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 چکیده

یدن به اهداف خود نیاز که برای رسامل توسعه مهارت در کشور دانست وعیکی از  توانمیرا  یاحرفهفنی و  هایآموزشامروزه 

محتوی، مواد آموزشی، طرح ، تدوین )، طراحیل آموزش مهارتی که شامل نیازسنجیمدون آموزشی در سیک یزیربرنامهبه 

در طراحی این مسیر و نائل شدن به این اهداف  ایحرفهنقش مربیان سازمان فنی و . را دارد شودمی، اجرا و ارزشیابی (درس

صحیح و توجه به تمام  ریزیبرنامه، نیاز به شدهتعیینپررنگ خواهد بود. برای رسیدن مربی به اهداف از پیش آموزشی بسیار 

. اقدام پژوهی پیش رو بر اساس وجود مشکلی در امر یادگیری فراگیران کارگاه باشدمیابعاد و جزئیات موجود در امر آموزش 

بین کارآموزان توزیع و  هاییپرسشنامهقرار گرفت و  بررسی موردوضعیت موجود و اجرا شد. در ابتدای امر  ریزیبرنامهآموزشی 

کرده و در طول دوره  ریزیبرنامهپیشنهادی را  هایحلراه هاپرسشنامهاین  وتحلیلتجزیه. با بررسی شددالیل وضعیت موجود 

به کار بسته شد. مستمر در طول دوره  هاییارزشیابتجهیزات آموزشی و  کارگیریبهمتنوع تدریس و  هایروشبا استفاده از 

بکار  هایحلراهبررسی نتایج مشخص شد که با بین فراگیران توزیع و  ایپرسشنامهصورت گرفته، جهت بررسی تغییرات 

 .افزایش عالقه فراگیران در یادگیری مباحث آموزشی شده است ثدر این زمان باع شدهبسته

 

 ، مکانیک خودرو، نگرشایحرفهفنی و ، مهارتی هایآموزش :یکلید یهاواژه
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 مقدمه
سازمان در  دریسسال سابقه ت 15 یداراشهرستان خوسف  ایحرفهفنی و  مرکز آموزشمربی  مرشد زادهمحسن  جانباین

یک تدریس خوب به عوامل مختلفی همچون انگیزه، روش تدریس مربی، شرایط فیزیکی . باشممی ایحرفهآموزش فنی و 

در کارگاه آموزشی  کنندهتسهیلیک  عنوانبه آموزشیکمکشیوه برقراری ارتباط بستگی دارد و وسایل و مواد  ومحل آموزش 

 د اثرات مثبت در امر آموزش داشته باشد.توانمیدرست از این مواد آموزشی  کارگیریبهتهیه و ، سازیآماده. روندمیبه شمار 

ب( فضای آموزشی ج(  ایحرفهمربی آموزش فنی و  (جذابیت یک کالس آموزشی به سه رکن استوار است: الف درنتیجه

ه راهنما و ک، بلیآموزش مسائلمتخصص  تنهانه . مربیباشدمیمربی آموزشی یکی از ارکان اساسی آموزش ، محتوای آموزشی

م و یه او در تعلکاست  یگاه ممتازیت به نقش و جایرد با عناکارک همهایناست و  هاآن یگشالکران، دوست و مشیفراگ الگوی

 .ت داراستیترب

شود. این  فراگیرانجذابیت باال برای باعث  کندمید با تغییراتی که در آن ایجاد توانمیفضای آموزشی مکانی است که مربی 

فیزیکی کالس و کارگاه آموزشی مانند نور، تهویه، مکان میزهای آموزشی، چیدمان کارگاه آموزشی و  هایویژگیجذابیت به 

 ...و  هاماکت، هاکارگاهدر  ، وسایل کاربردیهاماکاپآموزشی مانند  هایکارگاهدر  آموزشیکمکهمچنین استفاده از وسایل 

در زمان مناسب خودش باعث ایجاد انگیزه در فراگیران شده و  هاویژگیاز این  هرکدام. در صورت استفاده مناسب از گرددمیبر

و  اتوماتیکدر این اقدام پژوهی در پی حل مشکل عدم درک مبحث آموزشی گیربکس  گاه آموزشی جذاب خواهد شد.رکا

استفاده ز فنون تدریس متنوع و استفاده اتغییراتی که در آموزش انجام شد: سیاره در این گیربکس هستیم. با  هایدندهروابط 

 موجود برطرف شود. مشکالتدر فراگیران افزایش یافته و  آموزیمهارتآموزشی سعی شد انگیزه  هایفنّاوریاز وسایل و 

 ت موجود:یتوصیف وضع -1

شهر خوسف از جمعیت کمی برخوردار  مرکز شماره دوازده در شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

کارگاه مکانیک خودرو این مرکز با توجه به صنعتی بودن  .باشندمیاست و اکثر مردم در این شهرستان مشغول به کشاورزی 

تجهیزات آموزشی نیز در بعضی از استانداردهای مکانیک خودرو دارای کمبود  ازلحاظ این رشته دارای مساحت کمی است.

در جهت آموزش سال  16و سن  یازدهمکارآموزانی با سطح سواد پایه  ،واحد پذیرشهستیم. در زمان ورود به این کارگاه 

نفر  17تعداد  وساعت  200 شیآموز سواری با مدت خودروهایسیستم انتقال قدرت تعمیر استاندارد و  پذیرش نمود تابستان

 اتوماتیک هایگیربکسبه  سواری خودروهایتعمیر سیستم انتقال قدرت استاندارد بخشی از شروع به آموزش کردم. را فراگیر 

آموزش را در کالس تئوری و با  درنتیجه ت دارای نواقصی بودمتجهیزات آموزشی کارگاه در این قسو  یابدمیاختصاص 

 .آغاز نمودماستفاده از وایت برد 

فراگیران متفاوتی را از  هایواکنش اتوماتیک در گیربکس ایسیاره هایدنده موضوع خصوص درهفته دوم حین آموزش در 

 :کردندمیکه به این صورت بیان  شاهد بودم

  ظاهری به چه صورتی است؟ ازلحاظ اتوماتیکگیربکس 

  متوجه شویم.را معمولی  هایدندهتا تفاوت کامل آن با  ایمنکردهرا لمس  اتوماتیک در گیربکس ایسیاره هایدندهما 

  به چه صورتی است؟ ایسیاره هایدندهطریقه تعویض 

 ؟کندمیعمل چگونه  ایسیارهدر دنده  عقبدنده 

 عدم توجه بعضی از فراگیران به مطالب آموزشی 
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 :سؤالطرح چند 

  با جذابیت درس وجود دارد؟ مربیفن بیان  مهارت تدریس و بین تجربه، ایرابطهآیا 

  وجود دارد؟ موضوع کارگاهیبا جذابیت  آموزشیکمکاستفاده از وسایل  بین تدریس عینی و ایرابطهآیا 

 وجود دارد؟ اتوماتیکمبحث گیربکس عالقه به  و آموزدانشتباطی بین حضور فعال رچه ا 

  بعضی از فراگیران وجود دارد؟ عالقگیبیتجهیزات موجود در کارگاه و بین  ایرابطهچه 

  و انگیزه  اتوماتیکگیربکس  کارتعمیر حرفهآیا ارتباطی در خصوص عدم آگاهی فراگیران در رابطه با آینده شغلی و درآمد

 فراگیران در فراگرفتن این موضوع وجود دارد؟

 در یادگیری بهتر فراگیران در این موضوع خواهد  تأثیریمان هاساتید م آیا تدریس به روش گردش علمی و دعوت از

 ؟داشت

  در این موضوع دارد؟ تأثیریدر تعمیرات خودرو  اتوماتیککوچک بودن شهر و عدم نیاز به مهارت در بحث گیربکس 

 :ذکرشدهاستدالل جهت رفع مشکالت و مسائل  -2

دانشی، روان حرکتی و  یادگیری هایحیطهانتقال بهتر اطالعات و تغییر در  ،در جذب فراگیران ایحرفهان آموزش فنی و مربی

ایجاد انگیزه در فراگیران و ... نمایان ، . این موضوع با روش تدریس، فن بیان مربیکنندمینقش بسزایی را ایفا نگرشی 

 آموزشیکمکبا استفاده از وسایل  نتوامیآموزشی که تجهیزات آموزشی کاربردی کمتری وجود دارد  هایکارگاه. در شودمی

و همچنین با آگاه کردن فراگیران در  نمودکرد و فراگیر را به امر آموزش و فراگرفتن مهارت ترغیب  برطرفاین نقیصه را 

اصلی ه هدف کد توجه داشت یبا را جهت یادگیری چند برابر نمود. هاآنانگیزه  توانمی رشته خودخصوص آینده شغلی 

از اهداف مهم سازمان  یکیه کست بلین به فراگیران هامهارتاز  یفقط آموزش و انتقال بعض ایحرفهسازمان آموزش فنی و 

موفق در جامعه و  وکارهایکسبجهت ایجاد  روزبهی هامهارتو همچنین استفاده از  تغییر در حیطه نگرشی ایحرفهفنی و 

 .باشدمیر کار اباز

 (شواهد یک)مسئله  ص بهتریتشخ یتر براشیاطالعات ب یآورجمع -3
ر و در یثکم و تیر تنظیپرسشنامه ز اتوماتیک در گیربکس ایسیاره هایدندهدلیل عدم یادگیری عملکرد ص یتشخ یبرا

 ر به دست آمد.یج زیآموزان قرار گرفت و نتاار دانشیاخت
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 ایسیاره هایدندهث دالیل عدم یادگیری مبحاطالعات جهت تشخیص  آوریجمع: پرسشنامه 1جدول شماره 

 

 موردنظربه این نتیجه رسید که باید تغییراتی را در رویکرد فراگیران به مبحث  توانمی 1دول شماره جبا توجه به پرسشنامه 

در خصوص آینده  بهترچههر  گیریتصمیم برای هاآنو افزایش سطح یادگیری جهت ایجاد انگیزه در فراگیران  .ایجاد نمود

 :گیرندقرار  موردبررسیزیر  باید مواردشغلی 

  برای فراگیران ماهانه این حرفه و درآمد اتوماتیکگیربکس تعمیرکار  حرفهتشریح 

  آموزشی و وسایل مرتبط با این مهارت اسالیدهایو  هافیلماستفاده از 

   نوین تدریس در کارگاه هایروشاستفاده از 

 هادادهو تفسیر  وتحلیلتجزیه -4

در  ایسیاره هایدندهعدم یادگیری مبحث در پرسشنامه مرحله قبل در خصوص دلیل  شدهآوریجمعبر اساس شواهد 

 دست یافت: توانمیبه عوامل زیر به ترتیب اولویت  اتوماتیک گیربکس

 شیوه تدریس نامناسب (1

 حرفهو سطح درآمد این  اتوماتیک هایگیربکسحرفه تعمیرکار عدم آگاهی فراگیران از آینده شغلی  (2

  موضوع فیرد
 یلیخ

 ادیز
 ادیز

تا 

 یحدود
 چیه مک

 1 5 6 3 2 د؟یهست مندعالقه اتوماتیکبه مبحث گیربکس  حد چه تا 1

2 
را تا چه حد جذاب  اتوماتیکروش تدریس مبحث گیربکس 

 ؟دیدانیم
1 3 7 6 - 

3 
رای شما بروی وایت برد  ایسیاره هایدندهتدریس عملکرد 

 قابل درک است؟
1 2 5 8 1 

4 
 آشنایی اتوماتیکتعمیرکار گیربکس حرفه با آینده شغلی 

 دارید؟
1 2 5 4 5 

5 
ه تا چه حد مباحث این کارگاه در تشویق شما جهت ورود ب

 داشته؟ تأثیراین شغل 
1 2 6 6 2 

6 
 از وین حد مورد چهتا  اتوماتیکمبحث گیربکس مطالب 

 عالقه شما بوده است؟
2 3 8 4 - 

7 
 یخستگ احساس اتوماتیکگیربکس  در کارگاهحد  تا چه

 ؟دیکنیم
3 4 8 2 - 
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 اتوماتیکو گیربکس  ایسیاره هایدندهعدم همکاری فراگیران در حین تدریس مبحث  (3

 ایسیاره هایدندهو  اتوماتیکامکانات مناسب مانند گیربکس  کمبود (4

 و اسالیدهای آموزشی هافیلممانند  آموزشیکمکعدم استفاده از وسایل  (5

 فراگیران عدم استفاده از ارزشیابی مناسب جهت بررسی وضعیت آموزش (6

و تفسیر  بررسی موردوجود مشکالت یادگیری در فراگیران کارگاه این نقایص را و  هاپاسخنامهاز  آمدهدستبهنتایج با توجه به 

 :دهیممیقرار 

و یکپارچه در راستای دستیابی  پیوستههمبه هایبرنامهو  هافعالیتیک فرآیند مشتمل بر یک سری  مثابهبهمجموعه آموزش 

مواد آموزشی و طرح ، چرخه آموزش به ترتیب شامل نیازسنجی، طراحی آموزشی، تدوین )محتوی .گرددمیبه اهداف قلمداد 

 درستیبهحله بعدی رم، مراحلاین در صورت ناتمام ماندن هرکدام از و  باشدمیزش و ارزشیابی آموزشی ، اجرای آمو(درس

مراحل تدوین، اجرای آموزش و در این کارگاه آموزشی  انجام نخواهد شد و به نتیجه مطلوبی در این مسیر نخواهیم رسید.

در  شاهد مشکالتی در یادگیری فراگیران هستیم. درنتیجهانجام نشده و چرخه آموزش کامل نگردیده است  درستیبهارزشیابی 

تغییراتی را انجام  حتماًوجه به شرایط موجود در کارگاه تقسمت تدوین آموزش مربی باید در تهیه محتوای آموزشی مناسب با 

آموزشی متنوعی مانند پرسش و پاسخ، اساتید  هایروشنین از بیشتری استفاده نماید. همچ آموزشیکمکدهد و از وسایل 

حتی در شیوه ارزشیابی در کارگاه آموزشی باید تغییراتی  ایش انگیزه در فراگیران استفاده شودمهمان و گردش علمی جهت افز

 قرار داد. موردبررسیسطح یادگیری فراگیران را  مختلف هایارزشیابی رد و با استفاده ازیصورت گ

جای بحث دارد انگیزه فراگیران از یادگیری مبحث گیربکس  ایسیاره هایدندهیادگیری عملکرد یکی از مواردی که در 

ی رسیدن به اهداف خود انگیزه را، محرک هر فرد برا  ایجاد انگیزه کرد؟  فراگیران مهارتیچرا باید در  .باشدمی اتوماتیک

نتواند از این عامل برای بهتر شدن تدریس استفاده کند، یک ابزار بسیار قوی  ایرفهحمربی آموزش فنی و اند. اگر تعریف کرده

 .تحریک نماییمرا برای یادگیری درس  فراگیران یانگیزهقبل از هر تدریس  شودمی، توصیه روازاینرا از دست داده است. 

 (موقتی)جدید  هایحلراهانتخاب  -5

با مربیان  نظرتبادلمسئول آموزش و همچنین ریاست مرکز و و مشورت با جاد مسئله یدر ا مؤثرر و دقت در عوامل کپس از تف

 هایحلراهو  هانوآوریاز  توانمیکه برای حل مشکل یادگیری فراگیران  مکانیک خودرو استان به این نتیجه رسیدم باتجربه

 :باشدمیبه شرح زیر مناسب استفاده نمود که به ترتیب اولویت 

  اتوماتیک هایگیربکستهیه تحقیقات علمی در خصوص 

  مکانیک خودرو هایحرفهواقعی کار جهت آشنایی با  هایمحیطقرار دادن فراگیران در 

  مکانیک خودرو هایتعمیرگاهبازدیدهای آموزشی از 

  آموزشیکمکاستفاده از وسایل 

 دعوت از اساتید مهمان 

 ارزشیابی مستمر آموزشی 

  گروهیبرگزاری مسابقات 
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 منظوربه یبه سمت جستجوگر فراگیرانت یق هدایس فعال را از طرین مسئله روش تدریحل ا یه براکم گرفتم یتصم روازاین

 صورتبه و همچنین آشنایی بیشتر با آینده شغلی این رشته اتوماتیکبهتر اطالعات در خصوص مبحث گیربکس افت یدر

 نم.کتر اجرا یجد

 جدید و نظارت بر آن حلراهاجرای  -6

 صورت گرفته در خصوص آن: هایبندیزمانجدید و  هایحلراهچگونگی انجام 

اصول عملکرد گیربکس م و ی، مفاهینسبت به مبان فراگیران توجهجلبو فراگیران  فنیدانش  یارتقا -الف

 :فنیمطالب  یآورق جمعیاز طر ایسیاره هایدندهو  اتوماتیک

 ییت و جستجوکرد تالش، حریاد بگیقرار است  آنچه یریادگی یبرا فراگیره کند ک یارکد یبا مربیس فعال یدر روش تدر -1

 فنی یهااختصاص دادم تا خودشان مطالب و سوژه فراگیرت خود یرا به تالش و فعال نمره عملی چهارمیک روازاینانجام دهد. 

... همراه به آموزشی و هایسایتروزنامه و  ،هاها، مجلهتابکاز  را ایسیاره هایدندهو  اتوماتیکمباحث گیربکس متناسب با 

ل دهند تا از ین درس در زمان مقرر تحویا یعمل یهاتیفعال عنوانبهرده و ک یآورته مهم هر مطلب جمعکام و نیخالصه، پ

را در آنان  اتوماتیکگیربکس در مورد  یررده و روح جستجوگکجلب مباحث فنی این رشته را به  هاآنق بتوانم توجه ین طریا

 نم.کت یتقو

زیر را  هایموضوع باشدمیع عملکردی در خودروهای امروزی دارای طیف وسی اتوماتیک هایگیربکسبا توجه به اینکه  -2

 تحقیق برای فراگیران مشخص کردم: عنوانبه

  ساده و مرکب ایسیاره هایدندهعملکرد 

  نوع روغنی اتوماتیک هایکالچعملکرد 

  اتوماتیکساختمان و عملکرد گیربکس AL4  6تیپ  206خودروی 

  نوع  اتوماتیک هایگیربکسعملکردCVT 

  سرعته هیوندایی 5 اتوماتیکساختمان و عملکرد گیربکس 

نفره  4و نفره  3 هایدر گروهزمانی برای فراگیران انجام شد تا این تحقیق را  ریزیبرنامه ،با توجه به سنگین بودن موضوع

این فعالیت باعث  دهند. توضیحقرار دهند و هر سه روز گزارش عملکرد خود را در کارگاه برای بقیه فراگیران  موردبررسی

نسبت به فعالیت کارگاهی و آگاهی بیشتر از علم روز خودروهای  هاآنبه موضوع آموزشی کارگاه، دید وسیع  فراگیرانترغیب 

 .شودمیجدید 

 



 
 

7 

 

مکانیک خودرو سطح  هایکارگاهبه سمت حضور در  فراگیرانق سوق دادن یاز طر فراگیران نگرشر در ییتغ -ب 

 شهر:

رشته مکانیک خودرو م و مسائل یتوجه به مفاه یان برافراگیرالزم را در  یقبل نهیزم محیط کار واقعیحضور در  ازآنجاکه

فراگیران با مشاغل مربوط به این  بهترچهبه رشته مکانیک خودرو و شناسایی هر  فراگیران ر در نگرشییتغ و آوردیفراهم م

 ایجلسه رئیس مرکزنیز نقش بسزایی را بازی خواهد کرد. به همین منظور طی هماهنگی با  تعیین شغل در آینده برایرشته 

فراگیران در محیط واقعی کارگاهی مسئول صنف مکانیک خودرو برگزار کردیم و در این جلسه در خصوص کارآموزی  را با

 هایدورهخودرو سطح شهر  هایکارگاهصحبت شد و جهت جلوگیری از مشکالت و حوادث کارگاهی مقرر شد بر اساس 

در محیط کار واقعی  هایکارگاهدر  عالقه خود با توجه به را مسئول آموزش مرکز تعریف نماید و فراگیران مدتکوتاهآموزشی 

 .به کار شوند مشغول بعدازظهر

 :بودبه شرح زیر  کار واقعیدر محیط  شدهتعریف هایدوره

  (محرک چهارچرخخودروهای سواری معمولی )سرویس و نگهداری گیربکس و دیفرانسیل 

  خودروهای بنزینیتعمیر موتور 

  خودروی برلیانستعمیر موتور 

  انژکتوری بنزینی خودرو رسانیسوختسیستم تعمیر 

  مولد قدرت خودرو هایسیستمتعمیر 

  برق خانواده سمندتعمیر سیستم 

 تجهیزات بهترهر چهسطح شهر جهت شناخت  هایکارگاهآموزشی  بازدیدهایاستفاده از  -ج 

به شکل مستقیم با یک تجربه واقعی در زندگی مواجه شود و از آن بیاموزد،  شودمیمیدانی به فراگیر اجازه داده  بازدیدهایدر 

آن را به زندگی  درنهایتآگاهی کسب کند و  هاآنتوجه کند و از  شودمییی که در چنین میدانی نشان داده هامهارتبه 

خاص است. بازدید از یک بنگاه  زمینهتغییر نگرش و درک افراد درباره یک  درنهایتخودش تعمیم دهد. هدف از این بازدیدها 

برای فراگیران انجام دهم تا  ریزیبرنامهاین مزایا سعی کردم در این دوره توجه به  با است. روش این از اینمونهو شرکت موفق 

 در دو نوبت بازدید میدانی انجام شد: شدهانجام ریزیبرنامهبا محیط کار و تجهیزات کارگاهی آشنا شوند.  بهترچههر 

  اتوماتیکشهرداری: با توجه به اینکه در این تعمیرگاه یک گیربکس  رانیاتوبوسبازدید از تعمیرگاه مرکزی ZF  در حال

این بازدید باعث شد تا  و اجزا آن آشنا شدند. ایسیاره هایدندهو  اتوماتیکتعمیر بود فراگیران از نزدیک با گیربکس 

 مشاهده میدانی تحکیم بخشیده شود. باتجربهآموزش 

  مختلف خودرو مانند  هایقسمتسواری بنزینی: در این تعمیرگاه فراگیران شاهد تعمیرات بازدید از تعمیرگاه خودروهای

اجازه داد خوب و از نزدیک چندین تجربه را مشاهده و درباره آن  هاآنموتور، گیربکس و سیستم کالچ بودند و به 

 مشخصی را بپرسند. هایسؤال
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 س کارگاهدر تدری آموزشیکمکتفاده از وسایل اس -د 

تسهیل در یادگیری  منظوربه آموزشیکمکوسایل و مواد  سازیآمادهتهیه و  ایحرفهیکی از وظایف مربی آموزش فنی و 

 آموزشیکمکدر برنامه درسی کلیه تجهیزات، وسایل و مواد  شدهتعیینمربی باید متناسب با اهداف آموزشی فراگیران است. 

موضوعات  کههنگامی ویژهبهآموزشی  هایرسانهاستفاده از وسایل و کند.  بینیشپیمورد نیاز برای انتقال محتوی آموزشی را 

، امری الزم است و بشدت باشدمیدشوار  (از طریق زبان )کالم صرفاً هاآنو تدریس  پیچیده هستند هاآنتخصصی و روابط 

انگیزه س بیشتر در یادگیری و ایجاد ، درگیر نمودن حواواسطهبیآوردن یک تجربه واقعی و  به دستجهت . شودمیتوصیه 

 :صورت گرفت آموزشیکمکزیر جهت استفاده از وسایل  ریزیبرنامه، برای فراگیران یادگیری

 استفاده از دیتا پروژکتور 

  اتوماتیک هایگیربکسروز در خصوص  هایفنّاوریآموزشی بر اساس  اسالیدهایتهیه 

  ایسیاره هایدندهمتعدد جهت درک بهتر عملکرد  هایانیمیشناستفاده از 

  اتوماتیکآموزشی گیربکس  هایفیلماستفاده از AL4 هایگیربکسدنده هیوندایی و  5 اتوماتیک، گیربکس CVT 

  ایسیاره هایدندهآموزشی  پوسترهایتهیه 

  دنده هیوندایی 5 اتوماتیکتهیه جزوه آموزشی گیربکس 

 اتوماتیکت آموزش مبحث گیربکس دعوت از اساتید مهمان جه -ر

حتی برای فراگیران نقش مدل دارند. سخنران  هاآنند موضوعات متنوعی را در هر کالس مطرح کنند. توانمیاساتید مهمان 

آموزش برخوردار بوده و ضمن حضور در  ۀدر زمینمهمان در حقیقت کسی است که بر اساس تجربیات خود از دانش الزم 

و بدین طریق تجربه را از یک وضعیت فردی، شخصی و  دهدمیاگیران قرار کالس درس، تجربیات و فهم خود را در اختیار فر

الجرم بر دل  دیبرآسخنی کز دل » روش مصداق بارز  نزند. ایعام یا یک تقدیر مشترک پیوند می رمیک ا حالت سرنوشتی به

تا از دو استاد مهمان در طول این  شد ریزیبرنامهفراگیران  بهترچهجهت انتقال بهتر اطالعات و یادگیری هر  است. «دنشین

تعمیرکار  -2 سال 16 کاری باسابقهآقای مهندس نخعی  خودروایرانکارشناس فنی نمایندگی  -1 :دوره استفاده شود

 .اندبودهسال سابقه که خود از فراگیران من  10خودروهای سواری آقای راستبود با 

مختلف در جریان تدریس کار تئوری و عملی جهت بررسی سطح تغییرات در  هایارزشیابیاستفاده از  -ز

 فراگیران

صحیح در  گیریتصمیم منظوربهفسیر آن اطالعات و ت آوریجمعفرایند مستمر و مداوم » از  عبارت استارزشیابی آموزشی 

بهبود و اصالح برنامه آموزشی، پاسخ به نیازهای  ۀزمین درد توانمی گیریتصمیماین  «آموزشی آتی هایبرنامهمورد 

تدریس  هایروشو استعدادهای آنان، عملکرد مربیان و کارایی  هاشایستگیفراگیران، هدایت فراگیران در مسیر  شدهشناسایی

، العملعکسسطح  ”کرک پاتریک”ارزشیابی از سطوحمیزان کارآمدی نظام آموزشی باشد.  طورکلیبهآنان و  مورداستفاده
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قرار گرفت و سطح نتایج با توجه به اینکه نیاز به زمان جهت بررسی تغییرات نگرشی و  بررسی موردکارگاه  در یادگیری و رفتار

 :. نتایج این ارزشیابی به شرح زیر استگیردمیقرار  موردبررسیمرکز  رفتاری فراگیران است توسط واحد مشاوره

در خصوص کیفیت دوره توسط مسئول آموزش نظرسنجی در دو  ایپرسشنامهدر این سطح با تهیه  :العملعکسسطح  –الف  

ص بهتر مسئله )شواهد یتشخ یتر براشیاطالعات ب یآورجمع یمرحلهفراگیران را در  العملعکسنوبت انجام شد که نتیجه 

 با هم مقایسه نمود. توانمیاین اقدام پژوهی  (شواهد دو)ی مرحله دوم هادادهگردآوری و  (یک

های این مدت از فراگیران به شیوهدر  هاییآزمون ،دانش، مهارت و نگرش برای بررسی میزان فراگیری :یادگیریسطح  –ب 

های آموزشی، ارزشیابی تشخیصی در ابتدای کالس مختلف ارزشیابی مانند های. در این مرحله از شیوهگرفته شدمختلف 

عملی با مشاهده عملکرد  هایآزمونو  ایچندگزینه هایآزمون، شدارزشیابی شفاهی با پرسش و پاسخی که در کارگاه انجام 

 فراگیران در حین کار استفاده شد.

 در چهار هفته آمدهعملبه هایآزموننتایج : 2جدول شماره 

 روز هفته

 آزمون شفاهی آزمون عملی آزمون کتبی

ی
عال

 

ب
ی خو

خیل
 

ب
خو

 

ل
قاب

قبول
ش 

نیاز به تال
 

ی
عال

ب 
ی خو

خیل
 

ب
خو

 

ل
قاب

قبول
ش 

نیاز به تال
 

ی
عال

ب 
ی خو

خیل
 

ب
خو

 

ل
قاب

قبول
ش 

نیاز به تال
 

 اول

 2 7 6 2 - - - - - - - - - - - دوم

 2 6 7 2 - - - - - - - - - - - چهارم

 - - - - - - - - - - 4 6 5 2 - ششم

 دوم

 3 4 6 3 1 - - - - - - - - - - دوم

 1 4 6 4 2 4 6 4 3 - - - - - - چهارم

 - - - - - - - - - - 3 4 6 2 2 ششم

 سوم

 1 5 4 4 3 - - - - - - - - - - دوم

 1 2 6 5 3 3 4 5 4 1 - - - - - چهارم

 - - - - - - - - - - 1 3 5 4 4 ششم

 چهارم

 - 1 6 6 4 - - - - - - - - - - دوم

 - - 6 7 4 - 1 7 6 3 - - - - - چهارم

 - - - - - - - - - - - 1 6 5 5 ششم
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 هایدورهارزشیابی در سطح رفتار بررسی میزان تغییراتی است که در رفتار فراگیران پس از شرکت در  :سطح رفتار -ج

 با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن کرد. توانمیآموزشی حاصل شده است و آن را 

در محیط واقعی  بعدازظهردوره کارآموزی که فراگیران  بازدیدهایی که از فراگیران با توجه بهجهت بررسی تغییرات رفتاری در 

وجه به تجربیات کسب با تبه این نتیجه رسیدم که با گذشت زمان  ، صورت گرفتدادندمی شهر انجامسطح  هایکارگاهدر 

 .استدر حال نهادینه شدن در محیط واقعی  انهایشکرده، آموخته

 بین فراگیران مهارتی برگزاری مسابقات گروهی -ژ

ذهن انسان به سمت مسابقات فردی، رقابت و حس برتری افراد نسبت به یکدیگر معطوف  آیدمیوقتی اسم مسابقه به میان 

ار هستند کن تریپایینکه گروهی از افراد که دارای سطوح  باشدمیفردی  هایرقابت. این یکی از مشکالت موجود در شودمی

، ایجاد ارتباط صمیمانه بین فراگیران، تعهد به تحقق نفساعتمادبهجهت افزایش روحیه گذاشته شده و فراموش خواهند شد. 

و مشارکت در کارگروهی از مسابقات گروهی مهارتی بین فراگیران استفاده شد تا با ایجاد انگیزه بین فراگیران  اهداف پیش رو

 را در مسیر همکاری و همفکری جهت رسیدن به یک هدف مشترک سوق دهد. هاآن

 جدید هایحلراهی اجرا بندیزمانجدول : 3جدول شماره 

 شدهانجامشرح اقدامات  روز هفته

 اول

 اول
 هایکالچبا کمک اسالیدهای آموزشی، انجام یک آزمایش عملکرد  ایسیاره هایدندهو  هیدرولیک هایکالچتدریس 

 اتوماتیک

 دوم
کمک اسالیدهای آموزشی، نمایش فیلم با  ایسیاره هایدندهو هیدرولیک  هایپمپ ارزشیابی شفاهی، تدریس

 و بحث در خصوص آن از روش پرسش و پاسخعملکرد پمپ هیدرولیک آموزشی 

 سوم
نفره و استفاده از روش تدریس  5 هایدر گروه ایسیاره هایدندهانجام کار عملی عملکرد پمپ هیدرولیک و شناسایی 

 عملی

 چهارم
ارزشیابی شفاهی، نمایش فیلم آموزشی عملکرد پمپ هیدرولیک و تورک کنورتور، استفاده از روش تدریس مطالعه 

 ایسیاره هایدندهنفره، انجام کار عملی عملکرد پمپ هیدرولیک و شناسایی  5 هایدر گروهموردی روی فیلم آموزشی 

 پنجم
 5 هایدر گروههای آموزشی، انجام کار عملی تورک کنورتور ماکاپ و پوستر وسیلهبهرک کنورتور تدریس عملکرد تو

 نفره

 برگزاری ارزشیابی کتبی، نظافت عمومی کارگاه ششم

 دوم

 اول
 ایسیاره هایدندهانجام کار عملی  –ها و انیمیشن ماکت آموزشی و اسالید وسیلهبه ایسیاره هایدندهتدریس عملکرد 

 نفره 5 در گروهو کالچ مبدل گشتاور 

 دوم
ساده و مرکب گروه یک با جلسه پرسش و پاسخ بین  ایسیاره هایدندهعملکرد بررسی تحقیق ارزشیابی شفاهی، 

 نفره 5 در گروهو کالچ مبدل گشتاور  ایسیاره هایدندهانجام کار عملی  -فراگیران در خصوص تحقیق 

 سوم
ره در خصوص موارد آموزشی استاد نف 5 هایدر گروهفراگیران  کار عملی –جناب راستبود  ماناستاد مهتدریس 

 برگزاری مسابقه مهارتی گروهی بین فراگیران – همانم
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 چهارم
 5 یهادر گروهفراگیران  کار عملی مرکب به کمک فیلم آموزشی، ایسیاره هایدندهارزشیابی شفاهی، تدریس عملکرد 

 ارزشیابی عملیو کالچ مبدل گشتاور،  ایسیاره هایدندهدر خصوص  نفره

 پنجم
مختلف خودرو مانند موتور، گیربکس  هایقسمتبازدید از تعمیرگاه خودروهای سواری بنزینی و همکاری در تعمیرات 

 و سیستم کالچ

 نظافت عمومی کارگاه، دو روغنی گروهنوع  اتوماتیک هایکالچعملکرد  ررسی تحقیقب برگزاری ارزشیابی کتبی، ششم

 سوم

 اول
در فراگیران  کار عملیو فیلم آموزشی،  اسالیدهابه کمک  (و سبک سنگیندنده) ایسیاره هایدندهتدریس قوانین 

 و کالچ مبدل گشتاور ایسیاره هایدندهنفره در خصوص قوانین  5 یهاگروه

 دوم
 گروه سه 6تیپ  206خودروی  AL4 اتوماتیکساختمان و عملکرد گیربکس بررسی تحقیق  ارزشیابی شفاهی،

 برگزاری مسابقه مهارتی گروهی بین فراگیران، با جلسه پرسش و پاسخ بین فراگیران در خصوص تحقیق

 سوم
سنسورها و  و شناساییاتوبوس  ZF اتوماتیکشهرداری و آشنایی با گیربکس  رانیاتوبوسبازدید از تعمیرگاه مرکزی 

 در حال تعمیر در گیربکس کنندهفعالهای ها و باندکالچو  ایسیاره هایدنده

 چهارم
 ها و فیلم آموزشی،به کمک اسالید (Over Drive)دنده  ایسیاره هایدندهقوانین  سیتدر ارزشیابی شفاهی،

 ارزشیابی عملی

 ،فیلم آموزشی و بحث در خصوص آن از روش پرسش و پاسخ به کمک (عقبدنده) ایسیاره هایدندهتدریس قوانین  پنجم

 ایسیاره هایدندهنفره در خصوص قوانین  5 یدرگروهافراگیران  کار عملی

 ششم
نظافت عمومی ، گروه چهار CVTنوع  اتوماتیک هایگیربکسعملکرد بررسی تحقیق برگزاری ارزشیابی کتبی، 

 کارگاه

 چهارم

 اول
فراگیران  کار عملیتوسط ماکاپ آموزشی،  سیمپسون و راوینیو و نحوه عملکرد آن ایسیارهمرکب  هایدندهشناسایی 

 ایسیاره هایدندهنفره در خصوص قوانین  5 یهادر گروه

 دوم
با جلسه پرسش و سرعته هیوندایی گروه پنج  5 اتوماتیکعملکرد گیربکس بررسی تحقیق  ارزشیابی شفاهی،

 ایسیاره هایدندهنفره در خصوص قوانین  5 هایدر گروهفراگیران  کار عملی، تحقیق پاسخ بین فراگیران در خصوص

 سوم
نفره در خصوص موارد آموزشی استاد  5 یهاگروهدر فراگیران  کار عملی – مهندس نخعیتدریس استاد مهمان 

 برگزاری مسابقه مهارتی گروهی بین فراگیران - مانهم

 چهارم
به کمک فیلم  هاآنو نحوه فعال شدن  اتوماتیک در گیربکسها و عملگرها شناسایی سنسور ارزشیابی شفاهی،

 ، ارزشیابی عملی نهاییآموزشی

 پنجم
 کار عملیهیوندایی و جلسه پرسش و پاسخ در خصوص فیلم آموزشی،  اتوماتیکبررسی فیلم آموزشی گیربکس 

 اتوماتیک در گیربکسو عملگرها  سنسورهاو  ایسیاره هایدندهنفره در خصوص قوانین  5ی هاگروه در فراگیران

 ، نظافت عمومی کارگاهنهایی برگزاری ارزشیابی کتبی ششم

 

 (شواهد دو)ی مرحله دوم هادادهگردآوری  -7
و نظارت کامل بر عملکرد درست این برنامه در روز آخر مبحث گیربکس  ریزیبرنامهو اجرا نمودن این  بندیزمانپس از تنظیم جدول 

 .حاصل شدر یج زینتا هاپرسشنامهبررسی از . پس قرار گرفت در اختیار فراگیرانر یپرسشنامه ز اتوماتیک
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 ایسیاره هایدندهجهت تشخیص دالیل عدم یادگیری مباحث  ی مرحله دومهاداده: پرسشنامه 4جدول شماره 

 

 و تعیین اعتبار آن حلراهارزیابی اجرای  -8
 ص بهتر مسئله(یتشخ یتر براشیاطالعات ب یآورجمعمرحله سوم )با  (4جدول شماره قبل ) مرحلهپرسشنامه آمار با مقایسه 

در طول دوره و  ایجادشدهدالیل تغییر  توانمی (2جدول شماره ) برگزارشده هایآزمونو همچنین نتایج  1جدول شماره 

 :مورد تحلیل و بررسی قرار داد توانمیت محسوس در فراگیران را به این صورت اتغییر

  تدریس پویا و اشتراک فراگیران در امر آموزش که دلیلی شده بر فعال شدن کارگاه آموزشی هایروشاستفاده از 

  اتوماتیکایجاد انگیزه در فراگیران با آشنایی مشاغل مرتبط با مکانیک خودرو و گیربکس 

  گروهی هایپروژهمختلف و انجام  هایگروهبه  هاآن بندیتقسیمگروهی در فراگیران با تقویت حس همکاری و کار 

  فنی توسط اعضا گروه هایپروژههمکاری فراگیران در حین تدریس با اختصاص دادن زمان آموزشی برای تشریح 

  شدهانجام ریزیبرنامهاستفاده مناسب از امکانات و تجهیزات کارگاهی بر اساس 

  واقعی کار هایمحیطبا قرار گرفتن در  نفساعتمادبهباال بردن حس 

 گروهی و برگزاری مسابقات مهارتی ایجاد حس شادابی در کارگاه با تهیه امکانات آموزشی متناسب با مبحث تدریس شده 

 آموزشی بازدیدهایبا استفاده از  مشاهده تجربیات جدید و قرار گرفتن در جریان یادگیری 

 ایجاد اشتیاق یادگیری با استفاده از اساتید مهمان 

 هیچ مک یحدودتا  ادیز خیلی زیاد  موضوع فیرد

 - 1 1 9 6 د؟یعالقمندهست اتوماتیکگیربکس  درسحد به تاچه 1

2 
را تا چه حد جذاب  اتوماتیکروش تدریس مبحث گیربکس 

 ؟دیدانیم
4 10 2 1 - 

3 
برای  آموزشیکمکبا وسایل  ایسیاره هایدندهتدریس عملکرد 

 شما قابل درک است؟
5 9 1 1 1 

 - - 3 8 6 ید؟آشنایی دار اتوماتیکحرفه تعمیرکار گیربکس با آینده شغلی  4

5 
ن تا چه حد مباحث این کارگاه در تشویق شما جهت ورود به ای

 ؟رددا تأثیرشغل 
5 7 3 1 1 

6 
ما ش و عالقهاز یموردن چه حدتا  اتوماتیکمبحث گیربکس مطالب 

 بوده است؟
5 9 2 1 - 

7 
 احساس خستگی اتوماتیکگیربکس  کارگاهدر حد  تا چه

 ؟دیکنیم
- 1 3 5 8 
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  آمدهدستبهنتایج  تحلیلمختلف و  هایارزشیابیمداوم با  طوربه ندر فراگیرا ایجادشدهبررسی سطح یادگیری و تغییرات 

 و تعمیم آن در آموزش جهت کم شدن نواقص موجود

 صورت گرفته هایحلراهبه  اعتباربخشی

که در روند حل  (همکار محترم مهندس فرشاد )سرگروه رشته اتومکانیک استان تأییدیه شدهانجاممراحل  اعتباربخشیجهت 

 انجام شد. اداره کل تأییدیهمشکالت آموزشی در این دوره از ایشان مشاوره گرفته شد و همچنین 

 هاتوصیهو  گیرینتیجه -9

در خط مقدم آموزش وارد  با توجه به رسالت مربیگری و عشق به این رسالت، ایحرفهفنی و  آموزش مربیان آموزشی سازمان

دونالد ”  .باشدمیاند که همیشه نیاز به صبر و حوصله جهت انتقال اطالعات و تغییرات نگرشی در فراگیران مسیری شده

 :کندمیبیان  این صورتسختی کسوت مربیگری را به ” کویین 

نفر که دارای نیازهای  40نفر را در دفتر کارش راه بدهد،  40مجبور بود  زمانهم پزشکدندانگر یک پزشک، وکیل یا ا» 

دوست نداشته باشند در آنجا حضور داشته باشند و مشکل درست کنند و آن پزشک، وکیل یا  هاآنو برخی از  متنوع باشند

شاهد درک اندکی از  آنگاه بزند، سروکله هاآنمجبور بود برای نه ماه بدون کمک دیگران، با مهارت خاص خود با  پزشکدندان

 «کرد.پیدا میشغل معلم در کالس درس 

جهت تکمیل شدن سیکل آموزش نیاز به آمادگی کامل و توجه وافر به  شودمیانجام  آموزشی هایکارگاهکه در  یهایآموزش 

مهارتی  هایرشتهچشمگیر در فراگیر بوده و با تغییرات نگرشی کارآموز به  تحولیجزئیات نهفته از جانب مربی دارد تا شاهد 

نمودن ذهنی فراگیران در  درگیرد عالوه بر توانمی مربیاستفاده الزم را ببرد.  هامهارتشغل از این  عنوانبهبتواند در آینده 

با همه که  ایحرفهه این مهم برای مربی آموزش فنی و نماید ک درگیررا نیز در امر آموزش  هاآننگرش ، مهارتی هایآموزش

تحولی  توانمی و مهارتی، یک مربیفردی  یهاتوانمندیبا افزایش . همیشه ساده نخواهد بود قشرهای جامعه در تماس هست

با  ی ویژه برای ورود به بازار کار افزایش دهد.هامهارتکسب  را جهترقم بزند و اشتیاق فراگیران  زشرا در امر آمو عظیم

یی و الگو مشیخطد توانمی او هایآموزشمربی و تغییری که در سبک آموزش در این دوره صورت گرفت شاهد این بودیم که 

 مختلف آموزشی و هایسبکاز  مناسب و استفاده ریزیبرنامهش و جدیت و پس با تال .باشدمهارتی برای آینده کارآموزان 

 .خواهیم بود ایحرفهفنی و  آموزش پویا در مراکز هایکارگاهمناسب شاهد  آموزشیکمکوسایل 
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