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Abstract
The present study has been done with aim to
conceptualization of workplace curriculum as a
neglected or emerging discourse. The research
method that used in this study was a one of the
qualitative
method
as
a
descriptive
Phenomenology study. Workplace curriculum is a
phenomenon that dependent on context, content
and
organizational
maturity.
Workplace
curriculum includes a set of topics that must was
an interpretation and descripted in terms of
different contexts. Because in the process of
discourse production some of the discourses was a
banned or suppressed and others are accepted.
Difference in context, arena and certain
discourses, would shaped, transformation and
even metamorphosis in workplace curriculum
discourses. What is evident in this process, is the
existing of workplace curriculum as a neglected
discourse that beyond any discourse, existing
another discourse
Key words: Workplace curriculum (WPC),
workplace learning (WPL), discourse
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مقدمه
چالشهای هزارهی جدید همچوو جهواییسوازی سوری،
طوفووا هووای تغییوور حاص و از ایق و فوونآوری تحووول
بین المللی مفهوم اقتصاد دایش محور و بسویاری از ووامو
دیگر موجب تغییرات بیسابقه بریامه درسی در بعد جهایی
شوده اسوت  .)Cheng & Townsend, 2000بورای در
این موضوع اگر مفهوم بریامه درسی را در مرحله معینی از
تحول در یظر بگیریم یعنی یووی تغییور پوارادایم در دهوه
 1990و سپس آ را با پژوهشهایی کوه در دهوه ق و از
 1990ایجام شدهاید مقایسه کنیم آیگواه تصوویر حاصو
تصووویری روشوون و قاب و در اسووت .پووارادیم تغییوور در
بریامووهدرسووی را موویتوووا در قالووب بررسووی تحووو ت
پیشوورفتهووا و ایدیشووههووای معاصوور بریامووه درسووی و
جستوجوی مفهومی دگرگو شده و حتی دیگرگو شده
از بریامووه درسووی بووه تصووویر کشووید Fathi vajargah,
 .)2013گذار از پوارادیم تغییور و یومفهوومپوردازی بریاموه
درسی بهونوا یک فرآیند مستمر و پیشرویده و یه صرفاً
بهونوا یک رویداد این فرصت را فراهم آورده است که در
مورد اموری که تاکنو ایجام دادهایوم جوایی کوه اکنوو
ایستاده ایم و آیچه باید برای آینده بریامهریزی کنیم فکور
کنیم  .)Littlejohn,1998با این یگورش یگواه بوه بریاموه
درسی را در دو محور میتوا موورد بررسوی ومیور قورار
داد؛ الف) آیچه بهونووا بریاموه درسوی در آمووزش ووالی
مفهومپردازی میشود که در ایون صوورت بوهزووم فتحوی
واجارگواه  )Fathi vajargah, 2014بریامووه درسووی را در
بسترها و گفتما های مختلفی چو ؛ ایتقوادی جنسویتی
پدیدارشناختی هنری بوینالمللوی پسوتمودر و غیوره
مورد بحث قرار میدهد و در بعد فنوی آ موضووع بریاموه
یادگیری یکپارچه در محیط کار را پیش میکشواید کوه از
این منظر بریامهدرسی بهمثابه پلوی اسوت کوه بوین آیچوه
فراگیریوودگا در یظووام آموزشووی فراموویگیریوود بووا آینووده
حرفهای آ ها پیوید معناداری برقرار میکنود Patrick et
 .)al, 2009بووا ایوون یگوواه هوود بریامووه درسووی تربیووت
فارغ التحصی یی دارای مهارت هوای مطلوو و موورد ییواز

صنای ،مورد یظر و بوهطوور ویوژه توسوعه شایسوتگیهوای
رفتاری مایند اوتمادبهیفس ارت اطات مودیریت ارت اطوات
با مشوتری و ابتکوار ومو اسوت Fleming & Ferkins,
& 2006; Archer & Davidson, 2008; Martin
)Hughes, 2009؛ زیورا بوه هموا ترتی وی کوه وووایف و

فنآوری جدید واهر میشوید افراد سوازما هوا ییوز بایود
ورفیت کسب و فراگیوری سوری ،شایسوتگیهوا دایوش و
مهارتهای مرت ط را در خود ایجاد کنند )Walton,2005
و ) فهم بریامه درسی در فضای بیرو از یظوام آمووزش
والی از جملوه جامعوه و صونعت بوهونووا محو آزموو
مفاهیم و دسوتاوردها؛ کوه در ایون محوور بریاموه درسوی
و قه مند به کارگیری رویکردهای یوین و حرکتی بیسابقه
از بریامووهریووزی آموووزشهووای رسوومی بووه سوومت خلوور
فرصت های غیررسمی برای یادگیری پایدار است که از آ
تحت وناوین چو یادگیری در محیط کار یا بریامه درسی
محیط کار یاد می شود که در پژوهش حاضر بر فهم بریامه
درسی در محیط بیرو از دایشگاه و در سازما ها در قالب
توصیف گفتما هوای موجوود تککیود مویشوود .منظوور از
گفتما ؛ متن و بستری است کوه در آ یوک موضووع یوا
رشته مورد توجه قرار میگیورد )Fathi vajargah, 2014؛
بنابراین فهم بریامه درسی محیط کار بوهونووا فرآینودی
یظاممند با هد ایجاد تعهد به یادگیری موداوم از طریور
شوویوههووای رسوومی غیررسوومی ضوومنی و ییووز فنّوواوری
بسووترهای زم را بوورای به ووود مووداوم سووازمایی فووراهم
می آورد .همچنین با تککید بر ایجاد و توسعه مهوارتهوای
اساسی حوزه های شغلی متنوع بر توسعه توایمنودی هوای
کلیه کارکنوا توجوه ویوژه دارد Boud and Solomon,
 )2000هر بستر ورصه و گفتما معین هویت متفواوتی
به بریامه درسی میبخشد .بهو ارت روشنتر بریامه درسی
محیط کار طرحی است که وابسته به زمینه موتن و تواب،
بلوغ سازما ها بوده و شام مجمووه م احثاتی اسوت کوه
در بسترهای مختلف میبایست مورد تفسیر و تع یور قورار
گیوورد  .)Hosseini zadeh, 2005در سووالهووای اخیوور
ولیرغم اینکه بریامه درسی محویط کوار هنووز هوم بورای
بسیاری از سوازما هوای ایرایوی در قالوب بریاموهریوزی و
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برگزاری بریامههای آموزشی در قالوب دورههوای آموزشوی
کوتاهمدت ک س محوور بوهونووا کلیوت بریاموه درسوی
محیط کار مفهومپردازی میشود لکن اموروزه در فراسووی
مرزها د غدغوه بریاموه درسوی محویط کوار تنهوا برگوزاری
دورههووای آموزشووی ییسووت و موودیرا ارشوود سووازما هووا
ایتظارات متفاوتی از بریامه درسی محیط کار دارید .اگرچه
بریامووهریووزی و برگووزاری دورههووای آموزشووی هنوووز هووم
بهونوا یک فعالیت اساسی و گزارش ساز مهوم و اساسوی
تلقی میشود اما بریامه درسی محیط کار دیگر در ایحصوار
تدوین یا طراحوی و برگوزاری دورههوای آموزشوی کو س
محور ییست و و قهمند به بهکارگیری رویکردهای یوین و
حرکتی بیسابقه از بریامهریوزی آمووزشهوای رسومی بوه
سمت خلر فرصت های غیررسمی بورای یوادگیری پایودار
بوده است .همچنوین وهوور فنواوریهوای یووین و درهوم
تنیدگی بیشازپیش مکواییزمهوای یواددهی-یوادگیری بوا
دییای  ICTفهم بریامه درسی محیط کوار را بوا پیچیودگی
فووزو تووری همووراه یموووده اسووت کووه بووهونوووا حوووزهای
تخصصی در آ گفتما های متفاوتی بکار برده مویشوود
که برگزاری ک سهای درس تنها یکی از چندها گفتموا
موجود است .ایون گفتموا هوا بور اسواس بافوت سوازما
واقعیتها و بسوترهای اجتمواوی و تفکور غالوب سوازمایی
یس ت به بریامه درسی محیط کار شک میگیرید.
ضرورت پرداختن به برنامه درسی محیط کار
یادگیریهای حاصو از یظوام آمووزش رسومی و آمووزش
والی معمو ً یمیتوایود پاسوخگو و توکمینکننوده دایوش و
توایمندیهای مورد ییاز محیط کار باشد Virtanen et al,
 )2014; Tynjala, 2008; Billet, 2001ایون شوکا در
شایستگیها بهطور واضح در همه سطوح یظام آموزشوی از
مدار والی تحصیلی گرفته تا مودار پوایینتور را دربور
میگیرد .این مسئله موجب حمایت روزافزو دایشوگاههوا
صنای ،و دولت هوا بورای ایجوام مطالعوات مورت ط بوا ایون
موضوع و ح مشوک ت و موایو ،آ در سوازما هوا شوده
است  .)Reed and Kelly, 2002از سوویی قابلیوتهوای
بالقوه محیط کوار بوه ونووا محویط یوادگیری مطالعوات

متعدد و گستردهای را به خود معطو داشته است

Noe

et al, 2010; Lee et al, 2004; Evans and kersh,
 .)2004; Harris et al, 2001محور اساسی این مطالعات

ت ش برای توسعه شایستگیهوای کارکنوا و فرآینودها و
شرایطی است که این توایمندیها در محیط کار یادگرفتوه
میشووید Nordman and Hayward, 2006; Colley et
 .)al, 2003از اینروی یابی و باگلی Nabi and Bagley,
 )1998بر این وقیده اید کوه صونای ،ی ایود ایتظوار داشوته
باشووند کووه یظووام آموووزش وووالی فووارغالتحصووی یی بووا
توایمندیهوای جهوا شومول و قابو کواربرد بورای هموه
سازما ها تربیت یمایند .بر همین اساس چتهوام و چیوورز
 )Cheetham and chivers, 2001معتقدیود کوه بخوش
ومدهای از مهوارتهوای حرفوهای و شایسوتگیهوا بعود از
فارغ التحصیلی و در محیط کوار فراگرفتوه موی شووید؛ اموا
بووهزوووم یوب و و هاس و )Nobel and hassell, 2008
چگویگی و ومر این یادگیری به میوزا اهمیوت و توجوه
سازما ها به جایگاه آموزش و بهسوازی کارکنوا بسوتگی
دارد و در حقیقووت توواب ،میووزا بلوووغ سووازما هووا و یوووع
یگاهشا به این موضوع است .از دیگر سو رشود و توسوعه
واحدهای آموزش و بهسازی مناب ،ایسایی در شورکتهوا و
مؤسسات خصوصی و دولتی؛ شک گیری هوویتی حرفوهای
را برای کارشناسا و صاحبیظرا این ورصوه بوه ارمغوا
آورده اسوووت  )Molamohammadi, 2014و تشوووکی
ایجموونهووای ولمووی و تخصصووی گسووترش و یوور و
دلمشغولیهای آموزشوی در سوازما هوای پیشورو منجور
شده است که ت شهای تجربی میدایی و تط یقوی بورای
ابوداع و تورویج رویکردهوا الگوهوا و روشهوای جدیود در
تدوین بریامههای درسی محیط کار از حیوث؛ ییازسونجی
طراحی و بریامهریزی آموزش فراهم آوری و پایش کیفیت
دوره ها و ارزشیابی اثربخشی صورت پوذیرد کوه مویتووا
جریووا ایوون حرکووت را در جوووایز تعووالی مشوواهده یمووود
.)Khorasani and Molamohammadi, 2012
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مفهوم گفتمان
گفتما بهطورکلی برای بیا و به تصویر کشوید اشوکال
یمود یافتن موضووی معین کدگوذاری م احوث و ووادات
ک مووی رفتوواری و اوتقووادی کووه منجوور بووه شووک گیووری
حوزه ای جدیود و مشوخد در ابعواد فرهنگوی و تواریخی
موویشوووید بکووار موویرویوود .)Kristin & et all, 2009
گفتمووا هووا چووارچوبی کوو را بوورای تعووام ت فووراهم
می آورید .در حقیقت گفتموا هوا روش هوای زبوایی موورد
استفاده برای تعریف دیدگاهها ارزشها و هویتهوایی کوه
افراد را در یک ش که اجتماوی به هم متص موییمایود را
توصیف میکنند .به طور خ صه میتوا گفت گفتما هوا
فوراهمکننوودهی دیودگاههووایی هسووتند کوه افووراد جهووا
پیرامو را میبینند و بهواسوطه گفتموا مشوخد آ را
لمس مویکننود  .)Kristin & et all, 2009بوهزووم گوی
 )Gaey, 1991فراسووی هور گفتموایی گفتموا دیگوری
وجود دارد .متن یا گفتما در برداشتهای جدید یه فقوط
یک یوشته بلکه تا حد بیشتری به واقعیتهوا و بسوترهای
اجتماوی اط ق میشود بهو ارتدیگر متن و بستری کوه
در آ یک موضوع یا رشوته موورد توجوه قورار مویگیورد
 .)fathi vajargah, 2014بووهزوووم کوو و و موفیوودر
 ) Laclau and Mouffider,1985گفتما صرفاً ترکی وی
از گفتار و یوشتار ییست چراکه ایندو خود اجوزای درویوی
کلیت گفتما فرض میشوید و گفتموا هوم دربرگیریوده
بعد مادی و هم مزین به بعد یظری است از سوویی آیچوه
شک یوع و محتوای هر گفتما را تعیین می کنود بسوتر
زموووایی مکووایی مووووارد اسوووتفاده و سوووو ههوووا اسوووت
)Tajik,2004
مفهوم یادگیری در محیط کار
بهزوم متیوز  )Matthews, 1999تعریف دقیور و جوام،
مفهوم یادگیری در محیط کار دشوار است .لی و همکوارا
 )2004بر این وقیده اید که تعریف واحودی از یوادگیری
در محیط کار در مناب ،موجود وجود یدارد و این امر یاشی
از دو دلی است .دلی اول اینکوه مویتووا یوادگیری در
محیط کار را هم از منظر سازما و هوم از یظور کارکنوا

تعریووف یمووود؛ و دلیوو دوم اینکووه تعوواریف متعووددی از
یادگیری در محیط کار در رشتههای ولمی مختلوف ارائوه
شوووده اسوووت .فنویوووک  )Fenwickدر سوووال )2006
مطالعهای را با هد مشخد کرد مفهوم بریاموه درسوی
محیط کار و معین کرد محدوده آ با توجه به برداشوت
از این مفهووم ایجوام داد .بوه یظور فنویوک دو دیودگاه از
مفهوووم یووادگیری در محوویط کووار وجووود دارد؛ یووادگیری
بهونوا به یام فرآورده و یادگیری بهونوا به یام فرآینود .
پذیرش هر یوک از ایون دو بور چگوویگی تعریوف مفهووم
یادگیری محیط کار توسط پژوهشگرا توکثیر مویگوذارد.
بووهزوووم فلسووتید و همکووارایش Flested & et all,
” )2004یادگیری در محیط کار به ونوا یک فورآورده بوه
دستیابی یتایج ملموس از ق ی اکتسا دایش یوا گوواهی
جدید اشاره میکند درحالیکوه یوادگیری در محویط کوار
بهونوا یک فرآیند شام افرادی میشود که بوا اشوتغال
در فعالیووتهووا و ووووایف کوواری کووارایی خووود را به ووود
موویبخشووند” ایوون فراینوود درویووی کوورد دایووش ایتقووال
یادگیری را از یک موقعیت بوه موقعیوت دیگور را تسوهی
میکند و کارمند را بهونوا یک فرد باارزشتر به سوازما
تحویو مویدهود  .)Rowden, 2007بوهزووم فلسوتید و
همکارایش بهو ارتدیگر میتوا گفت یادگیری در محیط
کار به ونوا یک فرآیند هما "کوار گروهوی بوه معنوای
مشارکت" است .در پوژوهش حاضور بوا توجوه بوه اینکوه
کارکنا به ونوا جزء ینفک در یادگیری در یظر گرفتوه
می شوید یه یوک ماهیوت بیرویوی بنوابراین یوادگیری در
محیط کار را بهونوا یک فرآیند تعریف شوده اسوت و در
این پژوهش یادگیری محیط کار و ارت است از یادگیری
که در طول فعالیتها و تجربیات کاری بهصوورت رسومی
غیررسمی و ضمنی اتفاق میافتود و در خو ل آ وقوای،
مهارت ها و احساسات را به دست آورده و آ هوا را تفسویر
میکنند مفهوم آموختهها را از دیودگاه زیودگی سوازمایی
شخصی و مشتر ش یهسازی کرده و مجدداً سازما دهی
میکنند.
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برنامه درسی محیط کار
موره  )Moore, 2004معتقد اسوت کوه در روشونی از
مفهوم بریامه درسی محویط کوار بوه معنوای فهوم و در
شیوههایی است که دایش در آ مشخد سازما دهوی و
مورد استفاده قرار میگیورد .هود اصولی بریاموه درسوی
محیط کار و ارت است از توسوعه شایسوتگیهوای فنوی و
غیرفنی مورد ییاز کارکنا برای خ ره شد در کارشوا و
ییز ایجام احسن وووایف کواری  .)Drohan, 2014وایوز و
بایوودی  )Wiles and bondiمعتقدیوود بریامووه آموزش وی
طرحی برای یادگیری اسوت -جوایی کوه -اهودا بیوایگر
اهمیت چیزی است که باید آموخته شود Ornstein and
 .)Hunkins, 1994در پووژوهش حاضوور منظووور از بریامووه
درسی محیط کار و ارت است از فرآیندی یظاممند کوه بوا
هد ایجاد تعهد به یادگیری مداوم از طریور شویوههوای
رسمی غیررسومی ضومنی و ییوز بوهکوارگیری فنّواوری
بسترهای زم را برای به ود مداوم سازمایی فراهم میآورد
و ضمن تککید بر ایجاد و توسعه مهارتهای اساسی مربوط
به حوزههای شغلی متنوع به توسوعه شخصوی و ایفورادی
کلیه کارکنا یظر دارد.
روش پژوهش
برای ایجوام ایون پوژوهش از روش پدیدارشناسوی از یووع
توصیفی استفاده شده است .هد پژوهش پدیدارشناسی
توصیف صریح و شناسایی پدیدهها اسوت آ گویوه کوه در
موووقعیتی خووا از سوووی افووراد ادرا موویشووود Van
 )Manen,1990, Vanderstoep, 2009در ایوون یوشووتار
پژوهشگر از طریر بررسی م نای یظری و ادبیوات موجوود
در پی مفهومپردازی توصویف صوریح و شناسوایی بریاموه
درسی محیط کار بهونوا یک پدیده مغفوول یوا یووهوور
است.
مفهومپردازی برنامه درسی محیط کار
بهزوم مووره  )Moore, 2004محیطهای کاری بهصوورت
ط یعی و یاخواسته دربرداریده بریامه درسی هستند و ایون
بریامووه موودام در حووال اتفوواق افتوواد اسووت .ایوون بریامووه
بهصورت اجتماوی سازما دهوی شوده اسوت و دایوش آ

برحسب موقعیتها و شرایط مختلف کاری بهصورت خا
پیکربندیشده است .مووره معتقد اسوت ایون یووع بریاموه
درسی که قصد شده و تکاملی است توسط هموه کارکنوا
اوم از کارکنا جدید و متخصصا به کار گرفته میشود و
زمووایی کووه آ هووا م ووادرت بووه ایجووام وویفووهای جدیوود
می یمایند بریامه درسی محیط کار یمود مییابد .پوذیرش
و فهم این مفهوم از بریامه درسی میتواید منجور بوه در
گسترده تر و روشن تری از یادگیری در محیط کار )WPL
شووود  .)Drohan, 2014مووووره معتقوود اسووت کووه در
روشنی از مفهوم بریامه درسی محیط کار به معنای فهوم و
در شووویوههوووایی اسوووت کوووه دایوووش در آ ت یوووین
سازما دهوی و موورد اسوتفاده قورار مویگیورد Moore,
 .)2004هد اصلی بریامه درسی محیط کار و ارت اسوت
از توسعه شایستگیهای فنی و غیرفنی مورد ییاز کارکنوا
برای خ ره شد در کارشا و ییوز ایجوام احسون وووایف
کاری از ق تعریف شده  .)Drohan, 2014بریامه درسی
در محیط کار فرآیندی یظاممند است که بوا هود ایجواد
تعهد بوه یوادگیری موداوم از طریور شویوههوای رسومی
غیررسمی ضمنی و ییوز فنّواوری بسوترهای زم را بورای
به ود مداوم سازمایی فوراهم مویآورد و ضومن تککیود بور
ایجاد و توسعه مهارتهای اساسی مربووط بوه حووزههوای
شغلی متنوع به توسعه شخصی و ایفرادی کلیوه کارکنوا
یظور دارد  .)Boud and Solomon, 2000وایوز و بایودی
 )Wiles and bondiمعتقدید بریامه آموزشی طرحی برای
یادگیری است -جایی که -اهدا بیوایگر اهمیوت چیوزی
است که باید آموخته شود .درواق ،بریاموه درسوی محویط
کووار مسووتلزم تفکوور مجوودد و بووازبینی یحوووه در و
مفهوومسووازی چگووویگی یووادگیری و یحوووه سووازما دهووی
بریامههای آموزش و یادگیری بر م نوای تجوار و اصوول
ولموی اسوت  .)Ornstein and Hunkins, 1994ممکون
است برخی بریامه درسی محویط کوار را یشوئت گرفتوه از
دایشگاههای سنتی بدایند این در حالی است که اسوتعمال
وا ه بریامه درسی در محیط کار توسط برخی دایشگاههای
سنتی رد شد )Bailey, 1984؛ اما واقعیوت امور آ اسوت
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که خاستگاه آ دایش تجربوی وضوعیت و شورایط کواری
مشابه در سوازما هوا اسوت؛ زیورا رویکورد آ تمرکوز بور
چگویگی کسب دایش مفواهیم رویوه هوا مونش هوا و )...
توسط کارکنا بهمنظور اص ح و به وود وملکورد و ایجوام
مؤثرتر ووایف است و بوا موورد توجوه قورار داد اهمیوت
تجربیات محیط کار زمینوه توسوعه قابلیوتهوای آ هوا را
فراهم میآورد  .)Billett, 2005بریامهدرسی محویط کوار
همه افراد درگیر در بریامه آمووزش محویط کوار بوهویوژه
مربیووا و آ هووایی کووه مسووتقیماً بووا یووادگیری موورت ط
میباشند را شام می شود .بریامه درسوی شوام طراحوی
یووک بریامووه یووادگیری آزمووود آ در وموو بووازخورد
موفقیت آ اص ح و بازبینی طرح به اجرا گذاشتن طورح
بازبینیشوده اخوذ بوازخورد از موفقیوت آ اسوت و ایون
فرایند بهصوورت موداوم و بوا دیودی به وود یابنوده اداموه
مییابد.
بریامه درسی محیط کار فرایندی است شام :
 هد گذاری برای یوادگیری بور پایوه ییازسونجی
ایجام شده
 ایتخا موضووات درسی
 تدار روشهای مناسب ایتقال بهصورت رسمی
غیررسمی و ضمنی
 توودار
یادگیری

مووواد آموزشووی و فعالیووتهووایی بوورای

 ارزشیابی یتایج در ابعاد فردی واحدی سازمایی
محلی منطقهای ملی و بینالمللی میشود.
در بیشتر تعاریف بریامه درسی به تنوع فرهنگی و دیگر
تفاوتهایی که روی یادگیری مؤثر است از ق یو جونس
ط قه یژاد س کهای یادگیری تجوار ق لوی) پرداختوه
میشود.
طراحا بریامه درسی در محیط کار ومدتاً اثر بریامه را
بر استفاده کنندگا کارگرا ) مواد و وسای محویط کوار
آموووزش و سووامایههووا مووورد بررسووی قوورار موویدهنوود.
بهونوا مثال تکثیر مواد و ملزومات اساسی مورت ط بوا کوار
در بریامه آموزش فنی چگویه خواهد بود؟ چه ایودازه یوک

مربی محیط کوار بایود در به وود و ارتقواء ایصوا حفو
تعادل در ارت اطات کاری و آموختن برای تغییر مشوارکت
داشته باشد؟  .)Belfiore, 1996بررسی موضووی یشا از
ضرورت شناخت توسعه و ارزیوابی رویوه و اصوول بریاموه
آموزشی محو کوار دارد .ایون ییواز توا حودودی از یقوش
پراهمیت مح های کار در یادگیری فردی و توسعه بیشتر
دایش شغلی در طول زیدگی شغلی یشئت میگیرد .بودو
شناخت مفهومپردازی و ت یین بریامه درسی محیط کوار
همچنا از مح های کاری سوءبرداشت شده مورد ایتقواد
قرار گرفته و بهونوا فضاهای یادگیری غیررسمی کنتورل
یاپذیر تلقی میشوید .بخش اوظم اگر یه تموام یوادگیری
در طووی زیوودگی کوواری احتمووا ً در محوویطهووایی کسووب
پا یش و توسعه داده میشوید که افراد دایش کسب شوده
را در تعمیم و اسوتفاده در فعالیوتهوای روزموره اسوتفاده
مییماینود .دریتیجوه محو هوای کواری بایود بوهصوورت
شفا تر بهونوا محیطهای یوادگیری از طریور شوناخت
ویژگی ها و کیفیت ها بهونوا یوک بریاموه درسوی تجربوه
شویده مفهومپردازی گردد.
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