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 چکیده

الكترونيكی  هایرسانهمجازی داد. آموزش از طریق  فضای به را خود جای سنتی آموزش مراکز آموزشی، تعطيلی و کرونا ویروس شيوع با

 هایشبكهجدیدی همچون رایانه، اینترنت،  هایفناوری با ظهوردر یادگيری است.  وریبهرهیك نياز در جهت گسترش افزایش 

. که اندشده روروبهآموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی،  هایعرصهجدید و جدی در همه  هایچالشاجتماعی و...، جوامع بشری با 

الكترونيكی  هایرسانهکاربر در تمام جهان به  هاميليونعلمی و فناوری و دسترسی  هایعرصهچشمگير در  یهاشرفتيپبه  با توجه

به دليل کارکردها و تعامالت گسترده خود مورد توجه افراد زیادی قرار بگيرند و با گسترش  هارسانهمجازی باعث شده است که این 

 طوربهو  باشدنمیسنتی، پاسخگوی نيازهای روزافزون بشر  هایشيوهمرزهای دانش و فناوری و همچنين افزایش تقاضای آموزشی، 

 پاسخگوی این نيازها باشند. توانندمیو معایبشان،  الكترونيكی با تمام مزایا هاییادگيریمجازی و  هایآموزشحتم 

و روش  ساختاریافتهکه از طریق مصاحبه نيمه  باشدمینفر کارآموز کارگاه فناوری اطالعات  12جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 

دید نسبت به آموزش  انجام یافت. لذا با توجه به اهميت موضوع در این پژوهش سعی شده است با گسترش پدیدارشناسیپژوهش 

در ایام شيوع ویروس  هاآموزشاین نوع  هایچالشو  هافرصتو همچنين  هامحدودیتالكترونيكی، مزایا و  هاییادگيریمجازی و 

 برطرف و رساندن به حداقل برای مناسب هایبرنامه تدوین و راهكارها ارائه جهت در باشد امكان کمكی تا حدکرونا پرداخته شود و 

 مجازی. آموزش هایچالش کردن

  ت، رسانه الکترونیکی،و مشکال هاچالشآموزش مجازی،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
تحقيق پژوهش  ،معصومه غنيان مربی کارگاه فناوری اطالعات به همراه خانم تهمينه دوست محمدی مسئول آموزش مرکز جانباین

 .ایمدادهزیر را در آبان ماه سال جاری در کارگاه فناوری اطالعات انجام 

 جدی هایچالش با و هم ریخته به دنيا سراسر در البته و در کشور را اجتماعی ساختارهای تمام کرونا ویروس شيوع که روزها این در

 حوزه .اندشده ویروس این درگير دیگر هایحوزه تمام و گردشگری و ورزش تا گرفته صنعت و اقتصاد و فرهنگ از است کرده مواجه

آموزش  استمرار برای موجود راه از ممكن شكل هر به که کشوری هر در نظام آموزشی .نيست مستثنی قاعده این از نيز آموزش

 .کندمی استفاده

 در شده است و دنيا کشور گذاشته ایحرفهسازمان آموزش فنی و  عهده و توسعه آن بر آموزیمهارت نقش بيشترین حاضر، زمان در

 نوبۀبه این و دهدمی بشارت را کار کردن و زیستن نوین هایشيوهکه  است گرفته قرار ميكروالكترونيكی و اطالعاتی انقالب آستانۀ

 آموزش به حدود زیادی تا جدید هایفنّاوری پذیرش سرعت .آوردمی پدید آموزیمهارت و آموزشی نظام در را نيازهای جدیدی خود

 رشد عامل و باعث اثرگذاری این و گذاردمی جای رب انسانی منابع بر که اثری آموزش نقش .دارد بستگی کار نيروی مهارت سطوح و

 محققان، توجه مورد همواره که موضوعات مهمی از یكی ،توسعهدرحال کشورهای در ویژهبه اشتغال، اهميت به توجه با .است اقتصادی

 است که شده موجب موضوع این است. اشتغال توسعه برای مناسب و الزم هایآموزشارائه  دارد، قرار گذارانسياست و ریزان برنامه

 .گيرد قرار توسعهدرحال کشورهای اغلب کار در دستور ایحرفه و فنی هایآموزش گسترش دانشگاهی، و نظری هایآموزش کنار در

 روندهای با ایحرفه و فنی هایآموزش توسعۀ معنی که بدین است. کار بازار و آموزشی نظام بين رابطی ایحرفه و فنی هایآموزش

 پذیرش با احتمالی که تأثير سرعت و فنّاورانه تحول اثرات قبال در خصوصبه و دارد ارتباط تنگاتنگی کار بازار و اقتصاد عمومی

 افزایش تقاضای به خود نوبۀبه جدید هایفنّاوری روزافزون پذیرش و شدن مكانيزه .است حساس بسيار ،شودمی ایجاد آن اجتماعی

 .انجامدمی تخصصی کار

 با که است بوده شيوع کرونا در کشور مترتب براثر یادگيری-فرایندهای یاددهی و آموزش بر زیادی هاینشيب و فراز با توجه به

 و باشدنمیاین روزها  نيازهای پاسخگوی سنتی، هایشيوه تقاضای آموزشی، افزایش همچنين و فناوری و دانش مرزهای گسترش

 عصر باشند. در نيازها این پاسخگوی توانندمی معایبشان، و مزایا تمام با الكترونيكی هاییادگيری مجازی و هایآموزش حتم طوربه

 Choi H, 2003) است شده ایجاد آموزشی خأل برای پوشش موقعيت بهترین اینترنت و مجازی فضای از گيریبهره طبيعتاً حاضر

pp.359-363). 

 

 توصیف وضع موجود و تشخیص مسئله

 هایگزارشبر اساس  2020مارس  30در شهر ووهان چين )استان هوبی( تا  2019در دسامبر  19-در پی اعالم شيوع بيماری کووید 

و مدارس  هاآموزشگاهيل این بحران از شرکت در آموزان سراسر جهان به دل نفر از دانش ميليون صدششمعتبر بيش از یك ميليارد و 

 .اندنمودهمدارس خود را صادر  ایمنطقهجهان دستور تعطيلی کلی یا  سرتاسرکشور در  195. همچنين اندشدهمنع 
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، لغو مراسم مذهبی، قرنطينه خانگی، کاهش هادانشگاه اقدامات بهداشت عمومی مانند رعایت فاصله اجتماعی، تعطيلی مدارس و

نسبت به شيوع  المللیبيناز اقدامات مهم ملی و  فردی آموزش بهداشت عمومی هایکالس ساعت اداری کارکنان دولتی برگزاری

 کرونا است. بيماری

 سهيم اگر علمی گسترش مرزهای در تا دهد تطبيق دانش و علم سریع تغييرات با را خود بشر ،بایستمی وضعی، چنين در هرحالبه

 Frith) نيست. پذیرامكان آموزش، با جز مهم عقب نماند. این فنّاورانه تغييرات سریع سير این از و باشد همراه حداقل نيست، هم

KH, 2003, pp.350-358 & Kee CC ) درنوردیدن با که است دور راه از الكترونيكی هایآموزش راهكارها، تریناصلی از یكی 

 هاآموزش این .است کرده فراهم مكانی و زمان هر در همه متقاضيان برای را یادگيری شرایط تقریباً مكانی، و زمانی هایمحدودیت

 .دارد همراه به نيز تهدیداتی که نيست کتمان قابل اگرچه است؛ قرار داده دانش و علم روی جویندگان پيش در را نادری هایفرصت

(Bora UJ & Ahmed M,2013,pp. 9-12) به و دادن کاهش و معایب و تهدیدات با مقابله و آن هایمزیت افزایش با توانمی لذا 

 .فراهم کرد ترکاربردی و ترآسان ،ترساده ،ترمدرن ،ترجذاب پویاتر، ،ترسریع هرچه هایآموزش برای را شرایط آن، رساندن حداقل

 توانمی را آموزش این شيوه عوامل پيدایش از یكی گذاشت وجود عرصه به پا بيستم قرن دوم نيمه آغاز از دور راه از آموزش نظام

 ویدیو، از است ممكن روش این رایب. باشدمی بسيار متداول دور راه از یادگيری مدرن کشورهای در امروزه دانست. فناوری پيشرفت

 .(Graneheim UH &Lundman B, 2004, pp.105-112)شود استفاده با اینترنت مرتبط فنّاوری و الكترونيك پست رایانه،

 این .است شده آغاز ميالدی 1٧1٧ سال اول دهه غيرحضوری در آموزش .شودمی پذیرامكان اینترنت از وریبهره با دور راه از آموزش

 Ghorbani  &Delavar S)کرد پيدا گسترش فعاليتش ،شدهخالصه جزوه از طریق مدرن کشورهای در 1٨5٤ سال در آموزش نوع

M, 2001, pp.17-27). داشته آموزان علم آموزش در توجهیقابل رشد امروز تا و شد آغاز 1366 سال در دور راه از آموزش ایران در 

 آموزشی هایروشدر  تحول باعث پيشرفته آموزشی امكانات و ابزار کنار در اینترنت قبيل از گسترده ارتباطی هایظهور شبكهاست. 

 تحت نزدیك و دور فواصل از و مختلف نقاط را در علم جویندگان از وسيعی طيف بتوان تا است کرده فراهم را مكان این و است شده

 و درآورد اجرا مرحله به را تخصصی و علمی هایآموزش حضوری هایکالسدر  شرکت به نياز بدون و درآورد آموزشی شبكه پوشش

 الكترونيكی آموزشی آموزش عنوانبه آن از که E_LEARNING روش ترینپيشرفته از شودمی یاد مجازینوین  آموزشی روش این

. بردمی بهره غيره و دانش مدیریت اطالعاتی، هایبانك اینترنتی، شبكه نظير پيشرفته هایفناوری انواع از و است مطرح امروز دنيای در

 یكی به شدنتبدیل شرف در مجازی آموزش امروزه .شودمی ارائه خدمات الكترونيكی طریق از محتوای آموزشی آموزش، نوع این در

 .(Taşdemır M, 2011) است آموزشی هایروش ترینمهم از

یك  عنوانبهجدیدی در جهت امر یادگيری با ذینفعان موقعيتی را فراهم نمود تا از این بحران  هایائتالفشاهد  در چند ماه گذشته

استان سمنان، بستر مناسب  ایحرفهدر راستای تعطيلی آموزش حضوری موجب شد تا اداره کل آموزش فنی و  فرصت استفاده شود.

گردید. برای جلوگيری  اندازیراهترتيب سامانه آموزش مجازی اداره کل  نیبد آنالین و راه دور ایجاد نماید. صورتبهجهت آموزش 

 کامپيوتر برایوس به مهارت آموزان پيشنهاد گردید از اپليكيشن های تلفن همراه، تبلت، لپ تاب و از کاهش سرعت انتشار ویر

 آموزش استفاده نمایند. بدین ترتيب از آموزش مجازی برای پيشگيری از تعطيلی فرآیند یادگيری استفاده شد.
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 3260113مرکز برگزار گردد. لذا این دوره با کد پرتال  در Storyline افزارنرمتوليد و محتوا با  دوره ،شدهانجامبه نيازسنجی  با توجه

 افزارنرمآموزش مجازی استان با  کارآموز در پورتال و آموزش از طریق سامانه 12 نامثبتبا  03/09/1399 تا 10/0٨/1399از تاریخ 

adobe connect  باشدمیاجرا گردید. وضعيت کارآموزان به شرح جدول ذیل. 

 
 وضعیت کار آموزان کالس -1جدول 

 شاغل دانشجو کارجو

٤1.٧% 33.3% 25% 

 
 

 adobe connect افزارنرماجرای کالس با -1شکل 

 
 

 یا شواهد یک داده مرحله اول گردآوری
 است شده تالش اقدام پژوهی این در لذا .باشدمیارتباط چهره به چهره  عدم مجازی بستر در آموزش الكترونيكی اساسی چالش

 و مزایا به توجه با مربيان بخصوص و امر متوليان تا شود ارائه راهكارها و هاچالش مجازی، فضای بستر در مختلف آموزش هایشيوه

 از هدف بنابراین ؛باشند داشته اختيار در آموزش منظوربه شدهمطرح هایشيوه از تریبهينه استفاده امكان مختلف هایروش معایب

 .است آموزش جامع مهارت بر تأکيد با راهكارها و هاچالش کرونا دوران در آموزش هایشيوه بررسی حاضر تحقيق
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جدید و  حلراهاجرای -موقتی(جدید ) هایحلراهانتخاب  -هادادهو تفسیر  وتحلیلتجزیه

 نظارت بر آن

 Storyline افزارنرمتولید و محتوا با  مهارت آموزان در دوره آموزشی هایآموختهآموزشی از  هایشیوه ترینمهم-2جدول 

 روش:
 
 

کالس  هایارائه

در بستر سامانه 

مجازی از طریق 

ADOBE 

CONNECT 

 چالش

 ارتباط ، عدمو تصویر صدا کيفيت اختالل در و ضعف اینترنت ،پرجمعيت هایکالسبرای  بودن بخصوص برزمان

به  هاآن و تقویت آموزان از مهارت برخی ایزوله شدن ،و اینترنت فنّاوریبه  ازحدبيش وابستگی ه، چهر چهره به

 دیگر فراگيران در و رغبتی شوق ،و ضعيف الزم ریزیبرنامهبدون  هایارائه ،ایرایانه هایسيستمپای  در نشستن

 و مهارت آموزان کالس شده کالس دادن زمان هدر باعثو  انگيزندبرنمی ارائه حضوری و تحقيقات علمی برای انجام

 .دهندمیانجام  نامهگواهی خاطر کسب به صرفاًرا 

 مزایا

 کالس ایجاد در به مشارکت مهارت آموزان تشویق کالس و بودن فعال عملكرد مهارت آموزان، از اطمينان حصول

 مطالعات و هاپژوهشنتایج  هم و دهند بروز را خود هایشایستگی هم توانا که و مندعالقه برای دانشجویان فرصت

 برای کسب آمادگی و مهارت آموزان در نفساعتمادبه تیتقو :برای فرصتی جادیا .نمایند ارائه دیگران را به خود

 هایمهارت تقویت و سخنرانی اضطراب و استرس رفع ،روییکم بر آینده غلبه در و آموزش تدریس هایمهارت

 بخشی مختلف کسب هایموضوع در روز مطالب و ارائه درس کالس در و فعاليت شادابی و نشاط سخنوری تزریق

 قابل خوبیبه کاغذی -مداد هایآزمون که توسط شفاهی ارائه هایبر مهارت تأکيد با بخصوص و ترمپایان نمره از

 .غيره و منابع ،زمان هزینه، در جوییصرفه ،هر مكان و زمان هر در استفاده .ارزیابی نيست

 راهكار

 با و مطابق خوبیبه و باشد کوتاه مهارت آموز ارائه هر زمان پرجمعيت، هایدر کالس روش ایناز  استفاده منظوربه

 کارهای عملی، برای توضيح ازجمله موارد ضروری در صرفاً .ودش کنترل هاارائه شدهتعيين پيش از برنامه زمانی یك

 استفاده شخص مهارت آموز عملكرداز  اطمينان حصول و قبل جلسات توضيح تكاليف ،مسئله مراحل حل توضيح

 .استفاده شود هاروش از دیگر موارد سایر در شود و
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 Storyline افزارنرمتولید و محتوا با  مهارت آموزان در دوره آموزشی هایآموختهآموزشی از  هایشیوه ترینمهم-3جدول 

 روش:

پرسش و پاسخ شفاهی در 

حين تدریس از طریق 
ADOBE CONNECT 

 

 چالش
ایجاد (تصویر صدا کيفيت در اختالل اینترنت و ضعف پرجمعيت، هایکالس بخصوص برای بودن برزمان

دانش  دشوار ميان و ساده هایپرسشناعادالنه  توزیع، )محتوای آموزشی ارائه استاد برای تمرکز در اختالل

 و پایایی اعتبار عينيت، یادآوری مطالب ضعف و کردن فكر پاسخگویی، برای فرصت اندک آموزان

 مزایا

مهارت آموزان  و تشویق کالس بودن فوری فعال بازخوردى مهارت آموزان ارائه از عملكرد اطمينان حصول

 کشف اشتباهات امكان مهارت آموزان، و خستگی مربی و از یكنواختی یريجلوگ کالس، در به مشارکت

 در و اظهارنظر شاگردان و استدالل بيان قدرت تقویتمطالب،  صحت یادگيری از اطمينان مهارت آموزان و

 مكان، و هر زمان هر در کار استفاده محيط و واقعی زندگی هایموقعيتبا  زیاد شباهت ،حضور جمع

 .غيره و منابع زمان، هزینه، در جوییصرفه

 راهكار

 زبان به را شدهگفته مطالب یا پاسخ دهند سؤال به که کند ذکر را مهارت آموزان اسم برخی تصادفبه مربی

ارسال  بالفاصله بستر مجازی در و آنالین طریق چت از یا )صدا وصل بودن صورت در( توضيح دهند خود

را  کنندمی آمادگی اعالم سؤال از پس بالفاصله را که مندعالقه و اسامی مهارت آموزان داوطلب کنند مربی

 کند استفاده هاآن مشارکت از سایرینپاسخگویی  عدم در صورت و نماید یادداشت

 

 Storyline افزارنرمتولید و محتوا با  مهارت آموزان در دوره آموزشی هایآموختهآموزشی از  هایشیوه ترینمهم-4جدول 

 روش:

 مجموعه(الكترونيكی  کارپوشه

 حل کار عملی، دوره تكاليف

 ) غيره تمرین و

 چالش
مهارت  جایبه دیگری فرد است ممكن رصد پاسخگو امكان عدم-دوستان  سایر کپی از و تقلب امكان

زیاد  زمان صرفبه  نياز و پرجمعيت هایکالسبرای  بودن بخصوص برزمان -انجام دهد را آموز تكاليف

 مهارت آموزان به بازخورد و برای مطالعه مربی توسط

 مزایا

انجام  در مهارت آموزان شدن درگير-تكاليف انجام برای توسط مهارت آموزان کافی فرصت داشتن

و  تكاليف عميق یريادگی باشد، همراه استاد نظارت مناسب با اگر درسی بخصوص تكاليف و هافعاليت

 افزایش-مهارت آموزان  وسيعی از حجم برای مكان و هر زمان هر در استفاده درسی امكان هایفعاليت

 ،تفكر انتقادی افزایش انگيزه، شیافزا ،پذیریمسئوليت یادگيری،استقالل  خود، و مدیریت خود نظارتی

 از مهارت آموزان شناخت بيشتر ،العمرمادام به یادگيری مهارت آموزان تشویق و نفساعتمادبه افزایش

 .اشتباهات جرات پذیرش افزایش و اضطراب امتحان و استرس کاهش یادگيری، بر مؤثر عوامل محيطی

 .غيره و منابع ،زمان هزینه، در جوییصرفه ،هر مكان و زمان هر در استفاده

 راهكار

 ترمپایان در ترم تكاليف همه یكپارچه و ارسال درس جلسه برای مربی هر در مطالب کارپوشه ارسال

هر  در به مهارت آموزان شفاهی و بازخورد کتبی ارائه توسط مربی و مطالب مربی مربوطه، مطالعه برای

توسط  تكاليف از انجام اطمينان منظور حصولبه شفاهی و پاسخ پرسش از استفاده-ترمپایان در و جلسه

 مهارت آموز شخص
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 و تعیین اعتبار آن حلراهارزیابی اجرای 
 افزارنرمتوليد و محتوا با  مهارت آموزان در دوره آموزشی هایآموختهآموزشی از  هایشيوه ترینمهماطالعات زیر از جداول 

Storyline است. شدهاستخراج 

 2نتایج حاصله از استخراج اطالعات جدول شماره  -5جدول 

 ميزان درصد حاصله از راهكار پيشنهادی مخاطبين روش ردیف

1 

کالس در بستر سامانه مجازی از طریق  هایارائه
ADOBE CONNECT 

 %13 کارجویان

 %62 دانشجویان 2

 %25 شاغلين 3

 
 3حاصله از استخراج اطالعات جدول شماره نتایج  -6جدول 

 مخاطبين روش ردیف
ميزان درصد حاصله از راهكار 

 پيشنهادی

1 

پرسش و پاسخ شفاهی در حين تدریس از طریق 
ADOBE CONNECT 

 %30 کارجویان

 %3٨ دانشجویان 2

 %32 شاغلين 3

 4نتایج حاصله از استخراج اطالعات جدول شماره  -7جدول 

 مخاطبين روش ردیف
ميزان درصد حاصله از راهكار 

 پيشنهادی

1 

کار  دوره تكاليف مجموعه(الكترونيكی  کارپوشه

 ) غيره تمرین و حل عملی،

 %15 کارجویان

 %31 دانشجویان 2

 %5٤ شاغلين 3
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 گیرینتیجه
 نياز درواقع و روزانه نياز پژوهش آمد، این در آن شرح که مجازی عرصه در چه و حضوری عرصه در چه آموزشی انقالبات به توجه با

 گرفته الكترونيكی هاییادگيری گانهسه نمودهای از .شد و اثبات تائيد ازپيشبيش جدید، متدهای با ویژهبه یادگيری به بشر روزافزون

 که هاییچالش و هافرصت و شد مطرح مجازی هایآموزش برای که معایبی و مزایا و همچنين مجازی هاییادگيری درونی انقالب تا

 توانندمی حضوری هایآموزش کنار در مجازی هایآموزش که رساندمی نتيجه این به را ما کرد، ایجاد جهانی روی آموزش پيش

-یاددهی فرایندهای در است قرار که ایآموزشیمواد  و آموزش نوع به بسته ادعا این هرچند باشند داشته تریمناسب بسيار تأثيرات

 ،ترراحت ،ترسریع بسيار مجازی هایآموزش ،هایادگيری انواع از برای بعضی .بود خواهد نسبی شود واقع مورداستفاده یادگيری

 هایآموزش یادگيری،-یاددهی فرایندهای از دیگر بعضی برای اما بود خواهند مؤثرتر و ترعميق و همچنين خطرترکم ،ترهزینهکم

 به الزم موارد این در .مذکور نيستند فرایندهای از خاصی انواع مناسب بگویيم است بهتر و داشت نخواهند را الزم تأثيرات مجازی،

 قرار گيرند. مجازی هایآموزش کنار در حضوری هایآموزش که رسدمی نظر

 تواندمی آینده برای ریزیبرنامه و مجازی هایشبكه فضای بر مستمر و کارشناسانه نظارت و سازیفرهنگ و آموزش ،شودمیپيشنهاد 

 .باشد زمينه این در مجازی حوزه متصدیان و گذارانسياست برای اساسی پيشنهاد

بوده و همچنين  مؤثر کامالً در رشته فناوری اطالعات  adobe connect افزارنرماست اجرای آموزش مجازی با کمك  ذکرشایان

 .باشدمیکامل فراهم  طوربهامكان پرسش و پاسخ و ارائه تمرین توسط مهارت آموز 
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