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 کرونا یریگ در دوره همه نیآنال یآن بر آموزشها ریو تاث یتیریمد یچالشها
 

   فریده اکرمی

 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ، زنجان ، ایران

akramyfarideh@yahoo.com 

 ) نویسنده مسئول(  هما درودی

 ونویسنده مسئول رانی،،زنجان،ایدانشگاه آزاد اسالم زنجان، ت،واحدیریگروه مد ار،یدانش

 (  09121410569تلفن  -) زنجان دانشگاه آزاد اسالمی  سایت امام )ره( 

homa_doroudi@yahoo.com 
 

 چکیده

، همچنین ، بر عهده دارد مهمی نقش ، نظام آموزشی به عنوان مهم ترین پایه هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطالعاتی 

با افزایش یافتن خصوص علی الیشرفت فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در سراسر جهان و تأثیر آن بر همه ابعاد زندگی بشر،پ

و تاثیر  یتیریمد هایچالش. . هدف پژوهش حاضر بررسی بدیهی است ارتباطات الکترونیکی و آنالین به علت بروز بحران کرونا

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و . یماری کرونا است در شرایط ب های آنالینآن بر آموزش

های پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی در حوزه آموزش، . در تحقیق حاضر جامعه آماری است براساس هدف، از نوع کاربردی 

های پژوهش نیز از به منظور گردآوری دادهو روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع  تصادفی ساده است.  هبود آنالین و مجازی

بر اساس  بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل رگرسیونها نیز از نامه های محقق ساخته استفاده و برای تجزیه و تحلیل دادهپرسش

به دست بر اساس نتایج های آنالین هستند. های معناداری برای آموزشکنندههای مدیریتی تبییننتایج به دست آمده چالش

، عوامل  %11.7،عوامل مرتبط با دانشگاه  %25.4های دانشجو ، ویژگی %20.9دهد ویژگی های مدرس آمده ضریب بتا نشان می

 های آنالین تاثیر دارد.بر آموزش %13.5و عوامل محیطی  %24.5آموزشی 

 کرونا یرگیهمه ،نیآموزش آنال ، یتیریمد هایچالش: کلید واژگان

 

www.SID.ir

mailto:akramyfarideh@yahoo.com
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

2 

 

 مقدمه

شناخته می شود ، اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده   -19Covidری کشنده و عفونی ویروس کرونا که با نام بیما

است. این فاجعه بخش آموزش را نیز متزلزل ساخته است و این ترس در سراسر جهان به طرز گسترده ای طنین انداز شد) 

ها را مجبور کرد که به طور موقت بسته بسیاری از مدارس و دانشگاه  Covid-19(. شیوع بیماری همه گیری 2020، 1داوان

بمانند. چندین منطقه در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفته اند و ترس از دست دادن کل ترم جاری یا حتی بیشتر در آینده 

محققان ، قطعی نیست که به این وجود دارد. مدارس و دانشگاه های مختلف آموزش حضوری را متوقف کرده اند. طبق ارزیابی 

گذاری اجتماعی در این مرحله برجسته است ، این تأثیرات منفی بر فرصت زودی ها به تدریس عادی برگردیم. از آنجا که فاصله

های یادگیری تاثیر بسزایی خواهد داشت. واحدهای آموزشی در تالشند تا گزینه هایی برای مقابله با این وضعیت چالش برانگیز 

 (.2020، 2پیدا کنند)دوت، تانجا و شارما

رائه ی افرصتی منحصر به فرد برای انطباق و پیشرفت روش های آموزش به موسسات آموزش-COVID  19بیماری همه گیر

به روش سخنرانی بوده ، دانشجویان در کالس به   سسات و نهادهای آموزشیمودروس در داده است. پیش از این ، روش ارائه 

یادگیری مجازی آموزش و ، مطالعات دانشگاه به حالت تعلیق درآمد و انتقال به -COVID 19 ی گیرهمه ی  تیجهدر ن است

 (.2020، 3رخ داد )مین و خان

مطالعات زیادی نشان داده است که آموزش آنالین بهتر از آموزش های سنتی زمینه ارتقا آموزشی را فراهم نموده است. این 

ه محتوای آموزشی از طریق رسانه های الکترونیکی شامل اینترنت، اینترانت، اکسترانت، نشر ماهواره ای، نوع آموزش ارائه کنند

نوار صوتی تصویری، تلویزیون، سی دی رم و آموزش مبتنی بر رایانه هست که منجر به توسعه ارائه دوره های آنالین و ارتقا 

 (.1396تاً دانشگاه مجازی شده است )سلطانی و رستگاری، برنامه ها در طیف وسیعی از موضوعات، رشته ها و نهای

 بیان مساله

روشهای قدیمی تولید و توزیع دانش که براساس ارتباطات چهره به چهره طراحی شده اند، به تدریج کارایی خود را از دست  

، یادگیری الکترونیکی که صورت می دهند و لزوم استفاده از ابزارهای نوین احساس می شود. به منظور پاسخگویی به این نیاز

است، مطرح و به سرعت به عنوان  نوین تکامل یافته ای از روشهای قدیمی آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری اطالعات

 (.1395روش برتر یادگیری در عصر دانش و آگاهی معرفی شد)عابدینی و همکاران، 

. دسترس پذیری ، قیمت مناسب ، انعطاف پذیری ، آموزش یادگیری ، چندین بحث درباره یادگیری الکترونیکی مرتبط است

یادگیری مادام العمر و سیاست برخی از استدالل های مربوط به آموزش آنالین است. گفته می شود که حالت یادگیری آنالین 

ی برای حمل و نقل ، به راحتی در دسترس است و حتی می تواند به مناطق روستایی و دوردست برسد. از نظر هزینه کمتر

می شود. انعطاف پذیری یکی دیگر از  محسوب اسکان و هزینه کلی یادگیری مبتنی بر موسسه ، یک روش نسبتاً ارزان تر 

جنبه های جالب یادگیری آنالین است. یک فراگیر می تواند زمان خود را برای اتمام دوره های موجود به صورت آنالین برنامه 

می  سخنرانی های حضوری با فناوری دسترسی  دائمی به دروس ارائه شده از امتیازات تلفیق ی ترکیبی ویادگیر، ریزی کند. 

این نوع محیط یادگیری می تواند پتانسیل یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد. دانش آموزان می توانند در هر زمان و  باشد .

 
1 Dhawan, S.  
2 Dutt, I., Taneja, A., & Sharma, A.  
3 Mian, A., & Khan, S.   
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می کنند )نوراینی و  کسبدر روند منجر به یادگیری مادام العمر مهارت های جدیدی را ، هر مکان یاد بگیرند  در نتیجه

 (.2020، 4همکاران

در دنیای به سرعت متغیر امروز، انسان ها باید به توانایی همراه شدن با تغییرات روز مجهز شوند. آنها باید بتوانند اطالعات، 

ابع اطالعاتی و ارتباطی متنوع بدست آورند و به عنوان دانش و مهارت های الزم برای زندگی موفق را از طریق استفاده از من

عضوی مسئول و متعهد به خود، خانواده و جامعه در همه ابعاد مثبت زندگی، مشارکت فعال داشته باشند و در حل مسائل، با 

، 1396همکاران، استفاده از آسانترین وسیله ارتباطی با جامعه های محلی، ملی و بین المللی تشریک مساعی کنند)تارین و 

تلفیق فن آوریهای الکترونیکی در فرآیند آموزش و یادگیری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا فراگیران باید "(. 74

بیاموزند چگونه در اجتماعی که رسانه های الکترونیکی آن بطور مداوم آنها را با فرهنگ ها و ارزش هایی متفاوت از فرهنگ و 

 (.63، 1396)تمیزی و محمودی، "وبرو میسازد، زندگی کنند و به کار مشغول شوندارزش های بومی ر

توسعه یادگیری الکترونیکی امکان توجه به مشتری مداری در آموزش را بیش از پیش فراهم می سازد و مشتریان آموزش عالی 

کی از ی(. 2015، 5ند )چو و همکارانمی توانند با شناسایی دوره های با کیفیت، از بین دانشگاه ها دست به انتخاب بزن

مهمترین تغییرات در حوزه آموزش در عصر اطالعات شکل گیری نظام آموزش یادگیرنده محور در کنار نظام آموزش معلم 

محور و به عنوان مکمل آن است. ظهور آموزش الکترونیکی زمینه را بیش از پیش برای کاربرد گسترده آموزش های یادگیرنده 

یر تغییرات در رویه های آموزشی فراهم کرده است. سیستم های یادگیری الکترونیکی و فناوری ها در سراسر دنیا محور و سا

نقش مهمی در محیط های مختلف آموزشی ایفا می کنند. پذیرش چنین فناوری های با استفاده از مدل های مختلفی مورد 

ستفاده از فناوری یکی از نظریه های است که بیشتر از نظریه های استفاده قرار می گیرد. در میان آن ها، واحد پذیرش و ا

دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما اعتبار آن هنوز هم باید در محیط های یادگیری الکترونیکی به ویژه در دانشگاه های 

 (.1396مجازی مورد آزمایش قرار گیرد )مظلومیان و بوذرجمهور، 

 ادبیات پژوهش 

(. بیشتر اصطالحات )یادگیری 2009، 6ع در فناوری ، آموزش از راه دور را آسان کرده است )مک برین و همکاران تحوالت سری

آنالین ، یادگیری باز ، یادگیری تحت وب ، یادگیری با واسطه رایانه ، یادگیری ترکیبی( توانایی مشترک استفاده از رایانه 

هر کجا ، در هر زمان ، در هر ریتم ، با هر وسیله ای دارند)کوجوکاریو و  متصل به شبکه را دارند که امکان یادگیری از

 (.2014، 7همکاران

یادگیری را بیشتر دانش آموز محور ، ابتکاری  -یادگیری آنالین را می توان به عنوان ابزاری نامید که می تواند فرایند یاددهی 

رب یادگیری در محیط های همزمان یا ناهمزمان با استفاده از دستگاه تجا"تر و حتی انعطاف پذیر تر یادگیری آنالین به عنوان 

های مختلف )به عنوان مثال تلفن های همراه ، لپ تاپ و غیره( با دسترسی به اینترنت تعریف می شود. در این محیط ها ، 

آموزان حضور داشته باشند  دانش آموزان می توانند در هر مکانی )مستقل( برای یادگیری و تعامل با مربیان و سایر دانش

دانشجویان در سخنرانی های زنده شرکت ، که اینگونه تعریف میشود (. ساختار یادگیری همزمان2019، 8)سینگ و تورمن "

-کنند ، تعامالت در زمان واقعی بین مربیان و فراگیران وجود دارد و امکان بازخورد فوری وجود دارد ، در حالی که محیطمی

یا در چنین محیط یادگیری ، محتوای یادگیری به صورت سخنرانی تعاملی درستی ندارند .  ساختار  ناهمزمان های یادگیری 

 
4 Nuraini, N. L. S., et al 
5 Cho eral. 
6 McBrien, J. L., Cheng, R., & Jones, P 
7 Cojocariu, V. M. et al 
8 Singh, V., & Thurman, A.  
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(. 2018، 9فیلدبازخورد فوری و پاسخ فوری در چنین فضایی امکان پذیر نیست )لیتلو  های زنده در دسترس نیستکالس

این با ظهور  (. 2009جتماعی فراهم کند )مک برین و همکاران ، یادگیری همزمان می تواند فرصت های زیادی را برای تعامل ا

دانشجو امکان پذیر باشد  50تا  40ویروس کشنده ، چنین بسترهای اینترنتی در مواردی که )الف( کنفرانس ویدئویی با حداقل 

 تگو کرد ، )ج( ارتباطات اینترنتی کالسها می توان با دانشجویان گف برنامه ریزی  یا انسجام  ، مورد نیاز است ، )ب( برای حفظ 

است ، )د ( سخنرانی ها در تلفن های همراه و نه فقط در لپ تاپ ها قابل دسترسی است ، ه( امکان تماشای سخنرانی  الزامی

( بازخورد فوری دانشجویان را می توان بدست آورد و می توان تکالیف را انجام داد )باسیلیا و وهای قبالً ضبط شده ، و )

 (.2020، 10مکاران ه

 روش پژوهش

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و براساس هدف، از نوع کاربردی است. اجرای تحقیق 

توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. در تحقیق حاضر جامعه 

و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع  ه بودهای آنالین و مجازی خصصان دانشگاهی در حوزه آموزشپژوهشگران و متآماری 

نامه های محقق ساخته استفاده و برای تجزیه و تحلیل های پژوهش نیز از پرسشتصادفی ساده است. به منظور گردآوری داده

  بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل رگرسیونها نیز از داده

 هاهیافت

زنان بودند. نتایج به دست آمده از  %28.7و  مرداناز پاسخگویان شامل  %71.3 ،بر اساس نتایج به دست آمده در نمونه آماری

 55سال، حداکثر سن گزارش شده  38.9دهندگان برابر توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان داد میانگین سنی در بین پاسخ

مهندسی فناوری  %18.9دهندگان رشته فناوری اطالعات، از پاسخ %22.2شد همچنین باسال می 30سال و حداقل آن 

 های اطالعاتی بودند.مدیریت سیستم %33.2مدیریت فناوری اطالعات و  %25.7اطالعات، 

 

 های مدیریتیچالش 1 -4جدول 

Sig t Beta مدل 

 ثابت  13.996 005.

.002 16.328 . 092  چالش ویژگی های مدرس 

 چالش ویژگی های دانشجو 254. 12.763 001.

 چالش عوامل مرتبط با دانشگاه 117. 11.212 001.

 چالش عوامل آموزشی 245. 3.523 014.

 چالش عوامل محیطی 135. 9.377 000.

 

 نتایج حاصله   های آنالین هستند. زشهای معناداری برای آموکنندههای مدیریتی تبیینبر اساس نتایج به دست آمده چالش

، عوامل  %11.7،عوامل مرتبط با دانشگاه  %25.4های دانشجو ، ویژگی %20.9دهد ویژگی های مدرس ضریب بتا نشان می

 های آنالین تاثیر دارد.بر آموزش %13.5و عوامل محیطی  %24.5آموزشی 

 

 
9 Littlefield  
10  Basilaia, G., et al 
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 گیرینتیجه

شود. های جدید تنها با کلید آموزش گشوده میآموزش است و قفل ه یافته توسعکشورهای در کلید اصلی رونق و پیشرفت 

بر این ادعا است که آموزش رکن اصلی پیشرفت و ترقی در عرصه رقابت بازارهای جهانی است. معلمان،  ،  صحه همه این

ای یادگیری الکترونیکی به طور هآمیز فناوری اطالعات در نظام آموزشی هستند. نظامکارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت

فشارهای اقتصادی بر به علت تقاضای دانشجویان برای یادگیری منعطف تر و ی فزاینده ای در سال های اخیر در نتیجه 

ها فناوری را به عنوان مقیاس پس انداز هزینه ها در نظر می گیرند. با توجه به یافته است. این نظام رواج  موسسات آموزشی 

کیفیت دوره های الکترونیکی، .  در این سال ها هنوز انتقاد زیادی از کیفیت سیستم های رایج به کار رفته وجود داردرشد باال

 گاهی اوقات به دلیل آماده سازی هر چه سریع تر در پاسخ به تقاضاهای متقاضیان پایین می آید.

های یادگیری (، انجام داده اند آموزش2012اران)(، نرسی هایدا و همک2014با توجه به تحقیقاتی که کلمنت و دوستال)

های الزم را کسب کنند الکترونیکی همواره باید بستری را فراهم کند تا یادگیری در آن بهتر صورت گیرد و دانشجویان مهارت

های ارتباطی و  های ارتباطی و سهولت استفاده از رایانه و اینترنت ، پشتیبانیها توجه به مهارتکه الزمه کسب این مهارت

(، هاسمی 2007(، پیلی و همکاران)2008های شناختی، بازخورد و قابلیت اطمینان می باشد. ملندز و همکاران)امنیتی، مهارت

(، نیز در پژوهشهای خود آمادگی 2003(، لیاو و هانگ)2004(، واتکینز و همکاران)2004(، کایور و عباس)2005و اساری)

های فنی، خوداثربخشی رایانه ای، اولویت های یادگیری، نگرش نسبت به رایانه و دسترسی به هارتدانشجویان را در ابعاد؛ م

های ارتباطی و شناختی، نگرش و باورهای آنان نسبت به یادگیری مورد بررسی قرار داده اند که توجه به آنها در آن، مهارت

( دانشجویان مجازی برای 1392توجه به یافته های سراجی)موفقیت و پشرفت دانشجویان تاثیر گذار می باشند. همچنین با 

هایی را مورد توجه قرار می دهند تعیین برنامه ی یادگیری و موفقیت های تحصیلی خود در دوره های مجازی همواره مهارت

ی، مهارت فراشناختی، از جمله: مهارت به کارگیری رایانه، مهارت در به کارگیری ابزارها، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقاد

مهارت پرسشگری، مهارت به کارگیری شیوه های مطالعه و یادگیری، مهارت خودرهیابی و مهارت برقراری ارتباط همزمان و 

 ناهمزمان.  

های تفکر انتقادی، ها، مهارتشود، قبل از ورود دانشجویان به دورههای آموزش مجازی پیشنهاد میبه مدیران و مجریان دوره

ها را های مطالعه و یادگیری مستقل آنها را سنجش کنند و در صورت لزوم این مهارتر منطقی، توان حل مساله  و مهارتتفک

 با اشکال مختلف به دانشجویان آموزش دهند. 

، یادگیری 11نبه نظر اوردن و وگ .دانشگاهها برای اینکه بتوانند در عرصه رقابت باقی بمانند باید این نوع آموزش را عرضه نمایند

الکترونیکی با منافع فراوانی همراه است. در یادگیری الکترونیکی، فراگیران انعطاف پذیری باالیی دارند و می توانند مطابق میل 

خود به یادگیری مشغول باشند. عالوه بر این، در آموزش الکترونیکی به خصوص در نوع آموزش هایی که در سازمان ها ارایه 

با (  1391، 12)گریسون و اندرسون کاهش پیدا می کند 70٪تا  50آموزش کمتر است و هزینه آموزش  می شود مدت زمان

کیفیت دوره های . توجه به رشد باال در این سال ها هنوز انتقاد زیادی از کیفیت سیستم های رایج به کار رفته وجود دارد

پاسخ به تقاضاهای متقاضیان پایین می آید. به نظر مک  الکترونیکی، گاهی اوقات به دلیل آماده سازی هر چه سریع تر در

، هرچند ارایه دوره های آموزشی از طریق اینترنت به سرعت در حال افزایش است، اما دانش ما از تجارب یادگیری 13گوری

دستیابی به  های الکترونیکی هم تاثیر مثبت و هم منفی روی کارآیی و تحقیقات نشان داده است که محیط. موثر، محدود است

اکثر . اهداف دارند. در نتیجه، کنترل کیفیت برای اطمینان از یادگیری موثر و پیشرفت برنامه های یادگیری ضروری است
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عالقه به  .دانشگاه ها با استفاده از استراتژی هایی چون تضمین کیفیت به دنبال ربودن گوی کیفیت از سایر دانشگاهها هستند

  دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در سطح بین المللی نیز مورد توجه واقع شده استکیفیت در آموزش عالی و 

 پیشنهادات پژوهش حاضر عبارتند از:حاصله ،   نتایج به  با توجه 

رت ریزی و مهاهای تشخیص نیازهای یادگیری، مهارت مدیریت زمان، توان برنامهقبل از ورود دانشجویان به دوره ها، مهارت

 خود تنظیمی آنها را سنجش کنند و در صورت لزوم راهکارهای الزم را به دانشجویان ارائه دهند.

 .جلب شود  کیفیت خدمات و  جلب رضایت کاربر از طریق افزایش کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات،

شهریه های دوره های مجازی کاهش و   پشتیبانی مالی دولت ایجاد انگیزه جهت تحصیل در دانشگاههای مجازی  ، از طریق 

 .صورت پذیرد    

و  ارتقاء سطح  دانش کاربران با هدف ایجاد کتابخانه مجازی برای دانشجویان دوره های آموزش الکترونیک در سامانه آموزشی 

 .است  نیز حائز اهمیترهنگ سازی و توجه بیشتر به دانشجویان مجازی در دانشگاهها و در مرحله بعد در سطح جامعه فنیز 
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