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کلید واژگان:

کرونا ،زبان انگلیسی،
یادگیری برخط ،انگلیسی به
عنوان زبان خارجه ،فناوری

چکیده
این مقاله به بررسی نگرش مدرسان زبان انگلیسی دانشگاهها نسبت به تدریس برخط زبان انگلیسی در دوران پیش
و پس از بحران کرونا ،چگونگی تدریس برخط زبان انگلیسی و چالشهای پیش رو در دوره این بحران با استفاده از
روش تحقیق ترکیبی میپردازد .در مرحله کمی پژوهش 00 ،مدرس زبان انگلیسی از سرتا سر دانشگاههای ایران
با پر کردن پرسشنامه برخط در مورد نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی در دوران پیش و پس از بحران
کرونا شرکت کردند .همچنین تعداد شانزده مدرس زبان انگلیسی به صورت داوطلبانه پس از دعوت در بخش
کیفی این پژوهش شرکت کردند .از مدرسان خواسته شد در مورد روشهای انتخابی خود در انجام آموزش برخط
زبان انگلیسی و چالشهایی که با آنها روبرو بودهاند ،گزارشی کتبی ارایه کنند .پنج نفر نیز برای شرکت در
مصاحبه نیمه ساختار یافته موافقت نمودند .تجزیه و تحلیل دادههای کمی بیانگر افزایش معنادار در نگرش مثبت
نسبت به یادگیری الکترونیکی از دوران قبل از کرونا به دوران بعد از آن بود .نتایج تحلیل دادههای کیفی نیز
حاکی از آن بود مدرسان ،تدریس برخط را از طریق یک سری فعالیتها همچون کنترل حضور دانشجویان در
کالس برخط و نمره دهی به تکالیف و پروژه بصورت همزمان یا ناهمزمان بسته به سیاست دانشگاه خود انجام
می دادند .با این حال ،مشکالت زیادی در انجام این مهم برای مدرسان و دانشجویان پدید آمده است .بنابراین ،از
آنجا که برنامه ای از پیش طراحی شده برای یادگیری برخط موجود نبود و فاقد زیرساختهای الزم بود با موفقیت
به انجام نرسیده است .داللتهای این پژوهش برای یادگیری برخط بهتر نیز مورد بحث قرار گرفته است.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This study aims to investigate Iranian EFL instructors' attitude toward e-learning
before and after Corona crisis, how they conducted their online EFL teaching, and the
challenges they faced during this crisis by employing a mixed methods design. Fortyone university ELT instructors from across the country participated in the quantitative
phase of the study by filling out an online questionnaire about their attitude toward elearning before and after the crisis. For the qualitative phase of this study, 16
instructors who volunteered to participate in this research were invited to participate in
the study. The instructors were requested to report in writing their practices in
conducting online EFL classes and the challenges they encountered since Corona
broke out. Five of them also consented to participate in a semi-structured interview.
Analysis of the quantitative data showed a significant increase in positive attitude
toward e-learning from before to after the crisis. Analysis of the qualitative data also
showed that the instructors conducted online teaching through a series of activities,
ranging from checking student presence to evaluating student work synchronously or
asynchronously, depending on university policies. However, many problems arose
with the students and the instructors. It can be concluded that online teaching did not
go well because it was not prepared and the necessary infrastructure did not exist.
Research implications for better online learning are also discussed.
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.1مقدمه 

مدرسان چالشی جدید بود .طبق گفتههای برخی
کارشناسان ،این اقدامات مطمئنا تاثیر عمیقی بر آموزش ،به

بیماری کرونا به بیماری همه گیر در سراسر جهان تبدیل

ویژه رشد دانش جویان داشته است (کائو و همکارانCao, ،

شد و بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد .در اواخر

.)0202 ،et. al.

ژانویه سال  ،0202کمیته اضطراری بهداشت جهانی اعالم
نمود همه گیری این بیماری در سطح بین المللی افزایش
یافته است (مک آلیر .)0202 ،McAleer ،این بیماری در
همه قارهها پخش شد و آخرین اخبار مربوط به آن هر
روزه در رسانهها منتشر میشد (والوان و میرVelavan ،

 .)0202 ،and Meyerدر اول آوریل سال  ،0202تعداد
موارد تایید شده این بیماری در ایران به بیش از 0222

پژوهشها در خصوص یادگیری برخط معموال
به بررسی ابزارهای یادگیری برخط ،روشها و تکنیکهای
آموزشی ،محیطهای منحصر به فرد در برنامه یادگیری
ترکیبی و مقایسه بین یادگیری مبتنی بر کالس و کامال
برخط استوار است .تاکید بیشتر بر نگرش ،درک ،ارزیابی،
رضایت و عملکرد دانشجویان است (گونزالز و لوئیز،
.)0212 ،Gonzalez and Louise

مورد رسید (سازمان بهداشت جهانی.)0202 ،WHO ،

کالسهای درس شد و در نتیجه نیاز به تدریس برخط به

اثربخشی یادگیری برخط به صورت کمی و یا کیفی انجام

اولویت ملی تبدیل گردید (مورهاوس،Moorhouse ،

شده است (سان ،)0213 ،Sun ،لیکن پژوهشی در مورد

 .)0202برای حفظ سالمتی یادگیرندگان ،مدرسان و کلیه

آموزش و یادگیری برخط زبان از نگاه مدرسین که به خاطر

کارکنان آموزشی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و

این بیماری انجام شده باشد تا کنون صورت نگرفته است

وزارت آموزش و پرورش به موسسات آموزشی دستور

(لین و همکاران .)0214 ،Lin et.al ،این بیماری همه گیر

دادند یادگیری برخط را در راس برنامههای خود قرار دهند

باعث شد یادگیری زبان کامال برخط در یک وضعیت

(امینی و عسگری.)0202 ،

ناگهانی با موفقیت به انجام نرسد .پژوهش خاصی که به
طور کامل درباره یادگیری زبان برخط در بحبوحه این

این سیاست باعث شد دانشجویان و مدرسان از
محل سکونت خود فعالیتهای آموزشی را پیگیری نمایند.
این روش به طور کامل جایگزین یادگیری حضوری تا پایان
سال تحصیلی شد .آموزش برخط برای دانشجویان و
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بیماری صورت گرفته باشد وجود ندارد (سان،Sun ،
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گسترش جهانی همه گیری این بیماری باعث تعطیلی

اگرچه تعداد زیادی پژوهش برای بررسی میزان

انگلیسی رایج ترین زبان خارجی در ایران است
به گونه ای که توانسته است سایر زبانهای خارجی همچون
زبان فرانسه را به رتبههای بعدی تنزل دهد .این زبان از
مدتها قبل به طور رسمی در ایران تدریس میشده است
(حسینی و شکرپور ،0202 ،کم ،0220 ،میرحسینی و بدری،
 )0202و تا کنون نیز ادامه دارد .یک دلیل مهم در این
خصوص آن است که در پایان جنگ جهانی دوم ،آمریکا به
عنوان یکی از دوابرقدرت دنیا به حساب میآمد و حکومت
وقت ایران در دوران پهلوی اقبال به این کشور داشت
(دهمرده و نعمتی  .)1434درطی این دوران در سیستم
آموزشی ایران دانشجویان همواره موظف بودهاند این درس

آموزش و پرورش ،مربیان تربیتی ،سیاستگذاران زبان و زبان
شناسان قرار میگیرد (نصر و همکاران.)0202 ،
یادگیری برخط در سطح بین المللی نیز گسترش
یافته است زیرا دانشجویان و مدرسان ،فرصتهای متنوعی
برای آموزش این زبان پیدا کردهاند (وایت،White ،
 .)0222یادگیری برخط به معنای مجموعه فعالیتهای
یادگیری در موضوعی خاص است که از طریق اینترنت ارائه
میشود .محیط یادگیری برخط نه تنها برای دانش آموزان
برای دستیابی به دانش و مطلب مفید است بلکه به منظور
ارتباط و همکاری بین همکالسیها نیز موثر میباشد (شاه
احمدی و کتابی.)0213 ،

را فرا گرفته و گذراندن درس زبان انگلیسی عمومی و
تخصصی در دانشگاهها اجباری بوده است .دانشجویان
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همچنین موظف بوده اند به سواالت این درس در آزمون
ورودی دانشگاهها پاسخ دهند (گرین.)0214 ،Green ،

یادگیری برخط همچنین به معنای دسترسی به
مطالب آموزشی نیز شناخته میشود (پلیسانس،Plaisance ،
 .)0212یادگیری برخط به معنای نوعی یادگیری است که از
راه دور با کمک دستگاههای الکترونیکی انجام میشود و

تقریبا همه دانش آموزان نیز هر ساله درس زبان
انگلیسی را در مدارس فرا میگیرند (دهمرده و کیم،
 .)0202 ،Dahmardeh and Kimدر ابعاد جهانی ،زبان
انگلیسی به درسی مهم تبدیل شده است و برای یافتن شغل
مناسب الزم است .لذا یادگیری موفق زبان انگلیسی در
فضای کارو تجارت بسیار حائز اهمیت میشود .این امر
فواید اقتصادی تسلط بر زبان انگلیسی را نشان میدهد
(کریش .)0222 ،Krish ،جای تعجب نیست روندهای
فعلی آموزش زبان انگلیسی عمدتا مورد توجه کارشناسان

برای استفاده از آن ،به ابزاری همچون تبلت ،تلفن هوشمند،
لپ تاپ و رایانه که به اینترنت متصل باشد نیاز است.
استفاده گسترده از یادگیری برخط به ناچار دانشجویان را به
مکانهای جایگزین برای یادگیری زبان برخط هدایت
میکند (لین و همکاران .)0217 ،Lin ،یادگیری زبان برخط
ممکن است به تنظیمات مختلف یادگیری ،یعنی یادگیری
تسهیل شده در وب ،یادگیری ترکیبی ،و یادگیری کامال
برخط اشاره داشته باشد .عالوه بر این ،یادگیری زبان برخط
در دبیرستانها و دانشگاهها در طول بیماری همه گیر کرونا
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انجام شد زیرا معلمین و متعلمین قادر به حضور در کالس

این پژوهش در ایران انجام شده است جایی که زبان

درس نبودند.

انگلیسی به عنوان اولین زبان خارجی و یک درس اجباری

با استفاده از گزارشهای کتبی مدرسان دانشگاه
از شهرهای مختلف ایران ،این پژوهش به حوزه پژوهش-
های یادگیری زبان انگلیسی برخط در دوران کرونا کمک
میکند و چگونگی عملکرد مربیان زبان انگلیسی دانشگاهها
در ایران را در شرایط ناگهانی و کامال غیر مترقبه بیماری
همه گیر کرونا مورد بررسی قرار میدهد .همچنین برخی از
چالشهای پیش روی آنها در هنگام یادگیری برخط
شناسایی و مورد بحث قرار میگیرد .بنابراین ،سؤالهایی که
این پژوهش به دنبال یافت پاسخ برای آنها بوده است به

در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود (کام،Kam ،
 .)0220اما ،در زندگی اجتماعی زبان انگلیسی اصال استفاده
نمی شود و بیشتر برای اهداف دانشگاهی ،حرفه ای و
تجاری مورد استفاده قرار میگیرد (حسینی و شکرپور،
 .)0202مدرسان زبان تمایل دارند که در انجمنهای علمی
و کالسهای درس از زبان فارسی برای اهداف ارتباطی
کتبی و شفاهی استفاده کنند .آنها پس از آموزش رسمی،
مهارت انگلیسی خود را حفظ نمی کنند و احتماال با گذشت
زمان ،مهارت آنها نیز کاهش مییابد (گرین .)0214 ،جای
تعجب نیست که بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی زبانی را

شرح زیر میباشد:

آموزش میدهند که به آن زبان صحبت نمیکنند (اجوکیشن،
 )1آیا در نگرش مدرسان زبان انگلیسی نسبت به آموزش

.)0202 ،Education
این مطالعه در دو مرحله انجام شد .در مرحله

 )0چگونه مدرسان زبان

انگلیسی دانشگاهها در طول

بیماری همه گیر کرونا وظایف آموزشی خود را به انجام
رساندند؟

کمی 102 ،مدرس زبان انگلیسی دانشگاه های ایران جهت
پاسخ دادن به پرسشنامه نگرش نسبت به آموزش
الکترونیکی زبان انگلیسی دعوت شدند که بیش از 42

 )4چالشهای پیش روی مدرسان زبان انگلیسی دانشگاهها

مدرس به پرسشنامه پاسخ دادند .از این میان تنها 31

در طی بیماری همه گیر گرونا چه بودهاند؟

پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده شده بودند برای
اهداف تحقیق حاضر استفاده شدند .از میان  31شرکت

.2روشپژوهش 

کننده ای که به پرسشنامه پاسخ کامل داده بودند در مرحله
کیفی  14مدرس زبان انگلیسی که شامل  10مدرس زن و 3

زمینهتحقیقوشرکتکنندگان 
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الکترونیکی قبل و بعد از فراگیری کرونا تفاوتی وجود دارد؟

دسترسی و موافقت ایشان به مصاحبه برخط دعوت شدند.

تغییرات احتمالی آن از دوران پیش از کرونا به پس از آن

کلیه مدرسان دارای مدرک دکتری آموزش انگلیسی بودند و

نیز مطالعه شود لذا محققان با اعمال تغییراتی در پرسشنامه

در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی از  1تا 12

اصلی هر یک از گویهها را مجدد و بالفاصله در همان طیف

سال تجربه داشتند .زبان مادری همه شرکت کنندگان نیز

لیکرت مطرح کردند تا نگرش مورد نظر در دوران پس

فارسی بود .در زیر مطالب باال بصورت خالصه نشان داده

ازبروز کرونا نیز بررسی شود .در بررسی کلی از مرور

شده است:

ادبیات ،پاندا و میشرا ( )0227ادعا کردند که فقط یک
مقیاس استاندارد که توانایی ارزیابی یادگیری الکترونیکی را

مرحله کمی پر کردن پرسشنامه توسط 10
مدرس  پرکردن پرسشنامه توسط  102مدرس 

دریافت  42پاسخ  استفاده از  31پاسخ

دارد پیدا کردند .بنابراین ،آنها با بررسی مروری ادبیات،
عباراتی که نگرش اساتید نسبت به آموزش الکترونیکی را
میسنجید ،شناسایی کردند و در پرسشنامه گنجاندند.
پرسشنامه طراحی شده به  3کارشناس جهت بررسی اعتبار

کمی  14 مدرس ( 10زن و  3مرد)
ابزارتحقیق 

محتوا نشان داده شد .بر اساس بازخورد به دست آمده از
آنها ،مقیاس پنج درجهای از نوع لیکرت تهیه شد که از 1
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(کامال مخالفم) تا ( 4کامال موافقم) و  4به عنوان نظری
به منظور سنجش نگرش اساتید ایرانی نسبت به آموزش
الکترونیکی ،از پرسشنامه ای (پاندا و میشرا )0227 ،پس از
اعمال تغییراتی استفاده شد .این پرسشنامه از سه مولفه
نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی ،موانع احتمالی ،و
محرکها تشکیل شده است که در این مطالعه تنها از بخش
اول یعنی نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی استفاده شده
است .برای پاسخ دادن به پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده
شد تا شرکت کنندگان نگرش خود نسبت به آموزش
الکترنیکی را با نگاهی پس نگرانه به دوران پیش از کرونا

ندارم بود .همچنین ،پرسشنامه از  00مورد که  7عبارت آن
منفی است تشکیل شد .آنها همچنین با استفاده از آلفای
کرونباخ پایایی پرسشنامه را محاسبه کردند که عدد 2821
بدست آمد و نشان دهنده انسجام داخلی باالی پرسشنامه
بود .در ضمن ،برای اطمینان از معتبر بودن این پرسشنامه
برای اهداف این مطالعه ،پرسشنامه به  02استاد ایرانی داده
شد و مجددآلفای کرونباخ محاسبه گردید که عدد 2821
بدست آمد .نسخه نهایی پرسشنامه با استفاده از گوگل
درایو به قالب دیجیتالی تبدیل شد.

گزارش دهند .از آنجا که یکی از اهداف این تحقیق آن بوده
که این نگرش در دوران پس از کرونا نیز بررسی شود تا

تحلیلدادهها 
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با توجه به اولین سوال تحقیق ،برای مقایسه نگرش اساتید
دانشگاه نسبت به آموزش الکترونیکی قبل و بعد از بیماری

آما

در

مقدا

چول

خطا

ر

جه

ر

گی

همهگیر کرونا ،محققان آمار توصیفی دادهها را جدول بندی

آزاد اح

و نرمال بودن آن را بررسی کردند (جدول  1و .)0

ی

جدول  :1آمار توصیفی نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

خطای

اختال

28

فها

37

ی

ه

ی

استان

اوج

استان

تمال

دارد

دارد

p

چول

درجه

گی

اوج

قبل و بعد از بیماری همه گیر کرونا

31

درج خطا

284

281

4

-3

2844

2870

280
-7

استاندارد
با توجه به جدول  ،0توزیع تفاوت بین دو مجموعه از داده-
قبل از 31

1834

2800

2824

باالتر از  2824است .عالوه بر این ،هیچ دادهی خارج از
محدوده در این توزیع وجود ندارد .بنابراین ،آزمون تی

بعد از 31

0842

2814

2820

کرونا

وابسته برای مقایسه نگرش اساتید دانشگاه نسبت به آموزش
الکترونیکی قبل و بعد از همه گیری کرونا انجام شد.
جدول  : 4آزمون تی وابسته برای نگرش به یادگیری
الکترونیکی قبل و بعد از بیماری همه گیر کرونا

جدول  : 0آزمون نرمال بودن برای تفاوت نگرش نسبت به
آموزش الکترونیکی قبل و بعد از بیماری همهگیر گرونا

آزمون شاپیرو ویلک
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میانگین

(t )32

مقدار

فاصله

احتمال

اطمینان

p

34%

η2
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کرونا

ها طبیعی است زیرا مقدار  pبرای آزمون شاپیرو ویلک

-2843

-11843

2822

[-2802

2874

]-2831،

.مصاحبههای نیمه ساختار یافته انجام شد و برای هر
مصاحبه حدود  42دقیقه وقت اختصاص یافت.
از شرکت کنندگان خواسته شد توضیحات
مفصلی در مورد روشهای تدریس ،ابزارهای تدریس برخط

با توجه به جدول های  1و  ،4تفاوت نگرش
نسبت به یادگیری الکترونیکی قبل و بعد از بیماری همه گیر
کرونا از نظر آماری معنی دار بود .همچنین اندازه اثر مربع
اتا بیان گر اثر زیاد بود ( .)2874به عبارت دیگر ،اندازه کمی
اختالف نگرش بین قبل و بعد از بیماری کرونا قدرت
زیادی داشت .الزم به ذکر است مربع اتا یکی از معیارهای
مربوط به اندازهگیری اندازه اثر در آزمون تی وابسته است.
با توجه به سوالهای دوم و سوم تحقیق ،شانزده
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مدرس زبان انگلیسی دانشگاه (جدول  )3که برای محققین
در دسترس بودند و خود نیز داوطلب بودند در بخش کیفی
پژوهش شرکت نمودند .از مدرسان خواسته شد تا در مورد
شیوههای خود در انجام آموزش برخط زبان انگلیسی و
چالشهایی که با آنها روبرو بودند ،گزارش کتبی بنویسند.
عالوه بر این ،پنج نفر از آنها به طور جداگانه در یک
مصاحبه که با ادوبی کانکت برگزار شد شرکت کردند زیرا
نکاتی را که در گزارش کتبی خود ذکر کرده بودند برای
بررسی بیشتر جالب به نظر می آمد .برای مثال ،ابتکارات
شخصی این مدارسان برای مواجهه با این شرایط خاص و
نیز روشهای تشویقی و تنبیهی با توجه به عدم حضور
فیزیکی دانشجویان ،نیاز به بررسی بیشتر را ایجاب میکرد

بکار رفته ،و نمونههایی از مطالب ،آزمونها ،تکالیف و
همچنین پروژههایی که به دانش آموزان داده شده بود ارایه
نمایند .مدرسان همچنین چالشهایی را که در انجام
یادگیری برخط زبان انگلیسی در طول بیماری همه گیر
کرونا با آن روبرو بودند

را نیز مطرح نمودند .تمام

مصاحبهها نیز ضبط و پیاده سازی شد تا بیشتر مورد تحلیل
قرار گیرد.
قبل از انجام پژوهش ،موافقت همه شرکت
کنندگان اخذ گردید .با توجه به سواالت پژوهشی و
نظریههای یادگیری برخط (برستون،)0213 ،Burston ،
دادهها با دقت مورد بررسی قرار گرفتند و کدهای قابل
توجهی که منعکس کننده شیوههای یادگیری برخط زبان
انگلیسی در طول بیماری همه گیر کرونا بود و چالشهای
آن مشخص شد .متنهای مصاحبه چندین بار برای بدست
آوردن نکات اولیه شیوههای یادگیری برخط زبان انگلیسی و
چالشهای آن مرورشد .کدگذاری دادهها برای نمایش طبقه
بندی و دادههای تکراری و غیر مهم نیز حذف شدند .در
نهایت ،نکات مهم در مورد شیوههای یادگیری برخط زبان و
چالشهای آن در بخش نتایج به دست آمد .برای
اعتبارسنجی دادهها ،کدنویسی دادهها به طور مستقل توسط
322

پژوهشگران انجام شد و طی چندین چرخه بحث و گفتگو
ادامه یافت تا توافق در مورد نتایج حاصل شود .البته بعلت

( )4کنفرانس ویدئویی
( )3تولید محتوا

ضیغ وقت از نرم افزار استفاده نشد که حال با تداوم این
بیماری و آموزش مجازی ،نیاز به پژوهشهای بیشتر و
استفاده از نرم افزار ضروری به نظر میرسد.

( )4ارزیابی (آزمون)
( )4پخش و اشتراک گذاری ویدیو
( )7ارائه دهنده یادگیری برخط

.3نتایج

( )2منابع متفرقه
مدرسان از بازیها ،هوش مصنوعی ،واقعیت
در این بخش سه مضمون کلیدی مرتبط با

شیوههای یادگیری برخط زبان انگلیسی و چالشهای پیش
آمده ارائه شده است .این سه مضمون عبارتند از :برنامههای
مورد استفاده ،نحوه انجام آموزش برخط زبان انگلیسی و
چالشهای پیش رو .برای هر یک از سه موضوع ،بیشترین

درس گوگل و مودل برای مدیریت یادگیری برخط خود
استفاده میکردند .مدرسان همچنین از واتس آپ برای انجام
بسیاری از فعالیتها به طور مشابه با سیستمهای مدیریت
یادگیری استفاده میکردند.از ادوبی کانکت برای برگزاری
کالسهای برخط استفاده میشد .برخی از مدرسان ،از
فیلمهای آپارات برای آموزش خود استفاده میکردند .البته

برنامههایمورداستفاده


سایت یوتیوب به مراتب غنی تر از آپارات بود لیکن بعلت
فیلتر بودن این سایت در داخل کشور ،مدرسان به ناچار به
آپارات روی آورده بودند.

مدرسان از چندین برنامه استفاده کردند که میتوان آنها را
به هشت نوع تقسیم کرد .فهرست آنها در زیر آورده شده
است:
( )1سیستمهای مدیریت یادگیری
( )0چت و پیام دهی
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تعداد پاسخ شرکت کنندگان انتخاب شد.

مجازی و واقعیت افزوده استفاده نمی کردند .آنها از کالس

مدرسانی وجود داشتند که آموزش برخط خود را به صورت

مدرسان همچنین دانشجویان را به انجام برخی

همزمان و ناهمزمان انجام میدادند .حالت همزمان بدان

تکالیف و پروژهها وادار میکردند زیرا برخی از مدرسان به

معنی است که مدرسان یادگیری برخط را در ساعات

یادگیری پروژه اعتقاد داشتند .برای دستیابی به درک عمیق

مشخصی در هفته انجام میدادند .از طرف دیگر ،حالت

تر و تشخیص نقاط ضعف دانشجویان ،مدرسین با

ناهمزمان بدان معنی است که مدرسان یادگیری برخط را در

دانشجویان بحث و گفتگو نیز میکردند .مدرسان همچنین

بازههای زمانی طوالنی تری ،به عنوان مثال یک هفته انجام

جلسات پرسش و پاسخ را برای مشارکت دانش آموزان و

میدادند .بنابراین ،حالت ناهمزمان نسبت به حالت همزمان

حل مشکالت یادگیری خود تشکیل میدادند .سپس

دارای انعطاف بیشتری بود .با این حال ،اکثر مدرسان ،مطابق

مدرسان به تکالیف دانشجویان بازخورد ارائه میدادند .این

سیاست دانشگاه آموزش خود را به صورت همزمان انجام

بازخورد به معنای کمک به دانش آموزان برای پیشرفت

میدادند.

شخصی در یادگیری آنها بود .در پایان ،مدرسین برای هر
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ابتدا مدرسان حضور دانشجویان را کنترل

دانشجو نمره ای را ثبت میکردند.

میکردند .سپس از مطالب آموزشی در قالب اسالیدهای

یک سری فعالیتهایی که توسط مدرسان انجام

پاورپوینت ،فیلمهای آپارات و اسناد ورد استفاده کرده و یا

میشد دقیقا مانند فعالیتهای تدریس در کالس حضوری

مطالب آموزشی خود را در قالب فیلم  ،تصویر ،اسالید

بود .ترتیب زمانی این فعالیتها مشابه فعالیتهای کالس

پاورپوینت ،اسناد ورد و اسناد پی دی اف تولید میکردند.

حضوری بود .مدرسان فقط کالس حضوری را به محیط

این مطالب توسط مدرسان در سیستمهای مدیریت یادگیری

یادگیری برخط منتقل کرده بودند .آنها هنوز توجه زیادی به

مانند کالس درس گوگل و مودل بارگذاری شده و یا از

تفاوتهای کالس حضوری و یادگیری برخط نمی کردند.

طریق برنامههای پیام رسانی مانند واتس اپ به اشتراک

مدرسان همچنین از فناوری در یادگیری برخط استفاده نمی

گذاشته میشد .بعنوان مثال ،برخی مدرسان مطالب را با

کردند .آنها از بازی ،هوش مصنوعی ،واقعیت افزوده و

استفاده از نرم افزار زوم توضیح میدادند .توضیحات مربیان

واقعیت مجازی استفاده نمی کردند .اما به نظر میرسید

همچنین میتوانست در قالب مطالبی مانند فیلم  ،اسناد ورد

دانش و مهارت مدرسان در استفاده از فناوری در یادگیری

و اسناد پی دی اف باشد .سپس مدرسان برای ارزیابی

برخط بهبود یافته بود.

یادگیری دانشجویان ،آزمونهای برخط را در قالب تستی،
غلط و درست و تشریحی تولید کرده بودند.

چالشها
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گاهی اوقات ،اگر توضیحات زیاد بود دانشجویان از خواندن
چالشهای زیادی نیز در این حوزه پیش روی مدرسان و

توضیحات صرف نظر میکردند.

دانشجویان بود .با بررسی این دالیل ،متوجه شدیم دالیل
کامال منطقی و مستدل بود .اولین مشکل این بود که برخی
دانشجویان دارای تلفن هوشمند نبودند .این معموال ناشی از
وضعیت مالی خانواده آنها بود .مورد دوم کندی سرعت
اینترنت بود .سیگنال تلفن همراه و پوشش اینترنت هنوز در
مناطق دور افتاده و روستایی یک مشکل جدی است .در
حقیقت ،برخی از دانشجویان در مناطق دورافتاده ،روستایی
و کوهستانی زندگی میکردند .وضعیت مالی دانش آموزان و
خانواده آنها نیز مشکل دیگری را ایجاد کرده بود و آن هم
عدم توانایی خرید ترافیک اینترنت برای یادگیری برخط
بود .آنها فقط استطاعت آن را داشتند که نیازهای اساسی

برخی از دانشجویان پس از مهلت مقرر تکالیف
خود را ارسال میکردند .دالیل این امر متنوع بود .بعضی از
دانشجویان برای انجام کار یا پروژه ای که توسط مدرس
داده شده بود خیلی تنبل بودند .برخی اتمام ترافیک اینترنت
را بهانه میکردند .آنها همچنین هنگام ارسال تکالیف خود
در آخرین دقایق ،با کندی اینترنت مواجه میشدند .این
میتوانست برای دانشجویانی که تلفن هوشمند نداشتند
بیشتر اتفاق بیافتد لذا مجبور بودند تلفن هوشمند فرد
دیگری را قرض بگیرند تا بتوانند تکالیف خود را ارسال
کنند .گاهی اوقات نیز تکالیف را درست متوجه نمی شدند.

زندگی را تامین کنند.
بسیاری از دانشجویان سواد دیجیتال کمی
داشتند .آنها در کار با سیستمهای مدیریت یادگیری مشکل
داشتند .دلیل منطقی این امر این بود که دانشجویان بیشتر از
شبکههای اجتماعی استفاده میکردند و هرگز از این فناوری
برای آموزش و یادگیری استفاده نکرده بودند .عالوه بر
سواد دیجیتال کم ،برخی از دانشجویان نیز به طور کلی
سواد پایینی داشتند .آنها نمی توانستند دستورالعملهای
مدرس را به خوبی درک کنند اگرچه به روشنی نوشته شده
بود .معموال دلیل این مر آن بود که آنها دستورالعمل مدرس
را با دقت نمی خواندند و بطور گذرا از آن عبور میکردند.
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مدرسان نیز با چالشهایی روبرو شدند .در ابتدا ،مدرسان در
تولید مطالبی که به راحتی بتواند در فضای یادگیری برخط
استفاده شود مشکل پیدا کردند ،زیرا برخی از مدرسان فقط
به دلیل کمبود امکاناتی که دانشجویان داشتند از قابلیتهای
فناوری کم استفاده میکردند .همچنین بسیاری از مدرسان
تجربه کافی در استفاده از این امکانات را نداشتند .مدرسان
همچنین در ارائه بازخورد شخصی به دانش آموزان مشکل
پیدا میکردند .دلیل این امر آن بود که بسیاری از دانشجویان
در مهلت مقرر تکالیف خود را تحویل نمی دادند.
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در موازات بروز مشکل برای دانشجویان،

فقدان امکانات کافی برای تلفیق فناوری با

میکرد.آخرین مشکل این بود که استفاده بیش از حد از

آموزش یکی از مشکالت یادگیری برخط بود .مشخص بود

تلفنهای هوشمند و لپ تاپها میتوانست باعث درد چشم

که بسیاری از دانشجویان از سرعت اینترنت ،گرانی ترافیک

شود .دلیل آن این بود که صفحه نمایش تلفنهای هوشمند

اینترنت و عدم وجود تلفنهای هوشمند گالیه داشتند .بدون

و لپ تاپ ،اشعه ای را منتشر میکرد که برای سالمتی چشم

امکانات کافی ،مدرسان نمی توانستند یادگیری برخط

مناسب نبود .عالوه بر این ،بسیاری از دانشجویان اعالم

تعاملی را انجام دهند .آنها فقط میتوانستند مطالبی را برای

کردند بعلت استفاده بیش از حد ،گوشیها را فرسوده

یادگیری مستقل در خانه ،تکالیف یا پروژه و آزمون ارائه

کردند.

دهند .با این حال ،مدرسان مجبور بودند برنامههایی را
انتخاب کنند که به ترافیک اینترنت زیادی نیاز ندارند ،فیلتر

.0بحث

نیستند و به راحتی اجرا میشوند.
عالوه بر این ،مدرسان در جذب دانشجویان کم
انگیزه و منفعل در یادگیری برخط مشکل داشتند .بعضی از
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دانشجویان تمرکز نمی کردند و حتی وقتی در یک کنفرانس
تصویری شرکت میکردند ،چرت میزدند .این امر به دلیل
تنبلی دانش آموزان ،اتصال به اینترنت کم سرعت و تسلط
کم به زبان انگلیسی بود اگر مدرس کل کالس را به
انگلیسی ارائه میکرد .مهارت ضعیف

زبان انگلیسی

دانشجویان یکی دیگر از مشکالت یادگیری برخط بود .دلیل
این امر آن بود که دانشجویان در ارتباطات روزمره در داخل
و خارج از کالس از انگلیسی استفاده نمی کردند.

نتایج نشان داد مدرسان ،آموزش زبان انگلیسی را بطور
برخط در طول همه گیری کرونا انجام میدادند  .مدرسان
به دلیل کمبود امکانات دانشجویان و فیلترینگ ،سعی کردند
از امکاناتی استفاده کنند که با شرایط دانشجویان سازگاری
داشته باشد .این برنامهها بسیار متنوع و متغیر بودند .برای
یادگیری برخط دو روش وجود داشت ،یعنی حالت همزمان
و غیر همزمان .اکثر مدرسان یادگیری برخط را به صورت
همزمان انجام میدادند زیرا دانشگاهها و مؤسسات آنها برای
اجرای یادگیری برخط دستورالعمل و برنامه دقیق ارائه داده
بودند .عالوه بر این ،مدرسان یکسری فعالیتها را برای
آموزش دانشجویان از طریق یادگیری برخط از جمله

ارتباط و تعامل بین مربی و دانشجو در فرایند
یادگیری نیز بسیار مهم بود .با این حال ،یادگیری برخط

بررسی حضور دانش آموزان و دادن امتیاز به تکالیف دانش
آموزان انجام داده بودند.

هنوز هم نمی توانست ارتباط و تعامل حضوری را تسهیل
کند .وجود بعد مسافت انجام این کار را مشکل
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با این حال ،چالشهای زیادی برای دانشجویان و

 .)0217مشکالت دیگر در یادگیری کامال برخط حفظ نظم

مدرسان به وجود آمده بود .بسیاری از برنامههای یادگیری

در خصوص شرکت در کالس و انجام فعالیتهای درسی

برخط به سرعت ظهور کرده و به سرعت هم ناپدید

بود (امینی و عسگری.)0202 ،

میشوند .به مدرسان اجازه داده شد تا مطالب درسی را به
تلفنهای هوشمند دانشجویان ارسال کنند .مربیان میتوانستند
از برخی برنامههای آموزشی ،منابع و بازیها برای تسهیل
فعالیتهای کالس استفاده کنند .برنامههای برخط همزمان
برای ایجاد زمینهها و تسهیل مدرسان و دانشجویان برای
تعامل با یکدیگر در زمان واقعی مفید بودند .عالوه بر این،
برنامههای ناهمزمان میتوانستند برای استفاده از فناوری از
طریق بحث و پاسخهای کتبی مورد استفاده قرار گیرند.

مشکالتی همچنین از عدم توانایی در اختیار
داشتن تلفنهای هوشمند و ترافیک اینترنت برای
دانشجویان و همچنین اینترنت کم سرعت بوجود آمده بود.
اگر مشکلی در دسترسی به فناوری وجود داشته باشد،
آموزش خوب میتواند به شکست منجر شود (سان،
 .)0213یادگیری برخط زمان بیشتری را صرف تهیه مطالب
درسی میکند (لین وارشوئر .)0214 ،یادگیری برخط برای
ایجاد درست و صحیح طراحی و اجرای آن نیاز به سرمایه

دانشجویان را به سمت یادگیری برخط سوق دهد (بلیک،

لوئیس .)0212 ،وقتی دانشجویی از کالس قطع میشد الزم

 .)0211مدرسان مجبور بودند دستورالعملهای ساده ،واضح

بود تمهیداتی برای وصل مجدد وی اندیشیده شود تا

و صحیحی راجع به آنچه دانشجویان باید انجام دهند،

دانشجو احساس رها شدگی و انزوا نکند (نماز دوست و

چگونگی انجام آن و جایی که دانشجویان مجبور بودند

ایمانی .)0202 ،همچنین به دانشجویان مسئولیت پذیرتر و

می

مستقل تر نیز نیاز بود .آنها میتوانستند نقش به سزایی در

تکالیف خود را ارسال کنند ارائه دهند .مدرسان

توانستند جلسات پرسش و پاسخ ارائه دهند و فعالیتهایی
را برای حفظ تعامل دانش آموزان طراحی نمایند.

کمک به دانشجویان دیگر ایفا نمایند.
عالوه بر این ،تعامل مدرس با دانشجو نیز تاثیر

باید چالش ،منابع و بازخورد کافی برای

معنی داری بر رضایت دانش آموزان داشت .بنابراین ،مربیان

دانشجویان فراهم شود (برستون .)0213 ،چالشهای مربوط

برای تقویت یادگیری دانش جویان میبایست بطور دائم با

به معلمان با فناوری ،طراحی فعالیتهای تعاملی ،تقویت

دانشجویان در تعامل میبودند (سلیمانی و رحمانیان،

یادگیری رسمی ،به دست آوردن حمایت دانش آموزان و

 .)0213چالشهای پیش رو باید الهام بخش مربیان باشد تا

مقابله با مشکالت در استفاده از فناوری است (کاکراواتی،
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ترکیبی کامل و متعادل از فعالیتها میتواند

گذاری بیشتر از کالسهای حضوری دارد (گونزالز و

در خصوص تدریس خود تامل کرده و خالق و سازگار با

برخط از آنجا که فاقد آماده سازی و برنامه ریزی است،

تغییرات باشند.

موفقیت آمیز نبوده است.

برای انتخاب و استفاده به موقع از برنامههای

برای یادگیری بهتر برخط در آینده باید برنامه

مناسب ،مربیان نیاز به آمادگی و یادگیری عملی در شناخت

ریزی و آماده سازی انجام شود ،زیرا یادگیری برخط نیاز به

برنامههای کاربردی ،سازماندهی فعالیتها ،حفظ تعامل

زمان بیشتری نسبت به کالس حضوری دارد .مدرسان باید

دانش آموزان و ارزیابی یادگیری دانش آموزان داشتند.

با دانش و مهارت کافی آموزش ببینند و آمادگی الزم را

مدرسان باید تشویق شوند تا مهارتهای فناورانه خود را بسط

برای به حداکثر رساندن شیوههای خود در انجام یادگیری

و گسترش دهند .برای ایجاد یادگیری برخط در موارد

برخط داشته باشند .دانشجویان نیز باید با یادگیری برخط

اضطراری باید آموزشهایی داده شود تا بتوان از آن به

آشنا شوند تا سواد دیجیتالی خود را تقویت کرده و

خوبی استفاده کرد.

تصورات غلط خود را درباره یادگیری برخط تصحیح کنند.
با این وجود ،کمبود امکانات دانش آموزان در تلفنهای
هوشمند ،ترافیک اینترنت و سرعت اینترنت به دلیل
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.5نتیجهگیری

وضعیت مالی خانواده هنوز هم بسیار مهم است.

پژوهش حاضر از منظر مدرسان به مشکالت آموزش برخط
پرداخت .در مجموع ،مشخص شد نگرش اساتید زبان
انگلیسی در ایران نسبت به یادگیری الکترونیکی از دوره قبل
از کرونا تا بعد از کرونا به طور قابل توجهی تغییر یافته
است .مدرسان زبان انگلیسی ،یادگیری برخط را از طریق
یکسری فعالیتها از جمله بررسی حضور دانش آموزان و
نمره دادن به تکالیف دانشجویان به طور همزمان یا

در آینده فناوری نقش به سزایی ایفا خواهد کرد و
تربیت مدرسان و دانشجویانی که بتوانند با این فناوری کار
کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پژوهشهای
بیشتری باید انجام شود تا مزایا و معایب شیوههای یادگیری
برخط زبان شناسایی شود .همانطور که قبال پیشنهاد شده
است (کام ،)0220 ،پژوهشهای گسترده ای در مورد تغییر
کالس حضوری به یادگیری برخط باید انجام شود.

ناهمزمان بسته به سیاست هر دانشگاه به دلیل بیماری همه
گیر کرونا انجام دادند .از برنامههای متنوعی برای انجام این
مهم استفاده شد .با این حال ،بسیاری از مشکالت به خود
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