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ABSTRACT 

     

Agricultural education system plays an important role in sustainable agricultural development by 

promoting knowledge, skills and insights of human resources. One of the most important 

challenges of the agricultural education system is the lack of active practical methods appropriate 

to agricultural work. To deal with these challenges, teaching method of “one-minute perception” 

(OMP) is introduced. OMP is an inclusive approach effective and efficient teaching and it consists 

of five micro skills of commitment, exploration of supporting evidence, teaching general rules, 

enhancing correctness and correcting mistakes. In this research, systematic review has been used. 

The term    OMP searched in title and abstract of English articles during the years 2000 to 2017 in 

Databases like Clinical Key, ProQuest, PubMed, Scopus and Web of Science.The search results 

were 131 articles, after removing irrelevant articles to OMP, articles with no full-text, and duplicate 

text, 31 articles was considered as final papers. OMP enhances        self-esteem, improves learner’s  

 understanding, increase learning and satisfaction and effectiveness of education and enhances 

student’s academic achievement. 

 

Keywords: OMP, Micro skill, Teaching method, Agricultural Education 

 

Extended Abstract 

Objectives 

Agricultural education system plays an important role in sustainable agricultural development by 

promoting knowledge, skills and insights of human resources. One of the most important 

challenges of the agricultural education system is the lack of active practical methods appropriate 

to agricultural work. To deal with these challenges, teaching method of “one-minute perception” 

(OMP) is introduced. OMP is an inclusive approach effective and efficient teaching and it consists 

of five micro skills as followed: 1. Getting a commitment: This skill helps to diagnose the learners’ 

knowledge and encourage them to answer the posed preceptor questions. Therefore, this skill 

pushes a preceptor to a direction which needs more care. The questions which might raise by a 

preceptor after listening to a presentation of one person can be what do you think about the cause of 

chest pain? Or what is going on with the patient. 2. Investigating the supporting evidence: The 

preceptor should give the learner the chance to give his/her reasons about the answer and focus on 

the right part of the answer before making any judgment about his/her response. This procedure 

allows the preceptor to determine the capacity of learner’s knowledge and investigate the reasons 

for the given answer. This micro skill is also considered as a diagnosing tool. The following 

questions can be asked by preceptor after listening to learner presentation: What did lead you to 

that conclusion? Or how did you get your answer?  

3. Teaching a general rule: Preceptor should determine all the gaps in learner’s knowledge and 

errors by providing an objective language without any subjective judgment. Moreover, the pre-

captor would use the opportunities to teach learners the general rules on clinical diagnosis or 

management and help them to apply their knowledge to other situations in a specific case. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11522.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_89952.html
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Furthermore, these rules should be general. 4. Strengthening what was done correctly: The 

provision of positive feedback and a better learning situation for learners encourage them to solve 

their problems by themselves and motivate them to have sensible behaviors and competencies. 

Accordingly, positive feedback may lead to the enhancement of learners’ confidence in what they 

did. 5. Correcting errors and filling in omissions: The preceptor should use the chance to teach an 

instruction or key points according to a specific question in hand. Accordingly, if the learner faces 

any similar situation in the future, s/he can apply the learned knowledge through an appropriate 

teaching. Although a positive and proper learning space is very beneficial for learning, all gaps and 

errors should be corrected without any judgmental language. 

 

Methods 

This systematic review was conducted through searching English language articles on OMP. We 

searched five databases, including Clinical Key, ProQuest, PubMed, Scopus, and Web of Science 

in-process for the published Letter to editor, irrelevant article with OMP, articles without full paper 

and duplicate articles were excluded from this study. The search results were 131 articles, after 

removing irrelevant articles to OMP, articles with no full-text, and duplicate text, 31 articles was 

considered as final papers. Articles from 2000 to August 2017 using the following search term 

“OMP” in titles and abstracts. 

 

Results  

Detailed information of the 31 final articles included in the study can be presented in four groups. 

The first group consists of five articles and emphasizes the academic achievement of learners and 

the effectiveness of the OMP teaching method. The second group consists of four articles that 

develop learning skills and the quantity and quality of learner’s feedback using the OMP teaching 

method. The third group includes 6 articles and compares OMP teaching method with other 

teaching methods. In all cases, the results of the research emphasize on use of the OMP method 

compared to other conventional methods. The OMP method not only increases the level of 

learner’s satisfaction but also leads to a better learning experience for them . 

The fourth group consists of 16 articles that introduce OMP teaching method as a suitable 

educational tool. The results show that from the teachers 'point of view, the OMP method and its 

principles are easy to remember, and from the learners' point of view, OMP has been introduced as 

a suitable educational tool and how it teaches them to teach. For this reason, both teachers and 

learners have reported this teaching method as desirable. Not only is this teaching method easy to 

use, but using this organized method can lead to successful  

 

Discussion 

Useful and effective education in the field of agriculture with regular scientific processes, leads to 

sufficient growth and ability in agricultural activities. Some studies have noted a significant 

positive relationship between practical training and the effectiveness of agricultural training. OMP 

is learner-oriented; therefore, preceptors and learners prefer the OMP model rather than a 

traditional model. Applying the OMP as teaching tool helps learners to know and teach what they 

have not yet learned and developed personal learning and growing as a clinician and a preceptor. 

OMP enhances self-esteem, improves learner’s understanding, increase learning and satisfaction 

and effectiveness of education and enhances student’s academic achievement. Retraining of 

teachers through continuous training in workshops in order to make optimal use of this method has 

been evaluated as useful. OMP is an effective step towards empowering teachers in the teaching 

process as well as improving practical training in agriculture. 
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 ي( در آموزش کشاورز OMPاي )قهیدق کیمشاهده  سیدرآمدي بر روش تدر
 

 2،عرفان علی میرزایی *1ریحانه شاقلی

و ترویج  و منابع طبیعي استان خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و آموزش استادیار، مرکز تحقیقات ،1
 کشاورزي، مشهد، ایران

 و ترویج کشاورزي، تهران، ایران ان تحقیقات، آموزشو ترویج کشاورزي، سازم ستادیار مؤسسه آموزشا ،2

 (8/4/1411 تاریخ تصویب: -22/12/99تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 
در  ينقش مهم يمنابع انسان نشیدانش، مهارت و ب يارتقا قیآموزش کشاورزي از طر نظام

 ينظام آموزش کشاورز يچالش ها نیاز مهمتر يکیکند.  يم فایکشاورزي ا داریتوسعه پا
 نیاست. براي مقابله با ا ير کشاورزو متناسب با کا يفعال عمل يعدم استفاده از روشها

 کی ايمشاهده یک دقیقهشده است.   يمعرف «ياقهیدق کی هدهمشا»سیچالش ها روش تدر
کاوش  ،يمحور، موثر و کارآمد است و از پنج خرده مهارت متعهد ساز ریفراگ سیروش تدر

شده  لیتشک و اصالح اشتباه حیموارد صح تیتقو ،يکننده ، آموزش قواعد کل تیشواهد حما
در  ايمشاهده یک دقیقهپژوهش از روش مرور نظامند استفاده شد. عبارت   نیاست. درا

مانند  ياطالعات يها گاهیدر پا  2112تا  2111 يسال ها يط يسیمقاالت انگل  دهیعنوان و چک
Key Clinical ،,ProQuest PubMed Scopus  وWeb of Science جهیجستجو شد.  نت 

مرتبط ، مقاالت فاقد متن کامل و  ریقاله بود که پس از حذف  مقاالت غم 131جستجو  
در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که روش  یيمقاله به عنوان مقاالت نها 31 يتکرار

 شیافزا ران،یاعتماد به نفس، بهبود درک فراگ شیتدریس مشاهده یک دقیقه اي موجب افزا
 يلیتحص شرفتیآموزش است و موجب پ ياثر بخش تیاو در نه يمندتیرضاو  يریادگی

 شود.يم رانیفراگ

 

 ي، آموزش کشاورزسی، خرده مهارت ، روش تدريا قهیدق کیمشاهده  :واژه هاي کلیدي
 

 مقدمه

از  يیغذا تيبا امن ارتباط ليبدل يکشاورز حوزه يارتقا

به اهداف توسعه  یابيو دست شرفتيپ یاساس يمحورها

منابع  Hosseini et al(2010) شود یم کشور محسوب

 هستندکشاورزي  دارياز عوامل مؤثر در توسعه پا یانسان

تر، دانش و معرفت  قيعم نشيآموزش، ب قيکه از طر

رو  نياز ا ند،ينما  یکسب م  شتريب و مهارت يیتوانا باالتر و

 در توسعه کشاورزي یهاي اصل هيبخش آموزش از پا

کشاورزي براي توسعه آموزش  شود. یم محسوب کشور

حق انتخاب  پايدار در هزاره سوم صرفا يک گزينه و يا

 گذاري بعنوان سرمايه نيست بلکه امري ضروري است که

شامل يادگيري  آموزش کشاورزي .طرح است قابل مطمئن

دانش ،مهارتها و نگرش و ارزش هايی است که افراد را 

زه با مشارکت يکديگر در مسايل حو تاقادر می سازد 

 Davodi et al (2009)  بيابندحل راهکشاورزي 

 آموزش هاي فعالکارگيري روشه از داليل ب

تفکر تحليلی ،استدالل،ارتباط موثر و  کشاورزي ارتقا

از  دهد.میمحيط فراگير محور رخ  در که وري استبهره

 رو آينده پژوهی در آموزش کشاورزي با توجه بههمين 

ی دهد که در هندسه اين حوزه نشان مچالش هاي 
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شرح زير ه فکري و اجراي آموزش کشاورزي تحوالتی ب

محوريت يادگيري و يادگيرنده که . 1بوجود خواهد آمد. 

بر مبناي اين تحول،آموزش کشاورزي در صدد نيست راه 

 "راه انداختن"را به ياد گيرندگان خود نشان بدهد بلکه 

آزادانه و .يادگيري فرآيندي 2  آنان براي او مهمتر است

پيوسته است و روشهاي نوين آموزش گامی است براي 

آموزش .5 گسترده ساختن فرصت هاي يادگيري است

معطوف به تفاوت هاي فردي است و تحول در روابط 

رابطه يک بطوري که  کندمیمدرس و فراگير ايجاد 

روابط دو  را بههاي آموزش سنتی روشسويه و عمودي 

 به فعليتل می کند و زمينه تبديسويه فراگير و مدرس 

 Davodi فراهم می آوردنيروهاي درونی فرد را  رساندن

et al (2009)  .ذکر به الزم شده  اشاره مطالب  بر عالوه 

 آموزش تيفيانجام شده ک يپژوهش هابر اساس  است

 قايو شمال آفر انهيدر کشورهاي شرق خاورم کشاورزي

افراد  تيترب يم براالز يیتوانا نديفرآ نيمطلوب نبوده و ا

 را يزو مهارت الزم در بخش کشاور تيواجد صالح

نظام آموزش کشاورزي در کشورهاي عالوه بر اين  ندارد.

 یو روش هاي آموزش یبرنامه درس فاقددر حال توسعه 

 ازهاييمتناسب با اهداف توسعه در جهت رفع ن

 Safa and Shaban Ali-Fami (2018) است کشاورزان

نظام آموزش،  فياز وظا یکيدر کشور ما 

تفکر  ت،يپرورش خالق يافراد در راستا يتوانمندساز

حل مسئله است نه صرفا انباشت  يیتواناو  يانتقاد

شود یمکه به سرعت منسوخ  يیهادانشاطالعات و 

Rouhani, Foroughi and Nazari (2015) يهاروش 

که  اموزنديتا ب کندیکمک م رانيفعال به فراگ سيتدر

 ،حال نيبا ا .et al (2014) Hejazi رنديبگ ادي ونهگچ

 يچالش ها نيتردهد مهم ینشان م قاتيتحق جينتا

 راتييهماهنگ نبودن با تغ ينظام آموزش کشاورز

 و محتوا، دياسات روزنبودن ،بهیعلم يهاشرفتيپو  یجهان

 یشغل يازهايبا ن یآموزش يها برنامه منطبق نبودن

Movahedi, Akbari and Yaghoubi-Farani(2010)  و

و متناسب با کار  یفعال عمل يهااز روش ادهعدم استف

 يهاوهيشاستفاده از  ريدر مورد اخ است. يکشاورز

ارائه شده  آموزش تيفيک شيراهکار افزا عنوانه ب یتعامل

 نيهم به  Haji.Hashemii and Movahedi(2016)است 

و  یهيبد يمتنوع آموزش امر يهااستفاده از روش ليدل

حائز  يريادگياز  يروش آموزش در هر مرحله ا نشيگز

مطلوب در  تيفيبا ک سيتدر ،است و لذا اريبس تياهم

اثر  و يريادگي يهافرصتمعموال با ارتقا  یاموزش عال

 شود یم  فيتعر  انيدانشجو يبرا آموزش یبخش

(2015)  Rouhani, Foroughi and Nazari. 

مناسب دروس  يحتوافعال و م سيتدر يهاروش 

 رانيفراگ ینيگذار برکارآفرريتاث يرهايمتغ نيترمهم

,Hosseiniاست شده یمعرف  Hosseini and 

Soleimanpoor(2010) و Chambers(2002)جي.نتا  

دهد یمنشان  Rezaei and Mirikaram(2018) قاتيتحق

 ي،حل مسئله،گفتگو یميکار ت لفعا سيتدر يهاروش

 يريادگي قيتعم باعث غيره و یمشارکت

Khoshnodifar(2020) ینيکارآفر هيروح تيتقو و  جاديا 

دوره  رابطه مثبت و  یو اثربخش يکشاورز انيدانشجو

 تيفيبا  ک سيدار دارد. بهرحال چون روش تدر یمعن

کنند توجه به بخش یم ديمحققان تاک. دوره رابطه دارد

در  یو تخصص یفن يهادوره يآموزش و برگزار یعمل

ها و مزرعه بهبود آموزش را بدنبال و کارگاه شگاهياآزم

 حوزه در  .Hajimirrahimi and Mokhber (2010)دارد 

 يهابا توجه به تنوع محتوا استفاده از روش يکشاورز

دهد  یمطالعات نشان م است. ريناپذاجتناب نينو سيتدر

فعال به  سيتدر يهااز روش يرشته کشاورز انيدانشجو

 يشتريب تيرضا یمعمول و  سخنران يهانسبت روش

Rouhani et al(2015) اندداشته بر  ديتاک عليرغم . 

 et al(2010)آن يريبکارگ هيتوص و نينو سيتدر يهاروش

Hosseini یسنت يتعصب مدرسان به استفاده از  روشها 

موجب  يو مجاز نينو يآنان از روشها یو عدم آگاه

 Kon است یسنت يآموزشها استفاده از آنان به شيگرا

 زا شتريب يرو مدرسان در حوزه کشاورز نياز ا. (2009)

 یاستفاده م  ميو ارائه مستق یسخنران سيروش تدر

 و فعال نينو سيتدر يبه روشها یکنند وچندان رغبت

است  نيا تيواقع et al(2014) .Hejaziدهند ینشان نم

 يبه نسبت روشها نينو سيتدر يروشها يريکه بکارگ

چرا که  Wolfe (2000)هستند زتريبرانگ چالش یسنت

 ازمندين نينو يآموزشها يبه سو یانتقال از آموزش سنت

 Turgeon, Biase and باشد یم ديجد يهامهارتکسب 

Miller (2007)بر استفاده از  ديتأک ليدل ني. به هم

انجام  يرا برا رانيفراگ ستيقادر ن یسنت يهاروش
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آماده  کار  طيمح  یواقع  ي عرصه  در یدانيم اتيعمل

در  .(Ghorbani Piralidehi, Valizadeh 2015) نمايد

 يهاضرورت نيتراز مهم یکي یتجرب يريادگي کهیحال

 Morton) ديآیمبه  شمار   يآموزش کشاورز يهابرنامه

 نوع کي يآموزش کشاورز گر،ي(. به عبارت د1987

 ،یتجرب يريادگياست که با  ياحرفهو  یآموزش فن

. آموزش کندیممنتقل  فراگيران به الزم را يهارتمها

 بيترک يبرا یخوب يهافرصت توانندیم یعمل يها

از  یناش يدانش سازگار ،یدانش تجرب ،يدانش نظر

حل  وهيبه ش يريادگيو  يتفکر انتقاد ،یتجرب يريادگي

 . Ghorbani Piralidehi, Valizadeh(2015)مساله باشند 

است که در آن  ايوفرآيندي پ یآموزش عمل 

به صورت  ،یعمل يها تيبا حضور در موقع رانيفراگ

تدريجی تجربياتی کسب نموده و ذهن خود را با استفاده 

 می تفکر منطقی براي حل مشکالت ،آماده و از تجربيات

نوع آموزش  ني. اKhoshrang et al (2016)سازند 

و   حرفه اي دارد ويتاهميت حياتی در شکل دهی ه

 Hemmatiشود میزش حرفه اي خوانده قلب آمو

maslakpak and khalilzadeh(2012)  در آموزش

ها، آموزش به روش نيترمناسباز  یکي زين يکشاورز

 یمراحل عمل یآن تمام یاست که ط یعمل قيطر

شده و از جمله  یاز قبل طراح ديآموزش افراد با

 يمثال برا يراب رود،یبه شمار م نهيپر هز يروشها

 يفضا ديتراکتور از قبل با سيو سرو يش نگهدارآموز

در نظر گرفته شود  کارنيا يمناسب آموزش برا

Khoshrang et al (2016) در اين نوع آموزش که در آن.

ها به آموختهبه يک اندازه مشارکت دارند،  ريمربی و فراگ

شود. عالوه بر میها آموزش داده مهارتعمل درآمده و 

ود در محيط کار به فراگيران واقعيت هاي موج اين

می توانند دانش نظري خود را با  رانيتفهيم شده و فراگ

با مشکالت و مسائل گوناگون در  يیايانجام کار و رو

 Hemmati maslakpakتوسعه دهند  محيط کارآموزي،

and khalilzadeh(2012)از  یکي نکهي. با توجه به ا

 شندبا یم رانيفراگ، عناصر در حوزه آموزش نيمهمتر

را بر اساس  رانيفراگ ديبا یآموزش عال ستميلذا هر س

حضور  يآنان و دستاوردها يکار ندهيآ يازهاين

 Derakhshan  کند تيآموختگان در جامعه تربدانش

مؤثر، ارتقاي تفکر انتقادي  ی.  هدف آموزش عمل(2016)

است. عالوه  رانيمهارت تجزيه تحليل در فراگ يتوسعهو 

موثر، بهبود تعامالت، استفاده  یعمل شآموز نيبر ا

افزايش   زيمناسب و به هنگام از مهارت هاي مديريت و ن

نسبت به توانايی هايشان در  رانياعتماد به نفس فراگ

 دهد یم قرار ديتاک مورد را اي حرفه انجام مسؤوليت هاي

Elbas et al   (2010)  آن انگريها بیبررسحال  نيا با 

ضعف  يآموزش کشاورز یل اساسيااز مس یکيست که ا

که آموزش هاي عملی  است چرا یعمل يهاآموزش

 يموجود، توانايی الزم براي احراز لياقت و مهارت را برا

 ياستفاده از روشها نيآورد. بنابر ا یفراهم نم ريفراگ

براي مقابله  رانيفراگ یعمل رييادگيدر  ديجد سيتدر

از  ادهستفرسد.در ا یبه نظر م ديچالش مف نيبا ا

 طيو مح ريمدرس ، فراگ س،يتدر نينو يروشها

 برخوردار است.  يیبسزا تياز اهم رييادگي

 يهارشتهدر  رانيفراگطور که اشاره شد همان

تا در  رنديفراگ قيمطالب را به طور عم ديبا يکشاورز

 یبتوانند بطور عمل شيبا استفاده از معلومات خو ندهيآ

استفاده از  نيشوند بنابر ا يکشاورز يها تيفعال ريدرگ

سطح باالتر  يتواند مهارت هایم نينو سيتدر يروشها

 دهد. شيافزارا  يکشاورز انيدانشجو يريادگيتفکر و 

به مدرسان و  يريادگيو  سيتدر نينو يکردهايارائه رو

 یروشها م نياز ا یآنان در استفاده عمل يتوانمند يارتقا

 انيدانشجو يريادگيبه  یتوجه انيتواند کمک شا

 گريد ياز سو .Hejazi et al(2014) دينمایم يکشاورز

 يکشاورز یعلم اتيه ياعضا سيتدر تيفيبهبود ک

 یو مال يماد ،منابعیانسان هيسرما تنباعث هدر نرف

و  یآموزش ينظام ها نيب یهماهنگ ،ارتقايیکارا شي،افزا

را  يريگ ميتصم نديدر فرآ یعلم اتيه يمشارکت اعضا

 ,Ghonji وPaykhasteh(2020)  دارددنبال ه ب

Khoshnodifar and Hosseini(2013)  

شامل  يريادگيو  سيتدر نديذکر است فرآ انيشا

کسب  يبرا يريادگي) يیمتفاوت رفتارگرا کرديسه رو

کسب دانش( و  يبرا يريادگي)يیپاسخ(، شناخت گرا

 ساخت دانش( است يبرا يريادگي)يیسازنده گرا کرديرو

Seels (1997).  يیسازنده گرا سيتدر کردياصول رو 

 رانيد با فراگي. مطرح کردن مسائل مرتبط جد1شامل 

/ ارج ي.ارزش گذار5از کل به جز  مي. ساختن مفاه2

 يو توجه به حدس ها رانيفراگ يدگاههاينهادن به د
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مورد  نهيدر زم رانيفراگ يريادگي یابي. ارز0آنها 

 .(Brooks 1993نظراست )

 یبه معن One Minute Perception (OMP) روش

است  يیسازنده گرا کرديرو ازنوع  "يا قهيدق کي مشاهده"

استفاده در  يبرا (1882) شنهر و همکاران که  توسط

 یمعرف یگروه پزشک رانيبه فراگ یآموزش مباحث عمل

نسبتا آسان و ارائه دهنده  یروش آموزش ني. اديگرد

 ود بازخوردبهبهب قياز طر زشآمو يارتقا يبرا یچارچوب

مرور  نيا .Neher and Stevens(2003)است رانيفراگ

مشاهده " اي OMP  سيروش تدر ینظامند با هدف معرف

 ليآن انجام شده است. بدل يهايژگيو و "ياقهيدق کي

در جمله   "يا قهيدق کيمشاهده "از تکرار کلمات  زيپره

استفاده  OMPرپس از اختصا نيمتن ز يو به منظور غنا

 ود.شیم

 OMP  سيروش تدر یمعرف

و  يريادگي يتوانند فرصت هایمکه  یمدرسان

را فراهم کرده و آموزش را به  يتفکر انتقاد کيتحر

 تيصالح جاديدر ا یاتيدهند، عامل ح ونديپرورش پ

که به دست آوردن  يیهستند. از آنجا رانيفراگ یعمل

ها فقط با حضور مدرس اتفاق مهارتدانش و تسلط بر 

باشد،  یم یمتک زين زشآمو يهاياستراتژفتد و بر اینم

 يريادگياست که مدرسان با اصول  يضرور نيبنابر ا

تفکر  يمهارت ها شيافزا يها يبزرگساالن، استراتژ

  و ارائه بازخورد آشنا شوند یابيارز يهاروش ،يانتقاد

Kertis(2007) وSarkin(2006)سي. روش تدرOMP 

 ياز زمان را برا نهيو به يفرصت استفاده حداکثر

 و   Seki et al      (2016) دکن یم راهمف یآموزش عمل

Furney et al(2001) کارآمد  یآموزش يو به عنوان الگو

 Irby, Aagaard andشده است  یو موثر معرف

Teherani(2004)ش کلمهرو ني. در ا one-minute  اشاره

 Chan LK, Sharma به استفاده موثر از زمان دارد.

. بنابراين عبارت يک دقيقه به معناي محدوديت (2014)

ه زمانی نيست، بلکه يک رويکرد بسيار کارآمد است ب

 (2015) باشدیم  که زمان آموزش محدود وقتی ژهيو

Chan, Yang and Irby گريد اني. به بOMP  عبارت

مدرس است که با توجه  یاست از مجموعه اقدامات عمل

 یم مختلف طيشرا ارائه در قابل رانيفراگ يازهايبه ن

 . ,Irby) (2004باشد

 یاز حدود دو دهه قبل با بررس شنهر و همکاران

ها و يکارآموزها،بخشدر  یعملکرد مدرسان دروس عمل

را توسعه  OMPمدل  ،یآموزش يرفتارها فيتوص

 et al(2010) Bowenو  Derakhshan et al(2016)دادند

 هي، نظر1زرگساالنب يريادگي يتئور هيبرپا OMP يالگو.

بنا نهاده شده است .  3یو عمل بازتاب 2يیسازنده گرا

با بزرگساالن در  شتريتعامل ب يبرا موجود يهاهينظر

و اعتماد به نفس  یعلم تيکسب صالح ،يريادگي نديفرا

ذکر است  انياند. شاگرفتهقرار  ديتوسط آنان مورد تاک

ام است که  دو گ 4پنج خرده مهارت يدارا OMPمدل 

 يريادگي ي، گام سوم با تئور يیگراسازنده ياول با تئور

 یعمل بازتاب يتئوربا  يبزرگساالن و دو گام بعد

مدل  يبرا یمناسب نيگزيجا الگو نيمتناسب است.  ا

 بر و Pascoe, Nixon and Lang (2015)است  یسنت

روش  .دارد ديتاک ريفراگ و مدرس نيب     تعامالت و مکالمات

  ديمدرسان  تازه کار مف يبرا ژهيبه و OMPسيتدر

مشکل  يیشناسا نديتمرکز بر فرآ قيباشد چراکه ازطرمی

و  ريفراگ یدر اطالعات علم وجودم يموجود، شکاف ها

 کندیرا فراهم م يو ازيامکان آموزش متناسب با ن

Sarkin(2006)  وKertis(2007)دني. مدرس با پرس 

فرصت ( غيره ونه وباز پاسخ )از نوع چرا، چگ يهاسوال

  کندیم جاديا ريفراگ يها را برااستدالل انيبحث و ب

Furney et al(2001)و  Seki et al(2016) الگو  نيا. در

و مدرس، هر  ريفراگ يفرصت کسب مهارت و تجربه برا

 يايدر دن دهدمینتايج تحقيقات نشان دو فراهم است. 

 يهاببازتاراه حل دارد،  کياز  شيهر مشکل ب یواقع

 يها دهيا ديتواند به تول یم تيموقع کياز  یافتيدر

 Neher and دمنجرشو نيگزيجا يها حل و کشف راه ديجد

Stevens    (2003)  کند فراهم تفکررا ديجد يروشهاو 

Seki et al (2016) تمرکز .OMP در است رانيبر فراگ .

 تيدهد و رضایمو دانش را درآنان رشد  ميمفاهنتيجه 

ه ب سيروش تدر نيدنبال دارد. اه ب را از آموزش نرايفراگ

اثر بخش و کارامد است و  نسبت به  یدر حوزه عمل ژهيو

دهد یم شيافزارا  رانياعتماد به نفس فراگ یمدل سنت

                                                                                  
1. Malcolm Knowles’ andragogy theory 

2. Bruner’s constructivism theory 

3. Donald Schon’s reflective practice theory  

4. Micro skills  
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 Farrell et آسان است زيآن ن يريکار گه حال ب نيدر ع

al  (2016)  (2015)و Lockspeiser and Kaulجي. نتا 

ه ب OMPدهد که در روش آموزش  یمنشان  قاتيتحق

خصوص مدرسان تازه کار قادرند تعهدات شان را نسبت 

  ،روش نيعالوه در اه بهتر انجام دهند. ب رانيبه فراگ

شود. با یم تيتقو شتريران بهتر و بيعملکرد درست فراگ

 OMPباورند که اثرات آموزش  نيحال محققان بر ا نيا

 شتريب مطالعات قياز طر  ديدر مدرسان تازه کار هنوز با

 .(Pascoe et al, 2015)  رديگ  قرار  دييتا مورد

  عالوه بر مطالب اشاره شده الزم به ذکر است که

است  ريبشرح زOMP سيپنج خرده مهارت روش تدر

Pascoe et al(2015)  وOng et al(2017)  وHickie, 

Kelly and Nash(2016). 
را  ريرس فراگمرحله، مد ني: در ا1يسازمتعهد .1

 دينما انيداده و  ب صيتا مشکل را تشخ کندیم قيتشو

حل  نديپردازش اطالعات خود فرا قياز طر زين ريو فراگ

 رينظ یمرحله از سواالت ني. در اکندیمسئله را شروع م

را  يقصد انجام چه کار اي ديکن یشما اکنون چه فکر م

تدا الزم است اب یگاه استفاده کرد. نتوایم د،يدار

بروز  یاحتمال ليمانند دل ياکننده تيسواالت هدا

توجه  ديتواند باشد، مطرح شود. بایم يزيمشکل چه چ

نادرست(  اي)درست  ريفراگ يهاپاسخداشت که مدرس 

 يو از پاسخ ها رفتهيپذ يريرا بدون هرگونه سوگ

. بطور دينمایماستفاده  سينادرست به عنوان فرصت تدر

فعاالنه  رانياست که فراگ نيهدف  امرحله،  نيدر ا یکل

موضوع مطرح شده  از دانش خود در ارتباط  با سوال و

به عبارت  Chan and Wiseman (2011)استفاده کنند 

به سوال با  يیپاسخگو يمرحله برا نيدر ا رانيفراگ گريد

 یم کيکمک گرفتن از دانش موجود در ذهن خود، تحر

خرده مهارت  نيا Chan and Sharma (2014)شوند 

مورد استفاده قرار  رانيدانش و درک فراگ صيتشخ يبرا

 . رديگیم

 ،ي: بعد از تعهدساز2کنندهتيحما شواهد کاوش .2

تفکر  يندهايپردازش اطالعات و فرآ یمدرس با بررس

 يريگميتصمکه منجر به  یليشواهد و دال انيبه ب ريفراگ

ل از پردازد. البته قبیممشکل شده،  صيمورد تشخ در

                                                                                  
1. Get a commitment 

2. Probing for supporting evidence 

از  ديمدرس با ران،يقضاوت مدرس در مورد پاسخ فراگ

ارائه پاسخ  خود را  ليتا دال نددرخواست ک رانيفراگ

 شود تا مدرس عمق و یامر سبب م نيدهند. ا حيتوض

و  يیرا شناسا رانيفراگ يهااستداللوسعت اطالعات  و 

 اي بايتقر رانياگر پاسخ فراگ یحت .دينما تيتقودر نهايت 

پاسخ  حيبخش صح يرو دياشتباه باشد، مدرس با کامالً

مرحله  ني.  در اPascoe et al (2015)کند  ديتاک ريفراگ

 ميتصم اي يگونه فکر کرد نيمانند چرا ا یبا طرح سواالت

بلند  يرا به فکرکردن با صدا ريتوان فراگیم ؟یگرفت

او، سطح  يها تداللبه اس قيکرد و با توجه دق قيتشو

قرار  یرا مورد بررس يو يريگ ميتصمدانش و مهارت 

 .et al(2010) Bowen داد

 ري: در صورت قطع ارتباط فراگ3یآموزش قواعد کل .5

 انينادرست، مدرس با ب يها یابيانجام ارز ايبا موضوع 

موجود را  یمنابع اطالعات ،یقواعد کل اي حياطالعات صح

 ريچه فراگقرار خواهد داد. چنان ريدر دسترس فراگ

مرحله  نيرا به طور کامل ارائه دهد، ا حيعات صحاطال

مدرسان  یتوجه داشت گاه دي. البته باتقابل حذف اس

 کيکنند تمام قواعد مربوط به  یتازه کار تالش م

که  یدهند، در حال حيرا به طور کامل توض تيموقع

توانند تمرکز داشته  یم یموارد کم يفقط رو رانيفراگ

و  یبر نکات اساس ديقط باف  تيهر موقع يباشند و برا

در  رانيفراگ تباهاتکرد. شکاف اطالعات و اش ديمهم تاک

اگر توسط مدرس بدون قضاوت  شانيهااستدالل

 ی،  فرصت  مناسب al(2016) Hickie et  شود يیشناسا

آورد. یممدرس فراهم  يبرا یقواعد کل سيتدر يرا برا

ها چه که آنآن رانيبا هدف کمک به فراگ ديمدرس با

 رنديبگ ادي ديبا طيشرا ريسا ايخاص و  طيدر شرا ديبا

 تيتثب يبه معنا یآموزش قواعد کل ،نيدهد. بنابرا الانتق

 Rashid, Churchill, Gendy) است ندهيآ ياطالعات برا

2017.) 

 ي: دادن بازخورد مثبت برا4حيموارد صح تيتقو .0

فس اعتماد به ن جاديانجام داده به ا حيصح ريچه فراگآن

 ديبازخورد با شود.یممنجر  يو حيو تکرار عملکرد صح

متناسب با موضوع خاص و با تمرکز بر  ،یاختصاص ،يفور

                                                                                  
3. Teaching a general rule 

4. Reinforcing what was done right 
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توان بازخورد را پس از گام یمباشد. البته  حيرفتار صح

طور ه ب انجام داد. ريکاهش اضطراب فراگ ياول هم برا

 يدرباره رفتارها رانيارائه بازخورد مناسب به فراگ یکل

 نهياند، زمدادهکه از خود نشان  يیهاتيصالح ايست در

مثبت به منظور  يريادگي طيمح کي جاديا يالزم را برا

 تيحل مشکالت شان و تقو يبرا رانيفراگ قيتشو

 Ongآورد  یمناسب را  فراهم م يها تيرفتارها و صالح

et al (2017) . 

مرحله ممکن است ابتدا  نيا : 1اشتباهاتاصالح  .3

شروع  شده و سپس  ريقاد از عملکرد نادرست فراگبا انت

 نيا یشود. گاه ارائه تيبهبود وضع يبرا شنهاداتيپ

مدرس بالفاصله پس  عيسر يمرحله همراه با بازخوردها

افتد. نکته یم         اتفاق رياز انجام عمل توسط فراگ

 يريشگياشتباهات، پ حياز تصح فاست که هد نيمهم ا

باشد. در  یم ندهيمشابه در آ يهاتيعموقاز تکرار آن در 

 اي یقواعد کل سيتدر يبرا یفرصت ديواقع مدرس با

فراهم کند تا  ريفراگ يدر هنگام سوال برا يدينکات کل

 تيدر موقع ريکه فراگ یزمان نده،يدر آ ب،يترت نيبه ا

قرار گرفت ، بتواند آنچه را که از مدرس  یمشابه يها

 اني. شاOng et al (2017)  آموخته است، اعمال کند

نشست به  کيتوانند در یم رانيذکر است مدرس و فراگ

 دند،يرس صيتشخ نيچگونه به ا کهنيبحث درباره ا

 و  Seki et al (2016) و Furney et al (2001) بپردازند

Rashid et al 2017). که گفت توانمی اساس بر اين 

و  قيدق يیبه شناسا OMP سيتدر  روش ياجرا

مشکل، ارائه مراقبت مطلوب، اجتناب از  صيتشخ

اعتماد به نفس منجر خواهد شد.  شياقدامات مضر و افزا

روش از  نيا يشود اگرچه در نامگذاریم ديمجددا تاک

 قهيدق کياز  شتريب یزمان یاستفاده شده ول قهيدق کي

و موثر از زمان  نهيبه دهو منظور استفا رديگ یرا در برم

 Vaughan , Moreno andت اس یمحدود آموزش عمل

Johnston(2015)ني. بنابرا OMP  از نظر زمان کارآمد و

 .) (Chan and Sharma, 2014متمرکز است ريبر فراگ

 شناسیروش

مطالعه از نوع مرور نظامند يا سيستماتيک است.    اين

 افتنيجستجو و عبارت است از  مرور نظامند

                                                                                  
1. Reinforcing what was done right 

 يارهاياساس معآنها بر  یابيهاي انجام شده ، ارزپژوهش

ها بطور مختصر و  افتهيو ارائه  جينتا قيمشخص،تلف

باشد. مرور نظامند  یدربـارة يک موضوع خاص م ديمف

دقيـق و  عـدبرخالف رويکرد سنتی از اصـول و قوا

ازپيش طراحی شده متابعـت کرده وبه افراد کمک 

موضوع  کيدر رابطه با  یدرست ميتا بتوانند تصم کنديم

قرار گرفته  یمطالعات مختلف مورد بررس مشخص که در

که در مرور  ی. سطح مطالعات و متونندياست اتخاذ نما

ورود  يارهايعنوان معه تواند گنجانده شود بیمنظامند 

 Saffari, Sanaeinasab and .شودیم دهينام لعهبه مطا

Pakpour(2013)   پژوهش  نيورود در ا يارهايمع

در عنوان و  one minute perceptionاستفاده از عبارت 

 یاطالعات يها گاهيدر پا یسيانگل يهامقاله دهيچک

 و Key Clinical ،,ProQuest PubMed ،Scopusهمچون 

Web of Science تا  2444 يهاسال یبود که در ط

 يهاگاهيپاجستجو انجام شد. جستجو در  2417

 Clinical  مقاله شامل 155منجر به انتخاب  یاطالعات

Key 35) )،(ProQuest 3) ،(PubMed 31) ،(Scopus50) 

 ذکر است در انيشد. شا    (Web of Science 14) و  

  رينظ یفارس یعلم یاطالعات يهاگاهيپا

SID,Irandoc,Magiran Iranmedex یتخصص زيو ن 

با همان  زين CABIو   Agricola ،Agrisمانند  يکشاورز

 يارهايبه مع واژه جستجو انجام شد که با توجه ديکل

ذکر  انيدر بر نداشت. شا ياجهينتشده پژوهش  نييتع

پژوهش  نيمشخص شده در ا يارهايمع گرياست از د

 دهيچک هيکل الذ به متن کامل مقاالت بود. یدسترس

 زيمقاالت کنفرانس و ن دهيمقاالت فاقد متن کامل،چک

صحت اطالعات از مطالعه  شيافزا يبرا رينامه به سر دب

پس از مطالعه  یبررس نديد. در ادامه فراخارج شدن

            ريمرتبط  و نامه به سر دب ريغ ها، مقاالت کامالًدهيچک

مورد( حذف و از  34) يمقاالت تکرار زيمورد( ون02) 

خارج شدند. در مرحله بعد متن کامل مقاالت  طالعهم

شد و بر اساس مرور متن کامل،  هيمورد( ته 01مرتبط  )

وجود اطالعات  مختصر و  ليبدل زين گريدمقاله  14

حاصل از  جينتا نکهيا ليموارد بدل یودر برخ   یرکافيغ

هدف مطالعه نبود از  يدر راستا مايپژوهش مستق

 ماندهيمقاله باق 51تعداد  تيمطالعه خارج شدند. در نها

 یليو بمنظوراخذ اطالعات تفص يیبه عنوان مقاالت نها
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اعتبار و  شي. جهت افزادر مطالعه شرکت داده شدند

مقاالت منتخب توسط دو نفر مرورگر مستقل  يیايپا

انجام شد ودر صورت وجود اختالف نظر مرورگران، نفر 

سوم اعمال  رمرورگ يیو نظر نها یسوم مقاله را بررس

 51. در مرحله آخر مقاالت وارد شده به مطالعه )ديگرد

نظر کنترل  و صاحبنفر متخصص  و   کيمورد( توسط 

 شد.  دييتا

 

 
مقاالت بررسی مراحل جستجوي فلوچارت -1 شکل  

  نمايش داده شده است. 1شکل  مقاالت در یمراحل بررس يفلوچارت جستجو 

 

 هاافتهی

شرکت داده شده  يیمقاله نها51 یليتفص اطالعات

توان ارائه نمود. یمدر قالب چهار گروه  را در مطالعه

پنج مقاله مربوط  مقاله تعداد 51مجموع درگروه اول از 

 نيا در .است OMP سيروش تدر "یاثربخش" یبه بررس

 زانيم يامداخله قاتيگروه دو مقاله با ساختار تحق

 رانيفراگ  يريادگيرا بر  OMP سيروش تدر یاثربخش

قرار داده  یمورد بررس شيدر دو گروه کنترل و آزما

و در گروه  OMP سيروش تدر شياست. در گروه آزما

نشان  جيمتعارف به کار گرفته شد. نتا سيگواه روش تدر

 یليتحص شرفتيپ OMP سيداد که در روش تدر

روش بهتر از روش متعارف  نيا یو اثربخش رانيفراگ

 Aagaard, Teherani and Irby (2004)است  بوده

با ساختار  گري. دو مقاله دChan and Sharma (2014)و

اثربخش گزارش  اريرا بس سيدرروش ت نيا زين يمرور

 Farrell et و  Lockspeiser and Kaul   (2015) اندکرده



 1041، 5 ، شماره35-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           066

al (2016) .يگروه با ساختار مشاهده ا نيمقاله ا نيآخر 

 يگروه مورد مشاهده پس از اجرا يهامهارت فيبه توص

روش را مورد  نيا یپرداخته و اثربخش OMPسيتدر

. گروه دوم Bowen et al (2010)قرار داده است  ديتاک

توسعه مهارت " یشامل چهار مقاله است که به بررس

  OMPسيبا استفاده از روش تدر "يريادگي يها

 جينتا يامشاهدهپرداخته است. دو مقاله با ساختار 

 نياعمال پنج مرحله ا قياز طر اهمهارتمثبت در بهبود 

،  Gallagher et al (2012)اند کردهگزارش  سيروش تدر

Rashid et al (2017)وجود دو مقاله با  ني. عالوه بر ا

توسعه  دييگروه ضمن تا نيدر ا يساختارمداخله ا

عدم بهبود  Salerno et al(2002) يريادگي يهامهارت

 وگزارششده  ادآوري رانياز فراگ یها را در برخمهارت

 يريادگي يهامهارتدر  OMP سياند روش تدرکرده

 تيفيو ک تيبرکم یلحاصل نکرده است و یشرفتيپ

داشته است لذا انجام مطالعات ريتاث رانيبازخورد فراگ

        Eckstrom اندددانستهيمف نهيزم نيرا در ا شتريب

Homer and Bowen (2006) 

و پنج  يمشاهده ا کيمقاله ) 6در گروه سوم، تعداد

 ريبا سا  OMP سيروش تدر سهيمقا"( به يمرور

 جي. در تمام موارد نتاپرداخته است "سيتدر يروشها

 ريرا نسبت به سا OMPروش  يريبکارگ قاتيتحق

قرار داده است .  ديمورد تاک یمرسوم و سنت يهاروش

 شيافزا را رانيفراگ تينه تنها سطح رضا OMPروش

 دهيبهتر در آنان گرد يريادگيداده بلکه منجر به تجربه 

و  et al(2007) Teherantiو Irby et al (2004) است

Bannister et al (2011)  وBrand et al (2011) وet 

al(2015) Pascoe وet al (2016) Seki  گروه چهارم

عنوان ه را ب  OMPسيمقاله است که روش تدر 16شامل

 نياند. در اکرده یمعرف بمناس" یابزار آموزش "کي

و هشت مقاله  يامداخلهگروه پنج مقاله با ساختار 

قرار دارند.  ياساختارمشاهده سه مقاله  با زيو ن يمرور

است که  تيواقع نيا يايگروه گو نيدر ا قاتيتحق جينتا

اصول آن  يادآوريو  OMPمدرسان، روش  دگاهياز د

ابزار  نبعنوا OMP ران،يآسان است و از نظر فراگ

شده است، چرا که به آنها  یمناسب معرف یآموزش

 نيدهد.به هم یدادن را به آنها آموزش م اديچگونه 

را  یروش آموزش نيهر دو ا رانيمدرسان و فراگ ليدل

نه  سيروش تدر نيمطلوب گزارش کرده اند. استفاده از ا

 افتهيروش سازمان  نيا يريتنها آسان است بلکه بکارگ

 يبرنامه ها زيآم تيموفق يريگ جهتتواند به  یم

 و استفاده مناسب از زمان منجر شود یآموزش

Gallagher et al (2012).  بر اساس اين مطالعاتOMP  

است که مدرسان را در جهت کسب  ياافتهيابزار ساختار 

آنان  ترعيسر یابيو ارز رانيدر مورد فراگ شترياطالعات ب

است  يريادگي ندهکنليتسه OMPدهد. روش یم ياري

و  ليگفتگو با مدرس، به بحث، تحل قياز طر ريو فراگ

شده است  ديتاک دهد. لذا یرغبت نشان م يتفکر انتقاد

منظور ه الزم ب يهابه پرورش مهارت یستيکه مدرسان با

 (2007) ندياقدام نما رانيفراگ يتوسعه تفکر انتقاد

Kertis  .روش يريکارگه ب OMP  و  قيدق یابيموجب ارز

عبارت ه شود. بیم رانيارائه بازخورد به موقع به فراگ

شود مدرسان، یمسبب  OMP سيروش تدر گر،يد

کنند و  ريرا به طور فعال در حل مشکالت درگ رانيفراگ

روش،  ني. اندينما تيتقو يريادگيآنان را در  تيمسئول

 رانيرا  با اطالعات و دانش فراگ سيتدر يهاتيفعال

 يیو پاسخگو رانيبر ارائه بازخورد از فراگ وداده  قيتطب

ذکر است محققان اظهار  اني. شاندينمایم ديانان تاک

 رانيفراگ یستگيسطوح درک و شا OMPش کنند رویم

کار با  قيمدرس از طر بيترت نيدهد. به ا یرا رشد م

 يهامهارتاز  یقيدر طول زمان، درک عم رانيفراگ

تواند سطح یم جهيدست آورده و در نته ب يو یعمل

به  .ديفراهم  نما رانيفراگ يرا برا يمناسب خودمختار

 رانيفراگزبان مشترک مدرسان و OMP گريعبارت د

 Bott, Mohide and و Jones and Reis (2010) است

Lawlor (2011) و Amorosa, Graham and 

Ratan(2012)  و Weitzel, Walters  Taylor 2012  وet 

al(2011) Brand  

 زين Gallagher et al (2012) يها پژوهش جينتا

است که  يابزار  OMP سيدهد روش تدریمنشان 

دهد و یم شيافزا رانيرا در فراگ یتحقق اهداف آموزش

  دانش و حل يريکارگه اعتماد به نفس آنان را در ب

 Chan and  Wiseman نيعالوه بر ا برد. یم مشکالت باال

 قش،ن يباز لم،ياز ف یبيکنند که ترکیمگزارش (2011)

منظور ه مدرسان ب يبرا یکارگاه آموزش بحث گروه در

ذکر است  انياست. شا ديروش مف نياز ا نهياستفاده به
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روش  نيمثبت مطروحه در خصوص ا جيرغم نتایعل

در  OMPکنند اثرات آموزش یممحققان اظهار  سيتدر

 دييتا مورد شتريبه مطالع  قياز طر ديمدرسان تازه کار با

اثرات  نيعالوه بر ا (Pascoe et al,2015)  رديگ قرار

روش  نيکاربرد ا زيروش و ن نيمدت ازا یاستفاده طوالن

 قرار  مطالعه  مورد شتريب  ياضطرار طيشرا در سيتدر

 يتفاوت ها نيعالوه برا .et al (2016) Farrell رديگ

سبک ارتباطات از عوامل  زيو ن يو منطقه ا یمل یفرهنگ

هستند  OMP سيرگذار در توسعه روش تدريمهم و تاث

 (et al, 2016 باشند یم شتريمطالعات ب ازمنديکه ن

(Seki 
 گيري و پيشنهادهاهنتيج

با  يو موثر در حوزه کشاورز ديمف آموزش

در  یکاف يیمنظم، به رشد و توانا یعلم يهانديفرآ

مطالعات  یشود. برخیممنجر  يکشاورز يهاتيفعال

 یو اثربخش یآموزش عمل نيبدار یمعنارتباط مثبت 

بر  ديتأک ،نياند. همچنکردهرا ذکر  يآموزش کشاورز

و  ينظر يهاآموخته نيب یهماهنگنا ،ينظر ليمسا

و ضعف  يکارورز يواحدها تيعدم کفا ،یدروس عمل

 تيريمد يآموختگان برادانش ياحرفه يهامهارت

آموزش  يهاچالش نيترمهماز  يديتول اتيعمل

 نيباشد. عالوه بر ایم یدر سطح آموزش عال يکشاورز

 ،يکار يهايريدرگکمبود وقت مدرسان به علت وجود 

بودن مدت  یو ناکاف انيکمبود وقت کارفرما ژهيبه و

آموزش  يهاچالش گرياز د يزمان دوره کارآموز

 . Abili and Hadavandi (2004) است يکشاورز

 يادهيچيپ دهيپد يکارآموز يها طيمح در يريادگي

موثر بر ارتباط مدرس با  یطيعوامل مح يیاست و شناسا

 ژهيوه اشد، ببیممهم  یعمل اتيو آموزش تجرب ريفراگ

در  يو تفکر انتقاد یعمل يهامهارت يريادگيکه  یزمان

 مواجهو کمبود وقت  شرفتهيپ يهايتکنولوژ يريکارگه ب

به طور  يو کاراموز یعمل يهاخشباست. مدرسان 

ارائه آموزش موثر و  يبرا یمهم يهاچالشروزانه با 

(. از Sakaguchi 2010روبرو هستند ) ريکارآمد به فراگ

در  يديمولفه کل کيبه عنوان  سيکه روش تدر يیجاآن

است.  يینقش بسزا يدارا يريادگيو  سيتدر نديفرآ

 يبرا ارتخرده مه ايبا پنج مرحله  OMP سيروش تدر

عنوان راهکار ه ب یعمل ياستفاده مدرسان در بخش ها

 يهاهينظرروش با استفاده از  نيشده است. در ا یمعرف

 یبازتاب يهاعملزرگساالن و ب يريادگي ،يیسازنده گرا

گر و  تيسواالت هدا دنيپرس قياز طر افته،يتوسعه

و  يريادگيبه  ینيبال يهاتيموقعبازخورد دادن در 

با درک  يريادگيشود.  یکمک م رانيکسب تجربه فراگ

خورده است.  ونديحل مسئله پ نديمشکل و فرآ

را به بحث و  رانيفراگ يمدرس کارآموز يهاصحبت

 قيمشکل تشو یجانب يهاحلراه  رامونيپ یبررس

بر  یمبن ياگسترده قاتي. تاکنون تحقکندیم

 گرفته است.  OMPروش يگذارريتاث

دهد روش یممطالعات انجام شده نشان  جينتا

اعتماد به نفس، بهبود  شيموجب افزا OMP سيتدر

 و يمندتيرضا شيو افزا يريادگيارتقا  ران،يدرک فراگ

 رانيفراگ یليتحص شرفتيپ موجب و تاس آموزش یبخشاثر

 Chan and وAagaard et al(2004) شودیم

Sharma(2014)روش  ني. گزارش شده است استفاده از ا

روبرو  یزمان تيکه افراد با محدو یطيخصوص در شراه ب

  Bannister et و Sakaguchi (2010)  است ديهستند مف

al (2011) وet al (2016) Farrell درسان از م يزبازآمو

منظور ه ب یآموزش يهاآموزش مستمر  درکارگاه قيطر

 . شده است یابيارز ديروش مف نياز ا نهياستفاده به

(Chan and Wiseman, 2011) 
 در درس يزيربرنامهعدم توجه به اصل از آنجايی که 

 یاثربخش جمله کاهش از یميوخ يامدهايپ یعمل يها

ه ب جيبا توجه به نتاود شمی، لذا پيشنهاد را به دنبال دارد

 یاثربخش منظور ارتقايه از مطالعات ب دست آمده

استفاده شود. عالوه بر  OMP سيتدر ياز الگو آموزش

مدرسان   مهارت يارتقامنظور ه شود بمیاين پيشنهاد 

به  تضمن خدم يهادورهها و کارگاهدر، یعمل دروس

 OMP از جمله سيتدر هاي جديد روشيالگو معرفی

 م شود. اقدا

  OMPاز جمله  سيتدر نينو يهاروش يريکارگ به

 نديمدرسان در فرآ يدر جهت توانمند يگام موثر

در حوزه  یعمل يهاآموزشبهبود  زيو ن سيتدر

 .تاس يکشاورز
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