


... ٍکىم؛ می فذاکاری کٍ است عطق خاطر ب 

ِیابن؛ هی در را دیگزی ابعاد ٍ کٌن هی اعتٌایی بی دًیا بِ کِ است عطك خاطز ب 

ِپزستن؛ هی را سیبایی ٍ بیٌن هی سیبا را دًیا کِ است عطك خاطز ب 

ِکٌن؛ هی تقذیوص را خَد ّستی ٍ حیات توام ٍ پزستن هی را اٍ کٌن، هی حس را خذا کِ است عطك خاطز ب 

است؛ هي سًذگی هحزک ٍ حیات ّذف عطك 

ام؛ ًخَاستِ چیشی عطك  اس باالتز ٍ ام ًذیذُ چیشی عطك اس تز سیبا 

 برگسیذٌ ای از يغیت وامٍ 

 ضُیذ دکتر چمران



هقالِ عٌَاى   
 

 

 

در ساسهاى ّا بزرسی کاربزدی  اًتقال یادگیزی    

 

 



 ارائِ دٌّذُ
 

 

  یشداى بختیاری 

bakhtiaryyazdan@yahoo.com 

 بْساسی هٌابع اًساًی داًطگاُ ضْیذ بْطتی کارضٌاسی ارضذ علَم تزبیتی گزایص آهَسش ٍ 
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 چکیذُ
 

  مُم َای ضاخع از یکی ضًد  می یاد ویس آهَسش در کیفیت ضاخص عىًان بٍ آن از کٍ یادگیری اوتقال 

 بٍ ای يیژٌ تًجٍ َا آمًزش اثربخطی تضمیه مىظًر بٍ بایذ آمًزش متًلیان کٍ باضذ می آمًزش اثربخطی

 اوًاع ،یادگیری اوتقال جملٍ از آمًزش اثربخطی َای ضاخع اوًاع بررسی بٍ مقالٍ ایه باضىذ داضتٍ آن

 .پردازد می کاربردی غًرت بٍ یادگیری اوتقال بر مًثر عًامل ،یادگیری اوتقال ماتریس ،یادگیری اوتقال

 فراگیر، َای يیژگی ، یادگیری اوتقال آمًزضی، اثربخطی َای ضاخع آمًزضی، اثربخطی :کلیذی ّای ٍاصُ

   کاری محیط



 

 

 ضاخص کیفیت در آهَسش

(TOL) 
 

 ًسل سَم 

 ( ROE 1) 

 

 ًسل دٍم
ضاخص ّشیٌِ در 

 آهَسش

(ROI) 

 وسل ايل  

(ROE) 



 تعزیف اًتقال یادگیزی
 

 

 

 

 

   ضذٌ تعییه زماوی بازٌ در کار محیط بٍ آمًزضی ديرٌ در ضذٌ کسب مُارت ي داوص اوتقال تًاوایی•

 

 

 



 

اًتقال هثبت در  

 هقابل هٌفی

 اوتقال مىفی•

 اوتقال مثبت•

اًتقال سادُ 

در هقابل 

 پیچیذُ

 اوتقال سادٌ•

 اوتقال پیچیذٌ  •

اًتقال ًشدیک 

 در هقابل دٍر

 اوتقال وسدیک•

 اوتقال دير •



 عًامل مًثر براوتقال یادگیری
 

 
oارائه مطالب و بوده تر موفق دارند باالتری ضناختی توانایی که فراگیرانی :فزدی ضزایط 

 (کارکنان انگیسضی و یادگیری های سبک به توجه ).کنند می حفظ و پردازش بهتر را ضده

oضده کسب مهارت و دانص بردن کار به و ضدن مسلط در فرد توانایی :آهذی خَدکار 

 (یادگیرنده %20 ) دوره در

oکار به کار محیط در را خود های اندوخته که کارکنانی تطویق :هحیطی ّای هطَق  

 .گیرند

o       ُیادگیری انتقال باضند داضته انتقال و یادگیری برای ای انگیسه فراگیران اگر :اًگیش 

 .ضود می تسهیل

oآهَسضی طزاحی   

oهحیطی ّای ٍیضگی   

o         و... 



   اًگیشُ: )هاتزیس تَاًستي ٍ خَاستي(
 

 - + 
 اًگیشش

 

 ++  
 سیستن

+- 
 آهَسش

- - 
 جذب

 (خواستن) انگیزه
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ص

تخ
 (

ن
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وان
ت

) 



   آهَسضیطزاحی 
 

 

ديرٌ رفتاری خػًظ بٍ ي جسئی ، کلی اَذاف تعییه  

فراگیران عالقٍ ي َذف با متىاسب ديرٌ محتًی تعییه   

ديرٌ محتًی حیطٍ ي سطح تعییه  

َا محتًی حیطٍ  سطح بٍ تًجٍ با مىاسب زمان مذت تعییه  

آمًزضی َای فعالیت تًالی 

 ٌریل ضرح بٍ مطاغل ماَیت بٍ تًجٍ با طراحی مىاسب َای مذل از استفاد: 

ADDIE: نیست زیاد آنها تغییرات که مطاغلی برای 

ASSURE : است زیاد آنها تغییرات که مطاغلی برای. 

BACKWARD DESIGN : اید می وجود به خطاها دل از آموزضی نیازهای که زمانی. 

RID : گردد می اعالم فوریت به آموزضی نیازهای که مطاغلی برای. 



 :یادگیزی  اًَاع هحیط ّای عولکزدی جْت اًتقال: ٍیضگی ّای هحیطی
   

 

 
 (preventive )بازدارنده عملکردی محیط1.

 (discouraging) کننده ناامید عملکردی محیط2.

 (neutral) خنثی یا منفعل عملکردی محیط3.

 (encouraging) فعال عملکردی محیط4.

ور  الزام عملکردی محیط5.
 
 (requiring) ا



اوتقال یادگیری ماتریس  
 

 

خود ) گیرددر عمل به کار 

 (کارآمدی

پیگیری، حمایت، 

 پاسخگویی به سواالت

و ایجاد محیط فراهم کردن زمینه 

انگیزه کار فعال و الزام آور ، 

دادن، تهیه ابزارهای مورد نیاز 

روش های بهسازی ... ) و

 (گرنتیادگیری،  قراردادهای

 قبل از آموزش حین آموزش بعد از آموزش
 آموزش  آفریناننقش 

 (پاتریکمدل شراکت سازمانی کرک )

 یادگیرنده

 اساتید/ معلم

 فراگیرمدیر مستقیم 

 (ویژگی های فردی ) کندمطالعه 

، (توجیه استاد)فراگیرانشناخت 

آشنایی با سبک های یادگیری و 

، آشنایی با روش ها و  انگیزشی

 ...فنون تدریس و

 توجیه فراگیر

 مندفعال، تالش، عالقه 

جلب مشارکت، استفاده از 

شیوه های متنوع، استفاده از 

 ..مثال های واقعی و

مربی گری نظارت، پایش، 

 ...و منتورینگ



بایذ آهَسضی اثزبخطی هبٌای ٍ پایِ عٌَاى بِ یادگیزی اًتقال جْت : 

(...ٍ ّب دٍرُ طزاحی)سپزد اهز ایي هتخصصبى بِ ببیستی را آى سکبى ّب حَسُ ّوِ هثل آهَسش ضذى تخصصی بِ تَجِ بب 

ببضٌذ آضٌب کبهل طَر بِ یبدگیزی اًتقبل  ...ٍ هَثز عَاهل ، هفبّین ، اصَل  ، آهَسش ادبیبت بب ببیستی اهز هتَلیبى. 

ِبِ را خَد ٍظبیف ببیستی ّب آهَسش اثزبخطی تضویي ٍ ّب آهَختِ درست ًتقبلا جْت آهَسش حَسُ در آفزیٌبى ًقص ّو  

 .ببضٌذ پبسخگَ ٍ بَدُ پذیز هسئَلیت ، دادُ اًجبم درستی

ًوبیٌذ فزاّن کبر هحل در ّب داًستِ کبرگیزی بِ بزای  آٍر الشام ٍ فعبل عولکزدی ّبی هحیط ببیستی هذیزاى ٍ سبسهبى. 

ًوبیٌذ فزاّن کبر هحیط در ّب آهَختِ کبرگیزی بِ بزای را السم اهکبًبت ٍ هٌببع ّب، سهیٌِ ببیستی هذیزاى ٍ سبسهبى. 

 




