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چکیده
با شیوع همهگیری ویروس کرونا ،کالسهای مجازی ،سنگ بنای آموزش را در سراسر دنیا و از جمله ایران پینهادند.
از آنجاییکه تغییر آموزش بهقالب مجازی ،انتقالی اجباری و تنها گزینة موجود برای ادامة آموزش است ،این تغییر
ممکن است با چالشهای خاصی همراه باشد که در پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است .این پژوهش،
قصد دارد چالشهای استادان گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند را در طراحی و ارائة دورههای آنالین ،طی شیوع
ویروس کرونا بررسی کند و بهدنبال راهحلهای احتمالی برای این چالشها میباشد .دادههای این پژوهش شامل
پیامهایی است که در یک ترم تحصیلی بهتیم پشتیبانی ارسال شد و نمایشی زنده ،طبیعی و لحظهای از نگرشها،
برداشتها و چالشهای استادان را ارائه میدهد .دادهها با استفاده از روش تجزیه و بررسی موضوعی بران و کالرک،
 )Braun and Clarke(2006برای استخراج مضامین تکراری و مقولههای کلی که پستها نشان میدهند ،تجزیه
و بررسی شد .نتایج حاصله از این پژوهش ،به 6مقوله از چالشهایی که استادان با آن مواجه بودند ،اشاره دارد .این
چالشها شامل مشکالت فنی ،ایمنی و اعتبار آزمونهای مجازی ،نیاز به سیاستگذاری ،برنامهریزی و قوانین مشخص،
تالش استادان برای سازگاری با آموزش مجازی ،چالشهای آموزشی و چالشهای مربوط بهدانشجویان از جمله
توزیع ناکافی زیرساختهای فناوری ،بیانگیزگی دانشجویان ،عدم همکنشی و امکان انزوای آنها و سواد رایانهای
ناکافی میباشد .سپس ،یافتهها با اشاره بهراهحلهای ارائهشده در ادبیات پیشین برای رفع این موانع مورد بحث و
گفتگو قرار میگیرد .این پژوهش ،نتایج کاربردی برای توسعه حرفهای استادان ،خدمات پشتیبانی و همچنین
سیاستگذاری و برنامهریزی برای دورههای مجازی دارد.
شناسه دیجیتال DOI: 10.22059/jflr.2021.313652.774
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ABSTRACT

Due to the outbreak of the Corona-virus pandemic, virtual classes have become the
cornerstone of education all around the world including Iran. Being an obligatory
transition and the only option university professors have to continue education with,
online teaching is accompanied with particular challenges which have not been
experienced before and need to be investigated. This research intends to explore the
challenges that EFL faculty faced in the design and delivery of online courses during
the Covid-19 outbreak and seek probable solutions to those challenges. The data for
the study included messages posted to the backup team over an entire academic
semester which provide a live, naturalistic, and in-the-moment representation of
faculty’s perceptions and challenges. The data were analyzed using Braun and
Clarke’s (2006) thematic analysis method for recurring themes and taxonomies that
the postings represented. Analysis of the results revealed 6 categories of challenges
the target faculty members faced in their online instruction: technical problems,
concerns about exam safety and validity, the need for policies, planning, and
regulations, faculty’s adaptability struggles, pedagogical challenges, and challenges
related to students such as inadequate distribution of ICT (Information and
Communication Technology) infrastructure, lack of self-motivation, lack of
interaction and the possibility of their isolation, and inadequate computer literacy
skills. The findings are then discussed with reference to the solutions offered in the
literature to remedy those barriers. This study provides implications for faculty’s
professional development programs and support services as well as policy making
and planning for future online courses.
DOI: 10.22059/jflr.2021.313652.774
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شیوع بیماری کوید  19و کشف چالشهای پیش روی
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 .1مقدمه

آنهاست .هچنین ،راه حلهای احتمالی در بارة چگونگی

با شیوع بیماری کوید  ،19گسترة آموزش و یادگیری

چیرگی بر این چالشها ارائه خواهد شد .یکی از محدودیت-

بهشدت تحت تأثیر قرار گرفته است .مهمترین تأثیر ،تعلیق

های پژوهشهای پیشین در بارة چالشهای استادان دانشگاه

کالسهای حضوری و تغییر ناگهانی آموزش در مدارس و

در کار با سامانههای آموزش مجازی این است که آنها بیشتر

دانشگاهها بهقالبهای مجازی بوده است .این فراخوان فوری

متکی بر دادههای خودگزارشی و یا مصاحبهاند (بهعنوان مثال

برای روی آوردن بهآموزش مجازی ،منجر بهافزایش فشار

گایتان2015 ،Gaytan ،؛ کرنز2012 ،Kearns ،؛ راپانتا،

روانی و حجم کاری استادان دانشگاه شده است .استادانی که

بتوری ،گودیر ،گاردیا و کول Rapanta, Botturi, ،

پیش از آن هم برای تعادلبخشی بهوظایف آموزشی،

 )2020 ،Goodyear, Guardia, & Kooleو یا بهبررسی

پژوهشی ،و تعهدات کاری خود ،صرف نظر از مسئولیتها و

ادبیات مربوطه پرداختهاند (دیویس  ،گرینوی  ،مور و کوپر،

دغدغههای زندگی شخصی ،در تقال بودهاند (هولدن و

2019 ،Davis, Greenaway, Moore & Cooper؛

ولتسیانوس .)2020 ،Houlden & Veletsianos ،برای

تامسون .)2010 ،Thomson ،از این رو ،آنها درک و

مربیان و استادان زبان انگلیسی هم وضعیت از این قاعده

نگرش کلی استادان را نسبت بهچالشهای آموزش از راه دور

مستثنی نبوده است .ممکن است تصور شود که اوضاع برای

منعکس کنند .در عوض ،ما از پیامهایی که توسط مدرسان

کالسهای زبان حتی بهمراتب بدتر بوده است ،چرا که

زبان انگلیسی بهتیم پشتیبانی ارسال شده بود بهعنوان دادههای

کالسهای زبان بیشتر بهعنوان مکانهایی پر از همکنشی و

پژوهش فعلی استفاده کردیم که نمایی زنده ،طبیعی و لحظهای

ارتباط تصور میشوند ،در حالی که در کالسهای مجازی

از چالشهای پیش روی استادان را ارائه میدهند .شناسایی

بعد همکنشی میان دانشجویان بسیار کمرنگ میشود.

این چالشها از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا که بررسی

با این وجود ،با شیوع بیماری همهگیر کرونا ،کالسهای

چالشهای پیش روی استادان میتواند در متناسبسازی

مجازی بهسنگبنای آموزش تبدیل شدهاند .از آنجایی که

برنامههای پشتیبانی با نیازهای واقعی آنها و آموزش مجازی

کالسهای آنالین یک انتقال اجباری و تنها گزینه الزم برای

باکیفیتتر مؤثر باشد (مارتین و پارکر،Martin & Parker ،

ادامه آموزش بودهاند ،استفاده از آنها ممکن است با چالش-

2014؛ مارتین  ،پولی  ،جوکیاهو و میMartin Polly, ،

های خاصی همراه باشد که پیشتر بررسی نشدهاند .در این

 .)2017 ،Jokiaho & Mayافزون براین ،تأمین نیازهای

زمینه ،هاجز  ،مور  ،الکی  ،تراست و باندHodges, ،

مدرسان یکی از راههای اطمینان از پیشرفت دانشجویان ،حفظ

 )2020( Moore, Lockee, Trust & Bondباور دارند

آنان و درگیر کردن آنها در محیط آموزش عالی است

که دورههای آنالینی که تحت شرایط "آموزش از راه دور

(دیویس و همکاران  .)2019 ،بهطور خاص ،این پژوهش به

اضطراری" در زمان بحران کرونا ارائه میشوند ،از نظر

بررسی پرسشهای پژوهشهای زیر میپردازد:

آمادگی و آموزش مربیان متفاوت از دورههای آنالین برنامه-

 .1استادان زبان انگلیسی در طراحی و ارائه دورههای

ریزی شدهاند و با چالشهای جدیدی همراهند .بزکورت و

آنالین بههنگام شیوع ویروس کرونا با چه چالش-

شارما )2020( Bozkurt & Sharma ،نیز تفاوت را در

هایی روبرویند؟

اجباری بودن آموزش مجازی در زمان همهگیری کرونا
دانستند و بر بایستگی استفاده از راهکارها و الویتهای

 .2چه راهحلهایی برای غلبه بر آن چالشها وجود
دارد؟

متفاوت تأکید کردند.
افزون بر این ،درک استادان از موانع موجود در آموزش

 .2مروری بر ادبیات پیشین

مجازی در هر رشته تحصیلی کمتر مورد توجه پژوهشگران

پیشرفت در فناوری ،باعث افزایش تعداد برنامهها و

قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تجربه استادان

دورههایی شده است که بهصورت مجازی برگزار میشوند.

زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در آموزش مجازی همزمان با

این امر فرصتهای چشمگیری را برای دانشگاهها و
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موسسهها ایجاد کرده است ،چرا که آنها میتوانند تعداد

دالیل عدم عالقه مدرسان دانشگاه بهآموزش مجازی

بیشتری دانشجو را از سراسر جهان دعوت کنند .در رابطه با

چندگانه است ،اما پژوهشهای پیشین نشان میدهد که

دانشجویان ،این امر مزیتهای بیشتری را نیز برای آنها

اصلیترین مانع در آموزش آنالین با کیفیت ،چالشهایی است

بهارمغان آورده است ،زیرا آنها میتوانند از حضور فیزیکی

که استادان با آن روبرویند (هانت و همکاران،Hunt, et al ،

منظم در دانشگاه رهایی یافته و از مناطق دورافتاده ،خود را

 .)2014این چالشها را میتوان بهطور کلی در دو سطح

بهکالس درس برسانند .آنها همچنین میتوانند تحصیل را با

چالشهای مربوط بهاستادان و چالشهای مربوط

برنامه کاری و تعهدات خانوادگی خود مطابقت دهند و

بهدانشجویان طبقهبندی کرد .در رابطه با استادان ،بخشی از

بنابراین ،بهفرصتهای آموزشی گستردهتر و ارزانتری

مشکالت ناشی از مهارتهای فناوری آنها و ماهیت محیط

دسترسی پیدا کنند .افزون براین ،دسترسی بهدورههای

مجازی است که در آن آموزش انجام میشود (آلن و سیمن،

پیشرفته ،منابع و مدرسانی که ممکن است در مناطق محلی

2013 ،Allen & Seaman؛ کیبارو .)2018 ,Kibaru،در

در اختیار دانشجویان نباشد ،تسهیل میشود .از سوی دیگر،

حقیقت ،ادبیات پیشین نشان میدهد که چالشهای استفاده از

آموزش مجازی ابزارهای آموزشی و چندرسانهای ارائه می-

فناوریهای در حال تغییر ،اصلیترین مانع در یادگیری و

دهد که میتواند متناسب با نیاز و سبکهای یادگیری

یاددهی با کیفیت آنالین است (هانت و همکاران.)2014 ،

2008 ،Cavanaugh, Clark, & Barbour؛ لی و بورلی،

طراحی دوره و ارزشیابی فراگیران اختصاص مییابد

Li & Beverly؛ 2008؛ ریمر2013,Reamer ،؛ سلیمانی

(کیتیشات ،العمر ،الممانیKitishat, Al Omar, & Al ،

و رحمانیان .)2020 ،Soleimani & Rahmanian ،در

2020 ،Momani؛ آددوین و سویکانAdedoyin & ،

آموزش زبان انگلیسی نیز استفاده از مطالب واقعی و

2020 ،Soykan؛ حکیم )2020 ،Hakim ،در کنار زمانی

چندرسانه ای مزیتهای گستردهای را برای دانشجویان

که مدرسان باید در دسترس دانشجویان باشند و بهپرسشها

بههمراه داشته است (پازیله ،هاشم و یونسPazilah, ،

و نگرانیهای آنها پاسخ دهند میتواند در عدم تایید آموزش

 .)2019 ،Hashim & Yunusداوان)2020( Dhawan ،

الکترونیک توسط استادان نقش داشته باشد .سایر موانع

یک استدالل دیگر بهمزایای آموزش آنالین اضافه کرد و آن

آموزش مجازی شامل الویتهای آموزش استادان ،مدت زمان

اینکه با همهگیری ویروس کرونا و اولویت حفظ سالمتی

موجود برای آموزش و آمادگی برای آموزش از راه دور است

افراد ،آموزش مجازی بهعنوان یک نوشدارو در زمان بحران

(آلن و سیمن .)2013 ،افزون براین ،موضوعات مربوط

عمل میکند.

بهحجم کاری ،جمعیت کالس ،کیفیت آموزش استادان مدعو

با وجود امتیازات یاد شده ،شواهد فراوان نشان میدهد

و حقالتدریس ،عدم آموزش مناسب و حدود رابطه استاد و

که اعضای هیأت علمی نسبت بهآموزش برخط موضع

دانشجو در دنیای مجازی (آیاال )2009 ،Ayala ،بهعنوان

مخالف دارند .بهعنوان مثال ،روت )2018( Ruth ،بهگزارش

دالیل دیگر ایجاد اضطراب و بیمیلی در مدرسان نسبت

ساالنه بابسون ،موسسه آموزش عالی اینساید و سازمان

بهفناوری مطرح شده است.

گالوپ اشاره میکند که نشان میدهد ،استادان دانشگاه در

بخش دوم دشواریها که منجر بهتردید مدرسان در

ایاالت متحده ،بهطور کلی مخالف همه انواع آموزش از راه

پذیرش آموزش از راه دور میشود ،مربوط بهعدم مشارکت

دورند .در همین راستا ،پومرانتز و بروکسPomerantz ،

و همکنشی دانشجویان در دورههای آنالین (سان،Sun ،

 )2017( and Brooksدر پژوهش خود دریافتند که استادان

 )2011و کاهش یادگیری و کارکرد آنان است (بارتن،

رابطه توأم با عشق و نفرت با یادگیری و یادهی آنالین دارند،

2020 ،Barton؛ هامان ،گلیزیر ،ویلسون ،پوالک،

یعنی درحالیکه دسترسی بهآموزش را برای شمار بیشتری از

 .)2020 ،Hamann, Glazier, Wilson, Pollockاین امر

دانشجویان الزم میدانند ،فقط شمار کمی از آنها موافقاند

بهویژه در آموزش کالسهایی مانند مکالمه و تمرین تلفظ که

که آموزش مجازی منجر بهیادگیری موثرتر میشود.

مستلزم مشارکت فراگیران در تولید زبانی است ،ممکن است
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دانشجویان بهکار گرفته شود (کاوانو  ،کالرک و باربور،

افزون براین ،زمانی که بهتولید محتوای آموزشی،

برای مدرسان ایجاد مشکل کند (بیلی و لیBailey & Lee،

همچنین ایجاد فضای همکنشی در رسانههای اجتماعی ،می-

 .)2020 ،سطح اقتصادی و اجتماعی دانشجویان نیز بر میزان

تواند حفظ تعداد بیشتری از دانشجویان را تضمین کند.

مشارکت آنان در کالس تأثیر میگذارد .در این راستا ،یافته

به طور خالصه ،شایستگی و آموزش استادان ،کیفیت و

های پژوهش فیشبین و تومرFishbane and Tomer،

دقت برنامه درسی ،استفاده از ابزارهای آموزش از راه دور و

( )2020نشان میدهد که بههمان اندازه که سطح فقر در

ارزیابی فراگیران در کنار چالشهای مربوط بهدرگیرکردن

جامعه افزایش مییابد ،میزان دسترسی بهاینترنت بهسرعت

دانشجویان در فرایند یادگیری (ریمر2013 ،؛ هانگ ،شی و

کاهش مییابد و در نتیجه ،فراگیرانی که از نظر اقتصادی-

یانگ )2020 ،Huang, Shi, & Yang ،از جمله نگرانی-

اجتماعی از قدرت کافی برخوردار نیستند ،بیشتر در معرض

های رایج در بارة آموزش از راه دور است که برای موفقیت

خطر افت تحصیلی قرار میگیرند.

آموزش آنالین باید بهآنها توجه شود .با این حال،

افزون براین ،گستردگی ابزارهای معتبر برای ارزشیابی

پژوهشهای اندکی دشواریها و چالشهای مدرسان زبان

برخط دانشجویان چالش دیگری است که دانشگاهیان با آن

انگلیسی را نسبت بهآموزش مجازی بررسی کردهاند که این

روبرویند .در آموزش مجازی ،نظارت مربیان بر روی فراگیران

پژوهش قصد دارد بهبررسی این موضوع بپردازد.

محدود میشود و این امر کنترل تقلب را غیرممکن میسازد
(آرکورفول و ابیدو.)2015 ،Arkorful & Abaidoo ،
مسئلة چالشبرانگیز دیگر این است که در دوران شیوع کرونا،
کارکرد تحصیلی دانشجویان ،بیش از هر زمان دیگری
بهدسترسی بهفناوری و سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده
وابسته است (فلدمن .)2020 ،Feldman ،در نتیجه ،بهنظر
میرسد که روشهای سنتی ارزیابی ،مبتنی بر مداد و کاغذ،
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ناکافی و روشهای تلفیقی و خالقانه ارزشیابی باید مورد
استفاده قرار گیرند.
آرایة دیگری از دشواریها ،مربوط بهحفظ دانشجویان
بهعنوان یک عامل موثر در موفقیت آموزش آنالین است.
پژوهشها حاکی از آن است که حفظ دانشجویان در دوره-
های آنالین دشوارتر از دورههای حضوری است (گالزیر،
2016 ،Glazier؛ مورفی و استوارتMurphy & ،

 ،)2017 ،Stewartحتی در شرایطی که هر دو دوره توسط
یک مدرس آموزش میشوند (هارت ،فریدمن و هیلHart, ،

 )2018 ،Friedmann, Hillو یا وقتی که محتوای دو دوره
یکسان است (روبرتس .)2015 ،Roberts ،دیویس و
همکاران ( )2019اظهار داشتند که بهمنظور حفظ دانشجو،
حمایت بیشتری از او باید انجام شود و ایجاد جامعه یادگیری
و درک انتظارات ،سیاستها و رویههای دوره توسط
دانشجویان امری ضروری است .آنها افزودند که احساس
عزت نفس در دانشجویان از راه تسلط بر مواد درسی،
همکنشی اجتماعی با همساالن و کارکنان دانشگاهی و

 .3روش پژوهش
زمینه پژوهش
بهمنظور بررسی چالشهای استادان زبان انگلیسی در
ارائه دورههای آنالین ،پیامهای ارسال شده بهگروه پشتیبانی
همزمان با آغاز آموزش مجازی ،در طی یکنیمسال تحصیلی
(نیمسال دوم سال تحصیلی  )1398-1399مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .این گروه در پیامرسان  WhatsAppراه-
اندازی شد و تعداد  23نفر از استادان گروه زبان انگلیسی (
 8مرد و  15زن با میانگین سابقه کاری  13/5سال و میانگین
سنی  43سال) در نیمسال موردنظر در آن شرکت داشتند .از
این تعداد 8 ،نفر عضو هیأت علمی ( 3زن و  5مرد) و دیگران
مدرسان مدعو بودند که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد گرایشهای مترجمی ،ادبیات انگلیسی و زبانشناسی و
در بستر سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSمشغول بهآموزش
بودند.
مدرسان زبان انگلیسی میتوانستند در این گروه
پشتیبانی فنی الزم برای مدیریت کالسهای برخط را دریافت
کنند و مسائل و چالشهای پیش رو را در قالب پیام متنی و
صوتی مطرح کنند .پس از حذف پیامهای غیرمرتبط (مانند
فراخوان کنفرانسها ،پیامهای تبریک و تسلیت  ،و غیره)،
 4862پیام برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش درنظر گرفته
شد .مزیت تجزیه و بررسی پیامهای ارسال شده بهاین گروه
این است که مشکالت دست اول و لحظهای که مدرسان
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تجربه کردند را بهجای نمایش پس-رویدادی وقایع ،ارائه

بهبایگانی کالسها ،تنظیمات کالس مجازی ،ایمنی سرور و

میدهد.

موارد مربوط بهایجاد آزمونهای آنالین تنها چند نمونه از

روش و تجزیه و تحلیل دادهها
پیامها برای شناسایی مقولههای چالشهایی که

موانع گزارش شده توسط استادان زبان انگلیسی بود .پیام زیر
این موضوع را با وضوح بیشتری نشان میدهد:

ساعت  8:00کالس داشتم  . ...در چند دقیقه اول،

دربرداشتند ،مورد تجزیه و بررسی قرار گرفتند .برای این کار،

بیش از  30دانشجو در کالس حضور داشتند.

از روش تجزیه و بررسی موضوعی براون و کالرکBraun ،

متأسفانه ،میکروفون لپ تاپ من بهطور غیرمنتظره

 )2006( and Clarkeاستفاده شد .در آغاز ،پیامها برای

و بدون دلیل خاصی از کار افتاد .تا ساعت 9:15در

آشنایی با دادهها مورد خوانش قرار گرفتند و خالصه پیامها

تالش بودم و سرانجام ،موفق شدم آن را متصل

برای بدست آوردن انگارههای اولیه کدگذاری یادداشت-

کنم .اما ،تا آن زمان بیشتر دانشجویان کالس را

برداری شدند .در روند بعدی ،ما بهدنبال مضامین تکراری و
استخراج مقولهها از کدهای اولیه بودیم .پس از ایجاد
مضامین ،بازخوانی بیشتر انجام شد تا اطمینان حاصل شود که
تمام دادهها در تجزیه و بررسی گنجانده شدهاند .سرانجام،
بخشهایی از نقلقولهای مدرسان ،برای نشاندادن مضامین
کشفشده گزینه شدند .بهمنظور افزایش اطمینانپذیری
بررسی ،پژوهشگر دوم بهطور مستقل مجموعهای از  300پیام
را با استفاده از مضامین مورد توافق کدگذاری کرد .روند
کدگذاری دوگانه منجر بهتوافق  ٪95.5در بارة تجزیه و
بررسی دادهها شد .سپس ،اختالفات از طریق بحث و گفتگو

 .4نتایج و بحث
مقولههای اصلی برامده از تجزیه و بررسی پیامهای
ارسالشده بهگروه پشتیبانی 6 ،زمینه از چالشها را نشان می-
دهد :مشکالت فنی؛ ایمنی و اعتبار آزمون؛ سیاستگذاری،
برنامه ریزی و وضع مقررات؛ چالشهای مربوط بهاستادان؛
چالشهای آموزشی؛ و چالشهای مربوط بهدانشجویان.

مشکالت فنی

تلفیق فناوری ،چالشها و فشارهایی را متوجه مربیان و
فراگیران میکند .سان ( )2011در بارة نادیده گرفتن تأثیر
نقص فنی بر یادگیری فراگیران هشدار میدهد ،زیرا
جایگزینی روشهای همکنشی فزونتر موجب ترس فراگیران
میشود .با در نظر گرفتن تأثیر موانع فنی روی مدرسان ،همپل
و استیکلر )2005( Hampel and Stickler ،استدالل کردند
که مهارتهای پایهای فناوری و صالحیتهای فنی در به
کارگیری سختافزار و نرمافزار ،اساس صالحیتهای
آموزشی مانند اجتماعیشدن در دنیای مجازی ،تسهیل
مهارتهای ارتباطی ،خالقیت و انتخاب ،و سبک آموزش
معلمان است .با توجه بهاینکه نگرانی مدرسان در بارة مهارت-
های فنی یکی از دغدغههای اصلی آنها را تشکیل میدهد،
نمیتوان اهمیت حمایت از آنها را در این زمینه دستکم
گرفت .همچنین ،از پشتیبانی مدرسان بهعنوان یکی از
معیارهای اصلی سنجش کیفیت کالسهای آنالین و اطمینان
از استانداردهای باالی آموزشی و یادگیری نام برده میشود
(مارتین و پارکر2014 ،؛ مارتین  ،پولی  ،جوکیاهو و می،
.)2017

موانع مرتبه اول در اجرای موفقیتآمیز دورههای آنالین

افزون بر حمایت از دانشگاهیان از راه کارگاههای

که استادان زبان انگلیسی با آن روبرویند ،مربوط بهمسائل فنی

آموزشی ،برنامههای ضمن خدمت ،و بینارها ،مراکز پشتیبانی

است .این مقوله  ٪48پیامهای ارسال شده بهگروه را تشکیل

آنالین و تلفنی و تاالرهای گفتگوی آنالین ،سیبرت و

میدهد .مشکالت مربوط بهپهنای باند ،سرعت اینترنت،

اسپالدینگ-گیونزSiebert and Spaulding-Givens ،

اتصال میکروفون و وبکم ،کیفیت فیلمها و فایلهای صوتی،

( )2006پیشنهاد کردند که مدرسان بایسته است پیش از اینکه

بارگذاری و بارگیری فایلها ،نصب و پیمایش ابزارهای

بتوانند دورههای خود را طراحی و اجرا کنند ،بهعنوان ناظر

مختلف ،اضافه بار شبکه در زمانهای اوج مصرف ،سازگاری

در دورههای مجازی ثبتنام کنند .افزون براین ،دانشگاهها

نرمافزارها ،ایجاد پیوندهای دسترسی بهکالسها ،دسترسی

میتوانند ماههای تابستان را بهکاوش و آزمایش فناوریهای

711

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان  ،1399از صفحه  706تا 721

برطرف شد.

ترک کرده بودند و کالس کنسل شد( .پیام .)457

جدید اختصاص دهند تا نیازهای تخصصی استادان و

دغدغههای استادان در رابطه با ارزشیابی الکترونیکی در

دانشجویان را برآورده کنند .راه حل دیگر این است که

سایر پژوهشها نیز منعکس شده است .بهعنوان مثال ،میتوان

دانشجویان کارشناس و فنی شناسایی و پویا شوند تا راهنمایی

بهسرقت ادبی ،اطمینانبخشی و اعتبار آزمونهای مهم و

از راه دور برای دیگر دانشجویان و اعضای تیم یادگیری

نهایی ،مشکالت دسترسی ،مسائل مربوط بهنظارت و پایش

فراهم نمایند.

ممتحنین ،هویت کاربر ،و زمان و آموزش کادر علمی اشاره

ایمنی و اعتبار آزمون
یکی دیگر از دغدغههای اصلی اعضای گروه زبان
انگلیسی که در  ٪13.2پیامها بازتاب شده است و بسیاری از
مدرسان نسبت بهآن موضع مخالف داشتند ،ارزشیابی مجازی
است .دلیل اصلی این نگرانی و مخالفت ،اعتبار و ایمنی
آزمونهای مجازی بهعنوان معیاری برای ارزیابی توانایی
دانشجویان بود .یکی از مدرسان ادعا کرد؛ از آنجایی که همه
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دانشجویان بهرسانههای اجتماعی ،وبسایتها ،ویکیها و

کرد (وایتلوک و براشر.)2006 ،Whitelock & Brasher ،
افزون بر این ،ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی برخط،
بیشتر شامل پرسشهای چند گزینهای ،درست /غلط ،کوتاه
پاسخ و پر کردن فضای خالی است که دانش را در سطوح
پایین طبقهبندی بلوم ارزیابی میکنند (پاچلر ،دالی ،مور و
مالر.)2010 ،Pachler, Daly, Mor, & Mellar ،

سیاستگذاری ،برنامهریزی و وضع مقررات
نگرانیهای مربوط بهسیاستگذاری ،برنامهریزی و وضع

گوگل دسترسی دارند ،حتی اگر پرسشها برای همه زبان-

مقررات برای دورههای مجازی در  ٪10.5پستها بازتاب

آموزان یکسان نباشد ،احتمال تقلب بسیار زیاد است (پیام

شده است .بسیاری از مشکالت مرتبط با آموزش آنالین،

 .)3185یکی دیگر از اعضای گروه اظهار داشت که دانشجوی

بهعدم پذیرش آن توسط استادان ،دانشجویان و جامعه و

وی پاسخ یکی از پرسشها را از ویکی پدیا کپی کرده است،

تردید و بیاعتمادی آنان نسبت داده شده است .بنابراین ،این

چیزی که او هرگز بهآنها آموزش نداده است (پیام .)1062

گستره نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری جدی است و

همچنین ،در پیامها گزارش شد که دانشجویان دستیار امتحان

مقرراتی را میطلبد که ناظر بر کارکرد آن باشد .یکی از این

دارند یا کسی میتواند بهجای آنها در آزمون شرکت کند

برنامهریزیها باید در زمینه رفع نیازهای فنی و آماده سازی

(پیام  .)4305درخواست از دانشجویان برای فعالسازی وب-

زیرساختهای الزم انجام شود و در انجام این کار ،سطح

کم بههنگام آزمون ،هم مشکالت جدیدی از جمله هزینه

اقتصادی و اجتماعی دانشجویان و مهارتهای فنی و علمی

بیشتر و سرعت پایینتر اینترنت ،بهویژه هنگامی که صدها

آنها باید لحاظ شود (پیام  .)712دومین گستره نیازمند برنامه-

دانشجو بهطور همزمان از سامانه برای شرکت در امتحانها

ریزی ،ارزیابی دقیق و مستمر آموزش آنالین از طریق روش-

استفاده میکنند ،ایجاد میکند (پیام .)3445

هایی غیر از کنترل بایگانی کالسها است ،زیرا استادان آن را

پیشنهادهایی برای افزایش ایمنی آزمونهای مجازی

"تفسیر نادرستی از روند ارزشیابی" میدانند و آن را چیزی

مطرح شد ،شامل :تعیین محدودیت زمانی ،تغییر ترتیب

تصور میکنند که "برای حس صداقت و اقتدار آکادمیک

پرسشها وگزینهها ،گروهبندیدانشجویان و اجرای

استادان ویرانگر است" (پیام .)780

پرسشهای مختلف در هر گروه ،ارائه هر یک از پرسشها

سومین گسترة ،برنامهریزی در رابطه با مدت زمان

در صفحه جداگانه و عدم امکان برگشت به پرسشهای قبلی،

کالس در محیط اینترنت است .استادان بر این باور بودند؛ از

فعال نکردن گزینه بازخورد فوری در تنظیمها درحالی که

آنجایی که از یک سو ،دانشجویان در کالسهای آنالین

آزمون هنوز باز است ،و انتخاب پرسشها بهطور تصادفی از

همکاری کمتری دارند و بیشتر صحبت مدرس در کالس

بانک پرسشها .با این حال ،این امر توسط اعضای گروه

غالب است و از سوی دیگر ،مطالب و محتوای درسی بهجای

تصدیق شد که بهترین روش برای افزایش اعتبار ارزشیابی

اینکه روی تخته نوشته شوند ،از قبل آماده میشوند ،مدت

مجازی ،ادغام تکالیف مناسب ،آزمونهای منظم در فواصل

زمان کالسهای آنالین باید کمتر از کالسهای حضوری

کوتاه ،پروژههای مشترک و پرسشهای کتاب باز است.

باشد (پیامها .)312 ، 871
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چهارم ،در پیامها بیان شد که نیاز است مقررات روشنی

از طریق کامپیوتر آموزش کنم( ".پیام  .)65یکی از اعضای

در بارة دانشجویانی که در کالسها شرکت نمیکنند ،افرادی

دیگر گروه اعالم کرد که او شرایط را تنها بهاین دلیل پذیرفته

که حضورشان کمتر از حد نصاب است یا فقط در زمان

است که گزینه دیگری نداشته و در وضعیت همهگیری کرونا،

حضوروغیاب انتهای کالس حضور دارند ،کسانی که قصد

سالمت افراد مهمترین دغدغه است (پیام .)153

حذف واحد دارند ،رؤیت دانشجو و سبک مناسب پوشش در

یکی از دالیل بیتمایلی استادان ،بیاعتمادی آنان

وبکم ،و نظارت بر امتحانات و نمرهدهی در فضای مجازی

بهآموزش مجازی است .فردی ،مدرسان در کالسهای

وضع شود .افزون بر این ،اعضای هیأت علمی وجود آیین-

مجازی را به"بازیگری که باید تمام نقشهایش را نشسته

نامهها و اصول رفتار مناسب در محیط یادگیری مجازی که

بازی کند" تشبیه کرد (پیام  .)1651فرد دیگری معتقد بود که

برای همه دانشجویان و استادان مشخص و قابل دسترس باشد

آموزش آنالین بهدلیل کمبود زیرساختهای الزم ،تدارکات،

را ضروری میدانند.

و بهویژه سرعت پایین اینترنت ،محکوم بهشکست است (پیام

امتحانات حضوری" ،امتحان غیابی (!) باید اصول و

آموزش همچنان تأثیرگذارترین روشهایند ،بهآموزش استاد

چارچوب خاص خود را داشته باشد و حوزه آموزش دانشگاه

ریاضیات ،مریم میرزاخانی که با استفاده از تخته و گچ انجام

مسئول امتحانات پایان ترم است نه اعضای هیأت علمی .استاد

میشد ،استناد کرد (پیام  .)1920یکی دیگر از شرکتکنندگان

وظیفه طراحی امتحان ،پاسخگویی بهسؤاالت دانشجویان در

تأکید کرد که استادان میتوانند در کالسهای فیزیکی ،ابزاری

جلسه امتحان ،نظارت بر جلسه و تصحیح اوراق امتحانی را

را که برای آموزش آنالین استفاده میشود ،بکارگیرند و

دارد( ".پیام 2587؛ تعجب از مبدا) .آنها اظهار داشتند که

بههمین دلیل ،کالسهای واقعی از مزایای بیشتری نسبت

عدم تصمیمگیری در بارة مسائل فوق "نظم و وحدت رویه

بهکالسهای آنالین برخوردارند (پیام  .)1948دلیل دیگر عدم

آموزشی را برهم میزند و راهی برای تفسیر و اعمال نظر

تمایل استادان بهآموزش از راه دور این است که کالسهای

شخصی استادان ایجاد میکند که گاهی منجر بهاعتراض

آنالین نسبت بهکالسهای سنتی زمان بیشتر و کار فشردهتری

دانشجویان علیه همه چیز میشود" (پیام .)2579

را میطلبند و استادان باید در هر زمان و مکان در دسترس

متأسفانه ،پژوهشهای اندکی بهبحث این موضوع

دانشجویان باشند (پیام .)1350

پرداختهاند که چگونه تغییر سیاست میتواند روی کارکرد

بهطور کلی ،پیامها نشان میدهد که عدم تجربه در

آموزش از راه دور تأثیر بگذارد و چه سیاستهایی برای ارائه

آموزش مبتنی بر فناوری ،کمبود دانش ،مهارت و تجهیزات

موفق آن مهم است .این گسترهای است که با توجه بهاهمیت

مورد نیاز ،کار و مقتضیات زیاد ،و همچنین موانع روانشناختی

تدوین سیاستها و برنامهریزی برای تحقق موفقیتآمیز

مهمترین دالیل کندی استادان زبان انگلیسی در استقبال از

آموزش مجازی ،نیاز بهتوجه جدی دارد.

آموزش دیجیتال است .نتایج پژوهشات قبلی نیز تأیید میکند

چالشهای مربوط بهاستادان دانشگاه :تقال برای
سازگاری
با غیرمنتظره بودن همهگیری کرونا ،بسیاری از مدرسان
موظف شدند که محتوای یادگیری را با قالب مجازی تطبیق
دهند .با این حال ،سازگاری با فناوری آنطور که در  ٪8.5از
پیکره پژوهش بازتاب داده شده است ،توسط بسیاری از
دانشگاهیان مورد استقبال قرار نگرفت .یکی از آنها اظهار

داشت که "من بیش از  30سال است که با تخته و گچ آموزش
کردهام ،بنابراین انتظار نداشته باشید که من مانند دیگران بتوانم
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که بسیاری از اعضای هیأت علمی ،بهویژه زمانی که خود آن
ها هنوز درحال یادگیری مقتضیات بستر آموزش مجازیند،
اغلب احساس نگرانی میکنند و از توانایی الزم برای آموزش
از راه دور برخوردار نیستند (راکر و داونیRucker & ،
2016 ،Downey؛ اشمیت  ،تسچیدا و هاجSchmidt, ،
 .)2016 ،Tschida, & Hodgeهمچنین ،حجم کاری

باالتر در آموزش از راه دور با حداقل  ٪14زمان بیشتر از
آموزش سنتی (تومئی )2006 ،Tomei ،منجر بهمخالفت قابل
توجه و روحیه پایین دانشگاهیان میشود (رایان  ،تینان و
المونت-میلز،Ryan, Tynan & Lamont-Mills ،
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در بارة آزمونها ،دانشگاهیان باور دارند که همانند

 .)1905یکی از اعضا در تأیید این نکته که روشهای سنتی

 .)2014برای بهبود این وضعیت ،راهکار بهتر این خواهد بود

استادان از قابلیت گروهبندی دانشجویان از طریق break out

که زمان الزم برای طراحی کالسهای آنالین ،بخشی از

roomsدر  LMSبرای تشویق بهکارگروهی و دونفره خبر داد

ساعات موظفی آموزش در نظرگرفته شود؛ در غیر این

(پیام  .)3801یکی از آنها همچنین توضیح داد که چگونه از

صورت ،یا فعالیتهای پژوهشی و یا آموزش محتوای

داستانهای شفاهی در کالس بیان شفاهی داستان استفاده کرده

آموزشی دچار نقص خواهد شد (روت.)2018 ،

است تا از حضور دیرهنگام دانشجویان (فقط در زمان حضور

چالشهای آموزشی
هشت درصد از پیامها دربارة چالشهای آموزشی است
که مدرسان در فضای مجازی با آن روبرو میشوند .بهعنوان
اولین نمونه ،استادان در فضای مجازی بازخورد کمتری از
دانشجویان دریافت میکنند و درنتیجه ،گزینههای محدودتری
برای متناسب کردن آموزش با نیازهای آنان دارند .از سوی
دیگر ،دانشجویان مشارکت پایینی در فعالیتهای کالسی
دارند .یکی از اعضا تأکید کرد که ممکن است یکی از دالیل
عدم مشارکت دانشجویان در کالسهای آنالین ،عدم

تأثیرگذاری کافی آموزش باشد" .اگر آموزش جذابیت بصری
و علمی الزم را داشته باشد ،دانشجویان بهطور داوطلبانه
شرکت میکنند .در غیر این صورت ،نام آنها روی صفحه
است درحالی که جسم و روح آنها در جای دیگری است.
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" (پیام .)3696
در پیامها ،همچنین راهکارهایی برای بهبود کیفیت
آموزش مجازی بیان شد از جمله اینکه مدرسان برای
بهاشتراکگذاری محتوا ،تجربیات آموزش و یا آموزش
مشارکتی با سایر استادان در سراسر کشور همکاری کنند.
افزون براین ،ایجاد شرایطی که در آن استادان بتوانند بازخورد
منظمی از فعالیتهای آموزشی خود را دریافت کنند ،میتواند
سطح پیشرفتهتری از آموزش را بهارمغان آورد .منابعی که
میتوان از آنها در این زمینه استفاده کرد از نظرسنجیهای
کوتاه از دانشجویان تا دادههای حاصل از سامانة مدیریت
یادگیری دانشگاه متفاوت است.
روشهایی در سطح کالس نیز برای ارتقای آموزش و
یادگیری مطرح شدند ،از جمله درگیر کردن دانشجویان با
تکالیف و یادآوریهای هفتگی ،تشویق دانشجویان به
مشارکت فعال از طریق قابلیتهای فضای مجازی (برچسب
ها ،پیام صوتی و غیره) ،استفاده از محتوای چندرسانهای
جذاب ،یادگیری مشارکتی ،فعالیتهای جیگ سا ،ایجاد
کتابخانه یا اتاق مطالعة مجازی و پروژههای مشترک .یکی از

و غیاب) و کپیبرداری خالصهها از اینترنت و خواندن آنها
از روی کاغذ در کالس مجازی جلوگیری کند.
برای اطمینان از آموزش با کیفیت آنالین ،مدرسان باید
از ابزارهای فناوری اطالعات ،برنامههای کاربردی و منابع
صوتی و تصویری برای غنیسازی آموزش استفاده کنند.
کالسهای مجازی نباید کالسهای مبتنی بر سخنرانی به
صورت آنالین باشد ،بلکه باید زمینه را برای یادگیری فعال
فراهم نمود .گیلت سوان )2017( Gillett-Swan ،در برابر
استفاده از "یک رویکرد مناسب برای همه "،هشدار میدهد
که در آن محتوای مورد استفاده در شرایط آموزش رودررو
بهقالب آنالین تبدیل شود و برای همه زبانآموزان مناسب
تلقی گردد .تامسون ( )2010نیز خواستار تطبیق محتوای
آموزشی با نیازهای فردی و سبکهای یادگیری یادگیرندگان
و شرایط آموزشی در فضای مجازی شد.
در مدل نظری "جامعة یادگیری" آندرسون،
 )2008( Andersonهم بر حضور شناختی ،اجتماعی و
آموزشی بهعنوان مولفههای یادگیری موًثر در دنیای مجازی
تاًکید شده است .حضور شناختی از راه محیط یادگیری فراهم
میشود که کارکردهای شناختی مانند درک عمیقتر و تفکر
انتقادی را تحریک کند .حضور اجتماعی شامل ایجاد احساس
راحتی و امنیت است که در آن فراگیران میتوانند نتایج
یادگیری خود را بهاشتراک بگذارند .سرانجام ،حضور
آموزشی را میتوان از طریق برنامهریزی و طراحی دوره،
تسهیل بحثها و راهنمایی آموزشی و گسترش همکنشیها
بین دانشجویان و استادان ارتقا داد .از بسترهای نرمافزاری
مانند ،Google Docs ،Voice Thread ،SlideShare
،Edmodo ،Google Hangouts ،Google Drive
 Mural ،Kahoot ،MS Teams ،Minecraftو Skype

می توان برای مشارکت فعال فراگیران در فرصتهای
یادگیری و ایجاد همکاری بین آنها استفاده کرد.

چالشهای مربوط بهدانشجویان
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توزیع نامناسب زیرساختهای فناوری
زیرساختهای فناوری غنی پیش نیاز یادگیری آنالین
است .با این حال ،همة دانشجویان ،بهابزارهای مورد نیاز برای

کالس را با دانشجویان انجام داده است ،اما از  5نفر فقط 1
نفر در کالس حاضر شده است (پیام .)251
بخشی از دالیل بیانگیزگی دانشجویان مربوط بهعدم

یادگیری آنالین دسترسی ندارند ٪5.2 .از پیامها منعکسکننده

دسترسی بهتجهیزات فنی و بخشی مربوط بهعدم وجود

نگرانی استادان در بارة دانشجویانی بود که منابع مالی و

مالقاتهای منظم هفتگی با اعضای دانشگاهی و همساالن

فناوری کافی ندارند یا دانشجویانی که در مناطق روستایی

است .شرایط نامطلوب بهداشت روانی که بهدلیل قرنطینه و

زندگی میکنند و پوشش اینترنتی مناسبی ندارند .یکی از

شیوع بیماری کرونا بر جامعه حاکم شده است نیز میتواند

اعضای هیأت علمی ،پیام دانشجویش را بهگروه ارسال کرده

بهعدم اشتیاق فراگیران دامن زند .در نتیجه ،در صورت عدم

بود که میگفت وی در روستایی زندگی میکند که هیچ

تعامل پایدار با مدرسان و حمایت از آنها ،خطر بیشتری برای

پوشش اینترنتی وجود ندارد و بهدلیل مشکالت رفت وآمد،

شکست یا طرد این دانشجویان وجود دارد.

مجبور است آن درس را حذف کند (پیام  .)328یا اینکه

اظهارات مشابهی در بارة دانشجویان در دیگر پژوهشها

دانشجوی دیگری برای دسترسی بهاینترنت مجبور بود بهشهر

نیز بازتاب شده است ،از جمله عدم دسترسی ،عدم وجود

برود و زمان حضور در کالس را در خودرو بنشیند (پیام

نشانههای عاطفی در ارتباط از طریق پیامهای متنی ،عدم

.)498

انطباق با فراگیران با ویژگیها و تواناییهای مختلف،

آموزشی دامن میزند و برخی از محصالن ممکن است در

ارتباطات اینترنتی کند یا رایانههای قدیمی و احتمال عقب

نتیجه محدودیتهای منابع مالی از تحصیل باز بمانند .نتایج

ماندگی بیشتر فراگیرانی که از انگیزه و نظم کمی برخوردارند

پژوهش دیگر (عطاردی و راجرز،Attardi and Rogers ،

(هانت و همکاران2014 ،؛ رووایی و وایتینگRovai & ،

2015؛ بدیانگ و همکاران،2013 ،Bediang et al. ،

 .)2005 ،Wightingلی و بورلی ( )2008نیز نشاندادند که

لکباال )2016 ،Lakbala،نیز نشان میدهد که دسترسی

محیط یادگیری از راه دور ممکن است برای دانشآموزانی با

محدود بهزیرساختهای فیزیکی و اتصال ضعیف اینترنت،

انگیزه ،نظم درونی و استقالل پایین ایدهآل نباشد .افزون

ازجمله موانع اجرای صحیح آموزش الکترونیکیاند .یک

براین ،دانشآموزانی که نیاز بهکمک عملی بیشتری دارند ،فاقد

پاسخ بهاین دغدغهها این است که دانشگاهها و موسسات

مهارتهای ابتدایی رایانهاند و یا با مهارتهای ارتباطی،

کمک هزینه یا وامهایی را برای دسترسی بهاینترنت و خرید

مدیریت زمان و نظمدهی مشکل دارند ،مناسب برای آموزش

لپتاپ و لوازم بهدانشجویان ارائه دهند ،یا تجهیزات مورد

مبتنی بر وب نیستند.

نظر را بهصورت امانت در اختیار آنها قرار دهند.

انگیزه
در حالیکه بهطور معمول شماری از دانشجویان بی-
انگیزه و با مسئولیتپذیری پایین در کالسهای حضوری
وجود دارند ،این تعداد بهطور چشمگیری در آموزش از راه
دور افزایش مییابد که  ٪2.6از پستها بهبحث این موضوع
پرداخت .بهعنوان مثال ،در یک رشته موضوع ،اعضای هیأت
علمی نارضایتی خود را از دانشجویانی که طرحهای پژوهشی
و پایاننامههای خود را پیگیری نمیکنند ،ابراز داشتند
(پیام .)931در موردی دیگر ،یکی از مدرسان گزارش داد که
در شروع دورههای آنالین هماهنگی الزم برای برگزاری
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برای کمک بهدانشجویان در این راستا ،راهکارهایی ارائه
شده است .این راهکارها شامل وضوح قالب ،انتظارات و
راهکارها ،تعیین جدول زمانی دوره بههمراه مهلتها و رویه-
های مشخص برای مشارکت گروهی ،و فعالیتهای متنوع و
دانشجو -محور است (آرتینو2008 ،Artino ،؛ کاوانو ،
کالرک و باربور .)2008 ،افزون براین ،استادان میتوانند
ساعات اداری آنالین را بهطور منظم ،بهعنوان مثال هفتهای
یکبار ،ایجاد کنند و پیشرفت دانشجویان را در انجام وظایف
و فعالیتهای پژوهشاتی رصد کنند .ایجاد ارتباط بین
دانشجویان راهکار دیگری برای جلوگیری از کاهش انگیزة
آنان است .مشکالت روحی دانشجویان ناشی از اعمال
محدودیتهای اجتماعی در دوران کرونا نیز میتواند با کمک
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بهنظر میرسد که آموزش مجازی بهشکاف نابرابری

دشواریهای برقراری همکنشی با استادان و دیگر دانشجویان،

خدمات بهداشت روان در دانشگاهها از راه مشاوره ویدئویی

از کمبود سواد رایانهای دانشجویان بهعنوان یکی از

وکالسها و برنامههای ذهن-آگاهی بهصورت آنالین رفع

مهمترین موانع پیشروی دانشگاهیان در آموزش آنالین نام

شود.

برده شد .این مسئله بهویژه در آزمونهای آنالین مشکلساز

برقراری همکنشی
برقراری همکنشی ،عنصری ضروری در یادگیری زبان
است .با این حال ،ایجاد ارتباط با دانشجویان از طریق صفحه
نمایش ،همانطور که در  ٪2.3از پیامها نشان داده شده است،

میتواند چالشی بزرگ برای استادان باشد .یکی از اعضای
هیأت علمی معتقد بود که حذف جنبه اجتماعی یادگیری،
بیعدالتی در حق همکنشی انسانی است .وی آموزش مجازی
را "رباته سازی" مدرسان نامید و هشدار داد که دنیای ما
اشباع از مانیتورها ،صفحه نمایشها و تصاویر است؛ بهتر
است آموزشو پرورش را بهعکس تبدیل نکنیم .وی تصریح
کرد که اگر این وضعیت ادامه یابد ،ما نمیتوانیم چیزی جز
تنهایی و انزوا از دانشجویان انتظار داشتهباشیم (پیام .)2821
یکی از اعضای گروه در بارة از دسترفتن کار گروهی
و دونفره در محیط وب که یکی از عوامل مهم در آموزش
زبان است ،گالیهمند بود .همچنین ،اشاره شد که روش جدید
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آموزش عاری از یادگیری تجربی ،حسی و مشاهده مستقیم
است .یک مدرس اظهار تأسف کرد که عدم وجود ارتباط
چشمی ،ارتباطات غیرکالمی ،لحظات خنده و سایر روابط
اجتماعی ،کالسهای آنالین را بهمکانهایی بدون احساس،
بیروح و کسلکننده تبدیل کرده است (پیام .)490
راهکارهایی توسط برخی از استادان برای برقراری
ارتباط با دانشجویان ارائه شد .فزونتر ،آنها از رسانههای
اجتماعی مانند  WhatsAppو  Telegramبرای افزایش
ارتباط با دانشجویان بهروشهای غیررسمیتر استفاده می-
کردند .برای جذب دانشجویان بهیادگیری ،مدرسان همچنین
میتوانند طی ساعات ثابت خدمات راهنمایی و مشاوره
آنالین ارائه دهند .افزون بر این ،دانشگاهها می توانند برای
ایجاد همکنشی بین دانشجویان خانههای مجازی را بر اساس
محل اقامت جغرافیایی دانشجویان در نظر بگیرند .سرانجام،
برای تقویت همکاری گروهی میتوان از اتاقهای
 Breakoutدر بسترهای آموزش مجازی استفاده کرد (لوین
 ،ویتس و وود.)2013 ،Levin, Whitsett, & Wood ،

سواد رایانهای

بود ،چرا که دانشجویان باید پاسخهای خود را در یک بازة
زمانی محدود تایپ کنند .همچنین ،بسیاری از دانشجویان
برای ورود بهکالسها ،استفاده از برنامهها و وبسایتهای
مرتبط ،جستجوی مطالب آموزشی و بهویژه غلبه بر مشکالت
فنی در آموزش از راه دور با مشکل روبرو بودند.
ادوهرتی و همکاران)2018( O’Doherty, et, al. ،
در بررسی موانع گسترش و اجرای برنامههای یادگیری آنالین
دریافتند که کمبود مهارتهای فنی و مهارتهای کار با رایانه
و تایپ ،همراه با زیرساختهای ضعیف از عمدهترین
محدودیتهایی بودند که استادان با آن روبرو بودند .در
پژوهش بیلی و لی ( )2020نیز کمک بهدانشجویان در فائق
آمدن بر مشکالت فناوری مهمترین چالش گزارششده توسط
استادان زبان انگلیسی بود .پارکر ،استین و ریدینگParker, ،
 )2015( Stein and Readingهم گزارش کردند که
اگرچه نسل امروز فراگیران ،بومیان دنیای دیجیتالاند ،اما آن
ها بهطورکلی آمادگی کمی در زمینه برخی مهارتهای الزم
برای یادگیری الکترونیک از جمله استفاده از بستر آموزش
الکترونیک ( )LMSدارند .اگر چه بخش اندکی از پیام ها
( )٪1.7در بارة ضعف مهارتهای فنی دانشجویان صحبت
میکند ،اما ایجاد دورههای مقدماتی در زمینة سواد رایانهای،
ارائه پشتیبانی فنی و حل مشکالت دانشجویان برای افزایش
دانش و مشارکت آنها در دورهها ،تقویت انگیزه و اطمینان
از حفظ تعداد بیشتری از آنها مورد نیاز است.

 .5نتیجهگیری
این پژوهش ،تالش کرد تا چالشها و ادراک استادان
زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند را در بارة آموزش مجازی در
شیوع بیماری کرونا بررسی کند .تجزیه و بررسی پیامها نشان
داد که انطباق با آموزش آنالین ،کیفیت بخشی بهبرنامههای
یادگیری الکترونیکی و تطبیق با نیازهای فنی از جمله اصلی-
ترین مشکالت استادان است .افزون براین ،درگیر کردن
دانشجویان ،ارزیابی کارکرد آنها ،نبود سیاستها و
استانداردهای آموزشی مشخص در بارة آموزش الکترونیک
از جمله نگرانیهای اصلی استادان در آموزش از راه دور
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 پژوهشهای آتی میتواند به.درسی آنالین راهگشا باشد

 اطمینان از عدالت در دسترسی بهابزار، افزون براین.است

شناسایی رابطه علی و همبستگی بین چالشهایی که استادان

فناوری و کاهش شکاف دیجیتال نکته مهمی در این زمان

،با آن روبرویند و سایر عوامل کالس مانند کیفیت آموزش

بحران است زیرا غفلت از آن ممکن است باعث از دست

 افزون.حفظ دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان بپردازد

رفتن فرصتهای یادگیری برای بسیاری از دانشجویان شود

 پژوهشهای آینده میتواند بهترین شیوهها در آموزش،براین

.)2020 ،(داوان

،از راه دور که منجر بهموفقیت تحصیلی بیشتر دانشجویان

 عواملی را که در موفقیت، پژوهش ما،بهطور کلی

 نکتة.حفظ آنها و همکنشی میان آنها میشود را بررسی کند

، از جمله برنامهریزی،آموزش مبتنی بر اینترنت نقش دارند

 دیدگاه دانشجویان نیز در بارة چالشهای آموزش،آخر اینکه

 ارتقای مدرسان و طراحی، حفظ دانشجویان،تضمین کیفیت

مجازی برای کیفیت بخشی بهآموزش و یادگیری باید مورد

Rovai & و آموزش دورههای آنالین (رووایی و داونی

.بررسی قرار گیرد

 این مطالعه میتواند در.) نشان داد2010 ،Downey
تشخیص گسترههای مورد نیاز استادان در اجرای برنامه
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