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 چکیده:

بر  یمبتن آموزش وب، پایه بر آموزش انواع به موجود امکانات و استفاده نوع به توجه با و دارد ایگسترده دامنه لکترونیکیا آموزش

 یکردهایاز رو یکی. شوندمی میتلفن همراه تقس قیاز طر آموزش چنینهمهمراه و  تالیجیو ابزار د لیوسا قیاز طر آموزش انه،یرا

 بیترک توانمیموارد  نیاست که از ا آموزشرسانه در امر  کیاز  شیب کارگیریبه یبه معن یبیترک آموزش ،یکیالکترون آموزش یاصل

افزایش سرعت یادگیری ده نفر از  و راهکارهایحاضر با هدف بررسی  پژوهش .تحت وب اشاره کرد و ابزارهایمعلم  وسطت آموزش

الکترونیکی  آموزشو  آموزشی هایکلیپشهرستان میناب با استفاده از  ایو حرفهفنی  آموزشیمرکز  ایدکمهقارچ  ایحرفه کارآموزان

 نظرسنجیفرم  پر کردن صورتبهپژوهش  ایندر اطالعات  گردآوری و شیوهتحلیل  آن و رویکردکه مدل پژوهش کیفی  صورت گرفته

تولید  صورتبه آموزشمیت و  گوگل بستر تحت وب اسکای روم، وادوبی کانکت  افزارنرمدر رابطه با  نظرصاحبو مصاحبه با افراد 

گوگل  و اسکای روم بستر وادوبی کانکت  افزارنرمبوده که پس از بررسی به دلیل مشکالتی که واتساپ  افزارنرمو ارسال در  محتوا

 از پیش ساخته شده است آموزشی هایکلیپاستفاده از  کارآموزانممیت داشته به این نتیجه رسیدم که بهترین روش برای یادگیری 

 یدسترس ،آموزان کار یمختلف برا یهاافزارنرمکار با  آموزشبه  ازیعدم ن ازجملهکه داشتند  یخاص هایمزیت هاکلیپ ویدئو نیاکه 

 دیحجم کم و مجزا بودن هر مرحله از تول ،پخش هایدستگاهو ارسال به تمام  سازیذخیره تیقابل آنان به کالس، نیو آفال وقتتمام

 را دارد رو آوردم. روزشبانهساعات  تمامدر  و رفع ابهام ییو پاسخگو سؤالامکان  و اندشده بیقارچ ترک دیتول یواقع ریکه با تصاو

 

 فراگیران یریادگی محتوا، دیتول ،ایدکمه قارچ الکترونیکی، آموزش ،یپاندم واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

گسممترش،  در دانایی، و مدیریت و یادگیری یاددهیتحول در فرایند  اسممت که ضمممن و هوشمممندیمجازی یادگیری فعال  آموزش

صممنعت فناوری   هایپیشممرفتاز  گیریبهرهمجازی با  آموزش دارد. و محوریاسمماسممی   نقش ICTنمودن فرهنگی  و پایدارتعمیق 

و   به اعالم کارشممناسممان  و بنا رودمی در دنیای معاصممر به شمممار  آموزشممینوین توسممعه عدالت راهکارهای از  و ارتباطات اطالعات

سال   آوریفن متخصصان   ضای   آموزش 2020اطالعات تا    خواهد بود.در جهان  آموزشروش متعارف  الکترونیکمجازی مبتنی بر ف

سان    شنا سیله بهمیگویند یادگیری  کار اطالعات   توانمی آنکه در  آوردمی به وجودرا  ایزمینه (و ارتباطاتفاوا )فناوری اطالعات  و

ست موجود را  ست نه     یریادگی کرد یا تغییر داد. کارید صوالت جدید ا شده   بازگرداندندر این روش، تولید مح و  اطالعات دریافت 

امکان را به دانش   نیا بر پایه فناوری اطالعات، آموزش .شود میجدید برای مسائل پیدا   هایحلراهتغییر. در این نوع یادگیری  بدون

شجویان آموزان  شند  صورت بهکه  دهدمی و دان ستفاده کنند.    صورت بهاین ایده  و ازی فعاالنه و نوآورانه بیندی شترک ا و  دالوری ) م

درسی به    و مطالبانتقال مواد  ایرایانهپیشرفته   هایشیوه از  به معنای استفاده  تقریباًمجازی امروزه  آموزش (18صفحه   91 قربانی

شجویان ، دانش آموزان گیران ادی فرا گیران، ست تعریف   و دان صل تعریف   ذکرشده ا ست اما   آموزشدر ا امروزه   ازآنجاکهالکترونیکی ا

شیوه،  آموزشنوع غالب ارائه  صطالح را     ایرایانه هایروش این  ست اغلب این دو ا الکترونیکی به   آموزش برندمیهم به کار  جایبها

 اینترنت، شبکه  ،دیسک فشرده   ،رایانهاز  مبتنی بر فناوری اطالعات اعم آموزشی  هایو شیوه  های کاربردیافزارنرممجموع وسیعی از  

  العمرمادام صمممورتبه و مکانزمینه، در هر زمان  در هرو یادگیری را برای هر فرد  آموزشامکان  شمممود کهمیگفته  و غیر نترانتیا

  های دوره اجرای ازجمله  مختلفی دارد، کاربردهای  الکترونیکی  های آموزش (18 صمممفحه  1391 و قربانی دالوری سمممازد )می فراهم

شی  شکی،  هایآموزش مدرک،به  منجر آموز سالمت      ارتقاءعمومی برای  هایآموزش ان،بیمار آموزش مداوم برای کارکنان پز سطح 

الکترونیکی نسبت    هایآموزش (2 صفحه  88همکاران  و درگاهی) یعمل هایآموزشجهت  سازی و شبیه مکمل  هایآموزش جامعه،

  هایدورهبرای شمممرکت در  پرهزینه و موردبی ترددهایحذف  پذیریانعطافاسمممت.  ایعمدهسمممنتی دارای مزایای  هایآموزشبه 

شی  شمار   هاآن ترینمهماز  آموز شی  هایبرنامه اکثر .آیدمیبه  سرعت      آندر زمان نیاز به  توانمیالکترونیکی را  آموز ستفاده کرد  ا

سبت به  الکترونی آموزشفراگیری  صد بهبود   50 و حداقلشتر بوده  بی مراتببهسنتی   آموزشکی ن سرعت در را به دنبال خواهد   و 

 هایآموزش .بررسی مواد جدید بپردازند و بهشنایی دارند مطالعه نکرده آ هاآنمطالبی را که با  توانندمی هادورهاین  رانیفراگ داشت.

ست     و مکانالکترونیکی از متغیرهای زمان  ستقل ا صو  متن، صورت بهمطالب  وقتی وم دیگر نیاز   شود میارائه  و حرکت صدا  ،ریت

  هابرنامه گونهاینوسایلی است و در ضمن     در تولید چنین جوییصرفه که خود باعث  تاس  و قلمبا کاغذ  بردارییادداشت به  کمتری

 رانیکرونا در ا روسیو وعیشمم یامدهایپ تریناز بزرگ یکی (49صممفحه  90و نظری  و شممابیگی) از جذابیت بیشممتری برخوردارند.

را به   آموزش یلیتعط دیتهد نیا توانمی یطیشرا  نیچن در بوده. ایو حرفه یفن آموزشی  و دوره مدارس ،هادانشگاه  یلیتعط وجهان

صت  شرفت  یریادگی یبرا ییطال فر ستر   و پی سب   یمن فاطمه ذاکر کرد لیتبد یمجاز آموزشبر ب سانس فوقن و   ینتیز اهانیگ لی

شته  آموزش یمرب شاورز  هایر ستان م    ایو حرفه یفن آموزشمرکز  ایدکمهقارچ  دهندهپرورش یو مرب یک   سال  13با  نابیشهر

شته  یادیز کارآموزانکه تاکنون  ایدکمهپرورش قارچ  در حرفه کار عملیسابقه   سمت   شغل  ندگانیاز جو یادیز دتعداکه  امدا به 

صاحب  آورند یرو حرفه نیا سب  و  ستند  نهیزم در اینموفق  کارآفرینانیو  وکارک سمت   یانیکارجو شتر ی. به پرورش  آموزشکه به 
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سان  آورندمی یرو قارچ ستند که تما  یک دارند   نهیمز در این یدیتول بزرگ ایکوچک  هایکارگاهو احداث  ینیبه کارآفر و عالقه لیه

سالن تا    یاز زمان طراح حتماً زیحرفه ن نیرا دارند در ا یتخصص   یعمل آموزشمستلزم   دیتولۀ درزمینکه تمام مشاغل   طورهمانو 

 یحضور  آموزشی  هایکالسمنحوس کرونا  روسیو وعیبا ش  متأسفانه باشد.   یعمل صورت به مرحلهبهمرحله آموزش دیزمان کشت با 

لحظه مراحل از  هیکل یپرورش قارچ خوراک آموزشممیدر ادوار گذشممته در دوره  نکهیبا توجه به احال  .شممد لیتعط یعمل یو کارورز

و شور و    شد میبرگزار  آموزشی در کارگاه  کارآموزانو توسط خود   یعمل صورت بهبرداشت  تا مرحله  ورود کمپوست به داخل سالن  

  92 هایسال  یط) شد می وکارکسب  جادیبه ا براغ کارآموزو  شتر یهم ب یریادگی آن تبعبه بیشتر و  هادورهشرکت در   یبرا اقیاشت 

بنابراین محقق به دنبال  ؛ وجود ندارد یحضور صورتبه آموزشی هایدوره یکرونا امکان برگزار روسیو وعیبا ش متأسفانه ی( ول98 تا

ضوع   شد میاین مو سبی جهت برگزاری   ایدکمه قارچبرای پرورش  کارآموزانبه راغب بودن  با توجهکه  با   هایکارگاهراهکارهای منا

 را پیدا کند کرونا در شرایط ویروس و کاربردی مؤثر

ضع موجود   -2 صیف و شخیص تو سئله  و ت شرفت   هایآموزشبه  قبالًکه  طورهمان :م شاره کردم    فنّاوریمجازی و پی ا

  میناب شهرستان   ایحرفهفنی و  آموزشمرکز  مجموعه مجازی روی آوردند؛ آموزشحضوری دنیا به سمت    آموزش هایکانونهمه 

و نبود   کمبودها تمام مشمممکالت، باوجودشمممرایطی تعطیل شمممود  هیچدر  آموزشنباید  با شمممعار و مانیز از این قاعده عقب نماند 

 4که  مختلف استان شهرهایاز  کارآموزاننفر از  دهمجازی  آموزشزیرساخت مناسب و کافی نبودن تجربیات در این زمینه اقدام به 

اطراف  روستاهای  ساکن  هاآن نفر 2و  نفر ساکن شهرستان لنگه    کی ساکن شهرستان بندرعباس،    هاآننفر  3قشم،  ساکن  هاآننفر 

شتن    هاآننفر  9میناب هستند که   بودند   ایدکمه پرورش قارچ آموزشپیگیر یادگیری  مصرانه که  دیپلم نفر 1و مدرک لیسانس دا

ستر   ابتدا .را کردیم شنایی    زاربرگ تکانکیوباد افزارنرمکالس را تحت ب شت چند روز به دلیل عدم آ با   کارآموزانکردم که پس از گذ

شتن  و همچنینبود  نیازپیش هایآموزشمذکور که خود نیازمند  افزارنرم سرعت     ندا سی به اینترنت پر ستر صل که باعث قطع  د   و و

و   و تصویراینترنت زیاد و پیوسته نبودن صدا  مصرف و همچنینفارسی در تایپ   و همچنین پشتیبانی نکردن زبان  شد میشدن زیاد  

که با این   گرفتند تماس کارآموزان ؛ واسممتنوین منسمموش شممده  هایآموزشبرای  محور که و سممخنرانی محور بودن مطالب تئوری

و  طراحی کنم  نظرسنجی گرفتم فرم  و تصمیم  شود نمیمفید حاصل   و یادگیری شود میبه چیزهای دیگر پرت  هاآنشرایط حواس  

سنجی  کارآموزانم از شنهاد     بودند به دالیلی که در باال قید کردم افزارنرمبا این  آموزشانجام بدم که همگی مخالف  نظر سپس به پی

از نسخه تحت وب با گوشی هوشمند را داشت       آناسکای روم که امکان استفاده    افزارنرمبه  سرکار خانم اعتمادی کالس را  همکارم

عدم   به دلیل متأسممفانهکردم ولی  برگزارکالس را  ابتدایی داشممت افزارنرم آنمتعددی که  هایباگانتقال دادم و با تمام اختالالت و 

سرعت و ظرفیت کافی       شتن  سایت و ندا شتیبانی  س    ،پ ستر شتن به   ید بار مالی   آن هایهزینه باال بودن و کالسقبلی  هایچتندا

شت  شتن     زیادی به همراه دا ضایت یادگیری ندا ضیح دادم   در باالکه  طورهمان. کارآموزانبازهم ر سای که برای   اکثراًتو  آموزشک

  ؛ وشود نمیشغل   به منجر هاآموزش یادگیری درست صورت نگیرد   و تا آیندمی وکارکسب میان با هدف ایجاد  ایو حرفهسمت فنی  

کالس مجازی رو انتقال دادم به گوگل   سپس  را در یادگیری متوجه شدم.  کارآموزانتلفنی نارضایتی   تماس و با طراحی فرمی بازهم

که بتوانم هم   گشمممتممیهمین دلیل دنبال راهی  کرد بهنمی برطرفرا  کارآموزانم آموزشمممیبسمممتر تحت وب هم نیاز  و این میت

که میدانید روحیه معلم با دیدن نتیجه مثبت  طورهمانداشته باشم؛    آموزشوهم من تسلط کافی بر نحوه   یاد بگیرندخوب  کارآموز
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که کارشناس ارشد  مهندس هاشمی آقایقدیمی  کارآموزانیکی از  این مشکل از با رابطه  در .رودمیباال  انشدر امر یادگیری شاگرد 

شد می اطالعات آوریفنارتباطات و  صری     با صمعی ب شورت گرفتم و ایده تولید محتوای  شان به      م شمند را ای بر پایه تلفن همراه هو

صی دوره          ایحرفهفنی و  آموزش سازمان  .من دادند صو سه خ س شور در همان زمان با کمک یک مو مجازی از طریق  آموزشکل ک

ساپ به مربیان با موضوع تولید محتوا با گوشی هوشمند را        دوره دیده   آنکه در  هاییآموزشکرده بود. با  برگزارشبکه اجتماعی وات

شمی موفق به تولید نماهنگ   آقای گامبهگام هایکمکبودم و  ستر، افزارنرمپرورش قارچ بر پایه  شی آموزمهندس ها اچ  های کاین م

شات،  آی کیو، شدم که این   ویدئوپیکس آرت و  این  شتن   هاکلیپ ویدئوکنورتر  صی  هایمزیتبه دلیل دا شاره   آنبه  قبالًکه  خا ا

عوارض  :در گروه ارسال نموده شدهساخته  آموزشی هایکلیپو تشکیل دادم  واتساپهمین خاطر گروهی رو در  بهرو آوردم و  کردم

زیادی دارد زمانی که مطالب قوی   پیامدهای آموزشضمعیف   تیفیک .رانیفراگ یریادگیدر صمورت عددم  آمده  به وجود و پیامدهای

شود   ست   توانندنمی کارآموزانانتقال داده ن شد و     حتماً هاآموزشو ببیند  آموزشدر سب درامد با اعتماد   کارآموزانباید منجر به ک

شان  سبت به مرکز   خود ستان میناب    ایو حرفهفنی  آموزشرو ن ست   شهر شدن     دهندمیاز د شدن وبی انگیزه  سرد   کارآموزان. دل

جوامع در  و توسعهپیشرفت   شود می کارآموزان دلسرد شدن   و باعثمیفتد  جا .گراییو مدرک پایدار و اشتغال سبت به کسب درامد   ن

سانی خوب   هایسرمایه گروه  صاحب  دیدهآموزشان شد میمهارت  و  با دنیای   آموزشیعنی مرتبط کردن  ایو حرفهفنی  آموزش .با

  افراد، تیکفا زانیم کهاسممت  بهاییگرانمهارت گوهر  .باشممدمیمیزان بیکاری  و کاهشکار برای بهبود وضممعیت اشممتغال جوانان  

شورها  هاشرکت  شور به  کی شرفت یپ زانیم .سازد می زیمتما گریرا از همد و ک ست که در ن  هاییمهارتاندازه  ک سان  یرویا  آن یان

شور وجود دارد،  شور   لیتبد یعیمنابع طب هرچند ک ستگی  اما  شود میبه ثروت ک سان  یروین هایشای   داریپا یشرفتگ یپرا به  آن ،یان

  نیا و چنانچهبوده  ایو حرفه یفن هایآموزش ،یتوسممعه اقتصمماد  آن تبعبهو  یتوسممعه صممنعت  یاز ابزارها یکی .سممازندمی لیتبد

جوان  تیمشکالت جمع خصوصاً یعاجتما و یاز مشکالت اقتصاد یاریس ،درآیدبه مورد اجرا  و صنعت با توجه به بازار کار  هاآموزش

 (2 صفحه 1390 ارانکهم تابت نژاد و) خواهد نمود. حلو فعال کشور را 

 از یادگیری الکترونیکی برخوردارگروهای  اهداف پژوهش 

 دورافتاده مناطق در افراد ساکن و الکترونیکیمجازی  آموزشبررسی بهترین روش برای 

 جسمانی نقص دارای افراد فراگیران آموزشی نیازهای کردن برطرف

 مدرسه از افراد خارج وکارکسب اندازیراه جهت فراگیران به کمک

 و کارگران کارمندان زندگی شرایط بدترین در یادگیری

  (قرنطینه) زندگی شرایط بدترین در آموزش

  بیماری وجود شرایط در مجازی هایآموزش
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 شواهد یک ایمرحله اول  یاهداده گردآوری-3

 آوری اطالعات گردآوریروش 

 و غیرمستقیممستقیم  صورتبه کارآموزانمشاهده رفتار  -1

 یکیالکترون هایآموزش ۀدرزمین پژوهشیو  یمعتبر علم هایسایتمطالعه مقاالت در  -2

 یسرکار خانم فاطمه اعتماد نابیشهرستان م ایو حرفه یفن آموزشمرکز  آموزش مشورت با مسئول -3

 کشور ایو حرفهسازمان فنی  آوریفنمسئول دفتر توسعه  یموسو یعل دیس آقایمصاحبه با جناب  -4

 واحد میناب یدانشگاه آزاد اسالم کیزیاستاد ف (فیزیکدانشجوی دکترای ) نسب یطالب ذاکر آقایمشورت با جناب  -5

 افسر جنگ نرم استان هرمزگان و یمجاز یکارشناس فضا یحسن رنجبرمهندس  آقایمصاحبه با  -6

ضع موجود گفته       با توجه  صیف و ضیحاتی که در تو شنامه     به تو س شرایط در  هایشد پر سکونت  مورد  ادوبی  افزارو نرم محل 

متوجه  پاسخ دهند که  و خیربا بله  سؤاالت خواستم که به   هاآن و از در اختیار فراگیران قرار دادم امنوشته  و اسکای روم  کانکت

 گیردنمیصورت  درستیبه و یادگیری آموزش شبکه اینترنت نبود و افزارنرمشدم که به علت آشنا نبودن با بستر این دوتا 

 

 آورده شده است (ایدایرهگرفتم که نتیجه طبق )نمودار  کارآموزان هایپاسخمیانگین از  (1به پرسشنامه ) با توجه
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 است شده آورده (ایدایره نمودار) طبق نتیجه که گرفتم کارآموزان هایپاسخ از میانگین (2) پرسشنامه به با توجه

 پرسشنامه

است   ()گویه سؤال از  ایمجموعهکه  باشد میتحقیق پرسشنامه    هایدادهیکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب   

سخ که  سخ الزم را ارائه   هاآنبا مالحظه  دهندهپا سخ و این  دهدمیپا شکیل     موردنیاز هایداده هاپا شگر را ت . از طریق دهدمیپژوه

شنامه    هایسؤال  صفحه   1391،و همکارانسرمد  داد )را مورد ارزیابی قرار  کارآموزان عقاید و نگرش ،قیعال دانش، توانمیاین پرس

شته قارچ   کارآموزان( جهت آگاهی از دالیل عدم یادگیری 4 شرا  ایدکمهر ستفاده از   کرونا روسیو یپاندم طیدر  گوگل   افزارنرمبا ا

سکای روم برای     و کانکت و ادوبی میت ستر ا سش  هاآننفر از  10ب شکالت ذیل     اینامهپر شدم که م علت  طراحی کردم که متوجه 

 .باشدمینالین آ هایآموزشفراگیران در  یریادگیعدم مهم 

 آموزشمحور بودن  و سخنرانی آموزشبودن  طرفیک 7 یادگیرنده دهنده و ادی انیم یحضور نبودن تعامل لیبه دل 1

 مجازی در کالسفراگیران  حضور واقعیامکان عدم  8 ایرسانهنیاز فراگیران به برخورداری از سواد  2

 9 مذکور افزارنرمبا فضای سه  کارآموزانآشنا نبودن  3
 مذکور یهاافزارنرمنصب  یمناسب برا هوشمند ینداشتن گوش

 (کارآموزان)بعضی از 

 نبود امکانات کار عملی 10 پرسرعتنداشتن دسترسی به اینترنت  4

 آموزشبودن  محور تئوری 11 برای فراگیران وضوحبه و صدانبودن تصویر  5

 در شبکهاختالل  12 مجازی آموزش با سیستمعدم آشنایی فراگیران  6
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 نظرانو صاحبشناسان رکا مصاحبه با

 هاداده آوریجمعتکنیک بسیار مفیدی برای  تواندمی مصاحبه مصاحبه شامل پرسش یا بحث کردن موضوعات با افراد است. روش

راجع  رنجبریحسن  آقای طی تماسی تلفنی با 99 مهر 20( در تاریخ و همکاران زادهابراهیم ترجمه ،1945،و همکارانباشد )بلکستر 

در  موسوی آقای طی تماسی با جناب آبان 2تاریخ  در ؛ وتره صرفهبهو مجازی مناسب  هایآموزشهای برای افزارنرمچه  کهاینبه 

طالب ذاکری  آقایتلفنی که با  ماست و خانم اعتمادی با سرکارمهر  27تاریخ  که در ایجلسهو  آموزشی هایکلیپرابطه با ساخت 

 و الکترونیکی صحبت کردم هایآموزشدر  کارآموزانمانالین جهت یادگیری  آموزشدر رابطه با  آبان گرفتم 10 در تاریخنسب 

 :باشدمیرا یادداشت نمودم که به شرح زیر  هاآن هایصحبت

این بستر را برای  اتپیشه شدمی برگزارضمن خدمت خودش در بستر اسکای روم  هایکالس کهایناعتمادی با توجه به  سرکار خانم

و  ادوبی کانکت افزارنرم و معایبکارشناس فضای مجازی استان هرمزگان راجع به مزایا  حسن رنجبری آقای و جنابدادن  آموزش

 مصرف زیاد اینترنت- 3ادبی کانکت( ) پیتادر پشتیبانی نکردن زبان فارسی -2افزار نرمخارجی بودن -1روم چنین بیان کرد  اسکای

 تیقابل را دارند، کرد قابلیت نصب بر روی گوشی هوشمند های مذکور را چنین بیانافزارنرم و مزایایهزینه اشتراک  باال بودن-4

برای مدرس وجود دارد. جناب  آموزش سازیذخیره تیقابل (،ادوبی کانکتدارد )وجود  هاکالسبرای بحث در  کارآموزان بندیگروه

 موسوی آقایجناب د، پیشنهاد دادن آموزشزیاد برای  هایمؤلفه و داشتن آنگوگل میت را به دلیل رایگان بودن  ذاکری نسب آقای

 سازیذخیرهگفتن که قابلیت  آن و مزایایرابطه با معایب ر د گوشی هوشمند از پیش ساخته شده صحبت کردن وتولید محتوا با استفاده از 

 آیدمیهزینه اینترنت شخص نیز پایین  درنتیجه باشدمیکم  آنحجم  همچنین– باشدمی آندر طول شبانه قادر به استفاده از  کارآموز و -هست

 دارد آموزشبه  و نیاز باشدمی برزمان برای مدرس آموزشی هایکلیپساخت  آنمعایب  و از

 آموزشیای هدر کارگاه و شرکتیادگیری  ایعالقهبر عدم  مؤثررای از بین بردن عوامل ب :هاداده و تفسیر لیتحل تجزیه، -4

در نمودم.  گردآوریرا  هاآنخودم  و تجربه و مطالعهبا همکاران  گفتگو وجود دارد که بر اساس بحث و هایراه کارآموزانتوسط 

سپس  ترسیم نمودم قبالً را در نموداری هاآنتا معلول از بین برود که من  بیایندعواملی باید به وجود  هاحلراهدر اجرای  حقیقت

 ها را نوشتمافزارنرماز  هرکدام و معایبمزایا 

 ردیف ادوبی کانکت افزارنرممزایای  ادوبی کانکت افزارنرممعایب 

 1 باال بودن مصرف اینترنت دارد پرسرعتنیازمند اینترنت 

 2 هوشمند هایگوشینصب بر روی  و اساتیدبرای فراگیران  آموزشنیاز به 

 3 کالس توسط استاد سازیذخیره ذخیره نشدن مطالب برای فراگیران

 4 از کالس را دارد مندیبهره مکانی قابلیت یادگیری و در هر آموزشبودن  طرفیک

 5 )تایپ( عدم پشتیبانی از زبان فارسی آموزشتئوری بودن 

 6 و مدیرارسال پیام خصوصی بین کاربر  
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 7 ینتپاور پو و نمایشعکس یا فایل  بارگذاری 

 8 نالینآ آموزشجهت  و تصویریکنفرانس صوتی  

 9 فراگیران جهت مشارکت در کالس بندیگروهقابلیت  

 10 کنندگانشرکتو مدیریت کاربران  

 

 ردیف اسکای روم بستر تحت وبمزایای  اسکای روم بستر تحت وبمعایب 

 1 بدون نیاز به نصب یا افزونه اینترنت دو برابر مصرف کندی، قطعی و

 2 محیط فارسی با کاربری آسان (نفر 3زمان )هممحدودیت تصاویر 

 3 باشدمیسرورها داخل کشور  ذخیره نشدن مطالب برای فراگیران

 4 از کالس را دارد مندیبهره مکانی قابلیت یادگیری و در هر آموزشبودن  طرفیک

 5 چت فارسی آموزشتئوری بودن 

 

 ردیف گوگل میت افزارنرممزایای  گوگل میت افزارنرممعایب 

 1 باشدمیقابل استفاده  مرورگرها در تمام سرعت باال نیاز به اینترنت با

 2 کنفرانس ویدیویی نداردت خصوصی چ 

 3 قابلیت ضبط رویداد آموزشتئوری بودن 

 4 از کالس را دارد مندیبهره مکانی قابلیت یادگیری و در هر آموزشبودن  طرفیک

 5 مدیریت جلسه 

 6 باال و کیفیتجلسات با تعداد  برگزاری 

 

زیر جهت یادگیری بیشتر با  هایحلراهکه در باال نوشتم سپس  های مذکورافزارنرمهرکدام از  و منفیبا توجه به نکات مثبت  و

 الکترونیکی نوشتم هایآموزش هایکالس و شرکت در مجازی جهت استفاده بیشتر آموزش هاافزارنرماستفاده از 

 نالینهای آدر کالس ادوبی کانکت افزارنرماستفاده بهینه از  هایحلراه -1

  دهد آموزش کارآموزانمبه  فوق را افزارنرم اندازیراهاز مهندس هاشمی درخواست کردم که طریقه نصب 

 نت آغاز کردمیرا از روی پاور پو و تدریسمکردم با تصاویر واقعی  آمادهنت هر موضوع را یپاور پو 

  خواستم که در کالس مشارکت داشته باشند هاآن و ازرو فعال کردم  کارآموزانمیکروفن 
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  منزل استفاده کنند جهت جلوگیری از قطع و وصل شدن پرسرعتامکان از اینترنت  در صورتخواستم که  هاآناز 

 در بستر اسکای روم نهیاستفاده به حلراه  -2

 را راهنمایی کنه کارآموزانمخواستم که  ایشان و ازوارد کردم  مهندس هاشمی رو به کالس 

  کنند که  و احساسبه کالس فکر کنند  واقعاً راخواستم برای اینکه تمرکز بیشتری داشته باشند تایم کالس  کارآموزاناز

 سر کالس حضور دارند

 کنید شود رفعمی شانپرتیحواسرا که باعث  هر چیزی 

 خواستم که در کالس مشارکت داشته باشند هاآن و ازرو فعال کردم  کارآموزان کروفنیم 

 گوگل میتاز  نهیحل استفاده بهه  را -3

  د که سرعت اینترنت زیاد باشدی باشیجا کنندمیبا گوگل میت استفاده  بر آموزشکه خواستم اگر مکانی را  کارآموزاناز 

 مطالب رو ارائه دهند و تصویریرو روشن کنند  کماز کارآموزان خواستم که برای ارائه مطالب وب 

  توجه کنند شدهارائه هایمطلببا تمرکز بیشتر به 

 ًنطق برداری کنند حتما 

وجود  یاریبس هایروشبه هدفم  دنیرس یکامل متوجه شدم که برا یپس از بررس :برآن و نظارتجدید  حلراهاجرای -5

با اجرایی  توانستممییابی به هدفم که خیلی سریع دست برای روش 3 اما؛ دموفق شدن زین گهگاه هم استفاده کردن و گرانیدارد که د

 مدباشد استفاده کر ایجاد انگیزه در فراگیرانم باعث ؛ وبه بسیاری از عوامل دست پیدا کنم آن

دیگر  جاهایبه هاآنکالس مجازی ممکن است حواس  برگزاریمتوجه شده بودم که فراگیران در هنگام  چون :گرفتن بازخورد-1

انگیزه در  و ایجاد کارآموزانم عملکردبهترین روش برای بهبود  عنوانبهمنظم را  بازخورد ارائه یک مربی آنالین، عنوانبه. شودپرت 

 را فعالتوضیح دسترسی صوتی فراگیران  و برای دادممیکه پس از تدریس هر مبحث تمریناتی به فراگیران  گرفتم جدی هاآن

 ضیح دهندشفاف تو صورتبه که مطالب را خواستممی هاآنو از  کردممی

از  شدهارائهراجع به مطالب  خواستممی آها و از کردممی بندیگروهرا  کارآموزانم: الشچ و ایجادکردن فراگیران  بندیگروه-2

 صورته بههر گرو هایسرگروه و باباشد  آماده آنبرای ارائه  سرگروه عنوانبهنفر  و یککنند  آوریجمعمطالبی را  اینترنت و هاکتاب

 دنظر بدهن هاگروههرکدام از  شدهارائهکه راجع به مطالب  خواستممیها هبقیه سرگرو و از گرفتممیگروهی تماس تصویری 

 بازگو کنندکه مطالب روز قبل را  خواستممیفراگیران  بعد از روز از تدریس مطالب،پس : بازگو کردن مطالب-3

به توضیحاتی که در توصیف وضعیت موجود گفته شد ارزیابی دقیقی  با توجه: رآنب و نظارتجدید  حلراهاجرای -6

 رغبت و و ایجاد آموزشبرای باال بردن کیفیت  شدهارائه هایحلراه از بینشدم که  و متوجهانجام دادم  شدهآوریجمعاز اطالعات 

 ویدئو کنورتور آرت و کسیپ شات، نیا آی کیو، اچ کاین مستر، افزارهاینرم بر پایه آموزشی هایکلیپاز ساخت  کارآموزانمبین  هانگیز
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 و با سؤاالتخواستم که جواب  کارآموزان و ازرا طراحی نمودم  ایپرسشنامه سپس کنم. استفاده واتساپی هاگروهارسال در  شدم و

 پاسخ بدهند و خیربله 

 

 آورده شده است (ایدایرهطبق )نمودار  جهیگرفتم که نت کارآموزان هایپاسخاز  نیانگیم (3به پرسشنامه ) با توجه

علی یحیی  آقایمرکز جناب  و رئیستشکیل دادم واتساپ گروهی رو در  :مرحله دوم یا شواهد هایداده یگردآور .7

ار دادم الزم به ذکر است که را در گروه قر های مذکورافزارنرمساخته شده با  آموزشی هایکلیپزاده رو عضو گروه کردم و ویدئو 

 نظرسنجی و طبقبوده  ایدکمه قارچ (سالن تا برداشت برداشت )از طراحی پرورش و ساخته شده از تمام مراحل کشت و هایکلیپ

درصد  92متوجه شدم که ند که داده بود هایپاسخاستفاده از  و باگروه انجام دادم  در آن و ارسال آموزشی هایکلیپراجع به  قبالًکه 

متوجه شدم به دلیل عدم پوشش اینترنت  هاآنطی تماس تلفنی با د را بودن درصدی که ناراضی 8 رضایت کامل داشته و کارآموزاناز 

قرار اختیار  و در آموزشی هایدیسیمشکل داشتن که این مشکل هم از طریق تکثیر  هافیلمبه دانلود  پرسرعت در منطقه نسبت

 کارآموزان مندیرضایتکه از  و بازخوردی که با رئیس مرکز انجام دادم ایمصاحبه و طبقحل نموده  مشکلشان کارآموزان دادن

 ( اعالم کردنا)تولید محتو آموزشیخودش را نسبت به این شیوه  مندیرضایتمشاهده کردن 

از  تولید محتوا بر اساس آموزشبه شیوه  که نسبت ایپرسشنامهطبق : آناعتبار  و تعیین حلراهاجرای  یابیارز .8

 هر جلسههای که در بازخوردبه  با توجه پرسش از رئیس مرکز و و طرحاعالم کردم  قبالًانجام دادم با توجه به دالیلی که  کارآموزانم

 یوه تولید محتوا رضایت کامل داشتند.مجازی به ش از آموزش گرفتممی کارآموزاناز 
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 ردیف واتساپ کالس مجازی در برگزاریمزایای  معایب برگزاری کالس مجازی در وات ساپ

 1 ندارد آموزشنیاز به  شرکت کنند در کالس توانندمیکاربران محدودی 

 2 (8) ییویدیوکنفرانس  حجم باالی ترافیک اینترنت

 3 دسترسی آسان آموزشتئوری بودن 

 4 مدیریت کالس آموزشبودن  طرفیک

 5 کالس مدیریت وجود ندارد امکان ضبط ویدئو

 6  شودمیکاربر  پرتیحواسمزاحم باعث  هایپیامچون یک شبکه اجتماعی است وجود 

 

 فایل بخصوص برای مقاصد گوناگون مثل، و یاویدئو  و یا عکس .از متن ایمجموعه و تولیدایجاد  علم تولید محتوا عبارت است،

که  و کسانیان نظرصاحبکردن با  و صحبت کارآموزانمپرسشنامه توسط  هایبرگهبه پر کردن  توجه با .یابیبازار تبلیغات، آموزش

به دلیل داشتن امکانات کمتر نسبت واتساپ استفاده از  کهاینهای مذکور را داشتن متوجه شدم که با توجه به افزارنرمتجربه کافی از 

 کارآموزانآشنای که از قبل به  توجه و بارا ارائه داد  صیو خابهتر  و شنیداریانالین باید جذابیت بصری  آموزشهای افزارنرم بقیه به

دارند  سازیذخیره و قابل ماندگارارسالی  هایکلیپو  شودمیحجم کمتری اینترنت مصرف  کهاینتوجه به  و باداشتن  افزارنرمبا این 

 باشدمیاس نیاز کرد قابل استفاده احس کارآموزکه  هرزمانی و

 وات ساپ افزارنرماز  نهیاستفاده به حلراه

 تکرار کنند ادیرو ز یمبحث ای هر کلیپشود  هاآنمطالب ملکه ذهن  نکهیا یخواستم برا سپس از کارآموزانم  .1

 توجه نکنند هاپیامبه  تمام حواس خود را به کالس معطوف کنند و شودمیخواستم زمانی که کالس شروع  کارآموزانز ا .2

 نکنند ردوبدلدوستان بخوان در این تایم پیامی  و ازهمچنین اعالم کردم که تایم کالس رو استوری کنند  .3

 با دقترو  هاکلیپکه  خواستممی کارآموزانم و از کردممی طرفهیکدر کالس گروه رو  آموزشی هایکلیپارسال  بعد از .4

 که مطالب روز قبل را ارائه دهند خواستممی کارآموزانبعد با تماس تصویری از  و روزگوش دهند 

و عملکرد  هاحلراه، هابررسی پس از: برآن و نظارت دیجد حلراه یاجرا گیریو نتیجه اصالح تجدید،-9

که  باشدمیزمانی کاربردی  شودمیانالین استفاده  هایکالسهای که برای افزارنرمکه تمام  گرفت که: جهینت توانمی هاآن

 برای ؛ وتدریس استفاده کند هایشیوهنحوه احسنت از این  آموز بهمهارت  خود و در کشور وجود داشته باشد آن هایزیرساخت

شود  برگزارمذکور  افزارهاینرمکه بعضی از روزها کالس را در  صورتبدینتلفیقی صورت بگیرد  آموزشیادگیری بهتر، بهتر است که 

راجع به مزایا  قبالًکه  افزارهاینرمبه  با توجه و صورت پذیرد آموزشی هایکلیپویدئو  با ساخت توانمی مباحثعملی  هایو قسمت

کردم که  بندیاولویتبه ترتیب  کارآموزانیادگیری  و کیفیت نظرصاحبمصاحبه با افراد  و طبق شدتوضیح داده  هاآن و معایب

 فراگیرانم: آموزشبهترین شیوه برای 
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 (آموزشی هایکلیپتولید محتوای از پیش ساخته شده ) و ارسال واتساپ افزارنرماستفاده از  .1

 ادبی کانکت افزارنرماستفاده از . 4 استفاده از بستر اسکای روم. 3 استفاده از بستر میت .2

 منابع:

تاریخ در دانشگاه گام اول برای  آموزشمحتوای الکترونیکی در  کارکردارزیابی  (1397 دی )،هوشنگ خسرو بیگی، .1

 پیاپی) 10 شماره هجدهم سال انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامه، نقد محتوا هایبایستهشناسایی 

62) 

 علمیهیئت اعضای مجازی در یادگیری خالق دانشجویان آموزشنقش  (1390) محمد ،یقربان ،رایسم دالور، .2

 3: شماره ،2: دوره پزشکی، علوم در مجازی آموزش ای رشته میان مجله، بجنورد شهرستان هایدانشگاه

 پزشکی علوم هایرشته الکترونیکی در آموزش تطبیقی بررسی( 1388پاییز و زمستان ) همکاران و نیحس درگاهی، .3

 4و3) شماره 3 دوره( سالمت پیاورد) تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله ،منتخب کشورهای در

)،69-5 

 (1)6 ،ها  محدودیت و مزایا:مجازی آموزش"( 1390.)سمانه نظری، و فرزانه بیگی، شاه .4

، فصلنامه ی پژوهش و یادگیری در آموزشِ عالی، شماره یادگیری الکترونیکی و کاربردیمبانی نظری  ، محمد اتشک، .5

 .1386، 43ی 

 آگه نشر :تهران تحقیق در علوم رفتاری. هایروش (1391عباس ) ،بازرگان ،زهره سرمد، .6
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 :، آدرس اینترنتیآن هایمهارت اثربخشی و مدیریت بهبود راستای

http://pi.irantvto.ir/uploads/84_718_73_asib%20shenasi%200091.pdf 


