
 

 

آموزمهارت
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کاربردی -های علمی آموختگان دوره شده برای دانش بینی اهداف پیش
های الزم در یک زمینة معین صنعتی برای تصدی شغل  کسب مهارت
آمووز مرکو     سطح است. لذا مهارت ای از مشاغل خاص هم یا مجموعه

آموز فردی است که در  کاربردی است. مهارت-توجه نظام جامع علمی
دوره آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی پذیرفتوه شوده و   یک 

-پذیری است. دانشجویی که در نظام جامع علمی دارای شمارة مهارت
ای اطوق    شوده  شوود بوه پذیرفتوه    کاربردی مشغول به تحصویل موی  

گردد کوه در مهلوت مرورر و براسواا طووابق و مروررات جواری         می
نوام   احوراز هویوت ت وت    دانشگاه، پس از مراجعه حضوری در مرکو  و 

خصوصی مدنظر است، قوانین  های به آموز ویژگی کند. برای مهارت  می
خصوصی داشوته و در نظوام جوامع     های ارزشیابی به ات و روشرو مرر
های مشخصی برای آنها درنظر گرفتوه شوده    کاربردی، مهارت-علمی
 است.

 آموز تعریف مهارت

کاارردد -یهاا آماوزجماامل   اآموزدرنظاممهارت
دهندةت دکا تعدیافتعاریفمخت فیداردکههدیکنشان

خصوصیاسا. آموزردقوا د،قوانینوانتظاراترهمهارت
آماوزرا(مهاارت1394وزارت  ومتحقیقااتوننااور  

اس.کاهدریاکدورةآماوزج اا یشخصیاطالقکدده
تک ی یرینسطوحتحصی یپذیدنتاهشادهودارا شا ارة

ا اطاالقشادهپذید اس. دانشجونی راهپذیدنتاهمهارت
شودکهدرمه ا.مقادرورداسااوباوارمومقادراتمی

مار دانشگاه،پسازمدامعةحضاور درمدکا واحاداز
ها  غ.،تعااریفمتعاددکند درندهنگناممیهوی.ثب.

آماوزراآموزارائهشدهاس.ومهاارتامامشارهیازمهارت
ها مدید مدتبمرایکشاغ رادانندکهمهارتکسیمی

هاودانشموردنیازردا کندیامهارتیادگدنتهوت دینمی
 ;Cambridge Dictionary, 2020آموزد شغ یخاصرامی

Collins Dictionary, 2020; Macmillan Dictionary, 

ها  غ.ردشاغ ( ریشتدتعاریفاصطالحیندهنگ2020
آمااوزدرآنقاادارداردت کیاادوحدنااةخاصاایکااهمهااارت

اند کدده
آموزدرکشورها مخت فنی تعااریفمخت فایمهارت

آموزکسیاس.کهراایاککارندمااواردیاکدارد مهارت

 Sriشاود آماوز مایقداردادوندایندکارآموز ومهارت

Lanka Consolidated Acts, 1987 ) آمااوزیااکمهااارت
طاورها خودرارهیسته(کسیاس.کهدانشومهارت شا

هااو.یاها محیمکااردرطیفایازموقعکام درنعا ی.
کارگیدد درتعدیفیدیگاد،کسایکاهها مخت فرهمحیم

ن دةالزمرادریکاستانداردموردانتظار   کدد دریاک
 New Southمحیمکار یادریاکصانع.کسانکناد 

Wales government, 2018ردا ایجادتسا ممهاارتیدر )
نداگیدانالزماسا.یاادگید وآماوزجدرساطنداناش،
مهارتوشایستگیایجادشودکهایناط ینانحاص شاود

آموزرهمهاارتماوردنظدرسایدهاسا. ها  وکهمهارت
 (1382گدید د،

 
 آموز دورگی مهارت قوانین، شیوة ارزیابی و پایان

آموزوشیوةنعا ی.اودرومقدراتمدروطرهمهارتقوانین
آماوزرایادکشورماشافا شادهاسا. ازآنجاکاهمهاارت

روحضورجدرت امم سااتهاییرانداگیدد،ازاینمهارت
آموزشیدورةحضور ا  امیاس.وسا اتغیب.موماه

ها آندرودرصدمج وعسا .15درهددرونبایداز
آموزمجازراهشادک.صورتمهارترغیداینریشتدشود د

راشد ازدیگدقوانین،قوانینمدراوطدرآزمونآندرون ی
آماوزاسا.کاهدرهادرهارزیاریپیشدن.تحصی یمهارت

درسی،انجامتکا یفپودمانودورةتکدرومدروطرهتک
آموزشییامهاارتیرداسااوارزیااریدرطاو ردگا ار و

صورت دد رینصفدتاریسا.تعیاینآنرهآزمونپایانی
آمااوزان،ردگاا ار شااود درایاانزمینااهراادا مهااارتماای

پودمااانوهااددورةامتحاناااتپایااانیراادا هااددروتااک
دروا  امیاسا. قاانوندیگادایاناسا.کاهارزجتک

آموزشیهددروراتعدادسا .آندروسنجیدهشاودو
آموز کاهک یاةکهرهمهارتتدتیناس.دورگیردینپایان

درورامطارقردنامةمصاو پودمانیاتکدروودورةتک
نامااةوزارت تاافرااامونقیاا.ورداساااومقاادراتآیااین

درسیپودمانییاتکگذراندهراشد،گواهینامةپایاندورةتک
( در1394شود وزارت  وم،تحقیقاتونناور ،ا طامی

ها ارزیاریا یانی قوانینوشیوهدیگدکشورهاازم  هاستد
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آموزمتفاوتاس. ه چناانکاهدورگیردا مهارتوپایان
هاا رودمهاارتآموزانتظارمی نوانشدهاس.،ازمهارت

هااا الزمراکااهدرردنامااةا راریاااموزدتت ییدیااهحدنااه
هاا هاوکارآموز کارآموز دیدهشدهکسنکندتآموزج

هاا کاارآموز کارراپذیداراشدتدرردناماهالزمدرمحیم
هااودیگادشدک.کندتتکا یفخودراکام کندتوکتاا 

 New South Walesشواهد راکهنددنیازداردتهیهکناد 

government, 2018 )


 آموز مهارت  های ویژگی

آموز،پیامدها آماوزجوکاارآموز راها مهارتویژگی
هاا متناو یازدهدوازآنجاکاهویژگاییت ثیدقدارمتح.
آماوزازم  اهخودکارآماد دراثدرخشایوانتقاا مهارت

هاانقاش(،اینویژگیSimosi, 2012  یادگید مدنظداس.
مستقی یرددستیاریرهپیامدها آموزشیدارنادورناارداین

 ,Crispهاا کاارآموز اسا. گدمؤثدرودننعا یا.نشان

2002 ) 

کارردد دستیاریرد-ها    یاساسیدرآموزجمحور
هاا مادتبمهاا شاغ هاییاس.کهازویژگایشایستگی

اسااتخداششااودوگاا ینش،ارزشاایاریوهاادای.تحصاای ی
آماوز  ادتا آموزرداینمبناصاورتگیادد مهاارتمهارت

شااودتردمبنااا  الیااقوتجدریاااتکااار انتخااا ماای
شدهرادرمحیم وماتکسنآموزب نتحصی ،معمهارت

گادااسا.آموزک تدمدرککندتمهارتکارخوداستفادهمی
آموزراها مهارت( سنگهویژگی1383 اح د ورهدامی،

هاااوانگیاا هرااهیااادگید ،رااازرااودننسااب.رااهتجدرااه
اساا.خودکارآمااد درارتباااطرااا   کااددمعدناایکاادده

 Singh, 2017 )


 آموز موردنیاز مهارت های انواع مهارت

توانادداشاتهآموزمایرداساوانواعیادگید کهیکمهارت
هادرساطوحپیچیادگیمتفااوتیازاوانتظاارراشد،مهارت

تادینوتادینتااپیچیادهصورتکهازارتداییرود ردینمی
تاادیناشااکا مهااارتموردنیااازاساا. یااادگید پده ینااه

آماوز ساطنازمهاارتها کاارکدد پایاةاو اینمهارت
ها کاارکدد ونداکاارکدد ساطنیادگید مهارتاس. 

هاا شود یادگید مهارتآموز ت قیمیدیگد ازمهارت
پیچیدهوندرتا کارکدد  راتجهی اتپده ینه(سطنرعاد 

تادودرنهایا.ها کارکدد پیچیدهاس. یادگید مهارت
هاا کارکدد درمحیمها کارکدد وندایادگید مهارت

شاادهازم  ااهسااطوحیااادگید ساااز کااارواقعاایوشاابیه
هاا یاادگید اسا. واشاقانیآموزرداساومحیممهارت

( 1383نداهانیواسفندندد،
اسااتانداردهاییامدیکااااسااتانداردم اایمهااارتانج اان

هاا مهارتیراتهیهکددهاس.کهطیآنداناشومهاارت
شود:وزرهسهگدوهتقسیممیآمموردنیازمهارت

هاا هاا آکادمیاککاهشاام مهاارت دانشومهاارت1
خواندنونوشتن،ریابیاتو  اوماسا. ایانگادوه

شود،و یارتبااطتنگااتنگیراااگدچهپایهمحسو می
هاااغ نمشاغ نداردورساتدنداگیاد ساایدآماوزج

شود محسو می
هاا راهداناشومهاارتها مناسنکه دانشومهارت2

کارردد موردنیاازرادا انجاامماؤثدطیفایازمشااغ 
دال اا.داردورااهدودسااتةناادد وسااازمانیتقساایم

ها ندد شام تواناییتهیةگا ارجوشودتمهارتمی
صاورتهارهنگارجمتون،تواناییسخندانیوارائةایده

راهوابنوروشن،تواناییدرکمتونومطا نمدراوط
شااغ ،سااازمانوزناادگیپیدامااون،تواناااییاسااتفادهاز

ها نوومهارتسازمانیشام تواناییردقدار نناور 
روارممؤثدسازمانی،تواناییشاناخ.وتح یا حقاوق
مدرااوطرااهکااار،مشااتد ،سااازمانوامت اااع،توانااایی

گیاد وکنتاد درریا  وساازماندهی،تصا یمردنامه
زمانیاس. حیطةوظایفسا

هاا ها ننّیمج و اهداناشومهاارت دانشومهارت3
( 1383تخصصیهدشغ اس. کشتکارورهدامی،

تواندسطوحمخت فیداشتهراشدکاهازآموز میمهارت
شاودوتااهاا تکنیکایوننّایشادوعمایآماوز مهارت
نویسی،مهندسییامادیدی.ا مانندردنامهها ویژهمهارت
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 ( Management Dictionary, 2020یارد دامهمیا

شادنها موردنیازدانشجویاندر صدمهاانیمهارت
هانیازخواهادآموزردا آموختنویادگید ردانکهمهارت

شود رانکآموز ت قیمیداش.،مبنا مناسبیردا مهارت
هااا ننّاای،هاااییازم  ااهمهااارت(مهااارت2003مهااانی 
پذید ،کارگدوهی،حا ،رنتار ،ارتباطی،انعطا امت ا ی

پاذید رارادا دانشاجویانا ،مسئو ی.مسئ ه،سوادرایانه
هاا ننّایشاام تغییاداتننااور وپذیدنتهاس. مهارت

سازمانیوتوسعةدرونیسازمانشام سواد،زرانخاارمی،
هاا تح ی ایاسا. ریابیات،  م،ح مسائ هومهاارت

نگدرودن،شناسیرهتواناییشناختی،ماملها روجمهارت
اسااتفادهازرایانااهمدرااوطاساا.  باادا وهاری،رومیااانیو

تاوانها موردنیاازمای( ازدیگدمهارت1392،56ظدیف،
ها ارتباطیاشارهکاددکاهراهتوانااییاناداددررهمهارت

حفااصصااحینومناساانرواراامخااودرااادیگاادانمدرااوط
گوجکددن،اردازومود،رنلتعارض،حا مسائ هشود می

اشتداکیوگ ینشمهارتارتباطیمناسن،پنجمهاارتالزم
 ,Bulten, 2010; Bournردا ایجادارتبااطمناساناسا. 

2008; Mansilla & Jackson, 2001هاایی( ازدیگدمهارت
تاوانراهآموزاسا.مایموردنیازمهارت کهدرسطنندد

پذید اشارهکددکهرهمعنا تواناییسازگارا مهارتانعط
هااونیا رودنانکارورنتارراتغییاداتمحایموموقعیا.

هاا،انکاارورنتارهاا نادددرتواناییکنارآمدنراهیجاان
هااراهها متغیداس. اینمنبهازمهارتشدایموموقعی.

را تواناییک ینادددرساازگار رااشادایمناآشانا،غیدقا
رهیقینیکای( Wessels, 2002  گدددرینیوپویاردمیپیش

هاا حا مسائ هوانمهاارتیها مهمدانشاجوازمهارت
( 1398گید اس. گودرز ،مجدا ادینوما ار ،تص یم
هااییکارآمادرادا حا ح مسائ هیعنایارائاةراهمهارت

 اینندد دارندواوندد یامیانمشکالتیکهماهی.درون
مدح ااةآن،احساااوومااودمشااک واحساااوتواناااییو
داشتنانگی ةکانیردا مقار اةماؤثدومفیادرااآناسا. 

هاییاس.کهدرساندا ازم  همهارتمهارتسوادرایانه
سا هموردنیاازمطادحاندازانسانمط و درانقریس.چشم

شاادهاساا.ورایااددرردنامااةدرساایماادنظدقاادارگیاادد
 Mansilla & Jackson, 2001 )

هاییرینندد ها سطنندد ،مهارتردمهارتان ون
هاا وم عینی موردنیاازدانشاجویاناسا.کاهمهاارت

رادا تشاکی هادتدینموارداس. کارگدوهییکیازمهم
مهارت،رهداناش،مهاارت،توانااییوایننوعتیمکار در

موگدوه   کددمونقونیازاس.تاتیها دیگد ویژگی
 ,Morgeson, Reider & Campionماؤثد داشاتهراشاد 

2005 )

 

 آموز های تربیت مهارت شیوه

رادتکاا یفواقعایومانبه کاما (کاهمبتنایتکا یفه ه
من  اةروشایا اس.،رهها حدنهدنبا توسعةشایستگیره

ی،شاود آمناهوکدماردا رسیدنرهیکپارچگیارائاهمای
شادهرادا هاا طداحایدیگاد،ردناماه( ازسو 1393،97

طاورهاراراهیادگید پیچیده،امکاندستیاریرهت اممهارت
 Vanآورد ه اهنااگراادا یادگیدناادگاننااداهمماای

Merrienboer et al, 2002 ردتکا یفکاما ها مبتنی( مد
ددازنادپها آموزشیردا یادگیدندگانیمیرهتوسعةردنامه

ا یااهاا حدناهکهنیازراهیاادگید وانتقاا شایساتگی
ها شناختیپیچیدهرهدنیا واقعیدارندتدرواقال،مهارت

ا کااهشطاورن اینادههاا ناصادپیچیادهراراهاینماد 
انتقا رهیادگیدندگانازطدیاقارائاهدهندتاآنجاکهقار می

هاامقار اهپیچیادگیحاا کاهرااشودودر ینیات دینمی
دهنادهراکند،سعیداردتارواراممیاان ناصادتشاکی می

( Van Merrienboer et al, 2009حفصکند 

 

 کاربردی-آموزی در نظام آموزش علمی مهارت

هااونداگید مهارتهامرادا انادادوهامازنظادرنگااه
ویاژههااراهها اقتصاد مهماس. توسعةمهاارتشدک.

کاررد ،-ررمنظیددانشگاهمامل   یازطدیقنهادها ذ 
ور ودرآمدندد ،  .نقشاثدگذارآندران ایشرهدهره

سااازمانیوم اایازاه یاا.راااالییردخااورداراساا. 
دار اندادازمهارتسبنرهباودکااراییوه چناینردخور
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ور ها اندادرهدهشود مهارتان ایشسطندرآمدآنانمی
دهدوراهاقتصاادم ایها اقتصاد رانی ان ایشمیرنگاه

کندتابا نانا ایشساطنتو یاد،تو یادمواملک کمی
( 1389،4ثدوتکنند ای د ،صا حی  دانوقدرانی،

آموختگاانشادهرادا داناشرینایازآنجاکهاهدا پیش
هاا الزمدریاککارردد کسانمهاارت-ها    یدوره

ا اززمینةمعینصانعتیرادا تصاد شاغ یاامج و اه
هااراشدومحتواوسدنص دورهسطنمیمشاغ خاصهم

شاود، اذاانادادنی رداساوایناهدا طداحیوامدامای
هانی متناسنراایناهادا ومحتاوا،دورهواردشدهرهاین

هاا ایانانتخا خواهندشدودرواقلرخشایازورود 
انادورااهاازشاغالندرزمینةخاصیازصنع.راودهدوره

انبوهیازسؤاالتمطدوحهصنعتیکهدراثادتجدراةکاار 
هااا ومااودآماادهوارددورهحضااوردرمحاایمصاانعتیرااه

شوندوانتظاردارندپاسخسؤاالترادریکارردد م-   ی
وگوراااسااتیدمادتبمطیدورةآموزجودرتعام وگف.

رو،( ازایان1383پادور،هادریانا.کنناد زرا ا.دردوره
کاارردد درپاساخراهاه یا.-ها ماامل   ایدانشگاه
پددازناد هاد آماوزمایآموز ،رهپدورجمهارتمهارت
آموز توأمرانداگیاد ارردد ،مهارتک-ها    یآموزج

رادمهاارت  ممدروطرهآنمهارتاسا. آماوزجمبتنای
روشیآموزشیاس.وت کیدآنرادایانمط اناسا.کاه
نداگیدپسازطیدورةآموزشیدرمحیمکارقادررهانجام

طورکاه( ه ان1383چهکارهاییاس. اح د ورهدامی،
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