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                   انکارو هم کیا سنا  265

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کرونا دوران در مجازی مهارتی آموزش تأثیر بررسی

 کاربردی -علمی دانشگاه آموختگان دانش عملکرد بر

 چالوس کارآموزان

 1کیا سنا
 کیش، الملل بین واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 ایران کیش، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2معظمی مجتبی

 تهران مدیریت دانشکده عالی، آموزش مدیریت گروه استادیار، 
 (.مسئول نویسنده) ایران ، تهران اسالمی، آزاد دانشگاه شمال،

 
 3الشکی کیا هدایت
 یدولت غیر -انتفاعی غیر عالی آموزش موسسه مدیریت، ،گروه مدرس

 ایران نوشهر، نوشهر، مارلیک
 
  

 چکیده
 تأثیر تحت را بشری زندگی ابعاد همه کرونا ویروس پاندمی

 دانشگاه تمامی در  که است ابعاد آن از یکی آموزش که قرارداده
 در یآموزش مراکز همه تعطیلی به توجه با.  گرفت قرار تاثیر تحت
 در. است بوده الزامی همه برای آموزش ادامه به نیاز کرونا، دوران
 دوران در مجازی مهارتی آموزش تأثیر بررسی به حاضر تحقیق
 کاربردی -علمی دانشگاه آموختگان دانش عملکرد بر کرونا

 هدف لحاظ از پژوهش این. است شده پرداخته چالوس کارآموزان
 یاصل ابزار. است همبستگی – توصیفی روش نظر از و کاربردی

 جامعه. باشدمی پرسشنامه و ایکتابخانه منابع ها،داده گردآوری
 کاربردی -علمی دانشگاه آموختگاندانش از نفر 360 شامل آماری

می اندشده التحصیل فارغ 1400 بهمن در که چالوس کارآموزان
نمونه روش با نفر 175 مورگان جدول اساس بر نمونه حجم. باشد

ؤلفهم سنجش منظور به پژوهش این در.  شدند انتخاب تصادفی گیری
 کیم سوالی 21 پرسشنامه از مجازی مهارتی هایآموزش متغیر های

 از آموختگاندانش عملکرد گیریاندازه برای و( 2005)همکاران و
. است شده استفاده 2004 همکاران و الری سوالی 19 پرسشنامه ابزار
 بر مجازی مهارتی هایآموزش که است آن گویای حاصل نتایج

 داریمعنی و مثبت تأثیر کرونا دوران در آموختگاندانش عملکرد
 بر بینپیش متغیر تأثیر بینیپیش جهت نیز رگرسیون معادله و دارد

  .گردید ارائه مالک متغیر
 

 آموختگان، دانش عملکرد،  مجازی، مهارتی آموزش: کلیدواژگان
 کرونا

 
 05/03/1400: افتیدر خیتار
 25/06/1400:  رشیپذ خیتار

 m_moazamiii@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
های نسل سوم است که کاربردی یکی از دانشگاه -اه علمیدانشگ

بعد از دانشگاه های نسل اول) آموزش محور( و نسل دوم )آموزش 
پا به عرصه میدان گذاشتند تا نیروی انسانی ماهر  و پژوهش محور(

 مین کند.رد نیاز بازار کار را تأمو
ندازه گیری شود تا بایست ارزیابی و ارد و سازمان میعملکرد هر ف

گردد.  فعالیتادامه فعالیت یا عدم گیری برای راهنمای تصمیم
ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات عملکرد یک سازه
ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و معروف .(1سازمانی اشاره دارد)

) فرآیند تبیین کیفیت اثر بخشی و کارایی   ارائه شده است:همکاران 
 اقدامات گذشته(.

ثیر گذار انش آموختگان تأدر واقع عوامل مختلفی بر عملکرد د 
باشد. آموزش یازی م، آموزش مهارتی مجکه یکی از آن عواملاست.

ی برای افراد تحت های یادگیرفرصتای از های مهارتی مجموعه
یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار  هاآموزشاین .شود تعلیم تعریف می

. اگر آموزش (2) سازی سرمایه انسانی استدبه ویژه در توانمن
ها به درستی اجرا گردد فقر و بیکاری تقلیل پیدا مهارتی در دانشگاه

آموزشی  :عبارت است از آموزش مهارتی بطور کلیخواهند کرد. 
این  که بطوری های الزم در افراد گرددکه سبب ایجاد مهارت

حضوری و به کمک اپیدمی کرونا به صورت غیرآموزش در دوران 
 فضای مجازی اجرا شده است. 

ای هگذار آموزشثیرشده به بررسی عوامل تأ انجاماکثر مطالعاتی 
ی حت ها پرداخته است. وبر عملکرد دانش آموختگان دانشگاهنظری 

های مهارتی بر عملکرد ثیرگذار آموزشتعداد کمتری به عوامل تأ
 ای توجهحرفه –کاربردی و فنی  -دانش آموختگان دانشگاه علمی

 اند.داشته
 کارایی بر دانشگاهی آموزش هایدوره نقش بررسی در (3) بارنجی

 یدرس نتیجه این به تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه در دانشجویان
 متوسط حد از باالتر ،دیده آموزش دانشجویان کارایی متوسط که

 کارکنان کارایی بهبود به منجر آموزشی هایدوره گذراندن و بوده
 متوسط حد در ندیده آموزش افراد کارایی متوسط میزان. است شده
 .باشدمی آنان تجربیات وجود نیز امر دلیل و بوده

 رشد و پیشرفت و آموزش با رابطه در را تحقیقی (4 )بنیسون
 متوسط و کوچک صنعتی مؤسسات موردی مطالعه: مؤسسات

 تپیشرف و آموزش مقایسه تحقیق، این اصلی هدف داد انجام استرالیا
 استرالیا، صنعتی بخش در متوسط و کوچکسسات مؤ 871  برای
-تحلیل .باشدمی اند،داشته متفاوتی پیشرفت و رشد مسیر، این در که

 آموزش در زیادی معنادار هایتفاوت که، دادند نشان آماری های
 هایروش همچنین، و آموزشی تغییرات ها،شایستگی و مدیریت
 رکتش پیشرفت مسیر در پایین و متوسط و باال رشد میزان و آموزش

 کوچک مؤسسات رشد پایدار همراه آموزش، بنابراین،. دارد وجود
 رطو به هاسازمان تغییرات، سرعت به  توجه با. باشدمی متوسط و

 نوانع به شانکارکنان برای آموزشی هایبرنامه توسعه با افزونی روز
 .هستند چالش در امروز سیال محیط در موفقیت کسب روش

ل مختلف مطالعات در رابطه با عوامبا توجه به اینکه پیشرفت 
آموختگان جهت های مهارتی بر عملکرد دانشگذاری آموزشتاثیر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1272-en.html


 266... کرونا دوران در مجازی مهارتی آموزش تأثیر بررسی        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

توان گفت با وجود اما می رو به افزایش است.وری افزایش بهره
تحصیل کرده دانشگاهی، مطالعه در  افزایش نیاز به نیروی ماهر

دوران های مهارتی مجازی در گذاری آموزشزمینه عوامل تاثیر
م آموختگان بسیار کبر روی عملکرد دانش فراگیری بیماری کرونا

 بوده است.
هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتی مجازی در پژوهش حاضر با 

دی کاربر –عملکرد دانش آموختگان دانشگاه علمی  دوران کرونا بر
 کارآموزان چالوس انجام شده است. 

 مبانی نظری

 عملکرد
 در را سازمان تواندمی که است ابزاری عملکرد، سنجش واقع، در

 یاری آن بهبود و شرایط با بهتر چه هر هماهنگی و موقعیت درک
-ینم عملکرد سنجش از استفاده بدون نگر، گذشته دیدگاه از. دهد
 پیاده و طراحی مشخص ایدوره در که ای برنامه که برد پی توان

 به. است بوده عیار تمام شکست یک یا موقعیت یک شده سازی
 بررسی برای سازمان مدیر بینای چشم عملکرد سنجش ساده، زبان

 عملکرد سنجش نگر،آینده دیدگاه از. است سازمان فعلی وضعیت
 ممکن هایموقعیت مورد در نظر ابراز امکان ما به که است ابزاری
 (.5)کندمی فراهم را هاآن با برخورد نحوۀ و آینده

 ای کارشان رساندن انجام به برای کارکنان تالش معنای به عملکرد
 هب را هاییمسئولیت شغلی هر. است شده تعیین اهدافِ به دستیابی

 یین،تع. شوند انجام شدهتعریف استانداردهای طبق باید که دارد همراه
 عملکرد ارزیابی را عملکرد استانداردهای دهینمره و سنجش

 ،کیفیت خصوصیات، صالحیت، تا کندمی کمک کار این. نامندمی
. شود مشخص آینده برای کارکنان یبالقوه پتانسیل و ظرفیت مهارت،

 این ات گیرندمی پاداش کارکنان بهترین عملکرد، ارزیابی اساس بر
 .شود تقویت نیز سایرین در پیشرفت یانگیزه

 ازمندین یآموزش یهاتیفعال شتریاثربخش کردن هرچه ب یبرا
موجود در  یانسان یروین یبه توانمندساز ژهیشناخت و توجه و

 ژهیتوجه و . بی شکخود است یو کادر آموزش یستاد یحوزه ها
به خصوص در حوزه  نیروی کار ) یتوانمندساز به عوامل موثر بر

 و ییاین فاکتور پویبه عنوان مهمتر تواندیم ی(مهارت یهاآموزش
ار ک یایو جوانان جو انیبه متقاضها موزشآ شتریهرچه ب یاثربخش

 .ردیمورد توجه قرار گ
اقتصاد  ینوساز یهااز شاخص یکی یاشتغال و مهارت آموز ،امروزه 

ضرورت و الزام  نکهیا با. رود یبه شمار م یو توسعه اقتصاد یمل
 همواره در یاقتصاد یهاتیاشتغال و مشارکت زنان در فعال یاقتصاد

 نیاما هنوز در ا ؛و توسعه جوامع مطرح بوده است شرفتیپ خیتار
-لیاز دل یکینشده است که  جادیزنان ا یبرا یمطلوب تیوضع نهیزم
مناسب  یو عدم بسترساز کار نیرویآن توجه اندک به آموزش  یها
 گاهیجا ،تیمحروم نیا است.اشتغال آنان  یهافرصت جادیا یبرا

 به شدت تنزل داریتوسعه پا ندیرا در فرآ افراد  یاقتصاد ی،اجتماع
 .(6ت)اس دهیبخش

ه و هدف ها ب کنونیعملکرد  برعملکرد  یابیارز یاما فلسفه امروز 
 یفلسفه امروز نیبنابرا .کندیم دیتاک ریدم به یاریصورت متقابل و 

یم دیتاک (1989)استرومویو ن سیویعملکرد آن گونه که د یابیارز

 ؛است ملکردع یآن به سو یریگجهت :که نیعبارت است از ا ندنک
یا   یهاهدف نییتع ؛کندیم یفشارپا جها و آماهدف یبر رو
اما  ؛ردیپذ یو کارکنان صورت م ریمتقابل مد یزنیبا را یگذارهدف

 نیاهداف را به ا نیا توانیم گریبا توجه به نظر صاحب نظران د
 و یابیکارمند ی،انسان یروین یزیبرنامه ر :کرد انیب زیشکل ن
اد افر یاستعدادها ییشناسا،هیو تنب قیتشو ،آموزش و بهبود ،انتخاب

 (،8)و انتظارات ارهایآشکار شدن مع ،و بازخورد زآگاهیبا (،7)
 بهبود ،عملکرد یریگاندازه ،مقررات تیرعا ،و مطالعات قاتیتحق

 .(9) سرپرست به ارتباط و شناساندن شغل
 

 آموزش

 سر جوامع و هاانسان سرنوشت با که است مسائلی جمله از آموزش 
 دگیزن گوناگون ابعاد در سریع تحوالت به توجه با و داشته کار و

 به توانند نمی دیگر گذشته برخالف امروز های انسان اجتماعی،
 کنند قناعت رسمی آموزشی نظام از حاصل اطالعات و هااندوخته

 پاسخ شغلی و فردی های مسئولیت و انتظارات به آنها کمک با و
 و طرفی از کار انجام هایروش بین تعادل منظور به رو این از دهند،
 دیگر، طرف از اجتماع تروسیع صحنه در جدید اطالعات و ها یافته
 دنیای از ناپذیری جدایی جزء عنوان به را افراد آموزش ، نهادها اکثر

 یریادگیدو روش  انیم آرمسترانگ .(10)اند-پذیرفته خود سازمانی
 یریادگیکه  یتفاوت قائل شده  است. در حال یررسمیو غ یرسم

در خالل کار و به واسطه عالئق مشخص و متناسب با  یررسمیغ
، شده یزیبرنامه ر یرسم یریادگی رد،یگ یصورت م یفرد یازهاین

افراد  یو باوراست. به  یسازمان یازهایو متناسب با ن نییاز باال به پا
ت دارند را به صور ازیکه ن یاز هفتاد درصد مطالب شیتوانند تا بیم
 یریادگیگونه دو یهااز تفاوت ی. برخرندیبگ ادی یررسمیغ
 د از:نآرمسترانگ عبارت دگاهیاز د یو رسم یررسمیغ

توان به دو روش برگزار  یرا م یانسان یروین یرسم یهاآموزش
 کرد:

توان به منظور آماده  ینوع آموزش را م نی(آموزش بلندمدت: االف
 نیگوناگون ارائه کرد. مهمتر یحرفه ها یتصد یافراد برا یساز

آن معموالً  یبودن مدت آموزش است که محتوا یآن طوالن یژگیو
 و یسطح دانش علم یارتقا ،یعموم یهااز آموزش یقیبه صورت تلف

ها را معموالً مراکز نوع آموزش نیشود. ا یارائه م یعمل یهامهارت
 .کنندیارائه م یها و مؤسسات حرفه ادانشگاه ،یآموزش عال

 یساز ه: آموزش کوتاه مدت به منظور آماد(آموزش کوتاه مدتب
 ژهیو یمهارت ایدانش  یریفراگ ایمشاغل خاص  یتصد یافراد برا
ه ک شودیارائه م یگونه آموزش معموالً به افراد نی. اردیگ یانجام م

تاه کو یدر مدت دیشده اند و با دهیمشاغل خاص انتخاب و برگز یبرا
مشخص، دانش و مهارت  ی( و با ساعاتفته) از چندروز تا چند ه
 الزم را به دست آورند.

 مهارتی آموزش
ارائه دانش  شکه هدف یآموزش تیفعال کیبه عنوان  مهارتی آموزش

حرفه  تیفعال کی ای ،شغل خاص کیو مهارت الزم جهت انجام 
به عنوان  ،رانیفراگ یبرا ،حال نیدر بازار کار است و در ع یا

با  میو به صورت مستق کندیم فایرا ا یلینقش آموزش تکم ،شهروند
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آنها و  یکار یهامهارت یارتقا ایو  الاشتغ یمردم برا یآماده ساز
  (11د)بخش سر و کار دار تیو رضا قخال یکار یزندگ کی

 از یانسان هیسرما لیدر تشک ینقش مهم یو حرفه ا یفن یهاآموزش
 یبازار کار در کشورها ازیماهر مورد ن یروهاین تیترب قیطر

در حال  یها در کشورهاآموزش نیا .ندنکیم فایمختلف جهان ا
 یهابخش ازیکار مورد ن یروین تیدار تربتوسعه نه تنها عهده

خود  یبستر ساز قیاز طر لکهب ،باشندیکشورها م یمختلف اقتصاد
 نیا ،به عالوه .ندینمایکمک م زین یکاریبه حل مشکل ب ی،اشتغال

یم به شمار زین یانسان یروین تیترب ریدر مس یانبریراه م هاآموزش
ها از آموزش نیا یمندسو با توجه به بهره کیچرا که از  ،روند
 یهاشده آموزش رفتهیپذ یهاو استفاده از روش یعلم یمبان

دا ج صرف یتجربه عمل یبر مبنا یریادگیراه خود را از  کیکالس
را  یریفراگ نوع نیا یرعلمیراه دراز مدت و غ قیطر نیکرده و از ا

تا به  دنکنیفراهم م دهیرا در آموزش د ییتوانا نیکوتاه نموده و ا
 .دیهماهنگ نما یبه آسان یتکنولوژتغییرات خود را در مقابل  تواند
 یو عمل ینظر یهاها با توام نمودن آموزشآموزش نیا گرید یاز سو

 یرشتیب ییکه همسو ندینما یفراهم م دهیآموزش د یامکان را برا نیا
جذب  یبرا یشتریامکان ب قیطر نیبازار کار داشته و از ا یازهایبا ن

 .(12د)فراهم گرد یاجتماع -یاقتصاد یهاتیآنها در فعال
های فنی و حرفهای تلفیقی است از علم، فن و هنر و نقش آموزش

بسیار مهمی در تأمین نیروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی 
های دانش، ها، افزایش تواناییهدف از این آموزش .ای داردتوسعه

درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده مهارت و قدرت 
وظایف شغلی است. از آن جا که موضوع بیکاری یکی از مهمترین 
مسائل و مشکالت جهان است و در کشورهای در حال توسعه با 
توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

از دالیل  یسیاسی سهم بیشتری در توسعه دارد و با توجه به اینکه یک
های مورد نیاز بازار کار از سوی بیکاری در کشور فقدان مهارت

ی هاای با ارائه آموزشباشد، دانشگاه فنی وحرفهجویندگان کار می
سزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند. تواند نقش بهمهارتی می

ته نشأت گرفپذیری ای به سبب انعطافهای فنی و حرفهزیرا آموزش
های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و به دلیل آموزش یصهاز خص

در افراد برای توانایی در احراز مشاغل،  الزمهای و ایجاد مهارت
های خاص ها هم مهارتدر اشتغال دارد. این آموزش سزایینقش به

-های عمومی بازار کار را فراهم میمورد نیاز صنعت و هم مهارت

لینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار سازند و همچنین برای شاغ
شوند امکان بهروز شدن و تکمیل مهارت را فراهم کاهش کارایی می

ها به عنوان ابزاری برای مقابله کند. از این رو به این نوع آموزشمی
بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد  باالخصبا بیکاری 
-درواقع خصیصه این نوع آموزش  .شودباشد، نگریسته میجهانی می

ها، نوعی پرورش کارآفرین است، به این معنی که افراد پس از کسب 
های شغلی مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت

 .دست آورند یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایندمناسبی را به

 دارآموزش از نقش و تأثیرگذاری اقتصادی ـ اجتماعی مهمی برخور
گذاری در منابع انسانی است زیرا که معرف نوع مهمی از سرمایه

-ها و مهارتهای ارتقای دانش، نگرشسازی زمینهاست و با فراهم

های مختلف به توسعه های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه
های محور بودن آموزشاز این رو مهارت .کنداقتصادی کمک می

ای هرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیطای که ففنی و حرفه
نماید و کار، برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا می

های حوزه تکنولوژی و ها را با تغییرات و پیشرفتمحتوای آموزش
سازد، تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ میبه

کی از عناصر کلیدی عنوان یها بهسبب شده است که این آموزش
های اقتصادی محسوب شود و از جمله عوامل جهت تحقق پیشرفت

مؤثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد. چرا که آموزش 
نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خالق و فعال 

کارگیری شود و همچنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب بهمی
 .(13)گرددمی از نیروهای غیرخالق میبخش عظی

 های مهارتیضرورت توجه به آموزش
گردد اگر آموزش مهارتی نادیده گرفته شود، درواقع باعث می 

طور غیرمستقیم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای آموزش به
تدریج آسیب جدی به الوصول و ناپایدار سوق داده شود و به سهل

های مهم در یکی از اولویت سازد. به همین علتوارد میکشور 
های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گذاریسرمایه

ای است و این مهم از سوی نهادهای های فنی و حرفهگسترش آموزش
المللی نظیر یونسکو، یونیواک و بانک جهانی به منزله ذیربط بین

از  .شودل توسعه توصیه مییک استراتژی مهم به کشورهای در حا
های مهارتی به معنی گذاری کافی در آموزشسوی دیگر، عدم سرمایه

 شود. در شرایط کنونی یکیهای انسانی تلقی میغفلت و فنای سرمایه
های اشتغالزایی اصولی و حل معضل بیکاری توجه به از مهمترین راه

اقتصادی،  غیر از بعد .باشدای میهای صحیح فنی و حرفهآموزش
ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی های فنی و حرفهنقش آموزش

 فرهنگ کار حائز اهمیت است. اصوالًخصوصاً در رشد و بهبود 
عنوان برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به

ها در کار، های شغلی و بهبود مهارتحات فعالیتالکارگزار اص
نقش اساسی را ایفا نماید و مسوولین ذیربط تواند در این راستا می
-ها بهریزی صحیح از آموزشها و برنامهتوانند با رفع محدودیتمی

عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین، کارآمد و دارای 
عمل ق و وجدان کاری استفاده شایسته بهاخالفرهنگ غنی از 

  .(13)آورند
 

 مهارتی آموزش یهایژگیو
 طیهمان مح یو حرفه ا یفن یآموزش یهاآموزش در دوره طیمح-1

 ست.کار ا
 ی،علم یهاتیها عالوه بر دارا بودن صالحدوره نیمدرسان ا -2

دانش آموزان  یعمل تیهستند و از عهده هدا یکار اتیتجرب یدارا
 .ندیآیبرم

اطالعات  ،الزم انشد یریها قبل از فراگدوره نیدانش آموزان ا -3
به کار در  ،لیتحص و ضمندارند  یدرس موضوعاتاز مواد و  یتجرب

 .اشتغال دارند زین نهیهمان زم
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 یها تیو محدود ازین ،ها یژگیمتناسب با و یدرس یهابرنامه -4
شوند و یم نیتدو یلیمرتبط با رشته تحص یشغل یحوزه ها

  .شوند یم هیته طیشرا نیمتناسب با ا یاستانداردها و توانمند
 .است یاو حرفه یفن یهامتضمن اهداف آموزش یژگیچهار و نیا

 ییبه منزله رکن اجرا یاو حرفه یآموزش فن یهاسازمان رونیاز ا
ق فو اتبه موضوع یبندیپا بر دیبا یو تخصص یمهارت یهاآموزش

 و را حفظ یاو حرفه یفن یهاتوسعه آموزش .کند نظارتو  دیکأت
 . (14)آنها دنبال کنند رعایت
 کاربازار ی باآموزش مهارت ارتباط

 گریکدیبر  (هادانشگاه ژهیبه و) یسسات آموزشؤکار و م یایدن 
 و یدیو تول یطرف موسسات صنعت کیاز  دارند. متقابل ریتاث

 یآموزش ساتموس النیفارغ التحص یبرا یشغل یفرصت ها یخدمات
سسات ؤم گریو از طرف د آورندیفراهم م (هادانشگاه ژهیبه و)

در  ،دنکنیم تیآنها را ترب ازیماهر مورد ن یانسان یروین یآموزش
ارتباط را  این دنتوان یقرار دارند که م یمرتبط یهاهر طرف گروه

و کارکنان  رانیمد ،انیکارفرما .د و آن را حفظ کنندنبه وجود آور
و  انیمرب ی،آموزش رانیکار و مد یدر فضا ی،اقتصاد یهابخش

  (.15 )دهندیارتباط را بهتر نشان ماین   یزشآمو یدر فضا انیهنرجو

 آموزش  مهارتی مجازی
وری اطالعات است که در آموزش مجازی مهم ترین کاربرد فن آ

های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری بر خط، قالب نظام
 شود. به بیانتحت شبکه ارایه می و آموزشیادگیری شبکه محور 

ساده آموزش مجازی عبارت است از استفاده از فن آوری اطالعات 
(. استفاده از آموزش مهارتی مجازی به معنی تمایل 16برای یادگیری)

فرد به استفاده از آموزش مهارتی مجازی در آینده و نیز تمایل به 
(. 17باشد) ش مهارتی مجازی میرابطه با آموز بررسی و کنکاش در

نگرش به آموزش مهارتی مجازی به معنی مفرح و شادی آور بودن 
استفاده از آموزش مهارتی مجازی و همچنین ایجاد فرصت به منظور 

باشد)کیم و برقراری روابط اجتماعی با همکاران می
مجازی زش مهارتی (. مفید بودن درک شده از آمو2005همکاران،

ش و همچنین سازی دانش آموختگان در کسب دانبه معنی توانمند
 دباشن و افزایش عملکرد آنان میآموختگاافزایش توانمندی دانش 

شده از آموزش (. سهولت استفاده درک 2005کیم و همکاران،)
مهارتی مجازی به معنی تسهیل فرآیندهای کاری و کسب مهارت با 

. سازگاری با آموزش (17باشد)مجازی میستفاده از آموزش مهارتی ا
مهارتی مجازی به معنی تناسب استفاده از آموزش مهارتی مجازی با 

ثیر اجتماعی آموزش مهارتی . تأ(17)  سبک زندگی فرد می باشد
مجازی به معنی تاثیر استفاده از آموزش مهارتی مجازی توسط 

(. تعریف مفهومی لذت درک شده از 17باشد)  همکاران بر فرد می
آموزش مهارتی مجازی به معنی خلق محیطی جذاب و مفرح همراه 

 (.17)   با آرامش برای فرد می باشد
 یانواع آموزش مجاز

به  انفرادی ندهریادگی یبراهای آموزشی دوره :جیرا یدوره ها-1
 ایآموزش بدون استاد ، شده است یصورت خودآموز طراح

 ی.همکالس

به  هیساختار شب نیکالس آنال :کالس درس یمجاز یدوره ها-2
-یبا استفاده از باز یریادگی-3 .است یمعمول هایدوره کالس  کی

 هیشب یهاتیفعال که شامل یآموزش یهاتیفعال :شده یسازهیشب یها
 .شده است یساز

شکال ا ی ازبیترکاین نوع آموزش عبارتند از  :تلفیقی یریادگی -4
 .یریادگیمختلف 

 هاییاهدستگ و از تلفن همراهای با استفاده دوره یادگیری با موبایل:-5
  .شودیهوشمند انجام م PDASمانند 

زش الکترونیک که برای آموزش های آمو: دورهمدیریت دانش-6
 (.19شود) استفاده میرگ به جای آموزش فردی های بزدوره

 اساس زمان و نوع ارتباطانواع آموزش مجازی بر
شش دسته بندی برای آموزش الکترونیکی ارائه نگاش و همکاران 

 نموده است.
یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباطات -1

 الکترونیکی
همان کالس های مرسوم چهره به چهره هستند با این تفاوت که در 
این کالس ها از ابزار های رایج آموزش الکترونیکی برای پشتیبانی 
از شیوه انتقال آموزش در کالس استفاده می شود. در این گونه 
آموزش، هم آموزش دهنده و هم یادگیرنده به هنگام انتقال آموزش 

حضور دارندو حضور در دسترس قلمداد  به شکل فیزیکی در کالس
 می شود. 

یادگیری بدون حضور و با ارتباط الکترونیکی ) از نوع غیر -2
 همزمان(

ت. در این نوع یادگیری همان شیوه خودآموزی یا خودیادگیری اس
ها از رسانه مربوطه برای یادگیری این گونه آموزش، یادگیرنده

با خود یادگیرنده است.  استفاده می کنند و مسئولیت یا دگیری
ود ندارد و شکل فیزیکی و چه به شکل مجازی وج حضور چه به

هیچ گونه ارتباط  به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی میان 
 یاددهنده و یادگیرنده برقرار نمی شود.

 
)از  یکیبدون حضور و با ارتباط الکترون یکی( آموزش الکترون-3

 همزمان( رینوع غ
 را گریکدیدر طول زمان انتقال محتوا  رندهیادگیآموزش دهنده و  

وجود ندارد  یو مجاز یکیزیکنند و حضور به شکل ف یمالقات نم
شود.  ینوع آموزش، حضور در دسترس قلمداد نم نیرو، در ا نیاز ا

کند)انتقال محتوا( و  یضبط م شیمحتوا را از پ هآموزش دهند
به  یابیدست )کندیم دایبه محتوا دست پ گرید یدر زمان رندهیادگی

ل از مستقو  به محتوا  یابیانتقال محتوا و دست وهیش نیمحتوا(. در ا
 طیمح نیوجود دارد. در ا ریزمان تدخ کیمس دهد و  یهم رو

استفاده از  قیاز طر وانبه طور فرا رندهیآموزش دهنده و آموزش گ
با هم  یکیآموزش الکترون یها یاز ابزارها و فناور یتعداد کی

 کند. یارتباط برقرار م
 یکیو با ارتباط الکترون یبا حضور مجاز یکی( آموزش الکترون4 

 )از نوع همزمان( 
با هم مالقات ندارند  یکیزیبه صورت ف رندهیادگیآموزش دهنده و 

مالقات  یانتقال محتوا به صورت مجاز نرا در طول زما گریکدیو 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

د به طور گسترده مور یکیارتباط الکترون گونهنی. در اندینما یم
 یها یبا استفاده از فناور یو کالس مجاز ردیگ یاستفاده قرار م

 .شود یم لیتشک یکیالکترون
 یبی) ترک یکیبا حضور و با ارتباط الکترون یکی( آموزش الکترون5 

 ( رهمزمانیادوگانه از نوع غ
 رد،یگ یصورت م یآموزش، حضور به صورت که گاه نگونهیدر ا

آموزش دهنده و  نیکه ب یکیزیف یمحتوا به هنگام مالقات ها
چهره به چهره و در  ی)در کالس هاردیگ یصورت م رندهیادگی

آموزش  یها یفناور قیاز طر زی( و نکباری یصورت امکان ماه
نتقل م ست،یبرقرار ن یکیزیکه حضور ف ییدر زمان ها یکیالکترون

 یکیاست از آموزش الکترون یبیترک نگونهیا ن،یبنابرا .شود یم
 چهره به چهره  یو کالس ها رهمزمانیغ
 یبیترک)یکیحضور و با ارتباط الکترون با یکی( آموزش الکترون6
 دوگانه از نوع همزمان(/
در تمام مدت زمان انتقال محتوا، حضور در دسترس است. در  
 یکلگسترده و در ش یبه شکل یکیآموزش، ارتباط الکترون نگونهیا

 یکیرو ارتباط الکترون نی. از اردیگ یهمزمان مورد استفاده قرار م
 یکیزیحالت ف نیحضور ب طیمح نیشود. در ا یدر دسترس قلمداد م

 یکیزیبا حضور ف یجلسات کالس یدر نوسان است. برخ یو مجاز
به  یزمان آموزش با حضور مجاز یشود و مابق یانجام و اداره م

.)به شکل همزمان(. حضور در تمام زمان ارائه و دیآ یماجرا در 
 .( 19انتقال محتوا وجود دارد، )

 یاهداف آموزش مجاز

آموزش با  یمناسب روش ها یساز ادهیپ یآموزش مجاز هدف
سخت افزارها و... است که  ،ها ستمیو س لیاستفاده از ابزارها و وسا

سازد. از جمله  یاز مشکالت و معضالت آموزش را مرتفع م یاریبس
کردن آموزش، انتقال دانش  یو همگان یحذف زمان و مکان، مردم

و  یمجاز یها طیبه مح یاقعو و یمکان یها طیو آموزش از مح
ورود  انیاهداف کاهش متقاض نیاز مهم تر یکی دیو شا یواقع ریغ

 و یکنکور باشد. با استفاده از آموزش مجاز قیبه دانشگاه از طر
 یبدون گسترش فضا یمجاز یسوق دادن به سمت دانشگاه ها

ت. خواهد داش یشتریگستره ب یآموزش یدانشگاه ها، مرزها یکیزیف
مطرح و قابل  زین یعموم یدر محدوده آموزش ها ضوعمو نیا

تواند به عنوان اهرم توانمند ساختن افراد در  یاست و م تیاهم
به آموزش مورد استفاده  دنیو با بهبود بخش یسواد یجهت رفع ب

 د.ریقرار گ
 یآموزش مجاز یابیارز یارهایمع 
را  ریز یارهایمع یآموزش مجاز یدوره ها یابیارز یهاوکس برا 

 :ارائه نموده است
آسان،  یدسترس ،یسهولت استفاده از فناور :یفن یارهایالف( مع 

 یبروندادها یریو انعطاف پذ یریتصو ییواقع گرا زانیسرعت، م
 یداریشن یدارید
برنامه  یکپارچگیانسجام و  زانی: تعامل، میآموزش یارهایب( مع 

 شرفتیپ رنده،یادگی -مدرس ینگرش ها ران،یها، کنترل فراگ
 رانیفراگ

مکان و زمان،  یامکان سنج ،یفن ی: نگهداریسازمان یارهایج( مع 
رشد و توسعه کارکنان، مشارکت  ،یبانیپشت یبه نظام ها یدسترس
 .(20. )یاجتماع

ه ببر چهار جن یستیهرگونه برنامه آموزش از راه دور با یابیارز
 یهارزثبت نام، با زانیم یعنی)  یریادگی تیموکد باشد: الف( کم

 تیفیب( ک ،یدوره آموزش لیو نرخ تکم رانیادگی یبرا دیجد
تحقق  یبرا یبرنامه آموزش یادوره  یاثربخش یعنی) یریادگی

 یعنی) یریادگی تیج( وضع رنده،یادگیانتظار  دمور یهایخروج
ه و شناخت کارگزاران از درجات و ردو فیانتقال تکال تیقابل

 انزیم یعنی)  یریادگیمربوط  نهی( و د( هزیلیتحص نامهیگواه
 (21آن(، ) انیو سود و ز یمخارج سازمان یاثربخش

 تها و موسساسازمان یبرا یاستفاده از آموزش مجاز یایمزا
سازمان  یبرا یاستفاده از آموزش مجاز یایمزا نیاز مهم تر یبرخ 

 :است ریها و موسسات، به شرح ز
است.  یعامل انتخاب آموزش مجاز نیها مهم تر نهیکاهش هز 

 دیحقوق اسات لیها از قب نهیاز هز یاز حذف بخش یناش ییصرفه جو
مسافرت و رفت و آمد  نهیدرس، هز یه محل کالس هاراجا

 یریقابل اندازه گ یخوابگاه به راحت ایاجاره اتاق  نهیان، هزیدانشجو
شرکت ها و سازمان  ازیعامل و امت نیو محاسبه است؛ اما مهم تر

از  یتقلیل زمان دور ،یآموزش وهیش نیبزرگ در استفاده از ا یها
خدمت  نیآموزش ح یکار کارکنان، هنگام شرکت در دوره ها

انجام شده  قاتیتحق یبرخ اسآموزش براس نهیباشد. کاهش هزیم
درصد کاهش  60تا  40 نیب یسنت یها وهیزمان آموزش نسبت به ش

 .دیای یم
 اریآموزش بس وهیش نیآموخته ها در ا یعمل یریبه کار گ شیافزا 
از  یحاک زمینه نیانجام شده در ا قاتیکه تحق یاست، بطور ادیز

 روشآموخته ها نسبت به  یعمل یریبه کارگ یدرصد 25 شیافزا
 .است یسنت یها
و مدرک  نامهیگواه یو اعطا یآموزش یدوره ها ییآزمون نهاذ اخ 

 نیو ارزان با استفاده از ا عیسر اریو بس کیبه طور اتومات یلیتحص
امکان وجود دارد که بطور خودکار پس از اتمام  نیآموزش، ا وهیش

 یو یو در صورت قبول گیرددوره، دانشجو مورد آزمون قرار 
 نیاعطا نمود. بنابرا یلیمدرک تحص یاگذراندن دوره  نامهیگواه

امتحانات  یجهت برگزار نهیبه صرف وقت و هز یازین گرید
 .باشد یمنو...  یسواالت امتحان حیو تصح یحضور

  رندگانیادگی یبرا یاستفاده از آموزش مجاز یایمزا 
رفاه  شیو افزا یریادگیدر  عیتسر شتر،یب تیدر کنار جذاب

 رندگانیادگی یبرا یخاص آموزش مجاز یایمزا رندگان،یادگی
 :عبارتند از

 : در زمان دلخواه آسان و یدسترس 
خود را در ساعات  لیدهد که تحص یامکان م رندگانیادگیبه 

 در منزل ادامه دهند.  ایفراغت و 
 :رندهیادگیدروس به خواست  شرفتیسرعت پ نییتع
 ماندنترس از عقب  لیموجب کاهش اضطراب به دل تیخصوص نیا 

در  لیاز تحص تیرضا شیو افزا رندگانیادگیاز کالس در 
 شود.  یهوش تر م زیت رندگانیادگی
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 : یتعامل تیقابل
 نیو همچن اددهندهیو  رندگانیادگی نیب ادیامکان تعامل ز لیبه دل

 یآنان برا زهیانگ وه،یش نیدر ا رندگانیادگی ریبا سا رندهیادگیهر  نیب
 .ابدی یم شیافزا یمطالب درس یریگ یپ
 :اعتماد به نفس شیفزاا 
منابع  نیاز به روز تر یمطالب درس وهیش نیدر ا نکهیاز ا یآگاه 

ردد. گ یم رندهیادگیاعتماد به نفس  شیانتخاب شده اند، موجب افزا
نخواهد داشت که مطالب آموخته  یبابت نگران نیاز ا گرید یو رایز

 .روز نباشد ازیمتناسب با ن ایشده منسوخ شده باشند و 
کالس درس  یعبارتند از: عدم وابستگ یآموزش مجاز گرید یایمزا 

 ازیو رفع ن یروزآمد ،ییایپو ،یریفراگ ت،یبه زمان خاص، جامع
استاد و دانشجو  یکیزیبه حضور ف ازیدر زمان دلخواه، عدم ن یآموزش

 ان،یدانشجو یرفت و آمد برا نهیدر کالس درس، کاهش زمان و هز
ها  تیکالس، امکان ثبت فعال کی ردانشجو د یادیتعداد ز یبانیپشت
 ریتوسط استاد، ارتباطات آسان و فراگ انیدانشجو شرفتیو پ

در  یریانعطاف پذ ،یبه کتابخانه مجاز وستهیپ یدسترس ،یآموزش
اب حق انتخ شیافزا ،یمنابع آموزش یدسترس بودن و سهولت دسترس

سرعت در آموزش و  شیافزا ،یآموزش یدوره ها نییدانشجو در تع
سرعت در توسعه و  شیجامعه، افزا یسطح علم شیافزا ،یریادگی
  (.22و .. ) شرفتیپ

 
 و روش هاواد م

پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی برای جامعه 
مورد مطالعه بوده که تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر 
شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای 

بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، رفع نیازمندی های 
اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی 
انسان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این پژوهش از لحاظ 

ه باشد که ب _روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می
یفی قیقات توصپردازد. در تح_ر میبررسی همبستگی بین دو متغی

محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، 
متغیر، شی یا مطلب چگونه است، همچنین در تحقیقات همبستگی 
بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تاکید می شود. 

کاربردی  -علمی دانشگاهجامعه آماری پژوهش شامل کلیه 
در این مرکز  1400که در سال  کارآموزان چالوس می باشند

آموزشی در حال تحصیل هستند. حجم نمونه با استفاده از جدول 
نفر انتخاب  175مورگان و کرجسی با روش تصادفی نسبی به تعداد 

 21پرسشنامه شد. ابزار اندازه گیری متغیر آموزش مهارتی مجازی 
 ای ) جهاست. مقیاس پاسخگویی آن پنج در سوالی کیم و همکاران

( است. برای اندازه گیری 5-تا کامالًموافقم 1-کامالً مخالفم
سوالی الری و همکاران  19سشنامه آموختگان از پر عملکرد دانش

( استفاده شد. الزم به ذکر است پرسشنامه مذکور بر اساس طیف 23)
 پنج گزینه ای لیکرت نمره گذاری شد.

 

 هایافته
-مجازی در دوران کرونا بر عملکرد دانشهای مهارتی آموزش

ثیر کارآموزان چالوس تأکاربردی  –آموختگان دانشگاه علمی 
 معناداری دارد.

برای تعیین اثرات متغیر مستقل)پیش بینی( بر متغیر وابسته) مالک( 
 گیری شده است.گرسیون بهرهراز 

ای هآموختگان و متغیر مستقل آموزشمتغیر وابسته عملکرد دانش
 باشد.مهارتی مجازی می

ینی بابتدا به بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مالک و پیش
 پردازیم:می

 
های مهارتی نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین آموزش .1جدول 

 آموختگانمجازی و عملکرد دانش
y x  

809/0 
000/0 
175 

1 
 

175 

   ضریب پیرسون

         X        خطا
 تعداد

 

1 
 

175 

809/0 
000/0 
175 

    ضریب پیرسون

   Y  خطا
 تعداد

 

 
/. است که یک همبستگی خوب 8ضریب همبستگی بین دو متغیر 

توان می 000/0گردد و با توجه به سطح معنی داری محسوب می
-مهارتی مجازی و عملکرد دانش هاینتیجه گرفت که بین آموزش

 آموختگان رابطه معناداری وجود دارد.
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 واتسون -ضریب تعیین و آزمون دوربین. 2جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی
ضریب تعیین تعدیل 

 واتسون -آماره دوربین خطای معیار شده

584/0 342/0 330/0 391/0 798/1 

 5/2ا ت 5/1در بازه است، که  798/1واتسون -آماره آزمون دوربین
محمد شود)قراردارد، بنابراین عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می

 (.1396داودی،
 

 آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیرها انجام گرفته است. .3جدول
 سطح معنی داری Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 425/30 655/4 3 964/13 رگرسیون
   153/0 176 8925/26 باقیمانده
    179 888/40 مجموع

داری کل مدل نیفوق شامل تحلیل واریانس است که معخروجی 
داری جا که سطح معنیدهد. از آنرگرسیون را مورد ارزیابی قرار می

(sig برابر )دار باشد، مدل معنیمی 05/0و کوچکتر از  000/0
 شود.ید میمتغیرها تایاست. و رابطه خطی بین 

گونه که از جدول زیر مشخص است معادله رگرسیون دارای همان
داری کمتر باشد که با توجه به سطح معنیمی 351/2عرض از مبداً 

 این مقدار معنادار و قابل قبول است. 05/0از 
 داریم: 4با توجه به نتایج جدول 

 
 ضرایب آزمون رگرسیون (:4جدول )

 مدل βضریب غیر استاندارد  βضریب استاندارد tآماره sigسطح معناداری

001/0 073/16 - 
 β خطای معیار

 عرض از مبداء
024/0 351/2 

000/0 059/4 297/0 233/0 201/0 
های آزمون

 مهارتی مجازی

های مهارتی برای عرض از مبداء و آموزش βمقدار استاندارد نشده 
معادله رگرسیون برای عملکرد باشد که می 201/0و  351/2مجازی 

های مهارتی  مجازی در دوران آموختگان از روی آموزشدانش
 کرونا به صورت فرمول زیر می باشد:

x→y         
 Xهای مهارتی مجازی= آموزش

 Y =آموختگانعملکرد دانش

 

های شبرای عرض از مبداء و آموز βهمچنین ضرایب استاندارد 
باشد که معادله می 297/0مجازی به ترتیب صفر و  مهارتی

های آموختگان با توجه به آموزشرگرسیون برای عملکرد دانش
 صورت زیر می باشد :هب مجازی در دوران کرونا

 

 گیرینتیجه
با استفاده از  در تحقیق حاضر یک فرضیه اصلی مطرح گردید و

ها با استفاده از روش لیکرت و آزمون فرضیه پرسشنامه و مقیاس
آزمون ضریب پیرسون نسبت به پذیرش فرضیه و معنادار بودن 

-رابطه بین آموزش مهارتی مجازی در دوران کرونا بر عملکرد دانش

 آموختگان مشاهده گردید. 
-در واقع با افزایش سطح آموزش مهارتی مجازی، عملکرد دانش

-اربردی کارآموزان چالوس افزایش میک -آموختگان دانشگاه علمی

 یابد.
 

 گیرینتیجه 
(، 25های مک فرسون و همکاران )نتایج این پژوهش با پژوهش

باشد. در واقع با توجه به افزایش نگرش ( همسو می25اسفندیاری)
آموختگان و افزایش درک نسبت به آموزش مهارتی مجازی و دانش

سازگاری افراد دردوران کرونا با این نوع آموزش و افزایش تأثیر 
اجتماعی آموزش مهارتی مجازی و افزایش لذت درک شدهاز این 

آموختگان در دوران طور محسوسی عملکرد دانشموزش بهآنوع 
وزان چالوس افزایش کاربردی کارآم -کرونا در دانشگاه علمی

آموختگان را مشاهده گردید. که این امر باعث جذب عملکرد دانش
آموختگان و کاهش اخراج و افزایش ارتقای پست سازمانی که دانش

-های مهارتی افزایش دادهموزشآدر دوران کرونا مهارت خود را با 

 اند گردید.

Y= 297/0  X  

Y= 351/2+201/0 X 
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 پیشنهاد
به ویژه در دوران  های مهارتی مجازی موزشآبا توجه به نقش مؤثر 

کرونا برای پسا کرونا نیز بر اساس نتایج حاصل ازپژوهش پیشنهاد 
 شود:می
اساس ها متناسب با نیاز آموزشی و برمحتوای آموزشی دوره -1

 های مجازی مورد بازبینی قرار گیرد.آموزش

-مهارتی مجازی کالس هایآموزشبرای مدرسان برگزارکننده -2

تسلط بر استفاده از ابزارهای آموزش مجازی های ضمن خدمت برای 
 برگرار گردد.

عنوان یک نوع در دوران پسا کرونا، آموزش مهارتی مجازی به-3
 آموزش تکمیلی ادامه پیدا کند.

های دیگر در جهت شناخت بهتر ای در استانهای مشابهپژوهش-4
 ها انجام گیرد.تأثیر این نوع آموزش
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