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 چکیده
 ایران جمله از و دنیا سراسر در را آموزش بنای سنگ مجازی، هایکالس کرونا، ویروس گیریهمه شیوع با

 آموزش ادامة برای موجود گزینة تنها و اجباری انتقالی مجازی، قالببه آموزش تغییر کهجایی آن از. نهادندپی
 نگرفته قرار بررسی مورد پیشین هایپژوهش در که باشد همراه خاصی هایچالش با است ممکن تغییر این است،
 ارائة و طراحی در را بیرجند دانشگاه انگلیسی زبان گروه استادان هایچالش دارد قصد پژوهش، این. است
. باشد می هاچالش این برای احتمالی هایحلراه دنبالبه و کند بررسی کرونا ویروس شیوع طی آنالین، هایدوره
 زنده، نمایشی و شد ارسال پشتیبانی تیمبه تحصیلی ترم یک در که است هاییپیام شامل پژوهش این هایداده

 و تجزیه روش از استفاده با هاداده. دهدمی ارائه را استادان هایچالش و هابرداشت ها،نگرش از ایلحظه و طبیعی
 کلی هایمقوله و تکراری مضامین استخراج برایBraun and Clarke(2006 ) کالرک، و بران موضوعی بررسی

 استادان که هاییچالش از مقوله 7 به پژوهش، این از حاصله نتایج. شد بررسی و تجزیه دهند،می نشان هاپست که
 به نیاز مجازی، هایآزمون اعتبار و ایمنی فنی، مشکالت شامل هاچالش این. دارد اشاره بودند، مواجه آن با

 آموزشی هایچالش مجازی، آموزش با سازگاری برای استادان تالش مشخص، قوانین و ریزی برنامه سیاستگذاری،
 عدم دانشجویان، انگیزگیبی فناوری، هایزیرساخت ناکافی توزیع جمله از دانشجویانبه مربوط هایچالش و

 در شده ارائه هایحلراهبه اشاره با هایافته سپس،. باشدمی ناکافی ایرایانه سواد و هاآن انزوای امکان و همکنشی
 توسعه برای کاربردی نتایج پژوهش، این. گیردمی قرار گفتگو و بحث مورد موانع این رفع برای پیشین ادبیات
 .دارد مجازی هایدوره برای ریزیبرنامه و سیاستگذاری همچنین و پشتیبانی خدمات استادان، ای حرفه

 9311کلیهحقوقمحفوظاست DOI: 10.22059/jflr.2021.313652.774شناسهدیجیتال
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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. 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.313652.774 
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مقدمه.0

، گسترة آموزش و یادگیری 91کوید  بیماری با شیوع

گرفته است. مهمترین تأثیر، تعلیق  شدت تحت تأثیر قرار به

های حضوری و تغییر ناگهانی آموزش در مدارس و کالس

های مجازی بوده است. این فراخوان قالب ها به دانشگاه

افزایش  آموزش مجازی، منجر به فوری برای روی آوردن به

فشار روانی و حجم کاری استادان دانشگاه شده است. 

وظایف  بخشی به رای تعادلاستادانی که پیش از آن هم ب

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

اند های زندگی شخصی، در تقال بودهها و دغدغهمسئولیت

،  Houlden & Veletsianos،انوسیولتس وهولدن )

برای مربیان و استادان زبان انگلیسی هم وضعیت از  .(0000

ثنی نبوده است. ممکن است تصور شود که این قاعده مست

مراتب بدتر بوده است،  های زبان حتی بهاوضاع برای کالس

هایی پر از عنوان مکان های زبان بیشتر بهچرا که کالس

-شوند، در حالی که در کالسهمکنشی و ارتباط تصور می

های مجازی بعد همکنشی میان دانشجویان بسیار کمرنگ 

 شود. می

-گیر کرونا، کالسوجود، با شیوع بیماری همهبا این 

جایی اند. از آنبنای آموزش تبدیل شدهسنگ های مجازی به

الزم  انتقال اجباری و تنها گزینه های آنالین یک که کالس

ها ممکن است با  اند، استفاده از آنبرای ادامه آموزش بوده

در  اند. های خاصی همراه باشد که پیشتر بررسی نشدهچالش

 ,Hodgesاین زمینه، هاجز ، مور ، الکی ، تراست و باند، 

Moore, Lockee, Trust & Bond (0000 ) باور دارند

آموزش از راه دور "های آنالینی که تحت شرایط که دوره

شوند، از نظر در زمان بحران کرونا ارائه می "اضطراری

-های آنالین برنامهت از دورهآمادگی و آموزش مربیان متفاو

های جدیدی همراهند. بزکورت و اند و با چالش ریزی شده

ر ( نیز تفاوت را د0000) Sharma Bozkurt &شارما، 

گیری کرونا اجباری بودن آموزش مجازی در زمان همه

های دانستند و بر بایستگی استفاده از راهکارها و الویت

 تأکید کردند.متفاوت 

افزون بر این، درک استادان از موانع موجود در 

آموزش مجازی در هر رشته تحصیلی کمتر مورد توجه 

پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی 

تجربه استادان زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در آموزش 

-و کشف چالش 91مجازی همزمان با شیوع بیماری کوید 

های احتمالی در هاست. هچنین، راه حل روی آنهای پیش 

ها ارائه خواهد شد. بارة چگونگی چیرگی بر این چالش

-های پیشین در بارة چالشهای پژوهشیکی از محدودیت

های آموزش مجازی های استادان دانشگاه در کار با سامانه

گزارشی و های خود ها بیشتر متکی بر داده این است که آن

کرنز، ؛ Gaytan ،0092گایتان، عنوان مثال  ند )بها یا مصاحبه

Kearns ،0090 ؛ راپانتا، بتوری، گودیر، گاردیا و کول

،Rapanta, Botturi, Goodyear, Guardia, & 

Koole ،0000 د انبررسی ادبیات مربوطه پرداخته به( و یا

 ,Davis, Greenaway)دیویس ، گرینوی ، مور و کوپر، 

Moore & Cooper ،0091 ،؛ تامسونThomson ،

ها درک و نگرش کلی استادان را  از این رو، آن (.0090

های آموزش از راه دور منعکس کنند. در چالش نسبت به

که توسط مدرسان زبان انگلیسی  هاییعوض، ما از پیام

های پژوهش عنوان داده تیم پشتیبانی ارسال شده بود به به

ای از فعلی استفاده کردیم که نمایی زنده، طبیعی و لحظه

شناسایی این  .دهندهای پیش روی استادان را ارائه میچالش

 یبررسها از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که چالش

 یساز سبتواند در متنایم استادان ویی پیش رهاچالش

و آموزش ا ه آن ی واقعیازهایبا ن پشتیبانی یهابرنامه

 & Martinمارتین و پارکر، )مؤثر باشد تر مجازی باکیفیت

Parker ،0092 مارتین ، پولی ، جوکیاهو و می، ؛Martin 

Polly, Jokiaho & May ،0096 .) افزون براین، تأمین

های اطمینان از پیشرفت نیازهای مدرسان یکی از راه

ها در محیط  دانشجویان، حفظ آنان و درگیر کردن آن

طور  . به(0091آموزش عالی است )دیویس و همکاران ، 

 ریز های پژوهش های پرسش بررسی به پژوهش نیخاص، ا

 پردازد:می

و ارائه  یحدر طرا استادان زبان انگلیسی .9

با کرونا  روسیو وعیشهنگام به نیآنال یها دوره

 روبرویند؟ ییهاچه چالش

ها وجود غلبه بر آن چالش یبراهایی  حلراه هچ .0

 دارد؟

مروریبرادبیاتپیشین.2
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ها و پیشرفت در فناوری، باعث افزایش تعداد برنامه

شوند. صورت مجازی برگزار می هایی شده است که بهدوره

ها و های چشمگیری را برای دانشگاهامر فرصت این

توانند تعداد ها می ها ایجاد کرده است، چرا که آن موسسه

بیشتری دانشجو را از سراسر جهان دعوت کنند. در رابطه 

ها  های بیشتری را نیز برای آنبا دانشجویان، این امر مزیت

زیکی توانند از حضور فیها می ارمغان آورده است، زیرا آن به

افتاده، خود را منظم در دانشگاه رهایی یافته و از مناطق دور

توانند تحصیل را ها همچنین می کالس درس برسانند. آن به

کاری و تعهدات خانوادگی خود مطابقت دهند و  با برنامه 

تری تر و ارزانهای آموزشی گستردهفرصت بنابراین، به

های دوره به دسترسی پیدا کنند. افزون براین، دسترسی

پیشرفته، منابع و مدرسانی که ممکن است در مناطق محلی 

شود. از سوی دیگر، در اختیار دانشجویان نباشد، تسهیل می

-ای ارائه میآموزش مجازی ابزارهای آموزشی و چندرسانه

های یادگیری تواند متناسب با نیاز و سبکدهد که می

کالرک و باربور، کار گرفته شود )کاوانو ،  دانشجویان به

Cavanaugh, Clark, & Barbour ،0007 ؛ لی و

؛ Reamer,0092 ؛ ریمر،0007؛ Li & Beverlyبورلی، 

، Soleimani & Rahmanian سلیمانی و رحمانیان،

(. در آموزش زبان انگلیسی نیز استفاده از مطالب 0000

ای را برای  های گسترده واقعی و چندرسانه ای مزیت

همراه داشته است )پازیله، هاشم و یونس،  دانشجویان به

Pazilah, Hashim & Yunus ،0091 ،داوان .)

Dhawan (0000یک استدال )مزایای آموزش  ل دیگر به

گیری ویروس کرونا و آنالین اضافه کرد و آن اینکه با همه

عنوان یک  اولویت حفظ سالمتی افراد، آموزش مجازی به

 کند.  نوشدارو در زمان بحران عمل می

دهد با وجود امتیازات یاد شده، شواهد فراوان نشان می

آموزش برخط موضع  که اعضای هیأت علمی نسبت به

Ruth (0097 )روت، عنوان مثال،  مخالف دارند. به

و  اینساید گزارش ساالنه بابسون، موسسه آموزش عالی به

دهد، استادان کند که نشان میسازمان گالوپ اشاره می

طور کلی مخالف همه انواع  دانشگاه در ایاالت متحده، به

پومرانتز و بروکس،  آموزش از راه دورند. در همین راستا،

Pomerantz and Brooks (0096 در پژوهش خود )

دریافتند که استادان رابطه توأم با عشق و نفرت با یادگیری 

آموزش  که دسترسی بهو یادهی آنالین دارند، یعنی درحالی

دانند، فقط را برای شمار بیشتری از دانشجویان الزم می

اند که آموزش مجازی منجر  ها موافق آنشمار کمی از 

 شود. یادگیری موثرتر می به

آموزش مجازی  دالیل عدم عالقه مدرسان دانشگاه به

دهد که های پیشین نشان می چندگانه است، اما پژوهش

هایی ترین مانع در آموزش آنالین با کیفیت، چالشاصلی

 ,Huntاست که استادان با آن روبرویند )هانت و همکاران، 

et al ،0092.) طور کلی در دو  توان بهها را میاین چالش

های مربوط استادان و چالش های مربوط بهسطح چالش

بندی کرد. در رابطه با استادان، بخشی از دانشجویان طبقه به

ها و ماهیت محیط  های فناوری آنمشکالت ناشی از مهارت

شود )آلن و سیمن، آموزش انجام می مجازی است که در آن

Allen & Seaman ،0092 کیبارو،؛Kibaru, 0097 در .)

های استفاده دهد که چالشحقیقت، ادبیات پیشین نشان می

ترین مانع در یادگیری و های در حال تغییر، اصلیاز فناوری

 .(0092ن است )هانت و همکاران، یاددهی با کیفیت آنالی

تولید محتوای آموزشی،  افزون براین، زمانی که به

یابد طراحی دوره و ارزشیابی فراگیران اختصاص می

 Kitishat, Al Omar, & Al)کیتیشات، العمر، الممانی،

Momani  ،0000 ،؛ آددوین و سویکانAdedoyin & 

Soykan ،0000 ،؛ حکیمHakim ،0000 ) در کنار زمانی

ها  پرسشکه مدرسان باید در دسترس دانشجویان باشند و به

تواند در عدم تایید  می ها پاسخ دهند های آنو نگرانی

آموزش الکترونیک توسط استادان نقش داشته باشد. سایر 

های آموزش استادان، الویت موانع آموزش مجازی شامل

مدت زمان موجود برای آموزش و آمادگی برای آموزش از 

افزون براین، (. 0092)آلن و سیمن، راه دور است 

حجم کاری، جمعیت کالس، کیفیت  موضوعات مربوط به

التدریس، عدم آموزش مناسب  آموزش استادان مدعو و حق

)آیاال،  و حدود رابطه استاد و دانشجو در دنیای مجازی

Ayala ،0001) عنوان دالیل دیگر ایجاد اضطراب و بی به-

  .فناوری مطرح شده است میلی در مدرسان نسبت به

 در مدرسان دیترد که منجر به ها دشواریبخش دوم 

عدم مشارکت  مربوط به شود،می آموزش از راه دورپذیرش 

، Sun)سان،  نیآنال یهادر دوره دانشجویان همکنشیو 

 ( و کاهش یادگیری و کارکرد آنان است )بارتن،0099
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Barton ،0000 هامان، گلیزیر، ویلسون، پوالک، ؛

Hamann, Glazier, Wilson, Pollock، 0000) . این امر

ی مانند مکالمه و تمرین تلفظ هایویژه در آموزش کالسبه

که مستلزم مشارکت فراگیران در تولید زبانی است، ممکن 

 Baileyاست برای مدرسان ایجاد مشکل کند )بیلی و لی،

& Lee  ،0000 سطح اقتصادی و اجتماعی دانشجویان .)

گذارد. در این نیز بر میزان مشارکت آنان در کالس تأثیر می

 Fishbane andپژوهش فیشبین و تومر، یها افتهراستا، ی

Tomer (0000نشان می )سطحهمان اندازه که  دهد که به 

 نترنتیا به یدسترس میزان، ابدی یم شیفقر در جامعه افزا

که از نظر  و در نتیجه، فراگیرانی ابدییسرعت کاهش م به

 شتریب ،ستندیبرخوردار ن یاز قدرت کاف یجتماعا-یاقتصاد

 . رندیگیقرار مافت تحصیلی  در معرض خطر

 یابشیزار یابرمعتبر  یابزارها گستردگی، نیبراافزون 

با آن  انیاست که دانشگاه یگریچالش د انیدانشجو برخط

 یبر رو انیمربمجازی، نظارت  آموزشدر  یند.روبرو

 رممکنیکنترل تقلب را غ امر نیشود و ایمحدود م فراگیران

 ،Arkorful & Abaidooسازد )آرکورفول و ابیدو، می

برانگیز دیگر این است که در دوران  مسئلة چالش(. 0092

بیش از هر زمان  شیوع کرونا، کارکرد تحصیلی دانشجویان،

فناوری و سطح اقتصادی و اجتماعی  دسترسی به دیگری به

(. در Feldman ،0000ده وابسته است )فلدمن، خانوا

 ی، مبتنی برابیارز یسنت یها رسد که روشینظر م نتیجه، به

خالقانه های تلفیقی و روش و یناکاف ،مداد و کاغذ

 .رندیمورد استفاده قرار گ دیباارزشیابی 

جویان دانش حفظ مربوط به ها، دشواریاز  یگرید یةآرا

 است. نیآموزش آنال تیعامل موثر در موفق کیعنوان  به

-ها حاکی از آن است که حفظ دانشجویان در دورهپژوهش

های حضوری است )گالزیر، های آنالین دشوارتر از دوره

Glazier ،0097 ،؛ مورفی و استوارتMurphy & 

Stewart ،0096 شرایطی که هر دو دوره توسط (، حتی در

شوند )هارت، فریدمن و هیل، یک مدرس آموزش می

Hart, Friedmann, Hill ،0097 و یا وقتی که محتوای )

(. دیویس Roberts ،0092دو دوره یکسان است )روبرتس، 

، وحفظ دانشج منظور ظهار داشتند که به( ا0091و همکاران )

جامعه  جادیا باید انجام شود و از او بیشتری تیحما

ی دوره اههیها و رواستیس ،و درک انتظارات یریادگی

ها افزودند که  است. آن یضرورتوسط دانشجویان امری 

تسلط بر مواد  راهاز جویان دانشاحساس عزت نفس در 

 یبا همساالن و کارکنان دانشگاه یاجتماع همکنشی، درسی

 ی،اجتماع یهارسانه فضای همکنشی در جادیا نیهمچن و

 کند. تضمینرا جویان دانش بیشتری از حفظ تعدادتواند یم

 تیفی، کاستادانو آموزش  یستگیبه طور خالصه، شا

آموزش از راه دور  یابزارها استفاده از، یو دقت برنامه درس

درگیرکردن  های مربوط بهی فراگیران در کنار چالشابیو ارز

؛ هانگ، شی و 0092)ریمر، دانشجویان در فرایند یادگیری 

-یجمله نگران ( ازHuang, Shi, & Yang ،0000 یانگ،

 تیموفق برایاست که  از راه دورآموزش  بارةدر  جیرا یها

حال،  نیها توجه شود. با ا آن به دیبا نیآموزش آنال

مدرسان زبان  هایچالشو  ها دشواری اندکی های پژوهش

ند که این اکرده یبررس مجازیآموزش  نسبت به انگلیسی را

 بررسی این موضوع بپردازد.  پژوهش قصد دارد به

روشپژوهش.9

 زمینهپژوهش

در  زبان انگلیسی های استادانمنظور بررسی چالش به

وه پشتیبانی گر های ارسال شده بههای آنالین، پیامارائه دوره

نیمسال  همزمان با آغاز آموزش مجازی، در طی یک

( مورد 9217-9211تحصیلی )نیمسال دوم سال تحصیلی 

 رسانتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این گروه در پیام

WhatsApp نفر از استادان گروه  02اندازی شد و تعداد راه

زن با میانگین سابقه کاری  92مرد و  7زبان انگلیسی ) 

سال( در نیمسال موردنظر در  22سال و میانگین سنی  2/92

 2نفر عضو هیأت علمی ) 7آن شرکت داشتند. از این تعداد، 

مرد( و دیگران مدرسان مدعو بودند که در مقاطع  2زن و 

های مترجمی، ادبیات کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش

 انگلیسی و زبانشناسی و در بستر سیستم مدیریت یادگیری

(LMSمشغول به )  .آموزش بودند 
توانستند در این گروه مدرسان زبان انگلیسی می

های برخط را پشتیبانی فنی الزم برای مدیریت کالس

های پیش رو را در قالب پیام دریافت کنند و مسائل و چالش

های غیرمرتبط متنی و صوتی مطرح کنند. پس از حذف پیام

های تبریک و تسلیت ، و پیامها، )مانند فراخوان کنفرانس
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پیام برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش  2770غیره(، 

های ارسال درنظر گرفته شد. مزیت تجزیه و بررسی پیام

-این گروه این است که مشکالت دست اول و لحظه شده به

-جای نمایش پس ای که مدرسان تجربه کردند را به

 دهد. رویدادی وقایع، ارائه می

 هادادهلیوتحلهیجزروشوت

که  ییهاچالش هایمقوله ییشناسا یها براامیپ

 نیا یقرار گرفتند. برا بررسیو  هی، مورد تجزدربرداشتند

ی براون و کالرک، موضوع بررسیو  هیکار، از روش تجز

Braun and Clarke (0007) امیپ آغاز،. در شدستفاده ا-

و مورد خوانش قرار گرفتند ها با داده ییآشنا یها برا

 هیاول یهاهنگاربدست آوردن ا یراب هاصه پیامخال

دنبال  ، ما بهیبعد روندشدند. در  بردارییادداشت یکدگذار

. بودیم هیاول یها از کدهامقوله و استخراج یتکرار نیمضام

 نانیانجام شد تا اطم شتریب ی، بازخوانمضامین جادیپس از ا

 ندهگنجا بررسیو  هیها در تجزشود که تمام دادهحاصل 

 یبرا مدرسان، یهاقولاز نقل ییهااند. سرانجام، بخششده

 شیمنظور افزا شدند. به گزینهشده  کشف نیدادن مضام نشان

طور مستقل  دوم به پژوهشگر، پذیری بررسینانیاطم

مورد توافق مضامین را با استفاده از  امیپ 200از  یامجموعه

 ٪1252توافق  به منجردوگانه  یکرد. روند کدگذار یکدگذار

از اختالفات  ،ها شد. سپسداده بررسیو  هتجزی بارة در

 برطرف شد.  و گفتگوبحث  طریق

 وبحثجینتا.4

های امیپ بررسیو  هیاز تجز ی برامدهاصل هایمقوله

ها را نشان از چالش نهیزم 7 ی،بانیگروه پشت شده بهارسال

، گذاریاستیو اعتبار آزمون؛ س یمنیا ی؛: مشکالت فندهدمی

 استادان؛ مربوط به یها؛ چالشوضع مقرراتو  یزیر برنامه 

 .انیدانشجو مربوط به های چالشو  ؛یآموزش یهاچالش

 یمشکالتفن

 یاهدوره زیآمتیموفق یمرتبه اول در اجرا موانع

مربوط  ،ندیروبرو استادان زبان انگلیسی با آنکه  نیآنال

ارسال شده  یهاامپی ٪27 مقوله نیاست. ا یمسائل فن به

باند،  یپهنا دهد. مشکالت مربوط بهیم لیگروه را تشک به

ها لمیف تیفیککم، و وب کروفونیاتصال مسرعت اینترنت، 

، نصب و اهلیفا یریو بارگ ی، بارگذارصوتی یهالیفاو 

اوج  هایزمانمختلف، اضافه بار شبکه در  یابزارها شیمایپ

دسترسی  یوندهایپ جادی، اهاافزارنرم یسازگار مصرف،

کالس  ماتی، تنظهاکالس یگانیبا به ی، دسترسهاکالس به

 هایآزمون جادیا سرور و موارد مربوط به یمنی، امجازی

 استادانتنها چند نمونه از موانع گزارش شده توسط  نیآنال

 یشتریموضوع را با وضوح ب نیا ریز امیبود. پ زبان انگلیسی

 دهد: ینشان م

اول،  قهیدر چند دق ... .کالس داشتم  7:00ساعت 

در کالس حضور داشتند. جو دانش 20از  شیب
 رمنتظرهیطور غ لپ تاپ من به کروفونیم ،متأسفانه

از کار افتاد. تا ساعت  اصیخ لیو بدون دل
موفق شدم آن را  ،نجامو سرا بودمتالش  در1:92

جویان دانش شتری، تا آن زمان باما. ممتصل کن
 شد. کنسلکرده بودند و کالس  ترککالس را 

 .(226 پیام)

 انیرا متوجه مرب ییها و فشارهاچالش ی،فناورتلفیق 

 ریگرفتن تأث دهیناد بارةدر ( 0099سان )کند. یم رانیو فراگ

 زیرا دهد،می دارهش رانیفراگ یریادگیبر  ینقص فن

 فزونتر موجب ترس همکنشی یهاروش جایگزینی

 یرو یموانع فن ریتأث در نظر گرفتن. با شودمی رانیفراگ

 Hampel and Sticklerهمپل و استیکلر،  ،مدرسان

و  ای فناوریپایه یها استدالل کردند که مهارت (0002)

 ،افزارافزار و نرمسخت کارگیری در به یفن هایتیصالح

 در دنیای شدنیمانند اجتماع یآموزش یهاتیاساس صالح

و انتخاب، و  تی، خالقیارتباط یهامهارت لیتسه مجازی،

 مدرسان ینگران نکهیا . با توجه بهاست سبک آموزش معلمان

را  ها ی آناصل هایدغدغهاز  یکی یفن یهامهارت بارةدر 

در این را  ها آناز  تیحما تیتوان اهمی، نمدهدتشکیل می

 مدرسان یبانیاز پشت ،نیکم گرفت. همچندسته زمین

 هایکالس تیفیسنجش ک یاصل یارهایاز مع یکیعنوان  به

 یریادگیو ی آموزش یباال یاز استانداردها نانیو اطم نیآنال

؛ مارتین ، پولی ، 0092)مارتین و پارکر، شود ینام برده م

 (. 0096جوکیاهو و می، 

 یهاکارگاه راهاز  انیاز دانشگاه تیبر حما افزون

 یبانی، مراکز پشتنارهایب ضمن خدمت، و یها، برنامهیآموزش

سیبرت و  ،نیآنال ی گفتگویهاتاالرو  یو تلفن نیآنال
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 Givens-Siebert and Spauldingگیونز، -اسپالدینگ

-نیاز ا بایسته است پیش مدرسانکه  ندکرد شنهادیپ( 0007)

عنوان  به ،و اجرا کنند یخود را طراح یهابتوانند دوره که

، نیابر افزوننام کنند. ثبت مجازی یهاناظر در دوره

 شیکاوش و آزما تابستان را به یهاماه توانندیها مدانشگاه

 یتخصص یازهایاختصاص دهند تا ن دیجد یهایورافن

 نیا گریرا برآورده کنند. راه حل د انیو دانشجو استادان

 شوند پویاو  ییشناسا یفن جویان کارشناس واست که دانش

 میت یضاو اع انیدانشجو ی دیگراز راه دور برا ییتا راهنما

 نمایند.فراهم  یریادگی

 واعتبارآزمونیمنیا

اعضای گروه زبان  اصلی یهادغدغهاز  گرید یکی

 یاریبسو شده است  بازتابها امپی ٪9250که در  انگلیسی

شیابی ، ارزداشتندموضع مخالف آن  نسبت به مدرساناز 

اعتبار و  ی و مخالفت،نگراناین  یاصل لیاست. دلمجازی 

 یاری برای ارزیابیعنوان مع به مجازی هایآزمون یمنیا

-از آن کرد؛ادعا یکی از مدرسان بود.  انیدانشجو ییتوانا

-تیسا، وبیاجتماع یهارسانه جویان بهکه همه دانش ییجا

 ها پرسشاگر  یدارند، حت یدسترس ها و گوگلیکیها، و

 اریاحتمال تقلب بس ،نباشد کسانیآموزان همه زبان یبرا

گروه اظهار اعضای از  ی دیگرکی(. 2972 پیاماست ) ادیز

 یکیرا از و ها پرسشاز  یکیپاسخ  یوجوی داشت که دانش

آموزش  ها آن که او هرگز به یزیکرده است، چ یکپ ایپد

که  گزارش شد ها، در پیامنی(. همچن9070 پیام) استنداده 

-آن جای به تواندی میکس ایامتحان دارند  اریدستجویان دانش

(. درخواست از 2202 پیام) شرکت کند در آزمونها 

آزمون، هم  هنگام بهکم وب یسازفعال یبرا انیدانشجو

 ترنییو سرعت پا بیشتر نهیاز جمله هز یدیمشکالت جد

طور همزمان از  که صدها دانشجو به یهنگام ژهیو به ،نترنتیا

-یم جادیا ،کنندیاستفاده م ها شرکت در امتحان یبرا سامانه

 . (2222 پیامکند )

های مجازی ی آزمونمنیا شیافزا یبرایی شنهادهایپ

 بیترت ریی، تغیزمان تیمحدود نییتعمطرح شد، شامل: 

 یو اجراجویان دانش یبندگروها، هگزینهو ها پرسش

 ها از پرسش کیهر  ارائهمختلف در هر گروه،  های پرسش

 های پرسش  به برگشتامکان  عدمدر صفحه جداگانه و 

 یدرحالها  تنظیمدر  یبازخورد فور نهی، فعال نکردن گزیقبل

طور  به ها پرسشهنوز باز است، و انتخاب  آزمونکه 

این امر توسط حال،  نی. با اها بانک پرسشاز  یتصادف

 شیافزا یروش برا نیشد که بهتر قیتصدگروه اعضای 

 یهاآزمونمناسب،  فی، ادغام تکالشیابی مجازیاعتبار ارز

 های پرسشمشترک و  یهامنظم در فواصل کوتاه، پروژه

 کتاب باز است.

 یکیالکترون یابشیبا ارزی استادان در رابطه هادغدغه

 ،عنوان مثال منعکس شده است. به زین ها پژوهش ریدر سا

 یهاآزمونو اعتبار  بخشی نانی، اطمیسرقت ادب توان بهیم

نظارت و  ، مسائل مربوط بهی، مشکالت دسترسنهاییمهم و 

 یکاربر، و زمان و آموزش کادر علم تی، هوپایش ممتحنین

، Whitelock & Brasher)وایتلوک و براشر،  کرد هاشار

 یابیارز یاستفاده برا وردم یابزارها، نیبر ا افزون (.0007

غلط،  /، درستیانهیچند گز های پرسششامل بیشتر  برخط،

است که دانش را در  یخالفضای کوتاه پاسخ و پر کردن 

)پاچلر، دالی،  دنکنیم یابیبلوم ارز یبندطبقه نییسطوح پا

 (. Pachler, Daly, Mor, & Mellar ،0090مور و مالر، 

 مقرراتوضعویزیر،برنامهگذاریاستیس

وضع و  یزیر، برنامهگذاریاستیس مربوط به یهاینگران

 بازتاب هاپست ٪9052در های مجازی برای دورهمقررات 

 ،نیاز مشکالت مرتبط با آموزش آنال یاربسی. است شده

و  و جامعه انیتوسط استادان، دانشجوآن  رشیعدم پذ به

این ، نیبنابرا ه است.نسبت داده شد ی آناناعتمادیو ب دیترد

و ی است جد گذاریاستیسی و زیربرنامهگستره نیازمند 

 نیاز ا یکی. باشدآن  کردطلبد که ناظر بر کاری را میمقررات

 یساز آماده و یفن یازهایندر زمینه رفع  دیها بایزیربرنامه

، سطح انجام این کار الزم انجام شود و در یهارساختیز

 یو علم یفن یهاو مهارتجویان دانش یاجتماعو  یاقتصاد

 مندازین گستره نی(. دوم690 پیام)لحاظ شود  دیها با آن

 قیاز طر نیآموزش آنالمستمر  و قیدق یابیارز ،یزیربرنامه

 استادان رایاست، ز هاکالس یگانیاز کنترل با ریغ ییهاروش

آن را و  دناندیم "یابشیاز روند ارز ینادرست ریتفس"آن را 

صداقت و اقتدار  حس یبرا" که کنندی تصور میزیچ
 .(670 پیام) "است رانگریو استادان کیآکادم

مدت زمان  ریزی در رابطه با سومین گسترة، برنامه
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از  استادان بر این باور بودند؛. است اینترنت طیکالس در مح

 نیآنال یهادر کالسجویان ، دانشسو کیکه از یی جا آن

در کالس  مدرسصحبت  بیشتردارند و  یکمتر یهمکار

 محتوای درسی، مطالب و گرید سویغالب است و از 

شوند، یم آمادهاز قبل  تخته نوشته شوند، یرو نکهیا جای به

های کالسکمتر از  دیبا نیآنال یهاکالسزمان مدت 

 (. 290،  769 پیامهاباشد ) حضوری

مقررات نیاز است  بیان شد که هاامیچهارم، در پ

-یها شرکت نمکه در کالسجویانی دانش بارةدر  یروشن

فقط  ایاست  نصابکه حضورشان کمتر از حد  افرادیکنند، 

 یحضور دارند، کسان حضوروغیاب انتهای کالسدر زمان 

و سبک مناسب جو دانش حذف واحد دارند، رؤیتکه قصد 

در  دهینمرهکم، و نظارت بر امتحانات و بدر و پوشش

 تیأه ی، اعضانیبر ا افزون فضای مجازی وضع شود.

 طیها و اصول رفتار مناسب در محنامهنییآ وجود یعلم

 استادانو  انیهمه دانشجو یبراکه  یمجاز یریادگی

 دانند.را ضروری میمشخص و قابل دسترس باشد 

 نندند که همادار باور انی، دانشگاههاآزمون بارةدر 

اصول و  دی)!( با یابیمتحان غا"، یامتحانات حضور

آموزش حوزه  چارچوب خاص خود را داشته باشد و
اعضای هیأت است نه  پایان ترمدانشگاه مسئول امتحانات 

سؤاالت  به ییپاسخگو ،امتحان طراحی فهیوظ استاد. علمی

تصحیح نظارت بر جلسه و ، تحاندر جلسه ام انیدانشجو
ها  آنتعجب از مبدا(.  ؛0276 پیام) ".دارد اوراق امتحانی را

نظم "مسائل فوق  بارةدر  یریگمیتصماظهار داشتند که عدم 

 ریتفس یبرا یو راه زندمیرا برهم  یآموزش رویه و وحدت

منجر  هیکه گاکند می جادیا استادان یشخص نظر اعمال و

 (.0261 پیام) "شودمی همه چیز هیعل انیاعتراض دانشجو به

موضوع  نیابحث  به یاندک های پژوهشمتأسفانه، 

کرد کار یتواند رویم استیس رییکه چگونه تغ اندپرداخته

 یبرا ییهااستیبگذارد و چه س ریآموزش از راه دور تأث

با توجه ای است که  گستره نیآن مهم است. ا موفق ارائه

تحقق  یبرا یزیرها و برنامهاستیس نیتدو تیاهم به

 دارد. یتوجه جد به ازی، نمجازیآموزش  زیآمتیموفق

بهیهاچالش دانشگاهمربوط استادان برای: تقال

یسازگار

از مدرسان  یاری، بسی کروناریگمنتظره بودن همهریغ با

 قیتطب مجازیقالب  بارا  یریادگی یموظف شدند که محتوا

 ٪752در طور که ی آنورافن ی باحال، سازگار نیدهند. با ا

از  یاریتوسط بس است، شده بازتاب داده پیکره پژوهش از

ها اظهار  از آن یکی .مورد استقبال قرار نگرفت انیدانشگاه

گچ و  سال است که با تخته 20از  شیمن ب"که  تداش
که من مانند  دیانتظار نداشته باش نیام، بنابراآموزش کرده

 .(72 پیام) ".آموزش کنم وتریکامپ قیاز طربتوانم  گرانید

 تنهارا  طیاو شراکه اعالم کرد  گروهدیگر  یاز اعضا یکی

در ه و نداشت یگرید نهیکه گز ه استرفتیپذ لیدل نیا به

 دغدغه نیمهمتر افرادسالمت  ،گیری کروناهمه تیوضع

 (. 922 پیام) است

اعتمادی آنان  تمایلی استادان، بی یکی از دالیل بی

 یهادر کالس مدرسان آموزش مجازی است. فردی، به

را نشسته  شیهاتمام نقش دیکه با یگریباز" به مجازی را

معتقد بود  یگریدفرد (. 9729 پیامکرد ) هیتشب "کند یباز

الزم،  یهارساختیکمبود ز لیدل به نیکه آموزش آنال

شکست  محکوم به ،نترنتیا نییسرعت پا ژهیوو به ،تدارکات

 نکته که نیا دییتأ اعضا دراز  یکی(. 9102 پیاماست )

، ندیهاروش نیرگذارتریآموزش همچنان تأث یسنت یهاروش

از  تفادهکه با اس یرزاخانیم می، مراتیاضیاستاد ر آموزش به

 یکی. (9100 شد، استناد کرد )پیامانجام می و گچ تخته

توانند در یم استادانکرد که  دیکنندگان تأکاز شرکت گرید

 نیآموزش آنال یراابزاری را که ب ی،کیزیف یهاکالس

 یها، کالسلیدل نیهم و به بکارگیرند ،شودیتفاده ماس

 های آنالینکالس بیشتری نسبت به یایاز مزا یواقع

استادان  لیعدم تما گرید لیدل (.9127 پیام) ندبرخوردار

نسبت  نیآنال یهااست که کالس نیاز راه دور ا آموزش به

طلبند میرا  یترکار فشردهبیشتر و زمان  یسنت یهاکالس به

 جویاندر دسترس دانش مکانزمان و  ره در دیبا و استادان

 (. 9220 پیام) باشند

دهد که عدم تجربه در یها نشان مامی، پیطور کل به

 زاتی، کمبود دانش، مهارت و تجهیورابر فن یآموزش مبتن

موانع  نی، و همچنادیز مقتضیات، کار و ازیمورد ن

در استادان زبان انگلیسی  یکند لیدال نیمهمتر یروانشناخت

 زین یقبل اتپژوهش جی. نتااست تالیجیآموزش د استقبال از

 ژهیو به ی،علم تیأه یاز اعضا یاریکند که بسیم دأییت
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مقتضیات بستر  یریادگیهنوز درحال  هاآنزمانی که خود 

کنند و از یم یاغلب احساس نگران آموزش مجازیند،

)راکر  ستندیبرخوردار ن دوراز راه آموزش  یالزم برا ییتوانا

؛ اشمیت ، Rucker & Downey ،0097و داونی، 

، Schmidt, Tschida, & Hodgeتسچیدا و هاج، 

در آموزش از راه دور با  ی باالترار، حجم کنیهمچن(. 0097

، Tomeiی )تومئی، از آموزش سنت شتربی زمان ٪92حداقل 

 نییپا هیمخالفت قابل توجه و روح به منجر (0007

 ,Ryanمیلز، -)رایان ، تینان و المونتشود یم انیدانشگاه

Mills-Tynan & Lamont ،0092 .)این  بهبود یبرا

 الزم برای زمانراهکار بهتر این خواهد بود که  ،تیوضع

بخشی از ساعات موظفی  ای آنالین،هطراحی کالس

-فعالیت ایصورت،  نیا ریدر غآموزش در نظرگرفته شود؛ 

دچار نقص  های پژوهشی و یا آموزش محتوای آموزشی

 . (0097خواهد شد )روت، 

یآموزشیهاچالش

 یآموزش یهاچالش ةها دربارامیپ از درصد هشت

 .شوندمیبا آن روبرو مدرسان در فضای مجازی  است که

بازخورد استادان در فضای مجازی ، نمونه نیعنوان اول به

 یهانهیگزو درنتیجه،  کننددریافت می انیاز دانشجو تریکم

آنان  یازهایمتناسب کردن آموزش با ن یبرا تریمحدود

در مشارکت پایینی  جویاندانشاز سوی دیگر، . دارند

ممکن کرد که  دکیاز اعضا تأ یکی. ی دارندکالسهای فعالیت

 یهادر کالسجویان دانش مشارکتعدم  لیاز دال یکاست ی

اگر آموزش ". باشدآموزش  یکاف گذاریری، عدم تأثنیآنال

جویان ، دانشدداشته باش ی الزم راو علم یبصر تیجذاب
صورت، نام  نیا ریغکنند. در یطور داوطلبانه شرکت م به

ها در  که جسم و روح آن یصفحه است درحال یها رو ن آ
 (.2717 پیام) "است.  یگرید یجا

 تیفیبهبود ک برای ییهاراهکار نیهمچنها، در پیام

 یبرا مدرسان کهاز جمله این شد انیب مجازیآموزش 

آموزش  او یآموزش  یاتتجرب، محتوا ریگذا اشتراک به

کنند.  یاستادان در سراسر کشور همکار ریبا سا مشارکتی

که در آن استادان بتوانند  یطیشرا جادی، انیبراافزون 

 افتیدر را خود یآموزشهای فعالیت از یبازخورد منظم

ارمغان  از آموزش را به یترشرفتهیتواند سطح پیم ،کنند

از  کرداستفاده در این زمینه ها  توان از آنیکه م یمنابعآورد. 

حاصل از  یهاتا داده انیدانشجو از کوتاه یهاینظرسنج

 دانشگاه متفاوت است.  یریادگی تیریمد امانةس

آموزش و  یارتقا یبرا نیز سطح کالس یی درهاروش

جویان با دانش درگیر کردن ، از جملهدمطرح شدن یریادگی

جویان دانش قی، تشویهفتگ هاییادآوریو  فیتکال

 یمجاز فضای هایقابلیت قیمشارکت فعال از طر به

 یمحتوا(، استفاده از رهیو غ یصوت امیپ ،)برچسب ها

های جیگ  فعالیت، یمشارکت یریادگیجذاب،  یاچندرسانه

 یها و پروژه ة مجازیاتاق مطالع ای کتابخانه جادی، اسا

بندی دانشجویان از قابلیت گروهاز  استاداناز  یکیمشترک. 

 قیتشو یبرا LMSدر break out rooms طریق

 ها از آن یکی(. 2709 پیامداد )ر خبدونفره و  یگروهکار به

در  یشفاه یهاداد که چگونه از داستان حیتوض نیهمچن

از حضور  بیان شفاهی داستان استفاده کرده است تاکالس 

( و در زمان حضور و غیاب)فقط جویان دانش رهنگامید

از روی ها  و خواندن آن نترنتیها از اخالصه بردارییکپ

 . جلوگیری کند کاغذ در کالس مجازی

 دیبا مدرسان، نیآنال تیفیاز آموزش با ک نانیاطم یبرا

و منابع  ی کاربردیهااطالعات، برنامه یفناور یاز ابزارها

آموزش استفاده کنند.  یسازیغن یبرا یریو تصو یصوت

 یبر سخنران یمبتن یهاکالس دینبا مجازی یهاکالس

 یریادگی یرا برا نهیزم دیباشد، بلکه باصورت آنالین  به

Swan-Gillett (0096 )گیلت سوان،  .دنموفعال فراهم 

هشدار  "،همه برایاسب نم کردیرویک "در برابر استفاده از 

شرایط آموزش مورد استفاده در ی محتوا که در آندهد یم

آموزان  همه زبان یو برا تبدیل شود نیقالب آنال به رودررو

خواستار تطبیق ( نیز 0090تامسون ). گردد یلقمناسب ت

 یریادگی یهاو سبک یفرد یازهاینمحتوای آموزشی با 

 . در فضای مجازی شد یآموزششرایط و  رندگانیادگی

آندرسون،  "یریادگی ةجامع"ی نظردر مدل 

Anderson (0007هم بر ) و  ی، اجتماعیحضور شناخت

مو ثر در دنیای مجازی  یریادگهای یلفهومعنوان  ی بهآموزش

 یریادگی طیمح راهاز  ی. حضور شناختتا کید شده است

تر و قیمانند درک عم یشناخت یکردهاکارشود که یفراهم م

 جادیشامل ا یکند. حضور اجتماع کیرا تحر یتفکر انتقاد

توانند یم فراگیراناست که در آن  امنیتو  یاحساس راحت
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حضور بگذارند. سرانجام، اشتراک  خود را به یریادگی جینتا

دوره،  یو طراح یزیربرنامه قیتوان از طریمآموزشی را 

 ها همکنشی گسترش ی وآموزش ییها و راهنمابحث لیتسه

 یافزارنرم یارتقا داد. از بسترها یان و استاداندانشجوبین 

،  SlideShare  ،Voice Thread  ،Google Docsمانند 

Google Drive  ،Google Hangouts  ،Edmodo  ،

Minecraft  ،MS Teams  ،Kahoot  ،Mural  وSkype 

 یهادر فرصتفراگیران مشارکت فعال  یتوان برا یم

 استفاده کرد.ها  کاری بین آنهم جادیو ا یریادگی

انیدانشجومربوطبهیهاچالش

فناوری یهارساختینامناسبزعیتوز
 نیآنال یریادگی ازین شیپ غنی فناوری هایرساختیز

 ازیمورد ن یابزارها دانشجویان، به همةحال،  نیاست. با ا

ها امپی از ٪250د. نندار یدسترس نیآنال یریادگی یبرا

ی بود که انیدانشجو بارةاستادان در  ینده نگرانکنمنعکس

در جویانی که دانش ندارند یا یکافی و فناور یمنابع مال

 مناسبی ینترنتیپوشش ا وکنند یم یزندگ ییروستا مناطق

 را یشدانشجو امیپ ی،علم تیأه یاز اعضا یکیندارند. 

 یزندگ روستاییدر  یو گفتمیکه ه بود کرد ارسال گروه به

 لیدل وجود ندارد و به ینترنتیپوشش ا چیکند که هیم

کند  حذفرا  آن درس است، مجبور دمشکالت رفت وآم

سترسی د یبرا یگریدجوی دانش نکهیا ای(. 207 پیام)

زمان حضور در کالس شهر برود و  مجبور بود به نترنتیا به

 (.217 پیام) ندیبنش خودرودر را 

 یشکاف نابرابر مجازی بهموزش که آرسد ینظر م به

ممکن است در محصالن از  یو برخ زندآموزشی دامن می

نتایج . تحصیل باز بماننداز  یمنابع مال یهاتیمحدود جهینت

 Attardi andر )عطاردی و راجرز، دیگ پژوهش

Rogers ،0092؛ بدیانگ و همکاران. ،Bediang et al ،

که  دهدمینشان  ( نیزLakbala ،0097، لکباال،0092

 فیاتصال ضعفیزیکی و  یهارساختیز محدود به یدسترس

آموزش  حیصح یموانع اجرا جملهاز ،نترنتیا

است که  نیها ادغدغه نیا پاسخ به کی. اند یکیالکترون

 یبرا هایی رایا وام نهیکمک هزوسسات ها و مدانشگاه

دانشجویان  و لوازم بهتاپ لپ دیخرو  نترنتیا به یدسترس

صورت امانت در  مورد نظر را به زاتیتجهارائه دهند، یا 

 دهند. ها قرار  اختیار آن

انگیزه

-بی انیاز دانشجو شماریطور معمول  که بهیحال در

حضوری  یهادر کالس پذیری پایینو با مسئولیت زهیانگ

در آموزش از راه  یریطور چشمگ تعداد به این ارند،وجود د

 نایبحث  به ها پست از ٪057که  ابدییم شیدور افزا

موضوع، رشته  کیعنوان مثال، در  به پرداخت.موضوع 

که  یانیخود را از دانشجو یتینارضا یعلم تیأه یاعضا

، کنندینم را پیگیریخود  یهانامه انیو پاهای پژوهشی طرح

یکی از مدرسان ، گرید ی(. در مورد129پیامابراز داشتند )

الزم  یهماهنگ های آنالینداد که در شروع دورهگزارش 

اما  ،داده استانجام جویان را با دانشبرای برگزاری کالس 

 (. 029 پیام) در کالس حاضر شده استنفر  9نفر فقط  2از 

عدم  مربوط به انیدانشجوگی زیانگاز دالیل بی یبخش

عدم وجود  مربوط به یو بخش یفن تجهیزات دسترسی به

و همساالن  یدانشگاه یبا اعضاهفتگی منظم های مالقات

رنطینه و ق لیدل که به ینامطلوب بهداشت روان طیاست. شرا

تواند یم شیوع بیماری کرونا بر جامعه حاکم شده است نیز

عدم  ورت، در صجهید. در نتدامن زن فراگیران اقیعدم اشت به

 یشتریها، خطر ب از آن تیو حما مدرسانبا  داریتعامل پا

 .جویان وجود دارددانشاین  طرد ایشکست  یبرا

 دیگردر  انیدانشجواظهارات مشابهی در بارة 

، یاز جمله عدم دسترس ها نیز بازتاب شده است، پژوهش

 یهاامیپ قیدر ارتباط از طر یعاطف یها عدم وجود نشانه

 یهاییتواناها و فراگیران با ویژگی ، عدم انطباق بایمتن

 دیگرو  استادانبا  همکنشی های برقراری دشواریمختلف، 

و  یمیقد یها انهیرا ایکند  ینترنتی، ارتباطات اانیدانشجو

و نظم  زهیانگفراگیرانی که از  شتریب یماندگ احتمال عقب

؛ رووایی و 0092ی برخوردارند )هانت و همکاران، کم

(. لی و بورلی Rovai & Wighting ،0002وایتینگ، 

از راه دور ممکن  یریادگی طیکه مح ندداد نشان نیز( 0007)

و استقالل  ی، نظم درونزهیانگی با آموزانشدان یاست برا

 ازیکه ن یآموزان، دانشنیبرا افزونآل نباشد.  دهیاپایین 

 ییابتدا یهادارند، فاقد مهارت یشتریب یکمک عمل به

-نظمزمان و  تیری، مدیارتباط یهابا مهارت ایند و ا انهیرا

بر وب  یآموزش مبتن یمشکل دارند، مناسب برا دهی
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 .ستندین

 راهکارهایی، در این راستا انیدانشجو کمک به یبرا

شامل وضوح قالب، انتظارات  راهکارها نیارائه شده است. ا

ها و مهلت همراه دوره به یجدول زمان تعیین ،هاراهکارو 

 یهاتیو فعال ی،روهمشارکت گ یمشخص برا یهاهیرو

؛ Artino ،0007است )آرتینو، محور  -متنوع و دانشجو

-استادان می، ینبرا (. افزون0007کاوانو ، کالرک و باربور، 

عنوان مثال  طور منظم، به را به نیآنال یساعات ادارتوانند 

را در  انیدانشجو شرفتیکنند و پ جادیبار، ا کی یاهفته

 جادیکنند. ا رصد اتیپژوهش یهاتیو فعال فیانجام وظا

از  یریجلوگ یبرا یگریراهکار د انیدانشجو نیب اطارتب

 یناش انیدانشجو یاست. مشکالت روح آنان ةزیکاهش انگ

-یم ی در دوران کرونا نیزاجتماع یهاتیمحدوداعمال از 

 راهها از تواند با کمک خدمات بهداشت روان در دانشگاه

 یآگاه-ذهن یهاها و برنامهکالسو ییدئویو مشاوره

 رفع شود. نیآنالصورت  به

 برقراریهمکنشی

زبان  یریادگیدر  یضرور یعنصربرقراری همکنشی، 

 قیاز طر انیارتباط با دانشجو جادیحال، ا نیاست. با ا

 داده نشان هاپیام از ٪052طور که در  همان ،شیصفحه نما

 یکیاستادان باشد.  یبرابزرگ  یتواند چالشیم است، شده

 یحذف جنبه اجتماع بود کهمعتقد  یعلم تیأه یاز اعضا

 یاست. و یانسان حق همکنشیدر  یعدالتیب ی،ریادگی

و هشدار  مدرسان نامید "یساز رباته" مجازی راآموزش 

ها و نمایشتورها، صفحه یماناشباع از ما  یایداد که دن

عکس  پرورش را به وبهتر است آموزش ؛است ریتصاو

ادامه  وضعیت نیاگر ا تصریح کرد که ی. ونکنیم تبدیل

 انیاز دانشجو انزواو  ییتنها چیزی جزتوانیم نمی، ما ابدی

 (. 0709 پیام) باشیم انتظار داشته

 یکار گروه رفتناز دست بارةدر  گروه یاز اعضا یکی

در آموزش  مهماز عوامل  یکیکه  دونفره در محیط وبو 

، اشاره شد که روش مند بود. همچنین گالیه، استزبان 

و مشاهده  یحسی، تجرب یریادگیاز  یآموزش عار دیجد

وجود  ممدرس اظهار تأسف کرد که عد کیاست.  میمستق

 ری، لحظات خنده و سایکالمری، ارتباطات غیارتباط چشم

بدون  ییهامکان را به نیآنال یها، کالسیروابط اجتماع

 (.210 پیامکرده است ) لیکننده تبدکسلروح و یاحساس، ب

 یبرقرار یبرااستادان از  یبرخراهکارهایی توسط 

 یهاها از رسانه ، آنفزونتر. شدارائه  انیارتباط با دانشجو

 شیافزا یبرا Telegramو  WhatsAppمانند  یاجتماع

-یاستفاده م ترغیررسمی یهاروش به انیارتباط با دانشجو

 نی، مدرسان همچنیریادگی جویان بهجذب دانش یکردند. برا

راهنمایی و مشاوره  خدماتساعات ثابت  یتوانند طیم

 یبرا وانندت یها م، دانشگاه. افزون بر اینارائه دهند نیآنال

را بر  یمجاز یهاخانه انیدانشجوبین  همکنشی جادیا

. رندیدر نظر بگ انیدانشجو ییایاساس محل اقامت جغراف

 یهاتوان از اتاقیم یگروه یهمکار تیتقو یبرا سرانجام،

Breakout  لوین  کرد ستفادها یآموزش مجاز بسترهایدر(

 (. Levin, Whitsett, & Wood ،0092، ویتس و وود، 

ایرایانهسواد

از  یکیعنوان  به انیدانشجو یاانهیکمبود سواد رااز 

نام  نیآنال آموزشدر  انیدانشگاه یروشیموانع پ نیمهمتر

 سازمشکل نیآنال یهاآزموندر  ژهیومسئله به نیبرده شد. ا

 ةباز کیخود را در  یهاپاسخ دیبا دانشجویانکه چرا  ،بود

جویان از دانش کنند. همچنین، بسیاریپ یمحدود تا یزمان

 یها تیساها و وبها، استفاده از برنامهکالس ورود به یبرا

غلبه بر  ژهیوو به یمطالب آموزش جستجویمرتبط، 

 .بودنددر آموزش از راه دور با مشکل روبرو  یمشکالت فن

O’Doherty, et, al. (0097 )ادوهرتی و همکاران، 

 یریادگی یهابرنامه یو اجرا گسترشموانع  یبررس در

کار  هایمهارت و یفن یهاکه کمبود مهارت دریافتند نیآنال

-از عمده فیضع یهارساختی، همراه با زپیو تا انهیرا با

 .با آن روبرو بودند استادان یی بودند کهها تیمحدود نیتر

دانشجویان در  ( نیز کمک به0000در پژوهش بیلی و لی )

شده فائق آمدن بر مشکالت فناوری مهمترین چالش گزارش

پارکر، استین و ریدینگ،  توسط استادان زبان انگلیسی بود.

d ReadingParker, Stein an (0092)  هم گزارش

 یان دنیایبوم ،رانیگرچه نسل امروز فراگاکه  ندکرد

 برخی در زمینه کمی یآمادگ یطورکل ها به ند، اما آنا تالیجید

از جمله استفاده  کیالکترون یریادگهای الزم برای ی مهارت

بخش اگر چه . دارند (LMSبستر آموزش الکترونیک )از 

 یفن هایضعف مهارت بارة در( ٪956) ها امیاز پ اندکی
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در  یمقدمات یهادوره جادیکند، اما ایصحبت مجویان دانش

و حل مشکالت  یفن یبانی، ارائه پشتیاانهیسواد را ةنیزم

ها، در دوره ها آندانش و مشارکت  شیافزا یبرا دانشجویان

 ها آن ی ازشتریب تعداد از حفظ نانیو اطم زهیانگ تیتقو

 است. ازینمورد 

یریگجهینت.5
ادراک استادان ها و تالش کرد تا چالش پژوهش، نیا

بارة آموزش مجازی در  را در زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

ها امیپ بررسیو  هیکند. تجز یبررسشیوع بیماری کرونا 

بخشی  تیفی، کنینشان داد که انطباق با آموزش آنال

از  یفن نیازهایتطبیق با و  یکیالکترون یریادگی یهابرنامه به

، نیبرا افزوناست.  استادانمشکالت  نیتریاصلجمله 

 نبود ها، آنکرد کار جویان، ارزیابیکردن دانش ریدرگ

 بارةمشخص در  یآموزش یاستانداردهاو  هااستیس

در  استادان یاصل یهایاز جمله نگران کیآموزش الکترون

در  از عدالت نانی، اطمنیبراافزون . استآموزش از راه دور 

نکته  تالیجیو کاهش شکاف د ابزار فناوری دسترسی به

غفلت از آن ممکن  رایزمان بحران است ز نیدر ا یمهم

 ی برایریادگی یهااست باعث از دست رفتن فرصت

 . (0000)داوان،  شودشجویان از دان یاریبس

 تیفقدر مو کهرا  یعوامل ،ما پژوهش، یطور کل به

، یزیرجمله برنامه نقش دارند، از اینترنتبر  یمبتن آموزش

 یو طراح ارتقای مدرسان، یان، حفظ دانشجوتیفیک نیتضم

 & Rovai )رووایی و داونی نیآنال هایدورهو آموزش 

Downey ،0090 .تواند در می مطالعه نیا( نشان داد

برنامه  یدر اجرا استادان ازیمورد ن هایگستره تشخیص

تواند می های آتی. پژوهششدین راهگشا باآنال یدرس

که  ییهاچالش نیب یو همبستگ یرابطه عل ییشناسا به

 تیفیعوامل کالس مانند ک ریند و سایاستادان با آن روبرو

. تحصیلی آنان بپردازد شرفتیو پ یان، حفظ دانشجوآموزش

ها در شیوه نیتواند بهتریم ندهیآ یهاپژوهش، نیابر افزون

موفقیت تحصیلی بیشتر  منجر به آموزش از راه دور که

شود را ها می میان آن همکنشیو  ها آن، حفظ جویاندانش

 بارةدر جویان نیز دانش دگاهی، دنکهیآخر ا ةکند. نکت یبررس

آموزش و  کیفیت بخشی به یبرا مجازیآموزش  یهاچالش

 .قرار گیرد یبررسمورد  دیبا یریادگی
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