
 چگونه ایجاد می شود؟ چیست ومهارت 

ایم  کمه کرتمر بمه مفهمور مهمارت و مهریم  مهمارت         کار بردهها بهها و نوشتهقدر در گفتهرا آن مهارت یواژه

مفهمور  رونمد  بیتمتر نیازمنمد مهریم  و     کمار ممی  صورت گسمترده بمه  های که بهبسیاری از واژه. کنی فکر می

ی ماسم    هما در ههمن هرمه   هستند. چون مرکن اسم  بمه اشمت اه فمری کنمی  مهنمایی کمه از آن        پردازی

 .متابه یا یکسان اس 

مهارت یهنی موانایی الزر برای انجار یک کمار  وقتمی ممی گمویی  کسمی در کماری مماهر شمده اسم  یهنمی           

می مواند آن کار را در کرترین زمان مرکن  بما کرتمرین ا ما و بما بماالمرین کیفیم  انجمار ممی دهمد. بمرای           

یهنمی ممی موانمد بما ده انوتم  و بما سمر           فالن شخص یک مایپیسم  مماهر اسم     مثال وقتی می گویی 

  .دارد بسیارکری باال مایپ کند در حالی که ا ای

 الزر دانم   ابتمدا  کمه  شموی   مماهر  کماری  در مموانی   ممی    به   ارت دیور وقتیدانایی و مواناییمهارت یهنی 

درباره آن را کسب کنی  و سپس آن چه یاد گرفته ای  را مرمرین و مکمرار کنمی  مما مسمیر  رم ی ممرم   بما         

 بمه  مکمرار  و مرمرین  ال تمه . دهمی   انجمار  آن در مغز ما شکل بویمرد و بتموانی  آن کمار را بمه بهتمرین شمکل      

یمابی کنمد و دربماره    یمک فمرد مماهر در آن زمینمه  رلکمرد مما را ارز       اسم   بهتمر  بلکه نیس  کافی منهایی

بارهما مکمرار کنمی     و بازاورد بدهمد  در ییمراین صمورت مرکمن اسم  مما کماری را بارهما          کیفی  آن به ما 

  .دهی  می انجار یافل از این که آن را اشت اه

که فمرد بمرای انجمار دادن سمریق  دقیمس و آسمان یمک کمار          ها و اطال ات اس ای از مواناییمهارت مجرو ه

مسل  کامل  اطرینان و صرف کرتمرین میمزان انمرژی و زممان بمه نتیجمه م لمو  برسمد  مهمارت          ای  با حرفه

 سازی دقیس و آسان  ل  و دان  در  رل اس .به مهنای موانایی پیاده

 رابطه استعداد و مهارت

 در گذشته استهداد به مهنای موانایی بالقوه برای انجار کمار مهریم  ممی شمد امما اممروزه مهریم  زدیمدی از        

 استهداد م رح شده اس . در مهری  زدید  استهداد به مهنای سر   یادگیری مهری  شده اس .

  فمرد  یهنمی  دارد بیتمتری  اسمتهداد  ریاضمی  در  بنابراین مهری  وقتی می گویی  فرد ال  نسم   بمه فمرد      

فرد   ریاضی را یاد می گیرد مثاًل اگر فمرد الم  بما یمک یما دو بمار مرمرین کمردن یماد           از سریهتر بسیار ال 

 .می گیرد  فرد   باید مثالً پنج یا ده بار مررین کند

بنابراین مهری   شرا همر مهمارمی را ممی موانیمد یماد بویریمد بمه شمرا آن کمه اصمول آن را یماد بویریمد و             

وید. پس اگر ما بمه حمال یمادگیری کارهمای ممورد  القمه ممان را بما         سپس با مررین و مکرار در آن کار ماهر ش

بمه ممیایر اندااتمه ایمد  از اممروز بما ایمال راحم  ممی موانیمد بمرای            ” ممن اسمتهداد نمدارر   “این بهانه که 

یادگیری آن اقدار کنید و ال تمه کمه در مسمیر موفقیم  سمختی همای وزمود دارد و حرکم  در ایمن مسمیر           

https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


ان باشد که هریتمه اولمین قمدر  سمخ  ممرین قمدر اسم  و افمراد         رو حواس .  داردنیاز به ص وری و مداوم

 .موفس کسانی اند که قدر های اول را محک  برمی دارند

 مهارت آموزی چیست؟

هما اسم . مهمارت    همای آموزشمی بمرای فراگیمری مخرمص     به مهنای فهالی  Skill Training آموزی یامهارت 

آوردن  دسمم بممه و کممارورزی جممار دادن کارهمما از طریممس مرممرین  مکممرار آممموزی   ممادت دادن افممراد بممه ان

هما مرکمن   کنمد. ایمن موانمایی   شناا  و آگاهی از طریس  رل اس   که فرد را برای شمغل زدیمد حاضمر ممی    

هما فمرد مسمیر درسم  زنمدگی امود را پیمدا        دسم  آوردن آن وکار ن اشند  اما بما بمه   اس  فق  برای کسب

 .کند

کنمی .  ای کمه از ق مل مهیمین شمده ممالد زیمادی ممی       موانایی اس  که ما برای رسیدن به نتیجهمهارت  یک 

بمه آمموزد ااصمی نیماز داریم        مهارت الزاما هامی نیس   بلکه اکتسابی اسم  پمس بمرای دسمتیابی بمه آن     

 گویند.آموزی میکه به آن مهارت 

 

 مهارت آموزی اهمیت و ضرورت

همای درسم  بمه دانتمجویان      همای ییردولتمی در کتمور و  مدر آمموزد     دانتمواه امروزه با افزای  مهمداد  

متاسمفانه   .انمد  فهالیم  کننمد   ای کمه محرمیل کمرده   مواننمد در رشمته  ها بیکار هستند و نرمی بسیاری از آن

دهمد و  صمورت موموری درم ممی   ای کمه آموزگمار بمه   صورت سمنتی اسم   بمه گونمه    نظار آموزشی کتور به

گیرنمد را ندارنمد. در صمورت آمموزد     های  رلی برای چیمزی کمه یماد ممی    دانتجویان مهارتآموزان یا دان 

شموند و شمغل ممورد نظمر امود را پیمدا       مر وارد بمازار کمار ممی   ها  افراد سریقهای  رلی در هره رشتهمهارت

همای  رلمی الزر در راسمتای  لم  و دانم  فراگرفتمه شمده        آمموزی با مک کسمب مهمارت    کنند. مهارت می

کنمد و با مک رونمس شمغلی  اقترمادی و      ها را در رسمیدن بمه اهمداف امود یماری ممی      شود  پس آنافراد می

 .شودموسهه منابق انسانی کتور می

آمموز  الیمس امود را بتناسمد  در آینمده بما موزمه بمه  القمه امود            شود دان ها  با ک میآموزد مهارت

زمویی در زممان و هزینمه    ی  کنمد. ایمن کمار با مک صمرفه     شغل مورد نظر اود را پیدا کند و در آن حوزه فهال

شممود و در نهایمم  کتممور بممه شممود  هرینممین از نیممروی انسممانی و زمموان بممه درسممتی اسممتفاده مممیاو مممی

هما اسم .   همای آموزشمی بمرای انجمار مهمارت     مهارت آموزی نیمز فهالیم   .رسدپیترف  و رونس اقترادی می

شموند کمه بمرای چمه     کننمد و متوزمه ممی   های امود را کتم  ممی   ها  افراد استهدادبا آموزد صحیح مهارت

 .شغلی مناسب هستند


