
 

 

 هارتیم یادداشت

 کرونا دوران مهارتی های چالش: موضوع��

 ای حرفه و فنی آموزش مرکز مربی و هنر و پژوهش رشته ارشد کارشناس شیرازی شبنم: قلم به

  الزهرا خواهران خوداشتغالی

 البرزاستان

 راه از یادگیری و آموزش.  است شده اعالم جهانی گیر همه بیماری یک عنوان به Covid-19 ، 2019 سال در

.  است ست ایحرفه و فنی آموزش مراکز برای ویژه به یادگیری و آموزش ادامه برای حل راه ترین عملی آنالین دور

 است آمده وجود به آنالین کامالً یادگیری و آموزش محیط یک به حضوری یادگیری و آموزش از شدید جهش یک

 آموزش با مطابق  را آموزشی و درسی های برنامه که کنند حاصل اطمینان باید  ایحرفه و فنی آموزش مراکز و

 یادگیری و آموزش جدید شرایط با مطابق.  باشند داده توسعه و کرده تنظیم مناسب بطور تنظیم آنالین یادگیری و

 دور راه از یادگیری و آموزش حین در را هنرجویان تا شوند سازگار خالقانه و جدید های استراتژی با باید مربیان ،

 و فنی مراکز مربیان روی پیش های چالش مورد در کلی بررسی یک مقاله این.  کنند درگیر شایسته بطور آنالین

  .گرددمی ارائه و آماده دور راه از یادگیری و آموزش در ایحرفه



 مربیان از بسیاری ، بمانند خانه در یادگیری برای شوند می مجبور گیر همه بیماری دلیل به  هنرجویان که زمانی

 شناسایی بررسی این اصلی اهداف.  هستند روبرو هایی چالش با آنالین بصورت دور راه از یادگیری و آموزش در

 . شوندمی مواجه آنها با دوره طول در مربیان که است هایی چالش

 از عامل چندین زیرا ، گذارد می منفی تأثیر یادگیری برای هنرجویان انگیزه بر آنالین یادگیری که است پرواضح

 و آموزش در تعامل روند همچنین و اینترنت به اتصال و تاپ لپ مانند امکانات کمبود ، آموزش روش جمله

 موثر یادگیری و آموزش انجام ، مربیان و هنرجویان ، طرفین از انگیزه ایجاد بدون که دارد وجود آنالین یادگیری

 .است دشوار بسیار محور مهارت آموزشهای برای آنالین

 

 است کننده خسته آنالین آموزش: 1 چالش

 همیشه اما ، است کالس بر مبتنی یادگیری از ناشی خستگی برای حلی راه ارائه دنبال به آنالین آموزش اگرچه 

 آنها دنبال به و است زیاد ویدئوهای و متون از متشکل الکترونیکی آموزش های دوره از بسیاری.  نیست اینطور

 احساس ، الکترونیکی یادگیری از بیشتر.  کند نمی درگیر را دانشجویان که دارد وجود سواالت از طوالنی لیستی

 .گرددمی آموزش بودن کننده خسته باعث امر این و آیدمی وجود به الکترونیکی خواندن

 و تعامل عدم این و شوند می کسل آنالین آموزش از معموالً هنرجویان که است آن معنای به ها دوره نوع این

  .است الکترونیکی آموزش های دوره شکست دالیل ترین اصلی از یکی انگیزه

 شوند می روبرو فنی مشکالت با آموزان دانش: 2 چالش

 اغلب.  است آنالین آموزش موانع ترین اصلی از یکی فنی مشکالت اما ، برسد نظر به واضح است ممکن اگرچه 

 هرگز ها دوره ، دارد وجود هوشمند های تلفن یا مرورگرها ، ها عامل سیستم با سازگاری عدم مشکل ، اوقات

 بر اینها همه.  دهد ادامه شرایط این با تواندمی چگونه داندنمی آموز مهارت یا و شوندنمی ارائه باید که آنطور

 می رها را دوره احتماالً آنها و شود می مختل یادگیری تجربه ، کاهدمی آنها مشارکت از و افزاید می آنها ناامیدی

  .رسانندمی پایان به موثر غیر بصورت یا و کنند

  . کنندنمی صرف آنالین آموزش برای الزم وقت  هنرجویان: ۳ چالش

 و زمان هر را ها دوره توانند می آنها: دهد می آموزان مهارت به زیادی پذیری انعطاف الکترونیکی یادگیری قالب 

 زیاد پذیری انعطاف ، حال این با.  بگذرانند محیطی محدودیت بدون و خودشان سرعت با دارند دوست کجا هر

 یا نکرده پیدا دسترسی آموزشی پلتفرم به هنوز هنرجویان و گذرد می زمان.  شود می عملی بی به منجر اغلب



 آن انجام برای واقعاً توانند نمی هرگز که...  دارند پذیری انعطاف و وقت آنقدر آنها. اند نرسانده پایان به را دوره

 .( شودمی سوزی فرصت و انداختن تاخیر باعث روانشناسی لحاظ به واقع در.) کنند پیدا وقت

  ندارند موثر کالمی ارتباط  ایجاد امکان  آموزان مهارت: ۴ چالش

 است ممکن هنرجویان.  دهیم تشخیص نیز را آنها های محدودیت باید  اما ، دارند زیادی مزایای آنالین های دوره 

 چالش دچار خود های ای دوره هم با بحث در توانایی عدم و مربی نبود ، انسانی ارتباط عدم دلیل به گاهی

 و شود کوچک بسیار  هنرجویان برای است ممکن ، باشد غنی چقدر هر ، آنالین دنیای ، اوقات گاهی.  شوندمی

 ابزار با و کنند حل را خود مسایل و سواالت بتوانند که باشند داشته نیاز فیزیکی فضای یک به است ممکن آنها

 .کنند تمرین واقعی

 کنند تمرین توانند نمی  هنرجویان: ۵ چالش

 که چیزهایی تمرین با فقط.  است آن کردن تمرین چیز هر یادگیری برای راه بهترین که است کرده ثابت علم 

 را شده گرفته یاد های مهارت و محتوا توانیم می که است( تجربی یادگیری) کنیم می تجربه و دهیم می انجام

 گیرند می نادیده را بخش این آنالین های دوره از بسیاری ، حال این با.  کنیم یادآوری و  نهادینه ، سازی درونی

 فرایند و کنند تمرین توانند نمی آموزان دانش ، نتیجه در.  دارند تمرکز خارجی دروس و نظری محتوای بر فقط و

 .رسد نمی خود کامل پتانسیل به یادگیری

  است متوسط سطح در ها دوره کیفیت: ۶ چالش

 همه تا است شده اندازی راه ارتباطی کمپین یک ، رسد می نظر به جالب دوره محتوای ، دارند انگیزه هنرجویان 

 وجود با. شودنمی ارائه مطلوبی حد در مطالب کیفیت که اینست افتد می اتفاق آنچه اما...  شوند مطلع آن از

 ویکی مانند قدرتمند های عامل سیستم و رایگان آنالین دوره هزاران با ، مجازی دنیای در فراوان بسیار اطالعات

 باشد یادشده موارد با رقابت قابل های استاندارد دارای و عالی کیفیت با باید دوره محتوای ، گوگل و یوتیوب ، پدیا

 شده ارائه های دوره از بیشتر تنهایی به توانند می که شوند می متوجه وقتی هنرجویان از بسیاری ، وجود این با. 

 برای آنان انگیزه از کنند پیدا دست تری کیفیت با و تر گسترده اطالعات به مجازی گسترده فضاهای طریق از

 . شودمی کاسته شدت به دوره ادامه یا و حضور

 که دارد وجود محور مهارت آموزشهای راه سر بر ای گسترده کلیدی مشکالت و موانع است مشخص که همانطور

 این بر تواندمی نیز دیگری متعدد موارد است مشخص که همانطور ، است شده اشاره آنها از بخشی به مقاله این در

 ارائه نیازپیش چالشها و مشکالت ، مسائل شناخت که اینست است مسلم و مهم آنچه.  باشد گذار تاثیر امر

 امکان کنیم نگاه موجود موانع به ترژرف و تر عمیق چه هر.  بود خواهد آنها کارشناسانه و منطقی حل راهکارهای



 سیستم نوپای بنای این است مسلم آنچه.  آمد خواهد فراهم بیشتر نیز موثر حلهای راه یافتن و اندیشی هم

 و توسعه کشور آموزش سیستم دلسوزان و نخبگان مجاهدت و همت با بایستمی ناپذیر اجتناب و نوین آموزشی

 متعالی اهداف بخصوص آموزشی واالی اهداف اعتالی به ممکن شکل بهترین به بتواند که گردد سازی بومی

 ️▪کند کمک آن فرهیخته مخاطبان شأن درخور و مناسب پاسخ کشور ایحرفه فنی محترم  سازمان


