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 مقدمه

 هدددادولت و کشدددورها اصدددلی دغدغددده بدددا ای کددده

 هایفرصدددت گسدددتر  و آموزشدددی عددددالت برقدددراری

دانشددجویان و بدده تی یددری بهتددر  همدده بددرای آموزشددی

هددا اسددت، امددا ایددش آموز  پاسددوگو نمددودن آمددوز 

ای واقیددی نتوانسددته اسددت دانشددجویان را بددرای دنیدد

اکوسیسدت  اداک  بدر ن دام آموزشدی اا در   آماده ک د.

 .اسددت هایی چددالب برانگیددزدر اددات تجربدده سددکان 

 جدیدددی پدداردای  بتوان ددد بایددد آموزشددی هدداین ام

 هددا،بحران و هامحدددودیت بدده توجدده بدددون و ایجدداد

ک  دد. ن دام آموزشدی بایدد   ارائده  خددمات  همگان  برای

ادایمی جدیددد موجدد  سددازی پدداربددا اسددتقرار و پیاده

ای از تقویددت و توسددیه آن بی ددوان یددر ن ددام سددرمایه

نیروهددای انسددانی مدداهر شددود و بددرای جامیدده آموزشددی 

بایدد پدارادای  و دو موجدود  خلق ارز  و ثدروت نمایدد.

کدده در برابددر ت ییددر مقاومددت مددی ک ددد را شکسددته، بدده 

 مقدداطو آموزشددی محتددوی انط ددا   جددامو و بدددازنگری

 و دنیددا علمددی هایپیشددرفت و تحددو ت موتلددب بددا

بپددردازد تددا  مواط ددان نیازهدددای بدددا آن سدددازگاری

هددا را بددا  بددرده  بدده بحران مقابدد  در آوریتددا  میددزان

سدددمت خلدددق آی دددده مطلدددو ، محتمددد  و باورپددد یر 

 ارکت ک د.

 

اکوسیسددت  ادداک  بددر ن ددام آموزشددی اا ددر در 

بددا . اسددت هایی چددالب برانگیددزاددات تجربدده سددکان 

شددوی  جان دده متوجدده ایددش امددر مییددق و همهنگدداهی عم

سددات درخ خواندددن  20کدده علددی رغدد  نتیجدده تقری ددا 

هایی در ن ددام آموزشددی، پشددت سددرنهادن روز و شدد 

، کسدد  نمددره ق ددولی و کسدد  مدددر  ا ددطرا پددر از 

کارش اسددی یددا کارش اسددی ارشددد، مهددارت کددافی بددرای 

 ورود به بازار کدار فدارا التحالدیالن، وجدود نددارد. بایدد

 سدد جب بددرای مالکددی غیر ددروری محفوظددات دانی بدد

ن ددوده و مددواد آموزشددی م ط ددق بددا نیازهددای  هدداآموز 

جامیدده امددروزی مددا نیسددت د راسددی ی لرگددانی، فتحددی 

 کددده بددددانی  (. بایدددد2017، تددداتیال 1397واجارگددداه 

 سدد جب و ارزیددابی امددروزی ت هددا هایبسددیاری از شددیوه

شددمان را را تحددت فشددار قددرار داده و چ م ددز هایسددلوت

 و کشددورها اصددلی دغدغدده بددا ای کدده ک ددد.کدد  سددو می

 گسدددتر  و آموزشدددی عددددالت برقدددراری هدددادولت

دانشددجویان و بدده  همدده بددرای آموزشددی هایفرصددت

اسدت، امدا ایدش   تی یری بهتدر پاسدوگو نمدودن آمدوز 

هددا نتوانسددته اسددت دانشددجویان را بددرای دنیددای آموز 

 زیدر  مدالًع   کده  اسدت  شدفا   و  م رهش  واقیی آماده ک د.

 قددرار عددالی آمددوز  ن ددام در مییددو  روندددی سددلطه

 کدده انت دداری بددا اددداک ر مییددو  ایچرخدده. ای گرفتدده

 و افددد  دارد، دانشدددجویان از عدددالی آمدددوز  ن دددام

 دوران در اسددت کدده محفوظدداتی و میلومددات پاسداشددت

 از مفدداهی  کلیدددی هسددتی  و آن بدده مفتوددر تحالددی 

 ادد  هایهزمی دد در شددود،می یددادگیری بدده م جددر کدده

دور  خالقیددت ال تدده و انتقددادی تفکددر پیچیددده، مسددائ 

 مسددائ  در اقیقددت دانشددجویان بایددد بتوان ددد .هسددتی 

 قانونم ددد کدده اددات عدیش در و ب گرنددد خددود م  در از را

ن اشدد د تددا در تیامدد  بددا  صددر  محددور قاعددده هسددت د،

محیط، فرآی د یادگیری بده جدای یداددهی رقد  بودورد 

در اقیقددت کارآمدددی  (.2006رکددوپر، باسددون، جددا  

محقددق خواهددد شددد کدده  ن ددام آمددوز  عددالی زمددانی

رویکددرد پیشددیش خددود را، بددا پددارادی  جدیددد جددایگزیش 

 نماید.  

 بتوان ددد بایددد آموزشددی هدداین ام اا ددر، عالددر در

 بدده توجدده بدددون و ک  ددد ایجدداد جدیدددی پدداردای 

 ارائدده خدددمات همگددان بددرای هددا،بحران و هامحدددودیت

 کدده سددالمی عددالی آمددوز  ن ددام وجددود لدد ا. ک  ددد

 یدددا پیچیدددده هدددایفرموت درگیدددر آن در دانشدددجو

 درگیددددر بلکدددده ن اشددددد، غیر ددددروری محفوظددددات

 و  پیشدرفت  بدر  توانددمی  شدود،  محدورتجربه  هایفیالیت

 جینتدددا بگددد ارد. تددداثیر ایارفددده و فدددردی توسدددیه

افددراد  ی کددهمددواد آموزشدد یسددربر ی درخالددو پژوهشد

بددا آن  یوران زندددگدر د یرسددمریو غ  یبدده طددور رسددم
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 یریو انیطددا  پدد  رییددلددزوم ت  انگریددشددوند بیمواجدده م

اسددت.  یمیپددارادا دیددجد یایددبدده دن ودهددا در ورآموز 

که بدا پدژوهب اا در مدرت ط اسدت و   یاز جمله موارد

اند اشدداره شددده  یپددارادا رییددبی ددوان راهکددار جهددت ت 

بدر فره دخ خدا ،   یم ت د  تیدو ترب   یع ارت د از: تیلد

در  یو بازسدداز ینددوآور ،یلیتحالدد یهاامددهاصددالب برن

 کسدد  مهددارت و یفرصددت بددرا جددادیا ،یواقیدد یایدددن

. (2019رخانتیددا، کومددار  یتجربدد یریادگیددبددر  دیددکتا

سدددازی ن دددام آموزشدددی بایدددد بدددا اسدددتقرار و پیاده

پددارادایمی جدیددد موجدد  تقویددت و توسددیه آن بی ددوان 

ای از نیروهدای انسدانی مداهر شدود و یر ن دام سدرمایه

رای جامیدده آموزشددی خلددق ارز  و ثددروت نمایددد. بدد

عددالوه بددر ایددش، در توانم ددد نمددودن دانشددجویان جهددت 

های مهدارت آمدوزی، ورود به بازار کدار و کسد  فرصدت

تجربدده نمددودن فرصددت یددادگیری بدده جددای فرآی ددد 

سدددد تی یدددداددهی، ت ییددددر در سدددداختار ارزشددددیابی 

مقددداطو  دانشدددجویان و ت ییدددر در محتدددوی درسدددی

 گددددداهیجا تحالدددددیلی موتلدددددب را فدددددراه  آورد.

کشددور  یدر سدد د نقشدده جددامو علمدد یآموزمهددارت

. گرفتدده اسددتقددرار   یددمددورد تحل توسددط پژوهشددگران

علدد  و مهددارت بدده  یمقولدده ی،آموزشدد یهامقولدده شیبدد

 یتوجدده در سدد د علمدد شیو کمتددر شیشددتریب  یددترت

 یو بددده برخددد را بددده خدددود اختالدددا  دادهکشدددور 

بدده  یمهددارت مان ددد عدددالت در دسترسدد یهددارگروهیز

مهددارت،  یو دسدتاوردها دیددتول ،یمهدارت، تیامدد  جهدان

 یادر جهددان و انتشددار مهددارت اشدداره یمهددارت تیدمرجی

 .(1398خدددواه، بدددارانی رصدددالحی، عیش نشدددده اسدددت

های اندازها و رسددالتم ددابو با دسددتی در زمی دده چشدد 

توسددط برخددی  1404ن ددام آمددوز  عددالی در افددق 

گران بدده طددور دقیددق مددورد بررسددی و تحلیدد  پژوهشدد

اند رع ددی، میرشداه جیفدری، نیلدی، رجدایی قرار گرفته

(. شدداید بتددوان چ ددیش امعددان نمددود کدده 1399پددور 

بددداوجود ای کددده دغدغددده توسدددیه وجدددود دارد امدددا 

های کارکردهددای ن ددام آمددوز  عددالی از خددط مشددی

ترسدددی  شدددده خدددود فاصدددله گرفتددده و نیازم دددد 

باشدددد. در رویکدددرد اا دددر می گیری و ت ییدددرجهدددت

 ن دام آمدوز  عدالی  کده  اسدت   روری  امر  ایش  ب ابرایش

 آمدوز  و تربیدت افدراد دانشدم د  وظیفده  که  کشورمان

بایددد شددجاعت درهدد  کوبیدددن ایددش  دارد، عهددده بدده را

ربددط بددی م طددق ادداک  بددر ن ددام آموزشددی فیلددی را 

داشته باشدد. بایدد پدارادای  و دو موجدود کده در برابدر 

 ک ددد را شکسددته، بدده بدددازنگریاومددت میت ییددر مق

 موتلددب بددا مقدداطو آموزشددی محتددوی انط ددا   جددامو و

 آن سدددازگاری و دنیددا علمددی هایپیشددرفت و تحددو ت

 بپدردازد تدا میدزان  نفیدان و مواط دانمی  نیازهددای  بدا

هددا را بددا  بددرده  بدده سددمت بحران مقابدد  در آوریتددا 

 ک د.خلق آی ده مطلو ، محتم  و باورپ یر ارکت 
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