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Abstract  
Due to the spread of Covid-19, countries almost the world over resort to closing 

schools and present the major challenge in teaching skill and workshop courses. 

The present study investigates the technical and vocational branches training 

strategies during the COVID-19 pandemic. This research, based on the purpose is 

applied research that has done by the qualitative method. The participants study 

included all training groups in technical and vocational branches in the education 

system of the South Khorasan of the 2020-2021 academic year. For this purpose, 

using purposive sampling method, 15 people were selected as participants. To 

collect the data, a semi-structured interview used.The validity of the measurement 

tool has confirmed through Coders agreement. Maxqda 10 software was used for 

data analysis. Data were analyzed and classified based on the Strauss and Corbin 

(1990) model in three consecutive steps and open, axial and selective coding 

techniques. The results of the research showed that the technical and vocational 

branches training strategies During the COVID-19 Pandemic, could be classified 

form of 5 factors (electronic content production, technical support, social factors, 

individual factors and classroom management), 12 components and 54 indicators. 

So; it can be concluded that effectiveness of online teaching skill and workshop 

courses requires better support for teachers in online learning environments and 

suggested that special attention be paid to the development of teachers' 

professions. Starting in February 2020, Education systems around the world have 

been impacted in an unprecedented manner and scope as a result of the rapid 

spread of COVID-19. In June of the same year, the Organization for Economic 

Co-operation and Development assumed that an intentional and effective 

education response, the COVID-19 pandemic is likely to generate the greatest 

disruption educational opportunity worldwide in a generation. In most, if not all 
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countries around the globe, schools have closed–often repeatedly–for 

considerable amounts of time in an effort to contain the spread of COVID-19 

Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations Children. 

Remote teaching and learning were implemented in many countries, with the 

mediums and methods of delivery determined by local conditions and resources. 

However, many schools also retained some face-to-face teaching and learning, 

typically with significant changes to regular school operations resulting from, for 

example, new hygiene and distancing regulations. At the peak of school closures 

in early April 2020, over 90% of the world’s school-aged learners were estimated 

to be affected. According to findings from the Survey on National Education 

Responses to COVID-19 School Closures by August 2020, on average across 108 

countries, students had missed approximately 10 weeks of in-person instruction. 

The COVID-19 pandemic worldwide has caused a swift change in the teaching 

and learning approaches giving way to a rise in using multimodal remote learning. 

The employment of multimodal approaches showed an inadequate capacity 

resulting in a lack of preparation in online instruction by many institutions. The 

disruption brought about by the COVID-19 pandemic in the education system 

affected almost 1.6 billion students in over 200 countries. Most higher education 

institutions returned to their respective campuses and selected students depending 

on the nature of their programmers in alert levels while other students continued 

with online teaching, learning, and assessment. Although online learning has been 

gaining traction as an alternative or to enrich in-person educational activities for 

some time, the COVID-19 pandemic accelerated the transition away from 

physical locations. But The COVID-19 pandemic disrupted education provision 

at an unprecedented scale, with education systems around the world being 

impacted by extended school closures and abrupt changes to normal school 

operations. In order to ensure learning continuity during the pandemic, education 

systems had to react fast, with very little time to prepare new distance learning 

measures and relatively few existing solutions immediately available. Countries 

were faced with the challenges presented by variations in, for example, students’ 

access to the internet, learning resources and digital devices the availability of 

parental or family support for students, and the familiarity of the teaching staff 

with approaches to remote teaching. In addition, schools were faced by new 

challenges regarding the monitoring of student learning when teaching and 

learning were disrupted by the pandemic measures.  As a first response, many 

education systems pushed the introduction of home-schooling programmers and 

remote learning, offered free online resources, delivered paper-based assignments 

to students’ homes, or used public TV and radio broadcasting channels to deliver 

education programmers.In this regard, the results of the investigations show that 

in Iran, due to the spread of Corona and the conflict in Iran's education system, in 

order to prevent the spread of the Covid-19 virus and the epidemic of more people 

in the society, the use of virtual education in all subjects and at all levels of 

education. Was considered. In this regard, Education launched a messaging 
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program called Shad (Student Education Network) and virtual education started 

working in the form of Student Education Network (Shad) with the messaging 

platform .The results of the surveys indicate that the theoretical courses are less 

affected by the challenges of virtual education, but from the virtual training, the 

workshop and practical courses are of a much lower quality. The present study 

investigates the technical and vocational branches training strategies during the 

COVID-19 pandemic. This research, based on the purpose is applied research that 

has done by the qualitative method. Therefore, the current research was conducted 

with the aim of investigating the strategies of teaching skill courses and workshops 

during the covid-19 epidemic period. For this purpose, using purposive sampling 

method, 15 people were selected as participants. To collect the data, a semi-

structured interview used. The interview questions relates to the provision and 

nature of support made available for schools, teachers, and students as well as, 

respondents’ perceptions of the availability of and use of support and relates to 

changes in the practical and organizational aspects of teaching and learning, such 

as the degree to which lessons were delivered remotely, the relative proportions 

of online or offline methods, and the provision of materials and resources to 

students and teachers. As well as teachers’ experiences of changes in the mode 

and frequency of communication with each other, their personal working 

environment, changes in the mode and frequency of assessments, the provision of 

feedback to students and their families, and perceptions of the quality of student 

learning. The research method used in this study components of Straus and 

Corbin’s (1990) grounded theory data coding technique. Techniques used for data 

collection and data analysis are based on the grounded theory method and include 

open, axial and selective coding to develop a hierarchical model.  Information and 

data, based initially on concepts in the literature, are gathered as open code 

through expert interviews with 15 head teachers from of the South Khorasan of 

the 2020-2021 academic year. Research data are classified and filtered by micro 

and macro categories and validated and edited to provide the final model. The 

findings showed that in the themes network, the concept of education strategist is 

an inclusive theme that describes the technical and vocational branches training 

strategies during the COVID-19 pandemic with 5 organizing themes (electronic 

content production, technical support, social factors, individual factors and 

classroom management) and 12 basic themes Explains. Therefore; it can be 

concluded that effectiveness of online teaching skill and workshop courses 

requires better support for teachers in online learning environments and suggested 

that special attention be paid to the development of teachers' professions. 

Keywords: Online training, workshop courses, skill courses, Covid-19,  

E-learning 
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 یریگهمهشناسایی راهبردهای آموزش دروس مهارتی و کارگاهی در دوره 

 91-کووید

 2محمد خوب چهره، *9هادی براتی

 چکیده

 و مهارتی شد و ارائه دروسجهان  یکشورهااکثر مدارس موجب تعطیلی  (91-دیکووویروس کرونا ) وعیش

دروس مهارتی و آموزش  راهبردهای یبررس هدف از پژوهش حاضر، کارگاهی را با چالش اساسی مواجه کرد.

شده انجام یفیروش ک که به یپژوهش بر اساس هدف، کاربرد است. 91 کووید یریگهمه دورهدر  کارگاهی

وپرورش آموزش یاو حرفه یفن یهاشاخه یآموزش یهاگروه هیپژوهش شامل کل اینکنندگان است. شرکت

 92هدفمند  یریگمنظور با استفاده از روش نمونه نیبد ند.بود 9811-9211 یلیدر سال تحص یخراسان جنوب

 استفاده شد. افتهیساختار مهیها از مصاحبه نداده یآورجمع یکننده انتخاب شدند. براعنوان شرکتنفر به

 MAXQDA10افزار ها از نرمداده وتحلیلبرای تجزیه شد. دییتأگذاران با توافق کد یریگابزار اندازه ییروا

متوالی در قالب کدهای باز، کدهای  گامسه( طی 9111ها بر اساس مدل استراوس و کوربین )و داده استفاده شد

دروس مهارتی و آموزش  ینشان داد که راهبردها هابندی شد. یافتهمحوری و کدهای انتخابی تحلیل و طبقه

 ،یفن تیحما ،یکیالکترون یمحتوا دیعامل )تول 2در قالب  توانیرا م 91-دیکوو یریگدر دوران همه کارگاهی

توان بنابراین؛ می کرد. یبندشاخص طبقه 22مؤلفه و  92کالس(،  تیریو مد یعوامل فرد ،یعوامل اجتماع

بهتر از معلمان در  تیمستلزم حما نیآنال یو کارگاه یمهارتآموزش دروس  یاثربخشنتیجه گرفت که 

 ویژه قرار گیرد. موردتوجهی معلمان احرفه سعهکه تو شودیمو پیشنهاد  است نیآنال یریادگی یهاطیمح

 ، یادگیری الکترونیکی91-برخط، دروس کارگاهی، دروس مهارتی، کووید آموزش ها:واژهکلید
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 مقدمه

ایران ایجاد کرده و باعث  ژهیوبهامروزه کرونا ویروس موجی از نگرانی و ترس را در سراسر جهان 

تجارت، سفر و همچنین آموزش در سراسر دنیا شده  ازجملهی افراد هاتیفعالاختالل در بسیاری از 

ترس از ابتال به این ویروس، باعث تعطیلی بسیاری از مراکز، . (Murdoch & French, 2020) است

و تقریباً در تمامی کشورهای جهان، موجب تعطیلی  (Liu et al., 2020) شدهنهادها، دانشگاه و مدارس 

به  کینزدو  (Elhaty et al., 2020 ،Hajizadeh, Azizi, & Keyhan) شده است هادانشگاهمدارس و 

در تمام را  یاگسترده راتییتغ وقرار داده  ریکشور تحت تأث 211از  شیآموز را در بدانش اردیلیم 9.2

مدارس پس از کاهش  ییبازگشادر نحوه  حتی (Nations, 2020) آموزانی دانشزندگ ابعاد

 (.Pokhrel & Chhetri, 2020) ایجاد کرده است هاتیمحدود

شده عمدتاً در بستر ، این است که امروزه آموزش از شکل سنتی خود خارجباشدیمآنچه مشهود 

 هایمیپارادا .(Reimers et al., 2020) شودصورت الکترونیکی ارائه میاینترنت و در فضای مجازی و به

 ،آموزش برخط از قبیل: برخط مختلف یهاپلتفرم قیاز طر آموزش تغییر کرده و آموزش و یادگیری

 طیآموزش در شرامعلمان،  و یآموزش ستمیس گردد وارائه می آموزش از راه دور و آموزش مداوم

نند که کار ک یستمیسبا و مجبور هستند  اندرفتهیبرخط مختلف پذ یهاپلتفرم قیرا از طر یاضطرار

 یاهتجرب ،برخط یریادگیبه  یسنت یریادگیاز  انتقال .ندارندی الزم را آمادگبرای کار کردن با آن 

 رغمیعل با آن سازگار شوند. دیها باکه آن، شودیممعلمان محسوب و  دانش آموزان یکامالً متفاوت برا

 ،هامپلتفراین  استفاده از ،کرده جادیا آموزاندانشمعلمان و  یبرااین تغییر پارادایم، که  ییهاچالش

 (.Pokhrel & Chhetri, 2020) شودیممحسوب  یجهان یریگهمهپیشگیری از  یبرا ییدارو نوش

 سرعتجلوگیری از  یتمام تالش خود را برا و کارکنان بخش سالمت کشورها، هادولت کهیدرحال

 ،دوران سخت نیدر تالش هستند تا در ا یآموزش یهاستمیس ،رندیگیم به کار ویروس نیا وعیش

ی هاشبکهاستفاده از بنابراین؛  .(Spiteri, 2021)دهنددانش آموزان ارائه  همه یبرا ی راتیفیآموزش باک

ی نوین عصر دیجیتال همواره روبه گسترش است و در هایفناورعنوان یکی از اجتماعی مجازی به

و مای  2، لینکدین8، توییتر2، نینگ9بوکهای اجتماعی مختلفی از قبیل: فیسشبکهحال حاضر، 

عالوه بر سرگرمی برای اهداف  3اینستاگرامو  7، تلگرام2واتساپ، (Lim & Richardson, 2016) 2اسپیس

ی هایبررسدر این راستا، نتایج  .(Manasijevic et al., 2016)شوند آموزشی مختلف نیز استفاده می

                                                      
1. Facebook 

2. Ning 
3. Twitter 

4. LinkedIn 

5. Myspace 
6. WhatsApp 

7. Telegram 

8. Instagram 
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ایران،  رشوپروآموزشبیانگر این است که در ایران با توجه به شیوع کرونا و درگیری سیستم  شدهانجام

ی بیشتر افراد جامعه، استفاده از آموزش ریگهمهو  91-جلوگیری از شیوع ویروس کووید منظوربه

، مجازی در همه دروس و در تمامی مقاطع تحصیلی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا

ی کرد و اندازراهی تحت عنوان شاد )شبکه آموزش دانش آموزان( رسانامیپبرنامه  وپرورشآموزش

 رسان شروع به کار کردآموزان )شاد( با پلتفرم پیامشبکه آموزشی دانشآموزش مجازی در قالب 

(BirghiFard et al., 2021.)  

مزایای قرنطینه در پیشگیری از گسترش هر چه بیشتر ویروس کرونا و کاهش موارد ابتال  باوجود

بیانگر  هاپژوهشنتایج  (Qiu et al., 2020افراد )در  ریوممرگی درمان و هانهیهزو متعاقب آن کاهش 

 تنهاهنبه دلیل شیوع بیماری کرونا،  آموزاندانشاین است که تعطیلی مدارس و قرنطینه کردن خانگی 

 یقطع رابطه حضوراست؛ بلکه سبب  گذاشته ریتأث آموزاندانشروی سالمت جسمی و روانی 

و  یمجاز یبا فضا شتریآموزش در خانه و انس ب یریتمرکز بر فراگ ها،یآموز با معلم و همکالسدانش

 (.(Shahyad & Mohammadi, 2021 ی شده استمختلف اجتماع یهاشبکه

 ،یلیتحص یبازده کهییازآنجا یمجاز بیانگر این است که آموزش شدهانجامهای نتایج پژوهش 

ش کارآمد و اثربخ ،بخشدیمعلمان را بهبود م یکالس رفتار و سیآنان، عملکرد، تدر یآموزش تیفعال

 72است که  دهیحاصل گرد جهینت نیشده اانجام قاتیچراکه بر اساس تحق (Afzal, 2021) است

 97نها و ت ردیگیانجام م یینایحس ب لهیوسو به رییو تصو داریید لیوسا قیطر از رییادگدرصد ی

ی اما نکتها (Amarloo, 2021) ردیگیم انجامی صوت لیو وسا ییحس شنوا قیاز طر رییگاددرصد ی

خصوص در و بهآموزشی  یهادر نظاماین نوع آموزش است که  نیوجود دارد افضای مجازی در  که

 .بیشتر برای دروس نظری مؤثر است آموزاندانشمیان 

ارائه محتوای  هایروشدر این خصوص بیانگر این است که  (Moghaddam, 2021) نتایج پژوهش

شامل گفتار، متون دیداری و شنیداری،  هاروشهر درس عملی تا حدی مشابه دروس نظری است. این 

س . برای درواستارائه لینک منابع، بازدید علمی، تمرین، کار با مواد و ابزار در کارگاه یا آزمایشگاه 

، آموزش از راه دور با مشکالت و مسائل مهمی مواجه باشندیمعملی که مستلزم استفاده از مواد و ابزار 

 حسی و فیزیکی تجربه شوند، صورتبهی در انجام عملیاتی که باید آموزش و یادگیر چراکه. گرددمی

 .ابدییمکیفیت یادگیری کاهش  جهیدرنتنیست و  ریپذامکانبا رایانه و از راه دور 

بیانگر این است که امتحان حضوری، امتحان کتبی مجازی،  (Rezaei, 2021) نتایج پژوهش 

ی مجازی، کارپوشه الکترونیکی و ارزشیابی هاارائهامتحان شفاهی مجازی، پرسش و پاسخ شفاهی، 

ت الزم اس و شودیمی ارزشیابی دروس عملی محسوب هاوهیش نیترمهم عنوانبهتلفیقی( چندگانه )

ی اهآموختهتلفیقی( برای ارزشیابی )چندگانه  هایروشدر دروس عملی متناسب با محتوا و اهداف از 

 ای بدون برنامه و صورت برخطبه یعمل یهادوره سیتدراست که  فراگیران استفاده شود. واقعیت این
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 یدرواقع، تفاوت آشکارشده و  آموزشی ها و مؤسساتدانشگاه یبرا زیادی یهاچالش ی، موجبکار عمل

 یخالقانه برا و مختلف یکردهایرو افتنی نیوجود دارد، بنابرا یو عمل یدروس نظر تیماه نیب

 (.Zhu, 2010) است یضرورامری  یکیآموزش الکترون تیفیاز ک نانیاطم

های مجازی در بیانگر این است که ارائه دروس عملی در آموزش هایبررسدر این زمینه نتایج 

های عملی دروس اهمیت زیادی در پیوند نظریه و عمل داشته فعالیتصورتی اثربخش خواهد بود که 

آموزان از طریق کند. دانشآموزان را تقویت های تحصیلی و عملی دانشباشند و این ارتباط مهارت

، تجارب کردندیمتوانند بیش از آنکه در کالس درس تجربه های عملی و آزمایشگاهی، میکالس

آموزان را های دانشتوانند مهارتهای عملی می، دورهدرواقعکسب کنند. مرتبط در این زمینه را 

ی دروس عملی رحضوریغآموزش . (Elhaty et al., 2020) بگذاردها تأثیر توسعه داده و بر نگرش آن

صورت برخط و بدون برنامه یا کار عملی، ی علمی مانند پزشکی، مهندسی بههارشته در بسیاری از

افرادی که در این  کهیدرحالها و مؤسسات آموزشی ایجاد کرده های زیادی را برای دانشگاهچالش

های توانند بدون کسب مهارتآموزان نمیدارند و دانش نیاز به کار میدانی کنندیمتحصیل  هارشته

 نیر ااکث و از طرف دیگر؛ التحصیل شده و به بازار کار بپیوندندخود فارغ ندهیآحرفه  کلیدی برای

 (.Zhu, 2010) رندیبگ ادی دیآموزان باکه دانش هایی استمهارت ریسا ی برای یادگیریازینشیها پدوره

ی آموزش مجازی هاچالش ریکمتر تحت تأث ینظر یها، دورهبیانگر این است که هایبررسنتایج 

 یمانع آشکار یعمل یهاو دوره یشگاهیآزما های، کارکهیدرحال .(Sun et al., 2020) است قرارگرفته

بنابراین؛ ازآنجاکه آموزش دروس مهارتی و کارگاهی نیاز . شودیممحسوب  یکیالکترون یریادگی یبرا

ی هانیماشبه حضور فیزیکی هنرجو، تعامل بین هنرجو و هنرآموز و انجام فعالیت عملی با ابزارآالت و 

، های مختلفبه علت تعطیلی مختلف در کارگاه دارد و این نوع آموزش سنتی در دوران شیوع ویروس

شود، ضرورت صورت مجازی و از راه دور تدریس میناچار بهوع دروس بهتغییر کرده و آموزش این ن

گرفته و راهبردهایی برای افزایش کیفیت آموزش دروس عملی و مهارتی تحقیقات انجام دارد این نوع

 ارائه شود.

 شدهانجامهای همه پژوهش باًیتقربیانگر این است که  شدهانجامهای نتایج بررسی ،در این زمینه

منسجم و هدفمند بر روی دروس عملی و  طوربهای که و مطالعه متمرکزشدهبر روی دروس نظری 

این موضوع در قالب  رو؛باشد، وجود ندارد. ازاین شدهانجاممهارتی در سطح استان خراسان جنوبی 

و پژوهش حاضر، در  شدهاعالماستان خراسان جنوبی  وپرورشآموزشفراخوان نیازهای پژوهشی 

اصلی پژوهش حاضر، این است  سؤال است. بر این اساس؛ شدهانجامراستای پاسخ به این نیاز پژوهشی 

 ست؟یچ 91کووید  گیریدر دوران همه بهبود ارائه دروس کارگاهی و عملی راهبردهای نیترمهمکه 
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 یشناسروش

نجام ا مندنظامو روش  9های کیفی است که بر اساس نظریه داده بنیادپژوهش حاضر، در ذیل پژوهش

ش وپرورآموزشای و کاردانش های آموزشی فنی حرفهگروه کنندگان پژوهش شامل کلیهمشارکت. شد

های آموزشی سرگروهاز نفر  92ی هدفمند، ریگنمونهبا استفاده از روش  بودند که استان خراسان جنوبی

وزش دروس مهارتی و کارگاهی داشتند، نحوه آمکه دارای شناخت کافی از  ای و کاردانشفنی و حرفه

باع تا هنگام حصول اش های آموزشیسرگروهفرآیند مصاحبه با و  انتخاب شدند کنندهمشارکت عنوانبه

 نظری ادامه پیدا کرد.

با یک نفر شروع شد و فرایند انجام مصاحبه در  افتهینیمه ساختاربدین منظور، در ابتدا مصاحبه 

نفر دیگر نیز ادامه  2به اشباع نظری رسید که برای اطمینان بیشتر فرایند مصاحبه با  98مصاحبه 

برخی موارد هم  در وصورت صوتی به هاداده ،شوندگان اجـازه دادنـددر مواردی که مصاحبهپیدا کرد. 

در قالـب  یهاپس از انجام هر مصاحبه، دادهگردید. ضبط ثبت و  یبردارادداشتی از طریق هاداده

صورت گرفت. در مصاحبه  92و عمل کدگذاری برای گردید  8مکس کیودا افزاروارد نرم 2ورد ـلیفا

ان شوندگها به مصاحبهگیری، نتایج کدگذاریاطمینان از قابلیت اعتبار ابزار اندازه منظوربهادامه 

یر؟ ها بود یا ختأیید کنند که آیا نتایج کدگذاری، همان چیزی است که مقصود آنها گزارش شد تا آن

 لذا در این مرحله تعدادی از کدها حذف و تعدادی دیگر تغییر نام پیدا کرد.

ی گروه صورتبه هامصاحبهگیری، بررسی قابلیت اطمینان ابزار اندازه منظوربهدر این پژوهش؛ 

متن مصاحبه در  ادداشتحضور یافت و عالوه بر ی گرمصاحبهانجام شد و در هر مصاحبه حداقل دو 

ها سپس متن پیاده شده مصاحبه متن مصاحبه ثبت و ضبط گردید. شوندهمصاحبهصورت موافقت 

 .ی قرار گرفتموردبررسی شده و برای اطمینان از موضوع، چندین بار اصل فایل مصاحبه کدگذار

ای با حضورِ تیم پژوهشی تعدیل شد و اصالحات ی پژوهش، طی جلسههادادهدرنهایت قابلیت تأیید 

 اضر،ح پژوهش در شدهانجامی هامصاحبهی اطمینان از قابلیت پایایی برا صورت گرفت. همچنین؛ الزم

 است. هشدگزارش 9شد که نتایج در جدول  استفاده برای کدگذار دو توافق بین روش پایایی از

 رانکدگذا نیب یی توافقایپا. مقدار درصد 9جدول 

 پایایی بین دو کدگذار تعداد توافقات تعداد کدها کد مصاحبه ردیف

9 99 27 98 12/1 

2 91 88 92 11/1 

8 98 22 99 33/1 

 19/1 81 32 جمع

                                                      
1. Grounded theory 

2. word 

3. MAXQDA 
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 بیشتر 21/1از  که چون این مقدار شدهگزارش %19مقدار پایایی بین دو کدگذار  9طبق جدول 

الزم  گیری پژوهش از قابلیت اعتمادگفت که ابزار اندازه توانیم (Kvale, 1994:240) شدهگزارش

کرد ( کار تحلیل را آغاز 9111. در ادامه پژوهشگر بر اساس مدل استراوس و کوربین )استبرخوردار 

ی بندمتوالی در قالب کدهای باز، کدهای محوری و کدهای انتخابی تحلیل و طبقه گامسهدر  هاو داده

های کیفی پژوهش، فهرستی از راهکارهای آموزش داده لیوتحلهیتجزشد. بر اساس نتایج حاصل از 

 دروس مهارتی و کارگاهی شناسایی شدند.

 هاافتهی

 989 شناساییمنجر به  یطی چند مرحله کدگذار افتهینیمه ساختار یهانتایج حاصل از مصاحبه

 ؛در گام دوم استخراج شد. کدباز 22که درنهایت بعد از ادغام کدهای تکراری،  گردید کد پایه تکراری

زیر  2 که نتایج در جدول شدند یبنددستهمحوری  کد 92 قالبدر و  شدهییشناسا کدهای محوری

 :شده استگزارش

 دروس مهارتی و کارگاهی . راهبردهای آموزش2 جدول

 مضامین کد محوری کد گزینشی

ی
ی الکترونیک

تولید محتوا
 

تولید محتوای آموزشی 

و  هاسازمانتوسط سایر 

خارج از  مؤسسات

 وپرورشآموزش

 ایتولید محتوا در دروس مهارتی توسط مرکز فنی و حرفه

ای برای تولید وپرورش با سازمان فنی و حرفههمکاری آموزش

 محتوا در دروس عملی و مهارتی

 ای مختلف برای آموزش دروس عملیاستفاده از مراکز فنی و حرفه

ای برای انجام های تخصصی سازمان فنی و حرفهاختصاص دوره

 کارورزی

 سازیآموزش دروس از طریق شبیه

تولید محتوای آموزشی 

 وپرورشآموزشداخل 

 برای موضوعات مختلف تولید محتوای عملی توسط هنرآموز

 های مختلفای با فرمتتولید محتواهای چندرسانه

 پشتیبانی برای آموزش محتوا در صورت بروز مشکل یادگیری

 زیرنویس کردن محتواهای خارجی و استفاده در تدریس

صورت تیمی در مدارس توسط ایجاد فضای تولید محتوا به

 وپرورشآموزش

در اختیار قرار دادن امکانات و فضای مناسب برای تولید محتوا 

 آموزدانشتوسط معلم و 

 صداگذاری روی محتوای کتب درسی

 آموزان و اشتراک گذاشتن آنتهیه فیلم از تولیدات دانش 

ت و 
حمای

ی
ی فن

پشتیبان
 

تجهیزات و امکانات 

 هوشمند

 ی مدارسهوشمند ساز

صورت امانی به امکانات فضای مجازی بهدر اختیار قرار دادن 

 آموزاندانش
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 مضامین کد محوری کد گزینشی

 کاهش هزینه ارسال اطالعات از طریق فضای مجازی زیرساخت و اینترنت

 افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت

 امکان ارسال اطالعات با حجم زیاد

 شهری و روستایینقاط فراهم ساختن زیرساخت اینترنت در تمام 

ی
ل اجتماع

عوام
 

 جدی گرفتن فضای مجازی توسط والدین خانواده

 تقویت سطح سواد و توان مالی خانواده

 آموزانکنترل و نظارت اولیای دانش

پیگیری و ارتباط مستمر والدین با مدرسه جهت دریافت گزارش 

 تحصیلی

 ارتباطات انسانی

 

 

 

 افزار آموزشیوجود فضای تعاملی در نرم

 بین والدین و معلمانتعامل متقابل 

 آموزبازخورد معلم نسبت به یادگیری دانش

 منعطف کردن ارتباطات

ی
ل فرد

عوام
 انگیزه الزم برای شرکت در کالس مجازی آموز و معلمدانش 

 های دانش الزم جهت شرکت در آموزش مجازیداشتن حداقل

 افزارهای کاربردیآشنایی و شناخت از نرم

 افراد برتر در آموزش مجازیتشویق 

س
س در

ت کال
مدیر

 

 ارائه محتوا و انجام فعالیت عملی و مهارتی همراه با فیلم تکالیف و فعالیت

انجام فعالیت عملی با هماهنگی هنرآموز و تهیه مستند از فعالیت 

 شدهانجام

 ارائه گزارش نحوه انجام فعالیت درسی به هنرآموز

ت صورصورت انفرادی در کارگاه بهو مهارتی بهانجام فعالیت عملی 

 حضوری

 صورت کارورزی در محیط کار غیر از مدرسهانجام کار به

 صورت مجازیهای مجازی و انجام فعالیت بهشرکت در کارگاه

 مسئله محور بودن روش تدریس یادگیری -روش یاددهی

 صورت مجازیارائه بخشی از دروس کارگاهی عملی به

 های مجازیها و کارگاهاستفاده از آزمایشگاه

برگزاری کارگاه با تعداد کم و حفظ فاصله در تابستان یا بین دو 

 نیمسال

 آموزش گروهی در فضای مجازی

 بدون محدودیت زمانی شدههیتهدسترسی به محتوای  نحوه مشارکت

 جلوگیری از ازدحامها برای بندی متنوع کالسریزی و زمانبرنامه
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 مضامین کد محوری کد گزینشی

صورت متوالی برگزاری دروس عملی و مهارتی در مدت چند روز به

 و پیوسته

 آموز با تعداد کمکاهش زمان حضور دانش

 پرهیز از تجمع ساعات کاری دروس عملی و مهارتی

 نفر 7تا  8های در نظر گرفتن ظرفیت کالس در گروه

صورت عملی با رعایت مهارتی بهبرگزاری آزمون دروس عملی و 

 گذاری اجتماعیهای بهداشتی و فاصلهپروتکل

 های بهداشتی در کالس حضوریرعایت فاصله فیزیکی و پروتکل

 ضدعفونی تجهیزات مورداستفاده هنرجویان قبل و بعد از حضور

صورت برگزاری آزمون بخش کتبی دروس عملی و مهارتی به ارزشیابی

 برخط مجازی و

های در سطح کاربرد و تحلیل و درک و فهم برای استفاده از آزمون

 دروس عملی و مهارتی

هنرآموزان در  ابیحضوروغحساسیت، نظارت و پی گیری 

 های مجازیکالس

بیانگر این است که راهبردهای آموزش دروس عملی و  2ها در جدول نتایج حاصل از تحلیل داده

کد گزینشی )تولید محتوای الکترونیکی،  2کنندگان پژوهش در قالب مهارتی را بر اساس نظر مشارکت

ه ک شدهیبندطبقهحمایت و پشتیبانی فنی، عوامل اجتماعی، عوامل فردی و مدیریت کالس درس( 

 افزاردر این پژوهش، نتایج تحلیل گرافیکی نرم شدهییشناسادرک بهتر راهبردهای آموزشی  منظوربه

 است. شدهارائه  9در قالب شکل 
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 راهبردهای آموزش دروس مهارتی و کارگاهی .9شکل 

 گیریبحث و نتیجه

گیری شناسایی راهکارهای آموزش دروس مهارتی و کارگاهی در دوره همه منظوربهپژوهش حاضر، 

 صورتبهانجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این بود که آموزش دروس عملی که  91-ویروس کووید

. چراکه آموزش و یادگیری در انجام استی متعددی روبرو هاچالشمجازی امری دشوار است و با 

ت و پذیر نیسی و فیزیکی تجربه شوند، با رایانه و از راه دور امکانصورت حسعملیاتی که باید به

آموزش آن دسته از دروس عملی هم که در فضای  شود.درنتیجه باعث کاهش کیفیت یادگیری می

الزمه  کهیدرحالها و تجهیزات الزم برای یادگیرنده را ندارد، پذیر است، زیرساختمجازی امکان

سازی در ها و تجهیزات الزم برای یادگیرنده و فرهنگهم آوردن زیرساختموفقیت آموزش مجازی فرا

ها و تجهیزات الزم ها بیانگر این است که زیرساختجهت پذیرش آموزش مجازی است. نتایج بررسی

برای آموزش برخط در بسیاری از کشورها برای ارائه دروس عملی مهیا نبوده و شیوه برخورد مدیران 

 وضوع متفاوت بوده است.آموزشی با این م

شیوع ویروس و  جهیمختلف آموزش عالی درنت یهادرباره کلیه اثرات و جنبه توانینمهرچند 

صورت درگیری کشورهای جهان که هنوز نیز ادامه دارد نظر قطعی داد، زیرا برخی از اثرات بحران، به

 یهاتیتوقف فعال نیقی، اما بهدهندیمشاهده نیستند و در درازمدت تأثیر خود را نشان مآنی قابل

 یهاها و مؤسسهآموزشی دانشگاه یهاتیجهان و ادامه فعال یهاآموزشی حضوری اغلب دانشگاه
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عنوان تأثیر آنی ویروس به توانیو در بسترهای برخط و مجازی را م یرحضوریصورت غآموزش عالی به

های آموزش مجازی و نوع آموزش ساختو زیر هاتیکرونا بر آموزش عالی پذیرفت که بسته به ظرف

 شده است.عملی( در کشورهای مختلف، در سطوح و بسترهای متفاوتی ارائه -)نظری

ی افنی و حرفه یهاآموزش در ارتباط با (ILO-UNESCO, 2020) در این خصوص نتایج پژوهش

هیچ نوع آموزش از راه دور یا غیر برخط  ،از این کشورها درصد 21بیانگر این است که در کشور  21 در

در  .(Chinengundu, 2021) ها به دلیل کرونا لغو شده استمهارتی ارائه نشده است و کلیه آموزش

ها آن یاجز کشورهایی مانند تایلند و استرالیا که تعطیلی مراکز آموزش فنی و حرفهاغلب کشورها به

عملی و  یهاکارآموزان و دانشجویان، ارائه آموزش یهایابیها و ارزصورت جزئی است، آزمونبه

 ستشده ا( به تعویق انداختهینیکار )کارآموزی، کارورزی، کار ب مبتنی بر محیط یهاهمچنین آموزش

(UNESCO, 2021). 

در ارتباط با نحوه ارائه دروس عملی در نظام آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، نتایج نشان 

عمومی با  یهانسبت به آموزش مهارتی یهادر حوزه آموزش شی در دوران کروناموزآداد که نظام 

در  عموماًها که بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش این چالشبیشتری مواجه بوده  یهاچالش

تولید محتوای آموزشی تجهیزات و امکانات هوشمند، زیرساخت و اینترنت، خانواده، های حوزه

یادگیری، نحوه مشارکت و  -آموز و معلم، تکالیف و فعالیت، روش یاددهیدانش ارتباطات انسانی،

توان در قالب پنج کنندگان پژوهش، را میبر اساس نظر مشارکت رو؛ارزشیابی گزارش شده است. ازاین

راهبرد تولید محتوای الکترونیکی، حمایت و پشتیبانی فنی، عوامل اجتماعی، عوامل فردی و مدیریت 

 & Barkhoda)با نتایج پژوهشهای پژوهش حاضر؛ همسو یافتهکرد.  یبندطبقهدرس کالس 

Ahmadhidar, 2022) ؛(Pokhrel & Chhetri, 2021)؛ (Atmojo & Nugroho, 2020) ؛(Wesentee, 

 Saeedi Nejat & Vafaei)؛,Alborzi & Khoshbakht) (2021؛ (Coman et al., 2020)؛ (2020

Najjar, 2012) و (Samian et al., 2017) های فوق را تأیید و تصدیق کرده است. و نتایج پژوهش بوده

 ودباوجهمچنین؛ نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این بود که آموزش دروس عملی و مهارتی حتی 

ی هانشده که این موضوع با یافته تعطیل یا تعویق 91کووید  یریگهمهترین کیفیت الزم، در دوره کم

 ناهمسو است. (LO-UNESCO, 2020)و   (UNESCO, 2021) پژوهش

 یاضطرار طیدر شرا مجازیآموزش ی؛ نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که طورکلبه

. است یاورفن قیاز طر یکیبه آموزش الکترون یسنت ستمیانتقال آموزش از س یبرا ،موقت رییتغ کی

 آموزاندانش و مطمئن با عیسر تباطار یارائه آموزش و برقرار یبرا یاضطرار طیآموزش برخط در شرا

 ،نتایج پژوهش فعلیاز مطالعات منتشرشده و  یهرچند بر اساس برخ. است جادشدهیدر زمان بحران ا

 دانش آموزان و معلمان قرارگرفته برخی از رشیموردپذنظری دروس  سیدر تدر یکیآموزش الکترون

 یهاآموز را ملزم به کسب مهارتدانش رایز ،کامالً متفاوت است تیوضع ی، اما در مورد دروس عملاست

فراهم ساختن  .است فاوتمت، مستلزم نگاه مختلف یهاها و دورهکه با توجه رشته کندیم یخاص
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ارائه خدمات،  یبرا یآموزان و استفاده از فناورارتباط با دانش یدر برقرار ی الزم،فناور زیرساخت و

 مجازی،در آموزش  هیعنصر اولزیرا که . ستین مجازی در دروس عملیآموزش ندگاری مابر  یلیدل

آموزان دانش شوند ومحسوب می یتنها منبع اطالعات انمعلم ی،فعل طیاست، اما در شراآموز دانش

و استفاده از این رویکرد در ارائه دروس عملی، باعث  ندارد نقش چندان فعالی در آموزش مجازی

محروم شوند و در آینده قادر از مهارت الزم برای  یواقع اتیتجرباز کسب آموزان دانششود خواهد می

 های مختلف برخوردار نباشند.ارائه خدمات به بخش

و  مجازی صورتبه نتایج پژوهش بیانگر این بود که با توجه به نوظهور بودن ارائه دروس عملی

توان از آموزش الکترونیکی، حداکثر تفاوت اساسی که در ماهیت این دروس وجود دارد و زمانی می

ها و دانش الزم در خصوص فضای مجازی برای یادگیرنده و یاد ها، نگرشاستفاده را نمود که مهارت

ارائه دروس عملی یک  ؛ بر اساس تجارب محدودی که داشتند برایحالنیدرعدهنده فراهم شود. 

در سطح استان خراسان جنوبی، به  کردند که بر اساس میزان اهمیت آن ارائهسری راهبردهای عملی 

 است: شدهارائهشرح زیر، 

 ی سازمان برای تولید هاتیظرفای و استفاده از عقد قرارداد همکاری با سازمان فنی و حرفه

 دروس عملی و مهارتیهای مختلف در ای با فرمتمحتوای چندرسانه

 از طریق مدرسه تلویزیونی در صداوسیما ارائه آموزش دروس عملی 

 سازی در تهیه و تولید محتوای آموزشیاستفاده از ظرفیت تیم و تیم 

 ی چندبعدیافزارهانرم سازی و هوش مصنوعی در طراحیاستفاده از راهبردهای شبیه 

 ولید محتوای الکترونیکیسطح سواد دیجیتالی معلمان در جهت ت باال بردن 

 برای هنرجویان در اختیار قرار دادن تجهیزات آموزشی  منظوربهساز تشویق خیرین مدرسه

 صورت اهدایی یا امانیبه

  شهری و روستایی از قبیل: افزایش پهنای باند و نقاط توسعه زیرساخت اینترنت در تمام

 سرعت اینترنت

  فضای مجازی و جدی گرفتن آموزش در هاوادهخانتقویت سطح فرهنگ، سواد و توان مالی 

 هاکارگاهنفره جهت حضور در  8الی  2های بندی کردن هنرآموزان در قالب گروهگروه 
 تهیه مستند از فعالیت عملی هنرآموز و اجتناب از ارائه توضیحات نظری 

  برگزاری دروس عملی و مهارتی به صورت چند روز در هفته با حضور تعداد کمتری از

 آموزاندانش

 هاهای عملی و کارگاهی و آرشیو کردن فعالیتنظارت بالینی مدیر مدرسه بر فعالیت 

های اصلی پژوهش حاضر، این بود که آموزش دروس عملی در فضای مجازی برای محدودیت 

وز اند، یک پدیده نوظهور بود و هنمعلمانی که بیشتر در فضای کارگاهی و آزمایشگاهی فعالیت داشته
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ی که اهنکتشاد( اطالع چندانی نداشتند. ) یآموزهای شبکه آموزش دانشعلمان از پتانسیل و قابلیتم

قرار گیرد، این است که این پژوهش در استان  مدنظردر استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش باید 

عیت جغرافیایی موق قطعاً های محروم کشور قرار دارد و که در ذیل استان شدهانجامخراسان جنوبی 

ی های پژوهشهای فناوری در ارائه این یافته، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیرساختنیهمچناستان و 

. برای های پژوهش، محتاط باشندکارگیری یافتهدر به انیمتصد؛ مقتضی است رونیازا. ستینتأثیر بی

شود محققان به بررسی راهکارهای ارائه اطمینان بخشی از نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می

ن ی قرار دهند تا بتواموردبررستر ها بپردازند و این موضوع را در یک جامعه وسیععملی در سایر استان

 های آموزشی استفاده کرد.گیریها در تصمیمیج این دسته از پژوهشبا اعتماد بیشتری از نتا

 حامی مالی

وپرورش استان این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با حمایت مالی اداره کل آموزش

شده و پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود را از همه مسئوالن، مدیران، معلمان خراسان جنوبی انجام

 دارند.ه در به هر نحو ممکن در جهت انجام این طرح همگام بودند، اعالم میو همکاران ک

 تعارض منافع

 .فاقد هرگونه تعارض منافع است ،مقاله حاضر
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