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 چکیده

و  شود. تربيت نيروي ماهر، متخصصترین بخش براي اقتصاد آن كشور محسوب ميترین و زیربنایينظام آموزشي یك كشور حياتي

-مهم هر سيستم آموزشي است. بدیهي است مادامي كه كسب مهارت و ایجاد تخصصهاي ها در زمره مشغوليتاستفاده ازخدمات آن

هاي مختلف با نيازهاي جامع هماهنگ باشد، استفاده صحيح از منابع، ایجاد انگيزه در اقشار مختلف جامع ، شكوفائي صنعت و افزایش 

با اي هاي فني و حرفهآموزش دهدیایدار سوق ميو كشور را به سمت توسعه روز افزون و  هثروت و رفاه ملي را به همراه داشت

تدوین محتوي، مواد آموزشي، طرح تدوین سند حرفه، نيازسنجي، طراحي،  )ماننددر سيكل آموزش مهارتي درسي ریزي مدون برنامه

اي در طراحي این مسير و نائل . نقش مربيان سازمان فني و حرفهاستیكي از عوامل توسعه مهارت در كشور  (درس، اجرا و ارزشيابي

 آموزش هاي فني و حرفه اي موتور محركه اقتصاد و ارتقا دهنده فرهنگ فني اجتماع. استشدن به این اهداف آموزشي بسيار پررنگ 

 يپرورش استعدادهاي مهارتو  شناسایيكند. این مسابقات فرصتي براي مي جلوهها در مسابقات ملي مهارت است .و اوج این آموزش

موفقيت در عرصه مسابقات ملي  براياقدام پژوهي پيش رو . جهاني است ملي و اي براي مطرح شدن این استعدادها در عرصهو زمينه

 ،ضعيتوتحليل این  و با تجزیه ووضعيت موجود مورد بررسي قرار گرفت  ،در ابتداي امر باشد.اهداف این مسابقات ميمهارت و پيشبرد 

ه با استفاد آموختگانسازي مهارتآمادهو در طول  ریزي كردههاي پيشنهادي را برنامهحل راه ،ابعاد و جزئيات موجودتوجه به تمام با و 

و همچنين بكارگيري روش كوچينگ باعث هاي مستمر كارگيري تجهيزات آموزشي و ارزشيابيهاي متنوع تدریس و بهاز روش

برد اهداف این مسابقات گردید. این تغييرات با هاي برتر در مسابقات ملي مهارت و پيشالعاده و كسب مقامآوردن نتایج فوقدستبه

 باشد.مقایسه وضعيت قبل و وضعيت ایجاد شده بسيار ملموس مي
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 مقدمه
ریزي عضو كارگروه برنامه ،استان همدان ياكز آموزش فني و حرفهامر در تدریس سال سابقه 52 با بيش از موسويسيد پرویز اینجانب 

استانداردهاي شایستگي سند  براي ع آموزشيمنب 9و مولف اي سازمان آموزش فني و حرفهدرسي گروه برق و كنترل و ابزار دقيق 

 .در سامانه ملي استاندارد مهارت شدهشایستگي بارگذاريآموزشي شغل و استاندارد  088كننده حداقل تدوینو  .هاي برقحرفه

عوامل مختلفي همچون انگيزه، روش تدریس مربي،  آموختگان مسابقات ملي مهارت و اخذ نتيجه مطلوبسازي مهارتبراي آماده 

ارگاه كننده در كعنوان یك تسهيلآموزشي به كمك و وسایل گذار است.تأثيرشرایط فيزیكي محل آموزش و شيوه برقراري ارتباط 

تواند اثرات مثبت در امر آموزش داشته آموزشي مي وسایلكارگيري درست از این سازي، تهيه و بهد. آمادهروآموزشي به شمار مي

توجه به رشد عقالیي متربيان و داشتن  توليد دانش ،خالقيت و نو آوري، ،آموزيمهارتبتوانند نقش خود را از راه  اگر مربيانباشد 

اكز مر، فراگيران مهارتدر تحول توانند باعث مي برسند،واقعي مربيگري نگاه فرایندي به موضوع آموزش ارتقا دهند و به جایگاه 

تنها  باشد. مربي نهمربي آموزشي یكي از اركان اساسي آموزش مي شوند ايسازمان آموزش فني و حرفه حتيو  هاكارگاه، آموزشي

ت به نقش و همه كاركرد با عنایست و اینهاگشاي آنمتخصص مسائل آموزشي، بلكه راهنما و الگوي فراگيران، دوست و مشكل

 .جایگاه ممتازي است كه او در تعليم و تربيت داراست

 هاياستفاده از فنون تدریس متنوع و استفاده از وسایل و فنّاوري با موفقيت در مسابقات ملي مهارتهاي راهدر این اقدام پژوهي 

 .است شدهبيان زانآمو انگيزه مهارت و جگونگي ایجادآموزشي 

 

 :توصیف وضعیت موجود -1
كردم ماهه برق و الكترونيك استان همدان تدریس مي 40هاي سال در مركز تخصصي دوره 1به مدت  4001تا  4001هاي در سال

اشتم و با دهاي كنترل صنعتي و تأسيسات الكتریكي آموزش المپياد در رشته اي كه در امر استعدادیابي وو با توجه به انگيزه و عالقه

آموزان مهارتمشترک بين آزمون  و ماهه داشت در هر دوره با آموزش 40مركز تخصصي دوره در آن زمان توجه به امكانات خوبي كه 

شده نفرات اول هاي انجامبندي ارزیابيشد و در نهایت با جمعها یك رقابت چند ماهه برگزار مينفرات اول تا چهارم انتخاب و بين آن

كننده در كنترل صنعتي و نفر دوم براي به عنوان شركت. سپس نفر اول این ماراتون رقابت، شدرم با قطعيت مشخص ميتا چها

داشتند سال  40تر از شد. با توجه به اینكه نفرات سوم و چهارم اغلب داراي سني پایينمسابقات تأسيسات الكتریكي معرفي مي

با آموزش تخصصي كه دریافت كرده بودند با اعتماد به نفس  ،شدند و به غير از اینيهاي بعد محسوب مپتانسيل خوبي براي سال

دند شبردند و حتي در بعضي از مواقع موفق ميهاي تخصصي نهایت بهره را ميشدند و از این آموزشباال به راحتي جذب بازار كار مي

هاي برتر مسابقات ملي مهارت ، مقامهاآفریني شوند. در این سالاز استان دیگر در مسابقات ملي مهارت شركت كنند و باعث افتخار 

ر تها در این رشته بي رقيب بودیم. البته ناگفته نماند چون كنترل صنعتي تخصصياستان همدان بود و سال از آنِ ،رشته كنترل صنعتي

 تهتر بود اما در رشآوردن راحتبودند رتبه آموزان كسب كردههاي تخصصي كه مهارتاز تأسيسات الكتریكي بود با توجه به آموزش

مرین هاي آن را آموزش ببينند و تتوانستند تمام المانها ميتر بود چون همه استانتر بود رقابت سختتأسيسات الكتریكي كه عمومي

ا كردند و سكان كشتي المپياد را  به دالیل غير منطقي بنده را از المپياد جد 4094تا اواخر سال  4001متاسفانه از اواخر سال  كنند.
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هاي مرتبط با برق بدست نيامد و حتي در سال حتي یك مدال هم براي استان همدان در رشته 2به دوستان دیگر سپردند در این 

آور مداله اینكه شد تا برسد بهاي مسابقات ملي مهارت دیپلم افتخار نيز نصيب كنترل صنعتي و تأسيسات الكتریكي نميخيلي از دوره

المپياد دوره مسابقات چهاردهمين در آموزان براي شركت آموزش مهارتمدیریت جدید اجازه دادند كه  4094باشند. در اواخر سال 

ز انتایچ قابل قبولي هاي نوین آموزشي با تالش و روشبا این فاصله و وقفه زماني   داشته باشم را به عهدهسيسات الكتریكي رشته تأ

 (4جدول  )كسب شد. تأسيسات الكتریكي تا نوزدهمين دوره مسابقاتچهاردهمين 

 بانک اطالعات رقابت کنندگان و کارشناسان مسابقات ملینتایج مسابقات ملی مهارت تأسیسات الکتریکی از  - 1جدول 

 
سال غيبت اینجانب از  2در طي این جند سال از مدیریت خواهان آموزش كنترل صنعتي بودم اما به علت نتایج ضعيفي كه در  

فت ، موافقتي صورت نگر،هاي باالي تجهيزات این رشتهآمده بود و با توجه به هزینهدستمسابفات ملي مهارت در كنترل صنعتي به

 براي استانهاي اشتباهي كه در پيش گرفته بودند، با روشكنترل صنعتي آخرین مسابقات ملي مهارت  4090تا سال و متاسفانه 

بود و تا نوزدهمين دوره مسابقات اجازه شركت در این رشته تخصصي را به ما ندادند با این حال براي اثبات  دون نتيجهب همدان

تربيت  زآلمان در مرك توماسيون صنعتي بكهفي در مسابقات آزاد تعيين صالحيت ارشته كنترل صنعتهاي استان همدان در توانایي

آموزش به ایشان كه در زمينه كنترل صنعتي با تجهيزات زیمنس  نام آقاي مهدي اسكندريآموزي به مهارتبا  4090مربي سال 

ن مسابقات قام سوم ایكه تجهيزات بكهف را در استان در اختيار نداشتيم توانستيم مداده بودیم در این مسابقات شركت كردیم و با این

ي آب( اصفهان شركت كرده و با اختالف ناچيزي با نفر دوم به مقام آورو همينطور در مسابقات آزاد آكواترونيك )فنرا كسب كنيم 

مسابقات ملي مهارت تأسيسات الكتریكي،  هجدهمين سوم برسيم.. با كسب این افتخارات در مسابقات آزاد و كسب مدال برنز در

يم. رشته كنترل صنعتي هم شركت كنمدیریت محترم اجازه دادند در نوزدهمين دوره مسابقات عالوه بر رشته تأسيسات الكتریكي در 

ها به تعویق افتاد و ما شخص دیگري را هم براي كنترل صنعتي به نام خانم سال علت كوروناي منحوس نوزدهمين دوره مسابقات،به 

ل پيشنهاد ك توانستيم در یك رشته اعزام كنيم به ادارهنفر را نمي پور براي مسابقات كنترل صنعتي آماده كرده بودیم چون دوكاظم

صي هاي تخصدادیم كه ایشان در مسابقات ملي مهارت آكواترونيك شركت كند و اسم ایشان به سازمان اعالم شد با توجه به آموزش

ا رانتظار كسب مدال طال در این رشته جذاب  هاي مدون،ریزيو برنامه هاي قبليكه به ایشان داده بودیم و با بررسي مسابقات دوره

كنندگان در این رشته به حد نصاب نرسيد و این رشته در كمال ناباوري حذف گردید با توجه به تعداد شركتمتأسفانه  داشتيم ولي

گاري نبودند از مقام محترم مسئول المپياد خواهش كردیم با نامه زحمات زیادي كه ایشان براي كسب علم در حيطه المپياد كشيده

كه خوشبختانه موافقت نمودند ولي زمان زیادي براي آموزش  كنندادي در رشته مكاترونيك معرفي سازمان ایشان را به عنوان المپي به



 

4 
 

 با اعتمادي خوشبختانه اي قوي شده بودند آموزش در این حيطه دور از دسترس نبود.چون از نظر پایه امامكاترونيك وجود نداشت 

آموزان در نوزدهمين دوره مسابقات آقاي مهدي اسكندري در كنترل صنعتي كه مدیریت محترم به ما كردند و تالش مستمر مهارت

 (0پور در مكاترونيك مدال نقره را كسب كردند. )جدول و خانم فاطمه كاظم( 5به مدال طال دست یافتند )جدول 

 قات ملیبانک اطالعات رقابت کنندگان و کارشناسان مساباز کنترل صنعتی نتایج مسابقات ملی مهارت  - 2جدول 

 
و برگ زرین دیگري بر افتخارات استان همدان در زمينه مسابفات ملي مهارت كنترل صنعتي و از آن مهمتر در اولين تجربه شركت 

ست دهاي قبلي توسط كارشناسان محترم دیگر این مهم بهدر مسابفات ملي مهارت مكاترونيك مقام دوم را كسب كنيم كه در دوره

ساله( توانستيم مقام چهارم كشور را كسب كنيم.  42آموز سيسات الكتریكي نيز توسط آقاي اميرپناه )یك مهارتدر رشته تأنيامد. 

 (4باشد )جدول بدیهي است با این سن پایين آینده درخشاني در انتظار ایشان مي
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 کنندگان و کارشناسان مسابقات ملیبانک اطالعات رقابت از مکاترونیک نتایج مسابقات ملی مهارت  - 3جدول 

 
 گيرد.هاي مهمي صورت ميگيريها نتيجهآید كه با بررسي این پرسشحال سواالتي در ذهن به وجود مي

 :طرح چند سؤال
 ؟بود 4001تا  4001هاي هاي كنترل صنعتي و تأسيسات الكتریكي در سالكسب رتبه در رشتهچه دالیلي باعث  -4

 بود؟ 4094تا  4000هاي تأسيسات الكتریكي در سال كسب رتبه در رشته چه دالیلي باعث عدم -5

 بود؟ 4188تا  4095هاي چه دالیلي باعث كسب رتبه در رشته تأسيسات الكتریكي در سال -0

 ؟چه دالیلي باعث كسب رتبه در در نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت كنترل صنعتي و مكاترونيك شد -1

 مهم است؟ در كسب رتبه نقش مربي یا كوچينگچقدر  -2

 مهم است؟ نقش مربي در عدم كسب رتبه چقدر -6

 مهم است؟ وجود تجهيزات در كسب رتبه چقدر -1

 ها مهم است؟استفاده از همه ظرفيتچقدر  -0

 ایجاد انگيزه براي مربي مهم است؟چقدر  -9

 آموزان مهم است؟ایجاد انگيزه براي مهارتچقدر  -48

 همكاري تيم پشتيبان مهم است؟چقدر  -44

 وجود مواد مصرفي مهم است؟چقدر  -45
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 وجود ابزار مناسب مهم است؟چقدر  -40

 وجود منابع آموزشي مهم است؟چقدر  -41

 مهم است؟ سرفصل و یا استاندارد مبتني بر شایستگيوجود چقدر  -42

 مهم است؟ ارتباط با برگزیدگان ادوار گذشتهچقدر  -46

 مهم است؟ هاي گذشته و حالبه نگارش درآوردن تجربيات دورهچقدر  -41

 جستجو در اینترنت براي كسب مهارت مفيد است؟چقدر  -40

 جستجو در اینترنت براي كسب دانش مفيد است؟چقدر  -49

 هاي گذشته مفيد است؟ارتباط با كارشناسان موفق در سالچقدر  -58

 تمرین زیاد حتي در موارد پيش پا افتاده مفيد است؟چقدر  -54

 و .....

 

 :مشکالت و مسائل ذکرشده بررسی -2

ست نيامده دشویم كه نتایج دلخواه بههاي قبل متوجه ميمسابفات ملي مهارت كنترل صنعتي و مكاترونيك در سالبا بررسي نتایج 

نااميدي در ذهن این عزیران بوجود آمده باشد. خوردگي و وفا نشده و حتي ممكن است ایجاد سراست و استعدادهاي جوانان شك

شد. براي درک این موضوع سواالتي از كاراموزان قبلي مطرح گردید تا مطلوب ميسوال اینجاست كه چه مشكالتي باعث عدم نتيجه 

 منشاء این مشكالت مشخص شود.

 مهارت مسابقات ملیدر  موفقیت تشخیص دالیل عدم برایعات الآوری اطپرسشنامه جمع - 4جدول 
 هيچ كم حديتا زیاد زیادخيلي موضوع ردیف

 8 5 0 6 2 بودید؟مند تا چه حد به المپياد عالقه 4

  0 6 5 2 ذاب بودند؟هاي تدریس تا چه حد جروش 5

  1 1 5 0 تجهيزات الزم براي آموزش وجود داشت؟ 0

 45 8 8 4 0 هاي دیگر استفاده كردید؟از امكانات استان 1

  5 45 5 8 مربي هميشه هنگام تمرین در كنار شما حضور فيزیكي داشت؟ 2

  0 1 2 1 د؟گرفتيیا شخص دیگري كمك ميمربي فورا از  ایرادي داشتيداگر هنگام تمرین  6

  2 2 0 0 گرفتيد؟تا چه حد براي حل مشكالت ار منابع آموزشي و اینترنت كمك مي 1

  0 2 2 0 كه براي المپياد آموزش دیدید تا چه اندازه با مسابقات مرتبط بود؟مطالبي  0

 4 0 1 0 2 چه اندازه جدي بودید؟در ثبت زمان در هنگام تمرین به  9

 5 0 0 2 0 در ثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 48

 4 1 1 5 2 تا چه اندازه مربي براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 44

 0 2 5 0 0 تا چه اندازه تيم پشتيباني براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 45
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كه چه عواملي باعث موفقيت و یا عدم موفقيت در این مسابقات  توان به این نتيجه رسيدمي 1با توجه به پرسشنامه جدول شماره 

ا سپس ب بيش از پيش مشخص شود،كنيم تا اهميت این مسابقات است. در ادامه ابتدا اهداف مسابقات ملي مهارت را بيان ميشده

 پردازیمها به عوامل موفقيت و یا عدم موفقيت در این مسابقات مهم ميتجزیه و تحليل و تفسير داده

 

 :درک اهمیت موضوعبرای  اهداف مسابقات بررسی  -3

 بيان كرد.توان اهداف اصلي این مسابقات را در دو الیه ملي و جهاني مي

 اهداف ملی
 .اقتصادي توسعه در آن وافر نقش و مهارتي آموزش اهميت به مردم آحاد و مسئوالن نظر جلب –4

زشي آمو هايارزیابي صالحيتصنوف ) و صنایع آموزشي مؤسسات سایر كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان آموزشي توان معرفي –5

 نهادهاي مختلف(.

 .رقابت سالم بين حرفه آموختگان برايفرصت مناسب كردن فراهم -0

 .جامعه در كارگر و كار منزلت و شأن بهبود و كار براي عاطفي حوزه ایجاد –1

 .جوانان ايحرفه استعدادهاي كشف و شكوفایي براي مناسب فرصت ایجاد –2

  دیگر ثمرات و ايحرفه و فني هايآموزش در مشاركت به( بازرگاني –توليدي هاي اقتصادي )نظر مدیران بنگاه جلب –6

 سراسر كشور.اي در هاي مراكز آموزش فني و حرفهایجاد توازن در آزمون -1

 .جهاني مسابقات در مهارت سطح با هااستان كليه اندركاران دست و مربيان آشنایي –0

 ها با نحوه طراحي پروژه عملياستان مراكزایي مربيان آشن –9

 آموزي در ميان جوانان این مرز وبومفرهنگ مهارتارتقاء -48

 ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور -44

 .هاي اقتصاديبنگاه اي جوانان ومعرفي افراد ماهر به صنایع وكشف استعدادهاي حرفه -45

 ایجاد انگيزه در جوانان براي كسب مهارت- 40

 1 4 4 1 0 ؟توانستيد تمرین كنيدساعت اداري ميتا چه اندازه بعد از  40

 6 0 5 5 0 آوران ادوار گذشته استفاده كردید؟تا چه حد از تجربيات مدال 41

 0 1 1 0 5 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به ورزش اهميت مي 42

 5 1 1 0 0 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به تغذیه مناسب اهميت مي 46

 5 1 1 0 0 ریزي داشتيد؟براي تمرین چقدر برنامه 41

 1 0 0 0 0 تفاده كردید؟هاي داخلي و خارجي مرتبط اسبه چه اندازه از سایت 40

 48 4 4 4 0 تا چه حد با اساتيد خارج از استان ارتباط داشتيد؟ 49

 40 8 4 8 5 تا چه حد با اساتيد خارج از كشور ارتباط داشتيد؟ 58
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 اهداف جهانی
 هاي جهاني.هاي ملي در سطح مهارتایجاد سازوكار مناسب براي ارتقاء مهارت -4

 اي جوانان.هاي حرفههاي ملي كار از طریق باالبردن مهارتافزایش مالک -5

 المللي.هاي بينآموختگان در صحنه رقابتایجاد امكان شركت حرفه -0

 آشنایي با تكنولوژي روز و پيشرفته. -1

 اي.هاي حرفهرفع این كمبودها در آموزش برايریزي اي جوانان و برنامهشناسایي كمبودهاي مهارت فني و حرفه -2

 استانداردهاي مهارت آموزشي در سطح جهاني.هاي درسي و اصالح برنامه -6

 كسب تجربيات كشورهاي صنعتي در زمينه آموزش مهارتي جوانان و كاربست آن در نظام آموزشي ایران -1

 

 هاتحلیل و تفسیر داده و تجزیه -4
در مسابقات  موفقيتیل عدم دال و بررسي اهداف این مسابقات، (1)جدول  شده در پرسشنامه مرحله قبلآوريبر اساس شواهد جمع

 باشد.عوامل ذیل  دتوانمي ملي مهارت و رسيدن به اهداف آن،

 فراگير و عدم تالش براي ایجاد انگيزه داوطلب يمندعالقه عدم بررسي  -4

 اينامناسب و غير حرفههاي تدریس روش -5

 مناسب و كافي براي آموزشتجهيزات عدم تهيه اسپانسر و عدم وجود  -0

 با توجه به كمبود امكانات استانهاي دیگر استفاده از امكانات استان عدم -1

 علم پداگوژي و كوچينگاستفاده از  عدم -2

 نفس پایينطلبي و اعتماد بهعدم روحيه علم -6

 منابع آموزشي و اینترنتاستفاده از  عدم -1

 عدم آگاهي از مطالب آزمون و انباشتگي اطالعات غير مفيد -0

 براي انجام مرحله به مرحله پروژه و عدم اصالح زمان و سرعت دادن به انجام هر مرحلهدقيق ثبت زمان عدم  -9

 فراموشي ایرادات به مرور زمان وثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین عدم  -48

 عدم انگيزه مربي به علت مشكالت عدیده -44

 از طرف تيم پشتيبانيایجاد انگيزه  عدم -45

 ردن پروژه به دفعاتو تكرارنكبعد از ساعت اداري تمرین  عدم -40

 آوران و برگزیدگان ادوار گذشتهاز تجربيات مدالاستفاده  عدم -41

 و ایجاد افسردگي و داشتن استرسبه ورزش  عدم توجه -42

 و استفاده از غذاهاي سردبه تغذیه مناسب عدم توجه  -46

 مناسبریزي برنامه عدم -41
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 هاي داخلي و خارجي مرتبطاز سایتاستفاده  عدم -40

 اساتيد خارج از استان و غرور كاذبمندي از بهره عدم -49

 افزارهاي مترجمهاي آنالین یا نرمو عدم استفاده از دیكشنريساتيد خارج از كشور اآگاهي به چگونگي ارتباط با  عدم -58

 

 های جدید حلانتخاب راه -5

ران آوجواب برگزیدگان موفق و مدالو بررسي اهداف این مسابقات و مقایسه شده در پرسشنامه مرحله قبل آوريبر اساس شواهد جمع

 تواند عوامل ذیل باشد.مي در مسابقات ملي مهارت و رسيدن به اهداف آن، موفقيتیل دال

 دادن مسير ارتقاءو نشانبا بيان اهداف و امتيازات مسابقات  برگزیدگان تالش براي ایجاد انگيزه  -4

 نفس آنهابرگزیدگان و بالنردن اعتماد به توسط برگزاري كنفرانس علميو  پویاهاي تدریس روشاستفاده از  -5

  شدهریزي انجامبر اساس برنامه مراكز استان استفاده مناسب از امكانات و تجهيزات كارگاهي -0

 باشد.با هماهنگي مدیران ميسر ميامكانات  این استفاده ازهایي كه تجهيزات مناسب دارند و امكان شناسایي استان -1

 ژي و كوچينگعلم پداگواستفاده از  -2

 مشاهده تجربيات جدید با استفاده از بازدیدهاي آموزشي و هاي واقعي كاردر محيط كاركردننفس با به اعتماد افزایش -6

 مرتبط منابع آموزشي و اینترنتاستفاده از  -1

 هاي خارجي این مسابقاتهاي مسابقات ملي مهارت و سایتجستجو در سایت -0

 هاي مستمربا تمرینپروژه و اصالح زمان از مرحله  هرانجام  دردقيق ثبت زمان  -9

 و دقت در عدم تكرار اشتباهات قبليثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین  -48

 فوق برنامه با احترام مضاعف و ارزش نهادن به كار ایشان براي كارهاي انانگيزه مربيافزایش  -44

ن كردن محيطي آرام و به دور از تنش براي برگزیدگابا تالش براي جذب اسپانسر و فراهم از طرف تيم پشتيبانيایجاد انگيزه  -45

 و عدم ارتباط مستقيم با ایشان

كردن و تكرار هاي نظارتي(مراقب )و یا وجود دوربينبا هماهنگي با حراست استان و حضور  تمرین بعد از ساعت اداري -40

 كه به تمرین بيشتري نياز دارد.هایي از پروژه و تكرار بخش پروژه به دفعات

 با احترام گذاشتن مضاعف از طرف تيم پشتيباني از این عزیزان آوران و برگزیدگان ادوار گذشتهاستفاده از تجربيات مدال -41

 هاي ورزشي مراكز استانریزي براي استفاده از محيطبرنامه -42

 ف تيم پشتيبانيو روانشناس و اهميت به این موضوع از طرتغذیه  مشورت با كارشناس -46

 از طرف مربي مربوطه و نظارت بر اجراي آن و حمایت از طرف تيم پشتيباني مناسبریزي برنامه -41

 هاهاي پروؤهدر همه زمينه هاي داخلي و خارجي مرتبطاستفاده از سایت -40

 طرف مربيبا هماهنگي تيم پشتيباني با توجه به برنامه ارائه شده از مندي از اساتيد خارج از استان بهره -49

 براي این ارتباط افزارهاي مترجمهاي آنالین یا نرمو استفاده از دیكشنريساتيد خارج از كشور ارتباط با ا -58
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 جدید و نظارت بر آن هایحلاجرای راه -6

 هابنديها و زمانهاي جدید و نظارت بر برنامهحلچگونگي اجراي راه

 ها، کانون نخبگان و ...ها، دانشگاههنرستانهای استان با مراجعه به کشف استعداد -الف

شركت در مسابقات ملي مهارت كه شرایط یابند  حضور ممكن است افرادي شودهاي آموزشي كه در مراكز برگزار ميمعموال در دوره

جعه به با مرا نداشته باشند.اي به این مسابقات نداشته و حتي ممكن است استعداد الزم را باشند. ولي عالقهداشته را از لحاظ سني

به بحث  مندو بررسي سوابق تحصيلي و یا برپایي آموزش در این مراكز استعدادهاي عالقه ها، كانون نخبگان و ...ها، دانشگاههنرستان

ر چند گروه د و دانشجویان سال 41تا  42آموزان نفر از دانش 18گذشته براي  سال 5 المپياد را كشف كرد. براي مثال در تابستان

را مختص المپياد انتخاب كرده  هنفر 0 دو گروه هاي مختلفنفر با ارزیابي 18و از بين این  اي برق برگذار كردمهاي پایهكالس مختلف

شنبه را به این عزیزان هاي پنجتر برگزار كردم و حتي بعد از تابستان در ایام حضور در مدرسه روزهاي مشترک و تخصصيو دوره

هاي كنترل صنعتي، دارند براي چند سال متوالي مهارت آموخته در رشتهص دادم. و در حال حاضر با توجه به سن پایيني كه اختصا

ن توان از درخشش برگزیدگان نوزدهميام. از نتایج آن ميتأسيسات الكتریكي، مكاترونيك و آكواترونيك براي استان تربيت كرده

 لكتریكي، كنترل صنعتي و مكاترونيك اشاره كرد.مسابقات ملي مهارت در تأسيسات ا

  برگزیدگان و مهارتارتقای دانش  -ب

نفري تقسيم  0ها به دو گروه هاي آنها وشایستگيهایي كه مختص المپياد شناسایي و انتخاب شدند با توجه به سن و توانایيگروه

مرتبط وه برق هاي گراستانداردهاي شایستگي سامانه ملي مهارت و سند حرفه الكتریكي با توجه به رشته تأسيسات ابتدا شدند. سپس

گردد هاي متعدد برگزار ميدر پایان، ارزشيابيسپس  (2با این رشته را انتخاب كرده و به هر دو گروه آموزش داده شد. )مطابق جدول 

ان آموختگان و بر اساس عالقه ایشهاي مهارتبه توانمندي رشته تأسيسات الكتریكي با توجه تا افراد با هم مقایسه شوند بعد آموزش

شود و با توجه به رشته كنترل صنعتي استانداردهاي شایستگي سامانه ملي نفري از این مهارت آموختگان انتخاب مي 45یك گروه 

ود شهاي متعدد انجام ميارزشيابيداده شود. با تكميل آموزش این گروه هاي گروه برق مرتبط با این رشته آموزشمهارت و سند حرفه

وند شهاي كنترل صنعتي، تأسيسات الكتریكي، مكاترونيك و آكواترونيك معرفي ميو در مسابقات شهرستاني و سپس استاني در رشته

ه تنا گف هشود. البتها در مسابقات استاني متعلق به كارگاه ما ميبدیهي است در این مسابقات هميشه نفرات اول تا سوم این رشته

ن مستمر اند و فقط نياز دارند با تمرینش الزم را حتي براي مسابقات كشوري فرا گرفتهنماند كه برگزیدگان استاني قبل از مسابقات دا

 به مهارت كامل برسند.
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 شایستگی ها -استاندارد آموزش  - 5جدول 

 کد عناوین ردیف
 ساعت آموزش

 جمع عملی نظری

 08 58 48 7411100002 هاو ترانك هانصب لوله 1

 68 18 58 7411100003 كشي مدارهاي الكتریكي ساختمانسيم 2

 68 18 58 7411100014 محلي اندازي شبكهنصب  و راه 3

 08 58 48 7412200001 داكتكشي و نصب باسكابل 4

 08 58 48 7411100027 خانه هوشمند نصب سيستم 5

 08 58 48 7411100028 ریزي سيستم خانه هوشمندپيكربندي و برنامه 6

 68 18 58 7412200003 فازاندازي موتورهاي آسنكرون سهراه 7

 68 18 58 7412200012 مونتاژ و تعمير تابلو كنترل موتور 8

 08 58 48 7412200013 پذیربرنامهاندازي موتورها با رلهراه 9

 08 58 48 7412200014 پذیربرنامهكنترل دما و روشنایي با رله 11

 421 281 141  جمع ساعات

بندي برقكار صنعتي )مطابق استاندارد طبقه 1145برقكار ساختمان و  1144هاي *استانداردهاي فوق برگرفته از سند حرفه برق و كدحرفه

 ( مي باشد. ISCO2008مشاغل و حرف 

 برگزیدگانریزی برای کسب مهارت بیشتر برنامه -ج

الش روزي تسازي براي حضور در مسابقات ملي مهارت كشوري شبانهاز انتخاب در مسابقات استاني ، برگزیدگان در اردوي آمادهبعد 

وم هر نفرات اول تا س ،كنند یعني این كهد. یكي از موارد مهم این است كه این برگزیدگان به تنهایي تمرین نميكننو تمرین مي

كنند. در در این اردو تا لحظه آخر با هم رقابت ميبراي مسابقات دوره بعد را داشته باشند(  رشته )به شرطي كه شرایط سني

د و ننوزدهمين مسابقات ملي مهارت تأسيسات الكتریكي نفر اول و دوم استاني به دالیلي نتوانستند در مسابقات كشوري شركت كن

سال داشت با شایستگي  46یا  42كه ایشان فقط اعزام كردیم و با اینمسابقات ملي مهارت كشوري  يما به ناچار نفر سوم را برا

 توانست مقام چهارم این مسابقات را كسب كند. و این نتيجه رقابت در اردوي استاني بود.

)سركار  نهاي اصفهااز دانش اساتيد استان و استفاده از ظرفيت استان، ریزي كسب مهارت برگزیدگان عالوه بر تمرین مستمردر برنامه

امكانات استان كرمانشاه )با همكاري خانم فریور(، مشهد مقدس )آقاي مهندس كوهجاني( و كردستان )آقاي مهندس طاهري آذر( و 

 )با همكاري آقاي مهندس نجاري و ...( به نحو شایسته بهرمند شدیم. تربيت مربيآقاي مهندس بيتا( و دپارتمان برق و الكترونيك 

مند هرهب ها ، از اساتيد كشورهاي روسيه، اتریش و ...بهرمندي از ظرفيت استان همدان و سایر استان برتي عالوه در رشته كنترل صنع

اختالف  با)و به دنبال آن نفر اول در اردوي جهاني در نوزدهمين مسابقات ملي مهارت كشور شدیم. و نتيجه آن كسب مدال طال 

 .شداین اردو(  زیاد از دیگر برگزیدگان در
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عناوین  6جدول در  انجام شد. برگزیدگان كسب مهارتبررسي سطح تغييرات در  برايهاي مختلف ارزشيابيها از ریزيدر این برنامه

 ارزشيابي در رشته مسابقات ملي مهارت تأسيسات الكتریكي تشریح شده است. 

 

 بارم عناوین بخش های ارزشیابی - 6جدول  ردیف

 مدیریت و ساماندهي كار 1

  گسترش و پيروي از قوانين ایمني، بهداشت، تعهدات، استاندارد هاي محيطي، تهيه مستندات 

 اصول كار ایمن با برق 

 كند.شرایط مكاني كه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي را ملزم مي 

  مرتبطاهداف، كاربردها، مراقبت، تعميرو نگهداري و انبار تمام ابزار و تجهيزات همراه با الزامات ایمني 

 اهداف، استفاده، مراقبت و انبار مواد مصرفي 

 بودن محيط كاراهميت حفظ پاكيزگي و مرتب 

 دار محيط( و بازیافتياقدامات مربوط به استفاده از مواد)سبز()دوست 

 شودجویي در هزینه در عين حفظ كيفيت ميهایي كه موجب كاهش ضایعات و صرفهحلراه 

 گيرياصول جریان كار و اندازه   

 ریزي، دقت و توجه به جزئيات در تمام مراحل كاراهميت برنامه 

 هاي جدیدتاثير تكنولوژي 

 هاي سالمتي، ایمني و محيط زیستي را توسعه داده و رعایت كند.استاندارد 

 طور مداوم فرایند ایمني برق را دنبال كندبه 

 (شناسایي و استفاده مناسب از تجهيزات ایمنيPPEازجمله:كفش ایم )...ني، گوشي، محافظ چشم و 

 انتخاب، استفاده، تميزكردن، حفظ و نگهداري ایمن همه ابزارها و تجهيزات 

 انتخاب، استفاده و حفظ ایمن مواد مصرفي 

 شناسایي و مراقبت از وسایل و اتصاالت گران قيمت 

 حداكثر رساندن كارایي و حفظ مداوم نظم و انضباط در محل كارریزي براي بهبرنامه 

 گيريت در اندازهدق 

 مدیریت موثر زمان 

  انجام موثر كار و بررسي دائم نتيجه كار 

 استقرار و حفظ دائمي استانداردهاي كيفي و فرایندهاي كاري 

 

2 
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 5 ارتباط و روابط بین افراد 2

  اهميت جلب و حفظ اعتماد مشتري 

  اهميت به روز رساني دانش پایه 

 هاي مرتبطها و الزامات رشتهنقش 

 ارزش ایجاد و حفظ روابط كار سازنده 

 تكنيك هاي موثر كار گروهي 

 هاي متناقضها و خواستهاهميت رفع سریع سوء تفاهم 

 هاي مشتري و مدیریت مثبت در این راستاتفسير درست از نياز و خواسته 

 ارائه مشاوره و راهنمایي در مورد محصوالت/ راه كارها، براي مثال پيشرفتهاي تكنولوژیكي 

تصویر سازي و ترجمه خواسته هاي مشتري كه منجر به پيشنهاداتي منطبق با طرح و بودجه شود یا آنها را 

 بهينه نماید.

 هاي مشتري براي درک كامل از نيازهاي اوهاي دوستانه و كامل در مورد خواستهپرسش 

 هاي روشنارائه دستورالعمل 

 معرفي صنوف مرتبط براي پشتيباني از نياز مشتري 

 تهيه گزارش مكتوب براي مشتري یا سازمان 

 ارائه برآورد زمان و هزینه براي مشتریان 

 هاي مرتبط شناسایي و انطباق با نيازهاي متغير در رشته 

 كار موثر و مرتب به عنوان عضو یك تيم 

 

 2 حل مسئله ، خالقيت و نوآوري 3

  شناخت انواع مشكالت معمول، در روند كار  

 حل مسئله  هايدانستن روش 

 عنوان مثال: خانه هاي جدید استانداردها و روش كار )بهها و تحوالت در صنعت از جمله فناوريروند

 جویي در انرژي(هوشمند و صرفه

 هاي جایگزین براي مشكالت احتماليحلروش و راه 

 حداقل رساندن مشكالت در مراحل بعديطور مداوم براي بهبررسي كار به 

  هاي سرمایش و ...(هاي گرمایش و سيستمهاي مرتبط )مثال پمپناشي از رشتهشناسایي مشكالت 
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 بررسي اطالعات غلط براي جلوگيري از مشكالت 

 شناخت و درک سریع مشكالت و مدیریت شخصي فرایند حل مشكل 

 كارها و سطح كلي رضایت مشتريهاي نو در بهبود راههاي جدید براي ارائه ایدهتشخيص فرصت 

 هاي جدید و استقبال از  تغيير )براي مثال: تغيير قطعات ن تمایل و تالش به استفاده از روشدادنشان

 آماده شده( 

 48 ریزي و طراحيبرنامه 4

  هاي راهنما ها، شرح نصب و دفترچهانواع استانداردها، نقشه 

  هاي مختلفهاي نصب در محيططيف وسيع مواد و تكنيك 

  ها و اسناد شامل:بازنگري در طرحخواندن ، تفسير و 

 طرح و نقشه مدار 

 هاي مكتوبرعایت دستورالعمل 

 ها و اسناد ارائه شده ریزي نصب با استفاده از نقشهبرنامه 

 

 02 نصب 5

هاي تجاري، محلي، مسكوني، كشاورزي و صنعتي و زمان و مكان كشي براي سيستمنصب داكت و سيم - 

 كشي خاصاستفاده از داكت و سيم

هاي تجاري، محلي، مسكوني، كشاورزي و صنعتي و زمان و تنوع تابلوهاي فرمان مورد استفاده در كاربري -

 هاي خاصمكان مناسب براي استفاده از تابلو فرمان

 - انواع سيستم هاي روشنایي و حرارتي براي استفاده هاي تجاري، محلي، مسكوني، كشاورزي و صنعتي 

 هاي تجاري، محلي، مسكوني، كشاورزي و و پریزهاي مورد استفاده براي كاربريهاي كنترل دستگاه

 صنعتي

 متعارف هاي اعالم حریقهاي كامپيوتر، سيستمكشي شبكهكشي ساختارمند مانند: كابلهاي كابلسيستم(

 وكارتي(، كنترل تردد ساختمان )صوتي و تصویري(، كنترل پذیر(، اعالم سرقت)معمولي و سيمو آدرس

جزاي ها، لنزها و اهاي مدار بسته )دوربيناي( تلویزیوننظارت، كنترل دسترسي) انفرادي و كنترل شبكه

 ها و مانيتورها(كنندهمتعلقات، ضبط

 هاها و پالنكشي با استفاده از نقشهانتخاب و نصب تجهيزات و سيم 

 هاي توليدكننده و لهاي داراي كابل، بر روي سطوح مختلف با دستورالعمنصب داكت سيستم

 المللياستانداردهاي معتبر ملي و بين

 ها ها و مجاري لولهها، لولهانتخاب و نصب كابل با عایق تكي و دوبل در داخل داكت 
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 هاي با عایق دوبل برروي نگهدارنده )نردباني( كابل و بر روي سيني كابل كردن ایمن كابلنصب و فيكس

 الملليي توليدكننده و استاندارد هاي ملي و بينهاو سطوح مختلف با دستورالعمل

 هاي گيري دقيق و برش داكت در طول و زاویهها(: اندازههاي فلزي و پالستيكي )ترانكنصب داكت

 مشخص، مونتاژ بدون صدمه به مفاصل و با ضریب خطاي مشخص

 ایمن هرگونه داكت بر روي ها و نصب هاي مختلف ترمينال )شامل گلند و ...( برروي داكتمونتاژ تبدیل

 یك سطح

 ها و اتصال آنها بر روي سطوح و حفظ خم شعاعي بدون صدمههاي فلزي و پالستيكي و لولهنصب داكت-

 زدن به لوله 

 ها استفاده شود ها ، تابلوها و داكتها به جعبههاي مناسب ترمينال براي ورود لولهتبدیل 

 -سيني كابل بر روي یك سطح نصب و اتصال ایمن انواع نردبان كابل و 

  نصب تابلوهاي فرمان بر روي یك سطح  به یك شيوه ایمن و مونتاژ قطعات در یك تابلو فرمان طبق

، فيوزها و تجهيزات كنترل مانند رله و  RCD, MCBهاي اصلي، ها شامل: سویچها و دستورالعملنقشه

 تایمر و تجهيزات اتوماسيون خانه و ساختمان

 كشي داخل تابلو فرمان براساس نقشه هاي مدارو سيم بنديترمينال 

 كشي ساختارمند طبق دستورالعمل اتصال تجهيزات طبق دستورالعمل ارائه شده شامل: سيستم كابل

 الملليكننده و استانداردها و مقررات ملي و بينتوليد

ر ي مدیریت انرژي و سایهاهاي خورشيدي، سيستمهایي از قبيل شارژر الكتریكي خودرو، پنلنصب سيستم

 هاي مرتبط با پایداري در آیندهسيستم

 52 اندازيدهي و راهتست، گزارش 6

   مقررات و استانداردهاي صنعتي قابل اجرا براي انواع مختلف نصب 

 هاي مورد استفاده براي ثبت نتایج بازرسي هاي بازرسي، گزارشاستانداردها و روش 

 گيري انواع ابزارهاي اندازه 

 اندازي(نویسي و كميسيون )راهافزارهاي مورد استفاده براي پارامتركردن، برنامهانواع ابزار و نرم 

 هاي مشتريریزي شده و خواستهعملكرد صحيح تأسيسات الكتریكي مطابق با مشخصات برنامه 

 مقاومت  امل :كردن به برق براي اطمينان از ایمني شخصي و ایمني الكتریكي شتست نصب قبل از وصل

 بندي ( صحيح و تكميل یك بازدید چشميهاي پيوستگي اتصال به زمين، پالریته ) قطبتست -عایقي

  تست نصب هنگام وصل برق با بررسي عملكرد كامل همه تجهيزات نصب شده براي اطمينان از عملكرد

اظتي ح عملكرد حفصحيح نصب جدید براساس دستورالعمل براي مثال تصحيح ولتاژ، چرخش فاز و تصحي

 هادستگاه
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  راه اندازي تجهيزات كه عبارتند از : انتخاب و استفاده نرم افزار مناسب براي برنامه نویسي رله هاي قابل

،  ایجاد تنظيمات الزم برروي دستگاه هایي مانند تایمر و رله اضافه بار. bus-systemبرنامه ریزي، 

و  KNX ،ModBUSریزي سيستم باس مانند نياز و برنامه ( موردappدانلود و وارد كردن برنامه هاي)

 ITیا  IPسيستم هاي مبتني بر 

   .تنظيم عملكرد كامل تاسيسات و اطمينان از اینكه مشتري مي تواند با آن كار كند 

 42 تعمير و نگهداري و عيب یابي و تعمير 7

   انواع تجهيزات براي محيط هاي خاص 

 هاي مختلف تجهيزات نسل 

 هدف از یك تاسيسات خاص 

 نياز مشتریان براي عملكرد هاي مختلف 

  تطبيق با شرایط در حال تغيير 

  شناسایي و رفع خطا هاي تاسيسات الكتریكي از جمله اتصال كوتاه و مدار باز و فاز و نول اشتباه) قطب

 رنامه ریزياشتباه ( ،مقاومت عایقي، خطاي پيوستگي اتصال به زمين، تنظيم نادرست تجهيزات و ب

 نادرست تجهيزات قابل برنامه ریزي

 ت، مقاومت كشي نادرستشخيص تأسيسات الكتریكي و شناسایي مشكالتي از جمله اتصال نامناسب ، سيم

 و خرابي تجهيزات  high loop impedance)باال)

  بررسي اینكه آیا سيستم با استاندارد هاي امروزمطابق است یا نه 

 تگي هاي پيوسكنندهكردن تجهيزات اندازه گيري ازجمله: مقاومت عایقي، تست كاربري، تست و كاليبره

 ها و تسترهاي كابل شبكه اتصال زمين و نصب، كلمپ

 تعمير و تعویض قطعات معيوب در تأسيسات الكتریكي 

 كشي مجدد یا تعمير تاسيسات معيوبسيم 

 

 

 (شواهد دو)های مرحله دوم گردآوری داده -7

كه  (1)جدول  پرسشنامه ابتدایياطالعات ،  آنل بر عملكرد درست و نظارت كام این برنامهي بندي و اجرازمان ریزي وبرنامهپس از 

)در  ورانآاوري شده بود با تفكيك مدالهاي تأسيسات الكتریكي، كنترل صنعتي و مكاترونيك جمعرشتهنفر از برگزیدگان  46از 

 بر حسب درصد( 9)در جدول دیپلم افتخار  مدال و از كسب بازماندگان  و( 0)در جدول ار دیپلم افتخ مقام ، دارندگان (1جدول 

 تشریح شده است.
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 شده است.آور تكميلدهندگان مدالپرسشنامه اطالعات در مرحله دوم به صورت درصدي از پاسخ 1در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت مسابقات ملیدر  آورانمدال برای مرحله دوم  عاتالآوری اطپرسشنامه جمع – 7جدول 
 هيچ كم حديتا زیاد زیادخيلي موضوع ردیف

 8 8 8 8 %488 مند بودید؟تا چه حد به المپياد عالقه 4

 8 8 8 8 %488 هاي تدریس تا چه حد جذاب بودند؟روش 5

 8 8 8 8 %488 تجهيزات الزم براي آموزش وجود داشت؟ 0

 8 8 8 8 %488 هاي دیگر استفاده كردید؟از امكانات استان 1

 8 8 %488 8 8 مربي هميشه هنگام تمرین در كنار شما حضور فيزیكي داشت؟ 2

 8 %488 8 8 8 تيد؟گرفاگر هنگام تمرین ایرادي داشتيد فورا از مربي یا شخص دیگري كمك مي 6

 8 8 8 8 %488 گرفتيد؟تا چه حد براي حل مشكالت ار منابع آموزشي و اینترنت كمك مي 1

 8 8 8 8 %488 مطالبي كه براي المپياد آموزش دیدید تا چه اندازه با مسابقات مرتبط بود؟ 0

 8 8 8 8 %488 در ثبت زمان در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 9

 8 8 8 8 %488 در ثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 48

 8 8 8 8 %488 ایجاد انگيزه موثر بود؟تا چه اندازه مربي براي  44

 8 8 8 8 %488 تا چه اندازه تيم پشتيباني براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 45

 8 8 8 8 %488 ؟توانستيد تمرین كنيدتا چه اندازه بعد از ساعت اداري مي 40

 8 8 8 8 %488 آوران ادوار گذشته استفاده كردید؟تا چه حد از تجربيات مدال 41

 8 8 8 %52 %12 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به ورزش اهميت مي 42

 8 8 8 8 %488 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به تغذیه مناسب اهميت مي 46

 8 8 8 8 %488 ریزي داشتيد؟براي تمرین چقدر برنامه 41

 8 8 8 8 %488 كردید؟هاي داخلي و خارجي مرتبط استفاده به چه اندازه از سایت 40

 8 8 8 8 %488 تا چه حد با اساتيد خارج از استان ارتباط داشتيد؟ 49

 8 8 %52 8 %12 تا چه حد با اساتيد خارج از كشور ارتباط داشتيد؟ 58
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شده يلاند تكمافتخار شدهدهندگاني مفتخر به دریافت دیپلم پرسشنامه اطالعات در مرحله دوم به صورت درصدي از پاسخ 0در جدول 

 است.

 

 

 

 

 

 مهارت مسابقات ملیدر  دارندگان دیپلم افتخار برای مرحله دوم  عاتالآوری اطپرسشنامه جمع – 8جدول 
 هيچ كم حديتا زیاد زیادخيلي موضوع ردیف

 8 8 %58 %18 %18 مند بودید؟تا چه حد به المپياد عالقه 4

 8 8 %58 %18 %18 بودند؟هاي تدریس تا چه حد جذاب روش 5

 8 8 %68 %18 8 تجهيزات الزم براي آموزش وجود داشت؟ 0

 %08 8 8 %58 8 هاي دیگر استفاده كردید؟از امكانات استان 1

 8 8 %08 %18 8 مربي هميشه هنگام تمرین در كنار شما حضور فيزیكي داشت؟ 2

6 
-دیگري كمك مياگر هنگام تمرین ایرادي داشتيد فورا از مربي یا شخص 

 گرفتيد؟
8 58% 08% 8 8 

 8 8 %68 %18 8 گرفتيد؟تا چه حد براي حل مشكالت ار منابع آموزشي و اینترنت كمك مي 1

 8 8 8 %488 8 مطالبي كه براي المپياد آموزش دیدید تا چه اندازه با مسابقات مرتبط بود؟ 0

 8 8 8 %68 %18 در ثبت زمان در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 9

 8 8 8 %488 8 در ثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 48

 8 8 %58 %18 %18 تا چه اندازه مربي براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 44

 8 8 %18 %68 8 تا چه اندازه تيم پشتيباني براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 45

 8 8 %58 %08 8 ؟توانستيد تمرین كنيدساعت اداري ميتا چه اندازه بعد از  40

 8 %58 %18 %18 8 آوران ادوار گذشته استفاده كردید؟تا چه حد از تجربيات مدال 41

 8 %58 %18 %58 %58 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به ورزش اهميت مي 42

 8 8 %18 %68 8 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به تغذیه مناسب اهميت مي 46

 8 8 %18 %68 8 ریزي داشتيد؟براي تمرین چقدر برنامه 41

 8 8 %18 %68 8 هاي داخلي و خارجي مرتبط استفاده كردید؟به چه اندازه از سایت 40

 %18 %58 %58 %58 8 تا چه حد با اساتيد خارج از استان ارتباط داشتيد؟ 49

 %488 8 8 8 8 كشور ارتباط داشتيد؟تا چه حد با اساتيد خارج از  58
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 انددهنش دیپلم افتخار مدال و دهندگاني كه موفق به دریافتپرسشنامه اطالعات در مرحله دوم به صورت درصدي از پاسخ 9در جدول 

 شده است.تكميل

 

 حل و تعیین اعتبار آنراهارزیابی اجرای  -8
و  (9و  0،  1هاي تفكيكي برگزیدگان موفق و ناموفق )جداول و پرسشنامه (1جدول ) عمومي برگزیدگانبا مقایسه پرسشنامه 

توان عوامل مي( 0و  5،  4و مكاترونيك )جداول  تأسيسات الكتریكي كنترل صنعتي،همچنين جداول نتایج مسابقات ملي مهارت 

 دست آمده را بيان كرد.هاي بهموفقيتموٍثر در 

 مدیریت و ساماندهي كار 

 مهارت مسابقات ملیدر  افتخاربازماندگان از مدال و  دیپلم  برای مرحله دوم  عاتالآوری اطپرسشنامه جمع – 9جدول 
 هيچ كم حديتا زیاد زیادخيلي موضوع ردیف

 8 %52 %2/01 %2/01 8 مند بودید؟تا چه حد به المپياد عالقه 4

 8 %2/01 %2/65 8 8 هاي تدریس تا چه حد جذاب بودند؟روش 5

 8 %28 %28 8 8 تجهيزات الزم براي آموزش وجود داشت؟ 0

 %488 8 8 8 8 هاي دیگر استفاده كردید؟از امكانات استان 1

 8 %52 %12 8 8 مربي هميشه هنگام تمرین در كنار شما حضور فيزیكي داشت؟ 2

6 
-اگر هنگام تمرین ایرادي داشتيد فورا از مربي یا شخص دیگري كمك مي

 گرفتيد؟
2/01% 52% 2/65% 8 8 

 8 %2/65 %52 %2/45 8 گرفتيد؟كمك ميتا چه حد براي حل مشكالت ار منابع آموزشي و اینترنت  1

 8 %2/01 %2/65 8 8 مطالبي كه براي المپياد آموزش دیدید تا چه اندازه با مسابقات مرتبط بود؟ 0

 %2/45 %2/01 %28 8 8 در ثبت زمان در هنگام تمرین به چه اندازه جدي بودید؟ 9

 %52 %2/01 %2/01 8 8 بودید؟در ثبت دقيق ایرادات در هنگام تمرین به چه اندازه جدي  48

 %2/45 %28 %2/01 8 8 تا چه اندازه مربي براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 44

 %2/01 %2/65 8 8 8 تا چه اندازه تيم پشتيباني براي ایجاد انگيزه موثر بود؟ 45

 %12 %2/45 8 8 8 ؟توانستيد تمرین كنيدتا چه اندازه بعد از ساعت اداري مي 40

 %12 %52 8 8 8 آوران ادوار گذشته استفاده كردید؟چه حد از تجربيات مدالتا  41

 %2/01 %2/01 %52 8 8 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به ورزش اهميت مي 42

 %52 %28 %52 8 8 دادید؟در هنگام تمرین تا چه اندازه به تغذیه مناسب اهميت مي 46

 %52 %28 %52 8 8 داشتيد؟ریزي براي تمرین چقدر برنامه 41

 %28 %2/01 %2/45 8 8 هاي داخلي و خارجي مرتبط استفاده كردید؟به چه اندازه از سایت 40

 %488 8 8 8 8 تا چه حد با اساتيد خارج از استان ارتباط داشتيد؟ 49

 %488 8 8 8 8 تا چه حد با اساتيد خارج از كشور ارتباط داشتيد؟ 58
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 ارتباط و روابط بين افراد 

 حل مسئله ، خالقيت و نوآوري 

 ریزي و طراحيبرنامه 

 آموزش پویا و ایجاد رقابت و انگيزه 

 تمرین مستمر و هدفمند و ثبت رویدادها و ارائه گزارش از روند كار 

  دیگران و عدم داشتن غرور كاذباستفاده از دانش و تجربيات 

 روزهاي بهاستفاده از تكنولوژي 

 مسابقات ملي و مسئول )ریيس ارزیابي اداره كل آقاي جمشيد رحيميشده تأیيدیه همكار محترم اعتباربخشي مراحل انجام براي

همدان( و سركار خانم دكتر آروانه )معاون آموزشي اداره كل استان همدان( و جناب آقایان فرهاد اكبري و مجيد قاسمي  مهارت استان

سازي نوزدهمين مسابقات ملي اقدامات انجام شده در آمادهكه در روند  هار و شهرستان همدان(مراكز شهرستان ب ارادت )روساي

 باشد.هاي انجام شده مورد تایيد اداره كل ميو مكاترونيك هستند و فعاليت تأسيسات الكتریكي كنترل صنعتي،مهارت 

 

 هاگیری و توصیهنتیجه -9
 تيموتي“ تهتوان از گفخصوص براي استعدادیابي و مربيگري برگزیدگان مسابقات ملي مهارت ميبراي موفقيت در رسالت مربيگري، به

ارد، خود نياز د ايحرفه كار براي( …چه یك فرد )ورزشكار، مدیر، نویسنده و خش بزرگي از آنب "بهره برد ایشان معتقد بود“  گالوي

 ».د، از سر راه بردارد و كمرنگ كنددر درون آن فرد وجود داردر وجود خودش هست و مربي صرفاً كافي است موانع ذهني را كه 

ها ي انسانهاي بالقوهكوچينگ یعني آزادكردن توانمنديمربيگري از آن بهره برد. توان در این همان مفهوم كوچينگ است كه مي

(Unlocking a person’s potential). 
 (Responsibility)و مسئوليت  (Awareness)آگاهي  .یاد بگيرند خودشان كندها كمك ميبه آن كوچ به جاي آموختن به افراد

هاي انستهها و دكمك كند نسبت به داشته (Coachee) يفه كوچ این است كه به كوچيي كليدي در كوچينگ هستند. وظدو كلمه

 .و مسئوليت رشد و توسعه خود را نيز بر عهده بگيرد آگاهي بيشتري پيدا كند

 است مُراجع و كوچ بين مشاركت و همكاري یك كوچينگ"این است.  ICF المللي كوچينگ یافدراسيون بين در تعریف ارائه شده

 ".برساند اوج به را خود ايحرفه و شخصي هايتوانایي تا كندمي ترغيب را او خالقيت، و اندیشيدن به مُراجع برانگيختن با كه

شدن سيكل آموزش نياز به آمادگي كامل و توجه وافر به جزئيات نهفته تكميل برايشود مي اجراآموزشي  مراكزهایي كه در آموزش

عنوان هاي مهارتي بتواند در آینده بهشاهد تحولي چشمگير در فراگير بوده و با تغييرات نگرشي كارآموز به رشتهاز جانب مربي دارد تا 

ا ههاي مهارتي، نگرش آنذهني فراگيران در آموزش كردنوه بر درگيرالتواند عزم را ببرد. مربي ميالها استفاده شغل از این مهارت

اي كه با همه قشرهاي جامعه در تماس هست هميشه كه این مهم براي مربي آموزش فني و حرفه را نيز در امر آموزش درگير نماید

توان تحولي عظيم را در امر آموزش رقم بزند و اشتياق هاي فردي و مهارتي، یك مربي ميساده نخواهد بود. با افزایش توانمندي

قات از مساب در این دوره مدیریتهاي ویژه براي ورود به بازار كار افزایش دهد. با تغييري كه در سبك كسب مهارت برايفراگيران را 

آینده كارآموزان باشد.  مشي و الگویي مهارتي برايتواند خطهاي او ميصورت گرفت شاهد این بودیم كه مربي و آموزش ملي مهارت



 

21 
 

اي هآموزشي مناسب شاهد كارگاههاي مختلف آموزشي و وسایل كمكده از سبكریزي مناسب و استفاش و جدیت و برنامهالپس با ت

. كند ایفا را كوچ نقش ،مهارت آموزان براي همه مربيقرار نيست ذكر است بهالزم  .اي خواهيم بودپویا در مراكز آموزش فني و حرفه

توان چندین رشته را در زیر با این تفاسير مي .گرفتها بر عهده نقش كوچ را براي آن آموز با استعدادتوان با انتخاب چند مهارتمي

نعتي، كنترل صهاي رشته مجموعه تخصصي خود رهبري كرد و به نتيجه مطلوب رساند. با این روش توانستم در مسابقات ملي مهارت

 .و .... موفقيت چشمگيري داشته باشم مكاترونيك ،تأسيسات الكتریكي
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