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 چکیده 

بر روی کارآموزان  ای و مهارتیاین اقدام پژوهی با هدف ارتقا کیفیت آموزشی و دوام و بقا یادگیری در زمینه آموزشهای فنی و حرفه

افزارهای تولید محتوای . بدین منظور به کمک نرمشدانجام  ایای خواهران نایین رشته پرورش قارچ دکمهمرکز آموزش فنی و حرفه

ماه در  4این برنامه آموزشی به مدت  .کارآموزان تدوین شداین استوری الین و کمتزیا یک برنامه آموزش تلفیقی تولید محتوا ویژه 

برای گردآوری شواهد اول آزمون رشته مربوطه  ،قبل و بعد از برنامه آموزشی از کارآموزان .کارگاه آموزشی بر روی کارآموزان اجرا شد

ار، تعامل با یکدیگر و با کارآموزان در طی دوره آموزشی با استفاده از برنامه آموزش تلفیقی اقدام به تمرین، تکربه عمل آمد. و دوم 

و نظرسنجی نشان داد که مربی مربوطه با موفقیت  دوم شواهدو مرحله اول مقایسه آزمونهای دوره آموزشی در پایان مربی نمودند. 

اده و عالقمند توانسته است در کارآموزان ایجاد انگیزه نموده، دوام و بقا یادگیری را بهبود بخشیده و آنها را برای ورود به بازار کار آم

تواند با بکارگیری حواس چندگانه و تعامل بیشتر رسد، آموزش تلفیقی تولید محتوا بر پایه کمتزیا و استوری الین مینماید. به نظر می

 نایین را بهبود بخشد. خواهران ایای در مرکز فنی و حرفهتوانایی مهارتی کارآموزان رشته پرورش قارچ دکمه ،مربی و کارآموز

 

 های کلیدیهژاو

 .ایآموزش تلفیقی، تولید محتوا، استوری الین، کمتزیا، قارچ دکمه
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 مقدمه

سال با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر مربی مرکز آموزش  24اینجانب ساره عطایی محمدی با سابقه تدریس 

نمایم، بر فعالیت در زمینه خدمات در بخش کشاورزی نیز فعالیت می نایین هستم. با توجه به اینکه بنده عالوهخواهران ای فنی و حرفه

بتدای آموزش و در ماه اول برگزاری دوره ادر  ای به اینجانب محول گردید.دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه 1401در فروردین ماه 

نداشته و تکالیف محول شده را درست انجام های آموزشی را دم که کارآموزان این رشته انگیزه الزم برای حضور در کارگاهشمتوجه 

پذیری رسد که از نظر تعهد و مسئولیتاما به نظر می ،انده اقدام نمودهندهند. اگر چه آنها برای حضور در این دوره آموزشی داوطلبانمی

اند و مطالب دچار مشکل دچار مشکل باشند. ضمن صحبت با آنها متوجه شدم که این کارآموزان از نظر دوام و پایداری یادگیری

کنند. بنابراین سوالی که ذهن من را به خود مشغول مطرح شده سر کالس را پس از طی یک هفته به مقدار قابل توجهی فراموش می

 خشم؟ توانم بر اساس برنامه آموزش تلفیقی تولید محتوا دوام و پایداری یادگیری را در کارآموزانم بهبود ب، این بود که؛ چگونه میکرد

 ماهر انسانی نیروی تربیت و شود می شناخته کشور آموزشی نظام آموزی مهارت پازل بخش ای مهم ترینو حرفهنظام آموزش فنی 

 دستیابی در ایحرفه و فنی های آموزش به توجه رو این از. است سازمان این رویکردهای ترین مهم جمله از ایحرفه و فنی بخش در

زیرا رشد این مهم محور توسعه منابع انسانی و کلید آن آموزش فنی و حرفه ای به  ،ای برخوردار استویژه اهمیت از پایدار توسعه به

باشد، به نظر از آنجا که هدف اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه می .شمار می رود

های دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی اناییهدف از این آموزشها، افزایش تو، رسدمی

 محقق قصد دارد تا با تلفیقی از نرم افزارهای تولید محتوا یعنی استوری الین و کمتزیا بر کیفیت و اثرگذاری یپژوهاقدام در این  است.

 یافزاید.ای بههای آموزشی فنی و حرفدوره و دوام

 

 توصیف وضع موجود

های مختلف فنی و مهارتی متوجه شدم که بعضی از آنها در ها به ایشان در حوزهها آموزش با کارآموزان و انتقال مهارتدر طی سال

کنم مانند استفاده از روش سخنرانی، روش بحث گروهی، استفاده از وایت برد و ارائه هایی که من به سبک سنتی ارائه میآموزش

کنند و به تصور اینکه گیرند، خوب تمرین میها را خوب یاد میتصویری دچار مشکل هستند. یعنی در کالس درس مهارتمطالب 

های جلسات قبل و از بابت دوام یادگیری و پاسخ به پرسششوند تمرین در جلسات بعد به کالس وارد میاند، بدون خوب یاد گرفته

آنها معتقد  .داشتندرا هم این نظر و عقیده  هارشته سایرمربیان  تمم در مرکز در میان گذاشمطلب را با همکاران .دچار مشکل هستند

کالس را اما وقتی که  ،کنندمحیط کار خوب عمل میدر کارآموزان  ،کنیمها کار میآنکنیم و با بودند که هر چقدر که ما تالش می

حاصل نتیجه خوبی  ،گیریممی یهایآزمون از ایشانیا  شودذاشته میی به عهده آنها گبرای هفته بعد که تکلیفو  کنندترک می

در . کنندشوند و غیبت میدچار اضطراب می ،و حتی بعضی از آنها در پایان دوره آموزشی از حضور در امتحان می ترسندشود نمی

ای خیلی از آنها انگیزه ،مپرسمتوجه شدم که وقتی که از آنها دالیل این افت و ضعف را می ،هایی که با کارآموزان انجام دادممصاحبه

، با پیگیری موضوع متوجه شدم که دوام و پایداری یادگیری در کارآموزان ضعیف است. با دنبرای کارکردن بعد از جلسات کالس ندار

که باید یک راه حل مناسب  یعنی سبک آموزش. به این نتیجه رسیدم بررسی دالیل احتمالی اولین مورد را در خودم جستجو کردم، 

م دهتصمیم گرفتم ضمن مطالعه و تحقیقاتی که انجام می خشم، لذارا بهبود ب کارآموزان یادگیرینم وضعیت آموزش و اپیدا کنم تا بتو

این موضوع را بررسی کنم لفیقی تولید محتوا بود، بنده در ارتباط با آموزش تو همچنین با توجه به اینکه موضوع رساله و پایان نامه 

 .به این ترتیب اقدام پژوهی من در این زمینه شروع شددهم و وضعیت موجود را تغییر 
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 گردآوری داده های شواهد مرحله اول 

فنی حرفه ای با توجه به توضیحاتی که در توصیف وضع موجود گفته شد از بین رشته هایی که من در حال حاضر در مرکز آموزش 

ای را انتخاب کردم. دلیل انتخاب این بود، کارآموزانی که در این دوره حضور رشته پرورش قارچ دکمه ،کنمخواهران نایین تدریس می

داشتند، سربازان زندان بودند و مدت زمان زیادی تا پایان خدمت آنها نبود. در مصاحبه اولیه اکثریت آنها این رشته را برای 

داشتند که به محض اتمام خدمت در این حرفه مشغول به کار اری و ایجاد زمینه اشتغال انتخاب کرده بودندو اظهار میگذسرمایه

خواهند شد. همانگونه که قبال گفته شد در ابتدای هر جلسه آموزشی با بیان پرسش از کارآموزان یا گرفتن امتحانات کوچک کارگاهی 

 ،دادمهر هفته که به آنها آموزش می .دچار مشکل بودند آن. یعنی آنها از نظر یادگیری و دوام شدممیمتوجه ضعف آنها در یادگیری 

شدند در پاسخ به سواالت مهارتی مشکل داشتند. بعد از دو هفته کردند، اما هفته بعد که به کالس وارد میسر کالس خوب عمل می

امتحان یک از آنها کنند، یفتر عمل میعینه نسبت به گروه های دیگر ضکه متوجه شدم آنها  در این زم کالس در فروردین ماهاول 

های بیشتر مهارت که سوال تشریحی چندسواالت تستی و  یو درون سواالت تعداد بود 20امتحان به صورت مالک صفر تا  .گرفتم

برگه را در اختیار  . کردمسنجی تدوین سواالت تستی را برای دانش و سواالت تشریحی را برای مهارت م. قرار داد، دیسنجعملی را می

آنها را در جدول شماره یک  و به سواالت تشریحی پاسخ دهند. نمرات تا پاسخهای خودشان را عالمت بزنند خواستم ،آنها قرار داده

در جدول شماره نتایج  راحی نموده و طی دو هفته از آنها امتحان به عمل آوردم.. برای اطمینان بهتر دو فرم موازی سوال طکردم وارد

 :نشان داده شده است 1

 : نتایج آزمون بررسی شواهد مرحله اول1جدول شماره 
 آزمون                          

 شرکت کنندگان
 نتایج آزمون دوم نتایج آزمون اول

 4 2 نفر اول
 4 3 نفر دوم
 3 3 نفر سوم

 3 4 نفر چهارم
 6 5 نفر پنجم
 7 6 نفر ششم
 8 6 نفر هفتم
 9 7 نفر هشتم
 9 9 نفر نهم
 10 9 نفر دهم

 11 10 نفر یازدهم
 11 10 نفر دوازدهم
 11 12 نفر سیزدهم
 12 13 نفر چهاردهم
 13 14 نفر پانزدهم

 8.07 7.53 میانگین

 %65 %70 موفقیت باالترین نمره درصد
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در هفته اول و دوم روی نمودار رسم شد. نمودار به دست آمده در شکل زیر  در مرحله بعد نمره های حاصل از عملکرد دو آزمون

 نشان داده شده است:

 

 
 : رسم نمودار عملکرد کارآموزان در دو مرحله در بررسی شواهد اولیه1نمودار شماره 

 

 تحلیل شواهد گردآوری شده مرحله اولتجزیه و  

عالوه بر گردآوری شواهد مرحله اول به صورت استخراج نمرات حاصل از اجرای دوبار آزمون کتبی، از کارآموزان خواستم تا در 

کارآموزان های های جداگانه نقاط ضعف و قوت کالس و نحوه تدریس مربی را بدون درج نام و نام خانوادگی منعکس نمایند. پاسخبرگه

پذیری در اجرای تکالیف خانگی بود. هیچ کدام از نشان از خستگی، نداشتن انگیزه بعد از رفتن به منزل و عدم تمایل به مسئولیت

ها به نحوه تدریس مربی ایراد نگرفته بودند. بنابراین تصمیم گرفتم تا در جهت ایجاد انگیزه در کارآموزان و دوام و پایداری نظرسنجی

 متفاوت نسبت به قبل استفاده نمایم. بررسی جدول شماره یک نشان داد که؛ یری در آنان به کمک تکنولوژی آموزشی از ابزاریادگی

 بود.  8.07و آزمون مرحله دوم  7.53میانگین نمرات آزمون مرحله اول  -1

 بود. %65و در آزمون دوم  %70مرحله اول  ای در آزموننفر کارآموز رشته پرورش قارچ دکمه 15باالترین درصد موفقیت در بین  -2

 ( بود.20)بر اساس مالک  14و بیشترین نمره مشاهده شده  2کمترین نمره مشاهده شده در این دو آزمون  -3

مشاهده نمودار شماره یک نیز نشان داد که بین نمرات آزمون مرحله اول و دوم تفاوت محسوسی در عملکرد کارآموزان مشاهده 

 نگردید.

 ای خود را به شرح زیر انتخاب نمودم.عنایت به شرح باال و بر اساس تفسیر نتایج به دست آمده برنامه مداخله با
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 انتخاب راه حل جدید )موقتی(

تصمیم گرفتم  ایزبا استفاده از مطالعه کتب و نشریات قبلی و با استفاده از مطالعه منابع مربوط به آموزش های استوری الین و کمت

در  ایدکمه پرورش قارچ به آموزشبرنامه تلفیقی و با استفاده از این  ترکیب کرده رنرم افزار تولید محتوا را با هم دیگ دوکه این 

رها افزاو فاکتورها و عوامل مهم و قسمت های کاربردی در این نرم نمودهبنابراین منابع مختلف در این زمینه را مطالعه  .مکالس بپرداز

تهیه اسالید های ای اقدام به دکمهبر اساس هدف و محتوای آموزش پرورش قارچ .  سپس پیوند دادمر به همدیگو را انتخاب کردم 

به عبارت  .نموده و در هنگام تدریس به کارآموزان منتقل کردم ،دادرا نشان می آموزشی و انیمیشن هایی که تولید و پرورش قارچ

انایی تصویرسازی ذهنی و تفکر انتزاعی کارآموزان را بهبود بخشم. همچنین در این برنامه آموزش تلفیقی یک دیگر سعی نمودم تا تو

به  .تا در کالس فعالیت و جنب و جوش آموزشی داشته باشند شدندو کارآموزان موظف  گردیدفضای تعاملی با کارآموزان ایجاد 

. گرفتتمرین و یادگیری برای دوام و پایداری آموزش و یادگیری مدنظر قرار  عبارت دیگر در جهت یادگیری موثر سه فاکتور تالش،

که چنانچه  م. ضمنا بنده اسالیدها را طوری طراحی کردنمودنددر ضمن کارآموزان پس از انجام تمرین بالفاصله بازخورد دریافت 

جبران نماید. این برنامه آموزشی از نیمه دوم  کارآموزی شکست خورد به مرحله قبل برگردد و با یک بازخورد مثبت شکست خود را

 آوری شواهد مرحله دوم نمودم.سپس در شهریورماه اقدام به جمع شد.اردیبهشت ماه تا  پایان مرداد ماه برای کارآموزان اجرا 

 

 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن

و  الیناستوریو تهیه نرم افزار تولید محتوا بر پایه  کارآموزانبعد از صحبت با  نیمه اردیبهشت ماه در باال گفته شد از  همانطور که

دادم و در آموزش می ایدکمه افزار تولید محتوا در زمینه تولید و پرورش قارچدر کارگاه با استفاده از نرمبه آنها هر هفته  زیاکمت

ماهه، در شهریورماه طی دو هفته با استفاده از فرم  چهارنمودم. در پایان یک دوره بر کار آنها نظارت می ،ضمن تمرین کارآموزان

ها نیز به این صورت بود که در بررسی موازی دو آزمون برای بررسی شواهد مرحله دوم از کارآموزان تهیه کردم. روش تهیه آزمون

ون دوم سواالت فرد را به سوال طرح نموده و در آزمون اول سواالت زوج و در آزم 40شواهد مرحله اول و مرحله دوم در هر مرحله 

 نتایج حاصل از اجرای آزمونهای شهریورماه در جدول و نمودار زیر آمده است. دادم.کارآموزان می

 

 گردآوری داده های شواهد مرحله دوم

زیر های گردآوری شده حاصل از عملکرد کارآموزان در جدول و نمودار پس از اجرای آزمونهای مربوط به شواهد مرحله دوم داده

 توزیع شد. 

 : نتایج آزمون بررسی شواهد مرحله دوم2جدول شماره 
 آزمون                          

 شرکت کنندگان
 نتایج آزمون دوم نتایج آزمون اول

 11 9 نفر اول
 11 9 نفر دوم
 11 10 نفر سوم

 12 11 نفر چهارم
 12 11 نفر پنجم
 12 12 نفر ششم
 14 15 نفر هفتم
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 15 15 نفر هشتم
 16 16 نفر نهم
 17 16 نفر دهم

 16 16 نفر یازدهم
 18 17 نفر دوازدهم
 19 18 نفر سیزدهم

 20 20 نفر چهاردهم
 20 20 نفر پانزدهم

  14.93 14.33 میانگین

 %100 %100 درصد موفقیت باالترین نمره

 

در هفته اول و دوم روی نمودار رسم شد. نمودار به دست آمده در شکل زیر  مرحله بعد نمره های حاصل از عملکرد دو آزموندر 

 نشان داده شده است:

 

 
 : رسم نمودار عملکرد کارآموزان در دو مرحله در بررسی شواهد ثانویه1نمودار شماره 

 

 ارزیابی اجرای راه حل و تعیین اعتبار آن

 نشان داد که؛ دوبررسی جدول شماره 

 بود.  14.93و آزمون مرحله دوم  14.33میانگین نمرات در بررسی شواهد مرحله دو در آزمون مرحله اول  -1

 بوده است. %100ای در آزمون مرحله اول و دوم نفر کارآموز رشته پرورش قارچ دکمه 15باالترین درصد موفقیت در بین  -2
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 ( بود.20)بر اساس مالک  20و بیشترین نمره مشاهده شده  9مشاهده شده در این دو آزمون کمترین نمره  -3

مشاهده نمودار شماره دو نیز نشان داد که بین نمرات آزمون مرحله اول و دوم تفاوت محسوسی در عملکرد کارآموزان مشاهده نگردید 

 اول باالتر است. های شواهد مرحلهولی سطح توزیع نمرات دو آزمون نسبت به داده

توان دریافت که برنامه آموزش تلفیقی تولید محتوا بر پایه استوری الین و با مقایسه شواهد گردآوری شده در مرحله اول و دوم می

کارآموزان با استفاده از این برنامه  .دوام و بقای یادگیری را در آنها بهبود بخشد ه،کمتزیا توانسته است در کارآموزان ایجاد انگیزه نمود

نظرسنجی ثانویه از کارآموزان نشان داد که تغییر شیوه تدریس و استفاده از  آموزشی به یادگیری بهتر و موثرتری دست یافتند.

این  .شیده استای بهبود بخافزارهای تولید محتوا به صورت تلفیقی توانایی و مهارت آنها را در زمینه رشته پرورش قارچ دکمهنرم

کارآموزان در انتها نیز همگی با موفقیت در آزمون پایان دوره به حد نصاب نمره قبولی دست یافتند و هیچ مورد مردودی مشاهده 

 نشد.

 

 تجدید و اصالح و نتیجه گیری

وضعیت آموزش کمک کند و دوام  با توجه به اینکه برنامه آموزش تلفیقی تولید محتوا بر پایه استوری الین و کمتزیا توانست به بهبود

و یادگیری آموزش را پایدارتر و بهتر نماید و در کارآموزان نگرش و انگیزش بهتر ایجاد کند و آنها عالقه مندی بیشتری به کسب 

دوره اعالم ها پیدا نمودند، لذا این برنامه آموزشی نیاز به اصالح و بررسی مجدد نداشت. بسیاری از کارآموزان در پایان این مهارت

های دیگر مثل پرورش های آموزش دیگری را بر این اساس برای آنها داشته باشم، تا بتوانند در رشتهکه دوره داشتند اصرارکردند و 

نظر  به مند شوند.پرورش زنبور عسل و غیره با این مرکز همکاری و حضور داشته و بتوانند از سایر این آموزش ها بهره ،قارچ صدفی

تمرین ، استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری ؛افزارهای تولید محتوا دارای مزایای فراوان است از جملهاستفاده از نرم رسدمی

تسهیل تکرار درس برای کاربرد مجدد و افزایش توان  ،تسهیل مشارکت و ایجاد ارتباط بین مفاهیم ،بیشتر برای رسیدن به حد تسلط

تعامل بیشتر و جذب  لشام ،پذیربودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگانانعطاف ،به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی و مقرون ،مهارت

های لب به صورت بازسازی صحنهاتعداد بیشتر کاربران و یادگیرندگان و مهمتر از همه دوام و پایداری مطالب آموخته شده و انتقال مط

افزارهای تلفیقی تولید توان گفت که استفاده از نرمنتایج به دست آمده و اطالعات گردآوری شده میبا توجه به  .کار و مهارت ،زندگی

و کارآموزان در مرکز آموزش فنی  دوام و پایداری آموزش های کسب شدهتوانایی شغلی و  ،تواند بر یادگیریمحتوای تعاملی می

 .دار داشته باشدمعنی اثر مثبت و اینایین در گروه پرورش قارچ دکمه ایحرفه
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