعتی سیستتم ماننتد ماشتین کتاریه       
هتای جریتان    مونتاژه تدارکاته و جریان ابالعات و پودمتان 
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یه ستاز  ریتزی تلویرتیه متد     که برنامته  انرژی اس . درحالی
هتتایی از محتتید  ستتازی و تجستتمیه بختت  ابزارهتتای شتتبیه

دیجیتالی هستند. باید محید فیزیکتی و دیجیتتالی را بتا هتم     
تلوی  کترد. ایتن تلویت  امکانتات جدیتدی را بترای انترتا         

شده به یک سیستتم واقعتی بترای     های دیجیتالی خل  حل راه
بترآنه   ستازد. افتزون   آزمای ه ارزشیابی و نمای  فتراهم متی  

زخوردی اتوماتیتک از عنا تر سیستتم واقعتی بته محتید       با
دهد تا بتواند برنامه را بتا توییترات انطبتا      دیجیتالی ارائه می

 دهد.
شود که آموزش  یادآور می CIRPدانشنامة مهندسی تولید  

اوری نت بتر فراینتدها و ف   ای یک محید یادگیری مبتنی کارخانه
د فراگیران ده در یک سای   نعتی واقعی اس  که اجازه می

مستریماً با فراینتد تولیتد محصتو  درگیتر شتوند. بنتابراینه       
بر موهومی آموزشتی است  کته بتر      ای مبتنی آموزش کارخانه

محتور تأکیتد دارد و فلستوة بهبتود      یادگیری تجربی و مسئله
کننتدگان   مداومه با اقدامات و مشارک  تعاملی ختود  شترک   

 (. Laperriere & Reinhart, 2014شود ) عملی می
 

 پیشینة آموزش جوار کارخانه 

ای در  تا قبتل از انرتالب  تنعتی در اروپتاه آمتوزش حرفته      
- تورت استتاد   مدرسه راه نداش  و این نتوخ آمتوزش بته   

شد. با انرالب  نعتی  شاگردی در خارج از مدرسه انجام می
ای و نیاز به آموزش ستری  کتارگرانه    و شروخ تولید کارخانه

هتای رستمی    مدارس شد و جزو هدفای وارد  تربی  حرفه
تدریب ایدة تلوی  کتار و آمتوزش مطترن     مدارس درآمد و به

تتالش   1970و با جدی  بیشتتر در دهتة    1960شد. از دهة 
برای تلوی  کار و آموزش و پیوند میان کارخانه و مدرسه در 

هتای   ها روش برنامة درسی مدارس شدت گرف  و بی سا 
هاه روش دوآ  یتا   ن این روشتری مختلوی ابداخ شد. معروف

شتتاگردیه روش -دوگانتتهه روش ستتاندویچیه روش استتتاد 
بتتر شایستتتگی استت  )خالقتتیه  مشتتارکتی و آمتتوزش مبتنتتی

بر آمتوزش همتراه بتا کتار      هاه که مبتنی (. در این روش1384
 تورت عملتی    اس ه بخشی از آموزش در محید کتار و بته  

 شود.  انجام می

نیتاز مهندستان بته آمتوزش     هتاه   در کنار این نوخ آموزش 
عملی بیشتر موجب شد در دهة نود میالدی نتوعی آمتوزش   

« ای آمتوزش کارخانته  »خاص در آمریکا متولد شتود کته بته    
موسوم شد. این نوخ آموزشه فاایی مادی برای یتادگیری را  

های اجتماعیه عملتی و نظتری را در    کرد و مهارت فراهم می
 Tvenge et al., 2019; Lamancusa etداد ) کنار هم قرار می

al., 2008  کته بنیتاد ملتی علتوم      زمتانی  1994(. در واقت ه در
(NSFدر ایازت متحده بودجه )      ای را بته کنسرستیوم تحت

ای  رهبری دانشگاه ایالتی پن برای تأسیس آمتوزش کارخانته  
بتتترای « ای آمتتتوزش کارخانتتته»اختصتتتاص داده ا تتتطالن 

تی بترای ایجتاد   بار ابداخ شد. ایتن حرکت  زیرستاخ    نخستین
وجتود آورد.   ارتباط قوی و تعاملی میان آموزش و  نع  به

هتای ایتن بترن را حمایت        دها  تنع  پتروژه   1995از 
کردند و این برنامه در سطح ملی معرفی شتد و توانست  در   

سبب نوآوری  جایزه گوردُن آکادمی ملی مهندسی را به 2006
زشتی بتر   در آموزش مهندسی دریاف  کند. ایتن الگتوی آمو  

شده برای حل مسائل  تجربة عملی با استواده از دان  آموخته
واقعی در  نع  و پاستخگویی بته نیازهتای آن تأکیتد دارد     

(Jorgensen et al., 1995; El Maraghy, & El Maraghy, 

ویکتتمه متتوج استتتواده از  (. در دهتتة او  قتترن بیستت 2014
دیری  مت »ای اروپا را فرا گرفت  و مؤسستة    آموزش کارخانه

جدیتدترین متد  آمتوزش    « ابتزار  تولیده تکنولوژی و ماشین
ه 2011وجتود آورد. در   در اروپتا بته   2007ای را در  کارخانه

ای در دارمستتاد آلمتان    نخستین کنوترانس آمتوزش کارخانته   
تشکیل شد و فر   همکتاری مشتترک در زمینتة آمتوزش     

ای را در سراستتر اروپتتا فتتراهم کتترد و براستتاس آن  کارخانتته
( تأستیس شتد   IELF«)ای اروپایی پیشتگام  آموزش کارخانه»
(IELF, 2012 پس از آن تعداد زیادی آموزش کارخانته .)  ای

توان آنهتا   ویژه در اروپا تأسیس شد که می در سراسر جهان به
هتتای مختلتتآ آمتتوزشه  تتنع  و پتتژوه    را بتته حتتوزه

ه کتارگروه  2014(. در Tisch et al., 2013بنتدی کترد )   ببرته 
ای شروخ بته کتار کترد     مشترک در آموزش کارخانه همکاری

گرا  تا درک مشترکی از ا طالحات مرتبطی که یادگیری عمل
ای را احابتته کتترده استت  فتتراهم کنتتد  و آمتتوزش کارخانتته

(Abele et al., 2015 در .)ای  ه آمتتوزش کارخانتته 2017
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المللتی آمتوزش    انجمتن بتین  »( بته  IELFاروپایی پیشتگام ) 
گیتری جهتانی و    ( توییر نام داد تا جهت  IALF« )ای کارخانه

(. برگتزاری  ialf-online/netبلندمدت خود را برجسته کنتد ) 
در آلمتان   2019ای در  نوزدهمین کنورانس آموزش کارخانته 

ای و  تنع    های مختلوی ماننتد آمتوزش کارخانته    در حوزه
ایه تلویت    نسل چهتارمه تولیتد پایتدار بتا آمتوزش کارخانته      

جانبهه رویکردهای یادگیری و  دگیری همهواقعی  و محید یا
ایه  رشتته  ای و همکتاری میتان   ارزشیابی و آمتوزش کارخانته  

ویکمه آموزش  دهد که در پایان دهة دوم قرن بیس  نشان می
کاربردی قرار -های علمی ای در کانون توجه آموزش کارخانه

 (. The Technical University, 2019) دارد
ای در ایترانه   زش جتوار کارخانته  برای تبیین پیشینة آمتو  

های ابالعتات علمتی ماننتد ایرانتداکه      وجو در بانک جس 
جهتتاد دانشتتگاهیه مگیتترانه نتتورمگز و همچنتتین استتناد     

هتای   وپرورش نشان داد کته در ایتن زمینته پتژوه      آموزش
اندک و اسناد محدودی وجود دارده امتا مترور ایتن منتاب  و     

هتتای جتتوار  تاناستتناد محتتدود بیتتانگر آن استت  کتته هنرستت 
در مراکز آموزشی شترک    1302ای در ایران ابتدا از  کارخانه

نو ه نیروی زمینی و نیروی هوایی شکل گرف ه ولی در اثر 
متترور بتته فراموشتتی ستتپرده شتتد )وزارت   تتتوجهی بتته کتتم

(. سپس با تصویب قانون کتارآموزی  1369وپرورشه  آموزش
هتا   کارخانه ای در جوار ه مراکز آموزش فنّی و حرفه1349در 

و مراکز تولیدی با درخواست  کارفرمایتان بترای استتواده از     
 (.  1369اندازی شد )نصرتیه و راستانیه  مزایای این قانون راه

پس از پیروزی انرالب اسالمی و استررار نظام جمهوری  
اسالمی در ایرانه با نرد نظام آموزشی بر تلوی  کار و آموزش 

ه و لزوم هماهنگی میان اهتداف  و پیوند میان مدرسه و جامع
آموزشی و نیازهای جامعه توجه و تأکید شد. نخستتین آثتار   
این توجه ایجاد برن کاد در دورة دبیرستان با انجام یک روز 

های نظتری بتود تتا بتا      آموزان دوره کار در هوته توسد دان 
های مختلآ اجتماعی و اقتصادی و استتواده   مشارک  بخ 

آموزی  کیوی  آموزشی در جه  مهارتاز امکانات عمومیه 
ای  (. در آموزش فنّی و حرفته 1398ارتراء پیدا کند ) دریه 

هتای جتوار    این تأکیتد منجتر بته احیتا و تأستیس هنرستتان      

ای شد تا با استواده از امکانات بخ  تولید و  نع   کارخانه
و برقراری ارتباط مستریم میان آموزش و  نع ه تلوی  کتار  

 ها  ورت گیرد.    فراگیری بهتر مهارتو آموزش در جه
منزلة یکی از راهکارهتای   با توجه به اهمی  این برن به 

موید برای ایجاد هماهنگی میتان نیازهتای  تنعتی کشتور و     
ایه موافرت    های آموزشی در آمتوزش فنّتی و حرفته    فعالی 

برخی مدیران  نای  در جهت  اجترای آن جلتب شتد و در     
باب هنرستان جتوار   8تعداد  1367تا  1360های  فا لة سا 

کارخانتته بتتا همکتتاری کارخانجتتات مختلتتآ تأستتیس شتتد  
(. بتتا استتتواده از تجتتارب 1369وپتترورشه  )وزارت آمتتوزش

آمده بی این دورهه اساسنامة این نوخ هنرستان تهیه و  دس  به
عتتالی  بته تصتویب شتورای    1367متاه   تتدوین شتد و در دی  

ه وزارت 1368متتتاه  وپتتترورش رستتتید. در آبتتتان آمتتتوزش
نامتة اجرایتی واحتدهای     وپرورش اساستنامه و آئتین   آموزش

هتتای جتتوار  ای )هنرستتتان آموزشتتی مشتتترک فنّتتی و حرفتته
ها ابتالغ کترد. در    کارخانه( را تهیه و برای اجرا به کلیة استان

وپترورش و   نامه نحوة عرتد قترارداد میتان آمتوزش     این آئین
ارات و واحتتدهای  تتنعتی و تولیتتدی معتتین و حتتدود اختیتت

های واحد آموزشی با واحد  نعتی مشتخ  شتد.    همکاری
تدریب  نامة اجراییه به با تصویب و ابالغ این اساسنامه و آئین

نحتتوی کتته تعتتداد   هتتا گستتترش یافتت  بتته  ایتتن هنرستتتان
هتا و شتهرک    های جوار کارخانه که در کنار کارخانه هنرستان

 150بته   1368واحتد در   24های  تنتعی تأستیس شتده از    
 رسید.  1380احد آموزشی در و

بترای ارتبتاط    1380با گسترش شاخة کاردان  در دهتة   
های دیگری مانند  ای با محید کار روش آموزش فنّی و حرفه

هتاه آمتوزش    سپاری ازبری  انعراد قترارداد بتا کارخانته    برون
هتای دولتتی و    های وابسته بته شترک    همراه تولیده هنرستان

هتای مشتترک جتایگزین روش     نهادهای عمومی و هنرستتان 
ای شد. یکی از برن هایی که با همان  آموزش جوار کارخانه

ای و  ایتتدة تلویتت  کتتار و آمتتوزش در شتتاخة فنّتتی و حرفتته 
کاردان  به اجرا درآمد و جایگزین هنرستان جتوار کارخانته   

های رستمی   شده آموزش همراه با تولید بود که جزو آموزش
رجویتان متمن آمتوزش و    ای اس  و در آن هن فنّی و حرفه
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یادگیری دروس مهارتیه متناستب بتا رشتتة تحصتیلی ختود      
اقدام به تولید محصو  یا ختدمات در هنرستتان یتا در ایتام     

 (.  1396کنند )میکائیلوه  ها می کارورزی در تولیدی
های  تدریب از جذابی  هنرستان هاه به با اجرای این روش 

وپترورش بته    وزشجوار کارخانه کاسته و توجه مسئوزن آمت 
هتا نیتز انگیتزة     ها کتم شتد.  تاحبان کارخانته     این هنرستان

وپتترورش و حمایتت  از تأستتیس    همکتتاری بتتا آمتتوزش  
ای را از دست  دادنتد. در ایتن     های جتوار کارخانته   هنرستان

ای رونتد نزولتی    های جتوار کارخانته   شراید توسعة هنرستان
ا کتاه   تدریب رو به تعطیلی رف  و تعداد آنه پیدا کرد و به

شاهد تعتداد   1390که اکنون در نیمة دوم دهة  بوری یاف  به
وپترورش   ای در آمتوزش  معدودی هنرستتان جتوار کارخانته   

 (.  1397ایه  هستیم )مصاحبه با کارشناسان دفتر فنّی و حرفه
ای کشتور براستاس قتانون     سازمان آموزش فنّی و حرفته  

تتولی و  برنامة سوم توسعة اقتصادیه اجتمتاعی و فرهنگتی م  
هتای مختلتتآ   متدت در بخت    هتای کوتتتاه  مجتری آمتوزش  

کشاورزیه  نع  و خدمات است . ایتن ستازمان در قالتب     
هتای مختلتآ از    های آموزشی خود و در کنتار روش  فعالی 

ای و آمتوزش جتوار کارگتاهی بهتره      آموزش جوار کارخانته 
برد. قانون کار جمهوری اسالمی ایران واحدهای  تنعتیه   می

ماتی را مکلآ کرده اس  کته بترای مشتارک     تولیدی و خد
ماهر موردنیاز خود با همکاری  در آموزش کارگر ماهر و نیمه
ای بته احتدام مراکتز آمتوزش      سازمان آموزش فنّی و حرفه

توانند بتا همکتاری و    جوار کارخانه اقدام کند. این مراکز می
های  نعتی ایجاد و متورد   مشارک  چند کارخانه در شهرک

ری قترار گیرنتتد. در اجترای ایتتن قتانونه ستتازمان    بتتردا بهتره 
ای با هدف ارتراء مهارت و دانت  فنّتی    آموزش فنّی و حرفه

های مختلآ اقتصتادیه اجتمتاعی و فرهنگتی     شاغالن بخ 
منظتور تشتوی     اقدام بته اعتزام نیترو و ارائته تستهیالت بته      

واحدهای تولیدی به ایجاد مراکز آمتوزش جتوار کارخانته و    
 (.1383کند )گلکاره  می جوار کارگاهی

 

 های آموزش جوار کارخانه ویژگی

ستازی   تترین عامتل فعتا     های  نعتی مهتم  توییرپذیری نظام

عرمة محصوزت رقابتی متنوخ برای کسب رمای  مشتریان 
منزلتة   ای بته  اس . این عامل موجتب شتد آمتوزش کارخانته    

محیطتتی آموزشتتی و پژوهشتتیه نرتت  کلیتتدی در توستتعة   
د برای توییرپذیریه انترا  آنها به  تنع  و  های جدی حل راه

ها و مهندستان بتازی کنتد.     استواده از آن در تربی  تکنیسین
ای برای سیستم توییرپتذیر  تنعتی نیازمنتد     آموزش کارخانه

هتتای معینتتی استت  کتته بتوانتتد ازبریتت  ستتازگاری   ویژگتتی
های درسی با عوامل ایجاد توییر مانند جهتانی بتودنه    پودمان

ستبب   همتین  دس  آید. به پذیری و مانند آن به استحرکه مری
ای را ویژگتی مهتم    تتوان توییرپتذیری آمتوزش کارخانته     می

عل   (. زیرا بهWagner et al., 2012براحی آن تعریآ کرد )
هتتای تولیتتدی و محصتتوزته   توییتترات ستتری  در سیستتتم 

های موجود  دانشجویان نیاز دارند با سرع  بیشتری با روش
محتور نیتاز    شوند. در آیندهه بته تتدریس عمتل    و آینده آشنا

هتای   اس . بنابراینه محتوای آموزشی و تربیتتی و مکانیستم  
اشاعه آن باید با نیازهتای جدیتد  تنع  انطبتا  پیتدا کنتد       

(Chryssolouris et al., 2016در واق ه آموزش کارخانه .)  ای
رویکتتردی پیشتترفته استت  کتته بتترای آمتتوزش مهندستتی و  

شتود. هتدف    در فرایند تولیتد استتواده متی    کنندگان مشارک 
ا تتلی آن کتتاربردی کتتردن موتتاهیم نظتتری استت  تتتا بتته    

تری برای تجربه کردن ارائته دهتد.    یادگیرندگان فاای بزرگ
توانند به ومتعی  مطلتوبی از    در این روش یادگیرندگان می

هتای درگیتر در آن و همچنتین رویکترد      فرایندها و فعالیت  
ای دس   ی مواهیم آموزش کارخانهشناسانه برای براح روش
 (.Mahetso et al., 2019یابند )
تترین هتدف    ای میدانی نشان داده اس  کته مهتم   مطالعه 

ستازی بترای عمتل در ومتعی       ای ظرفی  آموزش کارخانه
روشتنی اهمیت     پیچیدة دنیای واقعی است . ایتن هتدف بته    

ها را برای حل مسائل و وظایآ پیچیتده در   توسعة شایستگی
دهد. نظر به پویایی بازاره درک  نة مهندسی تولید نشان میزمی

مثابه عاملی مهم بترای   توسعة شایستگی در تولید محصو  به
بهبود مستتمر و پایتداری رقابت  بستیار مهتم است . چنتین        
ومعیتی در موقعیت  زنتدگی واقعتیه تنهتا ازبریت  برنامتة       

یابتد. آزمایشتگاه آمتوزش     محور تحر  متی  درسی شایستگی
هتای متد     ای با مد  سنتی تواوت دارد. آزمایشتگاه  انهکارخ
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هتای خا تی نظیتر مکانیتک ستیازته       ای که بته دوره  رشته
الکترونیکه یا کنتر  گره زده شده اس  بسیار متمرکز است .  

ای دانشتجویان تولیتد یتک     که در آمتوزش کارخانته   حالی در
را محصو  و فرایند تولید مرتبد با آن و/یا فرایند مونتتاژ آن  

 کنند.   تجربه می
ای تلوی  محید  های مهم آموزش کارخانه یکی از ویژگی 

واقعتتی یتتا کتتاربردی بتتا دنیتتای مجتتازی و دیجیتتتالی بتترای  
برداری در ایتن نتوخ آمتوزش است . در تلویت  محتید        بهره

واقعیه دنیای واقعی و دنیای مجتازی در درون تجربتة یتک    
ا برای آموزش ها ر شوند. این تلوی ه فر   کاربر ترکیب می

ای  مالحظته   تورت فیزیکتی بته میتزان قابتل      ای بته  کارخانه
ای محلتی بترای    هتای کارخانته   دهتد. آمتوزش   گسترش متی 

ای برای  نع  بتا عنتاوین مربتوط بته      آموزش فنّی و حرفه
ای و در  هتای کارخانته   کارخانه اس . جنبة فیزیکی آمتوزش 

ی اثربخ  افزاره سنگ بنای یادگیر نتیجه ارتباط آنها با سخ 
پتذیری بتازیی    دیگره فاای مجازی از انعطاف برف اس . از

انطبتتا  استت  و ماننتتد  ستترع  قابتتل برختتوردار استت  و بتته
افتتزار فیزیکتتی محتتدود نیستت . ایتتن ویژگتتی بتته     ستتخ 

ها و ستناریوهایی   دهد فرایندهاه روش یادگیرندگان اجازه می
یای افزار وجود ندارد تجربه کنند. ترکیب مزا را که در سخ 

ای  هتای کارخانته   دنیای واقعی و دنیای مجتازی در آمتوزش  
برای تلوی  آموزش واقعتیه ظرفیت  زیتادی بترای افتزای       

ای  هتای کارخانته   کنتد. آمتوزش   موفری  یادگیری ایجاد متی 
های تلوی  واقعیت  بترای بهبتود دانت  و      تواند از قابلی  می

دربارة  برآنه یادگیری های موردنظر استواده کند. افزون مهارت
تلوی  واقعی  و توسعة مهارته بترای ایجتاد کتاربرد تلویت      

هتای عملتی آمتوزش     های مهتم زمینته   واقعی  یکی از بخ 
(. Juraschek et al., 2018ای در آینده خواهتد بتود )   کارخانه

بتته بیتتان متتوجزتره در تلویتت  محتتید واقعتتی یتتا کتتاربردیه  
« مخلتتوط»مومتوعات واقعتی و مجتتازی بتا هتتم ترکیتب و     

ای کاربردی با ترکیب هر دو دنیای واقعتی   شوند تا تجربه یم
وجود آورند. موموعات واقعی بتا داشتتن یتک     و مجازی به

شوند. برعکسه موموعات مجازی  هدف واقعی مشخ  می
 ورت رسمی یا متادی    ورت ذاتی اثر وجود دارنده نه به به

(Milgram and Kishino, 1994    .) 
 

 ای ر آموزش کارخانهنفعان د گروه هدف و ذی

ایه هنرجویتان آمتوزش    اولین گروه هدف آمتوزش کارخانته  
هتا بودنتد. امتروزهه     ای و دانشتجویان دانشتگاه   فنّی و حرفته 

کنندگان  نعتی )مانند متدیره کتارگر کارگتاهه کتارگر      شرک 
عنتوان دومتین گتروه هتدف مهتم       ریزی و کنتتر ( بته   برنامه

امکتان حاتور   (. Kreimeier et al., 2014شوند ) تعریآ می
بتته  هی یتتک محتتید تولیتتد  واقعتت یایتتدن در نتتدهایدر فرا
مشتکالت را   آستانی  بهدهد  یاجازه م یکنندگان  نعت شرک 
 ,.Prinz et alکننتد ) خود برای  یاتیعمل یها به چال تبدیل 

هتتای هتتدف محتتتوایی عمتتدتاً تحتت  فشتتار   (. گتتروه2016
رنتد. ایتن   هتای بستیار فنّتی تمرکتز دا     جنبه  فنّی بر-اجتماعی

هتای هتدفه    دهندة این واقعی  اس  که گروه ومعی  نشان
هتای   کنندگان  نع  از بخ  دانشجویان مهندسی یا شرک 

ای بتر استتواده    فنّی هستند. در نتیجهه تمرکز آموزش کارخانه
هتای مختلتآ    هتا بترای بهبتود جنبته     از دان  دربتارة روش 

 کیویت ( –هزینته –هایی است  کته تحت  فشتار )زمتان      زمینه
 های تولیدی قرار دارد.   سیستم
( معتردنتتتتد براستتتتاس 2015واگنتتتتر و همکتتتتاران ) 

هتتای متویتتر از کارکنتتان در  تتنع  و تولیتتد     درخواستت 
)ابالعات کارکنتانه امنیت  ابالعتاته و غیتره(ه توجته بته       

های تکنیکی بسیار  های سازمانی و شخصی بعد از جنبه جنبه
انداز علوم اجتماعی برای  همی  دارد. بنابراین توجه به چشما

ای مروری اس . همتراه   های آموزش کارخانه توسعة پودمان
هتای   ستوی جنبته   ها به با درخواس  برای پی  رفتن پودمان

« نمایندگان کارگران»اجتماعیه گروه هدف جدیدی با عنوان 
هتا   این بحث تواند تعریآ شود. بنابراین با توجه به نتایب می
ای را بته سته    های هدف در آمتوزش کارخانته   توان گروه می

 بندی کرد: دستة مختلآ ببره
هتا و مراکتز آموزشتی مترتبد بتا       الآ. دانشتجویان دانشتگاه  

 تورت کتارورزیه    ای کته بته   های فنّی و حرفته  آموزش
کارآموزی یا اشکا  دیگر در فرایند تولیتد حاتور پیتدا    

 کنند؛   می
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گان در  نع  مانند مدیرانه کارگران فنّتیه  کنند ب. مشارک 
ها و سرپرس  کارگتاه کته مستتریماً در فراینتد      تکنیسین

 تولید حاور دارند؛ 
نوعان  نع  که خواستار بهبود ومعی  تولید تحت    ج. ذی

فشارهای اجتماعیه بازار و مناف  گروهی هستتنده ماننتد   
 هتای  تنویه نماینتدگان کتارگرانه     کارفرمایانه اتحادیته 

هتای   کته بتر برنامته    کنندگان محصوزت تولیدی مصرف
 گذارند. ای تأثیر می آموزش کارخانه

 

 ای برنامة درسی در آموزش کارخانه

ای ایجاد پارادیم جدیدی برای هر دو  هدف آموزش کارخانه
 ,.Chryssolouris et alآموزش دانشگاهی و  نعتی است  ) 

هتای   عالیت  (. مأموری  این نوخ آموزش فراهم کردن ف2006
های عملی برای دانشجویان دانشگاه تح   مهندسی و تمرین

هتتای  شتتراید  تتنعتی و دریافتت  نتتتایب تحریتت  و فعالیتت  
آبتی است .    یادگیری  نعتی برای مهندسان و کتارگران یرته  

ای ا تتالتاً از رشتتتة علتتوم  برنامتتة درستتی آمتتوزش کارخانتته
ا نتام  ویژه در پارادایم آموزش بیمارستانی کته بت   پزشکی و به

 تتورت متتوازی در بیمارستتتان اجتترا  دانشتتکده پزشتتکی بتته
شود الگوبرداری شده اس . هتدف آن تلویت  آمتوزش و     می

گرایی و ایجتاد تجتارب    نظر واقعی  محید کار اس . از نرطه
ه هدف «از کارخانه به کالس درس»آموزشی مرتبد با موهوم 

ای انترتا  محتید واقعتی تولید/ تنع  بته       آموزش کارخانه
س درس اس . شراید واقعی تولیتده دانت و موجتود در    کال

فراینتتدهای عملیتتات روزانتته  تتنعتی را ازبریتت  ایجتتاد     
کنتد کته بته     سازکارهایی برای کامل شدن محتوا فتراهم متی  

دهتتد محتتید تولیتتد را درک کننتتد   دانشتتجویان اجتتازه متتی 
(Rentzos et al., 2016.) 

راینتد  های بهبود ف ای برای تدریس روش آموزش کارخانه 
هتای آمتوزش    کنندگان ایجاد شده اس . پیشترف   به شرک 
دهد کته ایتن روش    های گذشته نشان می ای در سا  کارخانه

تواند برای اشتاعة دانت  در مومتوعات بستیار متوتاوت       می
( تاکنون پتنب  2015مورد استواده قرار گیرد. آبول و همکاران )

فراینتد  محتوا را تعریتآ کترده است : فراینتد تولیتده        گروه

وری انترژیه فراینتد براحتیه توییتر مجتازی/       منطریه بهتره 
ای  هتتای کارخانتته دیجیتتتالی/ ستتازمانی. بستتیاری از آمتتوزش

هتای   آلمانی هنوز زیرساخ  و رویکردی فردی به این گروه
ای اروپتتایی پیشتتگام و  محتتتوایی دارنتتد. آمتتوزش کارخانتته 

( تتالش  NILای ) همچنین شبکة نتوآوری آمتوزش کارخانته   
ای ایتن   کنند با ایجاد استانداردها بترای آمتوزش کارخانته    می

ای هماننتد   رویکرد را توییر دهنتد. هتدف آمتوزش کارخانته    
محتوای آنها بسیار مهم شده است . ایتن استتانداردها بترای     

عنتوان   ایه بترای پتژوه ه بته    آموزش علمیه آموزش حرفه
ار دهنده مورداستواده قر ای و سیستم عامل انترا  فاای شبکه

 (. Abele et al., 2015گیرند ) می

ای شتامل   های عمتومی بترای آمتوزش کارخانته     سرفصل 
های متدیری    وری انرژی و فرایندها و روش سازی بهره بهینه

(. در بیشتتر  Dinkelmann et al., 2011پشتیبانی تولید اس  )
ایه  شتتده پتتارادایم آمتتوزش کارخانتته  کاربردهتتای گتتزارش

ید  نعتی را با استواده از الگتوی  های کلیدی یک مح ویژگی
انتد   سازی کترده  تجهیزات تولیدی در محیطی دانشگاهی شبیه

(Wagner et al., 2012     از مشتکالت ایتن رویکترده ایتن .)
واقعی  اس  که تجهیزات اختصا ی تولیتده کته در محتید    

سترع  منستوش شتود.     تواند به شوده می دانشگاهی نصب می
ردش جریتتان تولیتتده کتته تتتر شتتدن گتت ستتبب کوتتتاه زیتترا بتته

کنتده سترع     گویی به بازار جهتانی آن را تحمیتل متی    پاسخ
شتدت   های گذشته به های تولیدی بی دهه توییرات درسیستم

(. بنتابراین  Rentzos et al., 2016افزای  پیتدا کترده است  )   
شتود کته رویکردهتای جدیتدی ماننتد آمتوزش        روشن متی 

یتاز است . ایتن    ای برای  نعتی کردن آموزش موردن کارخانه
 کنند:  های زیر را دنبا  می رویکردها هدف

الآ. نوسازی فرایند تدریس و نزدیک کردن آن به عملیتات  
  نعتی؛

 ب. افزای  نووذ عملیات  نعتی ازبری  دان  جدید؛ 
ج. حمای  کردن جریان انترا  بته کتارگران دانت  آینتده و     

محتور )کتارگر و    کوتاه کردن فا لة میتان  تنع  منبت    
 بنیان )ابالعات و دان (؛ و  رمایه( و  نع  دان س

 د. ایجاد و نگهداری رشد ثاب   نعتی. 
( بتا بیتان ویژگتی برنامتة     1995جورجونس ن و همکاران ) 
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ای رسیدن به ایتن اهتداف را ممکتن     درسی آموزش کارخانه
ای ترکیب  دانند. ازنظر آنانه برنامة درسی آموزش کارخانه می

توانتد پیونتد مستتریمی     ین ترکیب مینظریه و عمل اس  و ا
هتای   بر عمل و فعالیت   میان مطالعات نظری با براحی مبتنی

کنتد. ترکیتب ایتن دو در برنامتة درستیه       حل مسئله ایجتاد  
سازد تا موموعات مربوط به براحی  یادگیرندگان را قادر می

و ساخ  را با هم ترکیب کننتد. هتدف ایتن برنامته تربیت       
 های زیر اس :   ویکم با ویژگی بیس مهندسانی برای قرن 

 ؛یدر ا و  علوم مهندس یو اساس قو هیپاداشتن  -
 ستاخ  و تولیتد   و واقعی از بزرگ ریتصودس  آوردن  به -

 ی؛تجار یها  یو واقع یبراح ندیفرا شامل
تتر از همته    موجود و مهتم  یها و ابزارها یورافناز  یآگاه -

 د؛یجدحل مشکالت  یو کاربرد آنها برا  یریمد
 ؛در کار گروهی مؤثر کنندة مشارک  کی -
 ؛(یکت یه الکترونیه کتبت یارتبابات )شواه مهارت داشتن در -

 و
  .ندهیآ یریادگی یبراآماده و پرانگیزه  -

 نتد ایبور فعتا  فر  بهای یادگیرندگان  در آموزش کارخانه 
های او   دانشجویان در سا  کنند. تجربه میرا تولید محصو  
فی محصتتو ه استتناد براحتتیه از تجهیتتزاته  بتتا کالبدشتتکا

ستازی بترای    ها و امکانات نمونه گیری هاه تصمیم گیری اندازه
کننتد. در   های خود در بهبتود تولیتد استتواده متی     اجرای ایده

هتای ا تلی در فراینتد     های بازتر با دستیابی به مهتارت  سا 
ای تحت    رشتته  بور مستریم براحی و ساخ  میتان  تولیده به
 ,.Jorgensen et alکننتد )  هندستی را تجربته متی   پوشت  م 

است    شرفتهیپ یکردیرو ای (. درواق ه آموزش کارخانه1995
کننتتدگان در  رک اشت مو  ناآمتتوزش مهندست  یبترا  از آنکته  
  .(Mahetso et al., 2019) شود یاستواده م دیتول ندیفرا
 

 ای مزایا و مشکالت آموزش کارخانه

ی دارد. در گذشتتته یتتک ای مزایتتای زیتتاد آمتتوزش کارخانتته
توانست  بتا انتدکی تجربته یتا بتدون        دانشجوی مهندسی می

التحصیل شود. هتدف آمتوزش    داشتن آن در محید کار فارغ
ای توییر این ومعی  و آموزش دانشجویان بتا بتی     کارخانه

ها وجود دارد. دانشتجویان در   از آن چیزی اس  که در کتاب
هتای نترم ماننتد     مهارتای نه تنها به تمرین  آموزش کارخانه

پردازند بلکه  فردی می های ارتبابی میان کار گروهی و مهارت
زنند و آموزش مهارت شتولی   های بزرگی می دس  به تجربه

کننتدگان در آمتوزش    کننتد. شترک    آینده را هم کستب متی  
گیرند چگونه یک مسئله را تعریتآ کننتده    ای یاد می کارخانه

پوزا  )پیشتنهاده( بازرگتانی   یک نمونة اولیه بسازنده یک پرو
هایشتان   حل بنویسنده تهیة مطالب و روش ارائه آن درباره راه

هتتای  را آمتتاده ستتازند. در ایتتن فراینتتده دانشتتجویان مهتتارت
آموزنده مانند اینکه چگونه در یک مهل  زمانی  انترادی را می

ای کار کننده و  به انتظارات پاسخ دهنده در یک تیم چندرشته
هتا بتی  از    های گوناگون افراد بهره برند. شترک  از استعداد

بتتی  مترامتتی کارجویتتانی هستتتند کتته دارای تجربتته و     
هتتا  هتتا باشتتند. اکنتتون ایتتن شتترک   ای از مهتتارت مجموعتته

های بالروه بترای   هایی با ایده کننده پو ه مناب ه و پروژه فراهم
کته در   دانشجویان هستند که روی آن کار کننتد و تتا زمتانی   

دس  آورنتد. ایتن امکتان را     زشی هستند تجربه بهمحید آمو
التحصتیل شتدنده    که از دانشتکده فتارغ   وجود آورند زمانی به

 Kaplan-Leمستریماً کار متورد انتخابشتان را شتروخ کننتد )    

Iserson, 2006 .) 
ای به کاربرد  در مرایسه با آموزش سنتیه آموزش کارخانه 

از دانت  عملتی   عملکرد بیشتر و همچنین به درجة بتازتری  
حتا ه   (. درعتین Cachay et al.,2012مؤثر دس  یافته اس  )
افزای  موفریت  در توستعة    ه(2013ازنظر تی  و همکاران )

رو  ای بتا چهتار مشتکل روبته     شایستگی در آموزش کارخانته 
 اس  که باید مورد توجه قرار گیرد:  

ای موجتود را معمتوزً کارشناستان     او ه آموزش کارخانه 
علت ه نتتایب    همتین  کننتد. بته   ساز محید براحی می یهفنّی شب
برداری معتبر ازمنظر یک کارخانة  شدت بر نرشه شده به تنظیم

واقعیه بدون درنظر گرفتن مواهیم منطری کاربردیه بتا یتک   
وری و اثربخشتی در   های بهره رویکرد علمی و توجه به جنبه

ستبب غولت  از شتواهد     ایجاد شایستگیه تمرکتز دارنتد. بته   
ای دربتارة نرتاط قتوت و متعآ تنظتیم       تجربی هتی  بیانیته  

توانتتد  تتادر شتتود.  هتتای مختلتتآ نمتتی یتتادگیری–یتتاددهی
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منظتتور تحلیتتله ارزشتتیابیه اعتباربخشتتیه  استتاسه بتته بتتراین
ای مختلتتآه بایتتد تلویتت   هتتای کارخانته  بتازبراحی آمتتوزش 

ای بهتر موردتوجه  کارشناسان آموزشی برای آموزش کارخانه
 قرار گیرد.

بتر هتی  رویکترد     ای معموزً مبتنی دومه آموزش کارخانه 
بتتر براحتتی  ای نیستت . در آغتتازه تجربتتة مبتنتتی ستتاختاریافته

هتای آزمایشتی    ستوی موقعیت    ای دوباره به آموزش کارخانه
های پیشگامانة بتزرگ و عتدم ابمینتان زیتاد      همراه با تالش

وری کتم فراینتد    حتداقل در آغتازه بهتره    –شتود   هدای  می
 بینی اس .   ی کارخانه قابل پی براح
ایه  ریتتزی آمتتوزش کارخانتته ستتومه بتتا توجتته بتته برنامتته 
شتود. در   محتور تعریتآ متی    سختی یک رویکترد شایستته   به

ای بایتد بتر    اینجاه براحی فنّتی و منطرتی آمتوزش کارخانته    
های موردنظر تمرکز داشتته باشتد    توسعة اثربخ  شایستگی

(Steffen et al., 2012 امروزه .)  تتوجهی از   هتای قابتل   بخت
هتتای آموزشتتی معمتتوزً بتته توانتتایی    براحتتی اولیتتة متتد  

کنتد.   کنندگان( برای عمل کمک نمی خودسازماندهی )شرک 
های حل مسئله و حذف متایعات از   در نهای ه انترا  روش

ای به کارخانتة واقعتی اغلتب بتا تخصتی        آموزش کارخانه
ستبب   هنامناسب کارکنان بته واحتدهای آموزشتی ختاصه بت     

رو  گیری هدف مدیری  آموزشی با مان  روبه غول  از جه 
 شود. می
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