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 آموزش  و یادگیری زبان انگلیسی   مثبت و منفی پاندمی کرونا بر تاثیرات

   

 9و امید طباطبایی *9، هادی صالحی 9مهدی رضایی

 ایران گروه زبان انگلیسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد،9

 (hadisalehi1358@yahoo.comل )* نویسنده مسئو

 :چکیده

بزرگترین اختالل در سیستم های آموزشی در تاریخ بشر را ایجاد کرده است. تعطیلی مدارس، مؤسسات  91-همه گیری کووید

غییرات گسترده ای آموزی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این امر تزبان و سایر فضاهای آموزشی بیشتر جمعیت دانش

را در جنبه های مختلف زندگی ما به ارمغان آورده است. سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های حرکتی به 

، بسیاری از COVID-19طور قابل توجهی شیوه های آموزشی سنتی را مختل کرده است. در مدت کوتاهی از همه گیری 

ش و یادگیری به روش های مختلف به اشتراک گذاشته اند. اغلب مدارس، دانشگاه ها پژوهشگران آثار خود را در زمینه آموز

فرصتی را برای ما فراهم کرده است تا راه را  COVID-19و موسسات آموزش های حضوری را متوقف کرده اند. همه گیری 

پاندمی کرونا بر آموزش و یادگیری  برای آموزش و یادگیری مجازی هموار کنیم. هدف این پژوهش ارائه تاثیرات مثبت و منفی

 زبان انگلیسی در موسسات زبان می باشد.

 پاندمی کرونا، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، آموزش مجازی، تاثیرات مثبت و منفی واژگان کلیدی:

 

 :مقدمه

در سراسر جهان گسترش یافته است و تقریباً همه کشورها و مناطق را تحت تأثیر  COVID-19گیری شیوع جهانی همه

در ووهان چین شناسایی شد. کشورهای سراسر جهان به مردم هشدار دادند  0291قرار داده است. شیوع اولین بار در دسامبر 

رت، فاصله گذاری فیزیکی و که مراقب باشند. استراتژی های مراقبت عمومی شامل شستن دست ها، پوشیدن ماسک صو

اجتناب از تجمعات و اجتماعات جمعی است. راهبردهای قرنطینه و ماندن در خانه به عنوان اقدام الزم برای صاف کردن 

(. ویروس کرونا همه مردم را با بدون در نظر .(Sintema, 2020منحنی و کنترل انتقال بیماری در نظر گرفته شده است )

صیالت، درآمد و جنسیت تحت تاثیر خود قرار داده است. این امر درمورد پیامدهای آن که بیشترین گرفتن ملیت، سطح تح

ضربه را به آسب پذیرترین افراد وارد کرده است، صادق نبوده است. آموزش و یادگیری از این قاعده مستثنی نیست. این 

از دسترسی به پهنای باند و  -شی ما آشکار کرده است های آموزها را در سیستمها و نابرابریبحران بسیاری از نارسایی

های حمایتی مورد نیاز برای تمرکز بر یادگیری، تا ناهماهنگی بین منابع و  های مورد نیاز برای آموزش آنالین، و محیطرایانه

محل آموزشی چنان تاثیر شدیدی بر موسسات آموزشی داشته است که مجبور به بسته شدن  91-نیازها. همه گیری کوید

خود شده اند. چندین مدرسه، موسسه آموزشگاهی و دانشگاه تدریس حضوری را متوقف کرده اند. نیاز مبرمی به نوآوری و 



 

653 
 

فرصتی را برای ما فراهم کرده است تا  COVID-19گیری اجرای راهبردهای آموزشی و ارزیابی جایگزین وجود دارد. همه

(. بوتان ابتدا تعطیلی مدارس و مؤسسات و کاهش .(Dhawan, 2020هموار کنیم )راه را برای معرفی یادگیری دیجیتال 

مارس(. به همین ترتیب، مؤسسات آموزش  Kuensel ،0202 ،6اعالم کرد ) 0202ساعات کاری را در هفته دوم مارس 

ر کالس یری سنتی مبتنی بگرفته اند تا آموزش الکترونیکی را آزمایش کنند زیرا یادگ عالی در سراسر جهان تحت فشار قرار

، به عنوان (ii، 0202(. بوزکورت و شارما ).(Ratten, 2020؛ Demuyakor, 2020غیرممکن است ) Covid19تحت مقررات 

مشخص می شود و به آموزش « فاصله در زمان و/یا مکان»مثال، به آموزش از راه دور به عنوان فرآیندی اشاره می کنند که با 

اشاره می کنند. آموزش و یادگیری آنالین مستلزم فرآیند خاصی است که « فاصله فضایی»عنوان زمینه ای از از راه دور به 

( و همچنین در برنامه درسی، آموزش، 0291در نقش ها، شایستگی ها و رویکردهای توسعه حرفه ای )نی ش و همکاران 

به یک اختالل عمده در  91-ابراین واضح است که کوویدارزیابی و ماهیت تعامل بین شرکت کنندگان قابل مشاهده است. بن

 & Brysonسیستم آموزشی منجر شده است که بسیاری از آن اختالالت به دلیل شدت اثرات آن هنوز قابل درک است )

Andres, 2020 ؛Crawford et al, (2020 ،تعدادی از ذینفعان تحت تأثیر، از جمله مقامات دولتی، کارکنان دانشگاهی .)دانش 

آموزان و والدین نگران هستند که آیا تغییر از یادگیری مبتنی بر کالس به یادگیری آنالین نتایج مطلوب را به همراه داشته 

الی های احتمهای جدیدی ایجاد کند، فرصتتر یادگیری آنالین چالششد اجرای گستردهبینی میباشد. در حالی که پیش

های آزمایشی هرگز نباید نادیده گرفته شود. سواالت زیادی در رابطه با کیفیت زماننوآوری در بخش آموزش در طول این 

ای بهتواند تجرآموزش و یادگیری آنالین در حوزه عمومی مطرح شده است. انتقال از یادگیری سنتی به یادگیری آنالین می

های کم یا بدون موجود دیگر با آن سازگار شوند. کامالً متفاوت برای یادگیرندگان و مربیان باشد، که آنها باید با جایگزین

ند اند و مجبور هستهای آنالین مختلف پذیرفتهرا از طریق پلتفرم« آموزش در شرایط اضطراری»سیستم آموزشی و مربیان 

گیر  هسیستمی را اتخاذ کنند که برای آن آمادگی ندارند. ابزارهای آموزش الکترونیکی نقش مهمی در طول این بیماری هم

ایفا کرده اند و به مدارس ، موسسات و  دانشگاه ها کمک می کنند تا یادگیری دانش آموزان را در طول تعطیلی دانشگاه ها، 

گیری جهانی بسته . از آنجایی که موسسات برای مقابله با همه.Subedi (et al., 2020)موسسات و مدارس تسهیل کنند )

اند. را احساس کرده COVID-19گیری های غیرمنتظره همهربیان در سراسر جهان تأثیر موجآموزان، والدین و ماند، دانششده

ها، کارکنان خط مقدم و مقامات بهداشتی تمام تالش خود را برای کاهش سرعت شیوع این بیماری انجام در حالی که دولت

زش با کیفیت برای همه ادامه دهند. بسیاری کنند در این دوران سخت به ارائه آموهای آموزشی تالش میدهند، سیستممی

اند به نحو مؤثری درگیر شوند. بهترین اند و نتوانستهآموزان در خانه/محل زندگی دچار پریشانی روانی و عاطفی شدهاز دانش

ستراتژی (. کالس درس معکوس یک ا.(Petrie, 2020شیوه ها برای آموزش خانگی آنالین هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است )

ساده برای ارائه منابع آموزشی مانند مقاالت، ویدیوهای از پیش ضبط شده و پیوندهای یوتیوب قبل از کالس است. زمان 

(. تحقیقات .(Doucet et al., 2020کالس آنالین برای تعمیق درک از طریق بحث با اساتید و همکاران استفاده می شود )

ریس آنالین، مواجهه محدود معلمان با تدریس آنالین، شکاف اطالعاتی، محیط کمبودهای خاصی مانند ضعف زیرساخت تد

نامناسب برای یادگیری در خانه، برابری و برتری آکادمیک از نظر آموزش عالی را برجسته می کند. این مقاله تاثیرات مثبت 
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ش . تاثیرات مثبت و منفی بر آموزو منفی پاندمی کرونا را بر یادگیری آموزش زبان انگلیسی در موسسات توصیف می کند

 آنالین در موسسات در طول همه گیری پاندمی کرونا خالصه شده است. 

 تاثیرات مثبت پاندمی کرونا بر یادگیری

شیوع و فراگیری ویروس کرونا اثرات مثبت و منفی را به همراه داشته است که در این بخش به اثرات مثبت آن اشاره خواهیم 

افزایش روزافزون دنیای اینترنت و فضای مجازی و افزایش صفحات وب، ایجاد شدن پست الکترونیکی می  کرد. با توجه به

توان روش های جدید به سمت آموزش جدیدتر را برای زبان آموزان در فضای مجازی ایجاد کرد تا بتوانند با فناوری های 

روند. در حقیقت بیماری کرونا و شیوع سریع آن  جدید و محیط آموزشی جدید آشنا شده و به سمت یادگیری بهتر پیش

باعث ایجاد فرصت طالیی برای استفاده از فضای مجازی )یادگیری الکترونیکی( شده است. در موسسات آموزش زبان، 

ن یموسسان از این فرصت استفاده کرده اند و از آن برای برگزاری کالس ها به صورت از راه دور بهره برده اند. یکی از مهمتر

روش هایی که می توان به آن اشاره کرد یادگیری الکترونیک می باشد. یادگیری الکترونیکی زمینه ها و فناوری های نوین 

آموزشی را ایجاد کرده است که با محیط های آموزشی سنتی تفاوت دارند. یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید 

ان آموزان که در موسسات مختلف شرکت کرده اند را به طوری چمشگیر برجسته آموزشی، فرایند آموزش و یادگیری را در زب

می کند. در دسترس بودن سامانه های یادگیری مجازی )الکترونیکی( این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است  که 

یری در زمان صرفه جویی کرده آموزش الکترونیکی به طور چشمگدرهر زمان و در هر مکان از کالس های خود بهره ببرند. 

تر کرده است. کالس های الکترونیکی با کاهش زمان نصب  و راه اندازی تجهیزات و سرانجام  یادگیری را برای افراد آسان

کنند. همچنین استفاده از فایل درسی ضبط شده و بازبینی مجدد توسط دزبان جلسات آنالین از اتالف وقت جلوگیری می

یکی از مهمترین تاثیرات مثبت که می توان به آن اشاره  ذیر بوده و صرفه جویی در زمان را فراهم کرده است. پآموزان امکان

کرد این است که به اشتراک گذاری دانش و یادگیری در محیط های یادگیری الکترونیکی از طریق اینترنت می تواند انگیزه 

ییرات ایجاد شده توسط فناوری اطالعات منبع تغییرات و تحوالت اساسی زبان آموزان را در فرایند یادگیری افزایش دهد. تغ

در کالس درس برای زبان آموزان شده است. این تغییرات باعث شده است که زبان آموزان به محیط خارج از کالس درسی 

آسانی  آموزان می توانند بهدسترسی داشته باشند و این امرباعث شده است که انگیزه آن ها برای یادگیری افزایش یابد. زبان 

به مطالب آموزشی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و از این طریق مطالب آموزشی خود را آسان تر و سریعتر از قبل 

تهیه کنند. دسترسی آسان و راحت به منابع یکی دیگر از ویژگی های مثبت یادگیری الکترونیکی برای زبان آموزان می باشد. 

رونیکی جهانی است و قابلیت توسعه دارد از این رو زبان آموزان قادر هستند مطالب قبل را با مطالب جدید یادگیری الکت

مقایسه کنند که این امر به خودی خود باعث ایجاد یادگیری بهتر و افزایش اطالعات فردی می شود. نتکه مثبت دیگری که 

ی آموزشی است. برگزاری کالس های الکترونیکی هزینه بسیار می توان در این زمینه به آن اشاره کرد، کاهش هزینه ها

پلیین تری نسبت به کالس های حضوری دارد را برای زبان آموزان به همراه داشته است. با برگزاری کالس های الکترونیکی 

اپی هزبنه رفت و آمد، حمل ونقل حذف شده است. درکالس های حضوری جزوات درسی و حتی مطالب درسی به صورت چ

در اخنیار زبان آموزان قرار می گیرد این در حالی است که آموزش الکترونیکی جزوات و مطالب درسی را به صورت مجازی 
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به زبان آموزان اریه می دهد. سرعت باالی آموزش در فضای الکترونیکی یکی دیگر از موارد مثبت می باشد. آموزش الکترونیکی 

سرعت باالی آموزش الکترونیک باعث شده است با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت. به دلیل استفاده از وسایل آموزشی 

که زبان آموزان حواسپرتی کمتری داشته باشند زیرا آموزش آنالین زمانی اتفاق می افتد که زبان آموز آماده است تا یاد 

 بگیرید زیرا می داند که باید تمرکز کند و یاد بگیرد.

 ونا بر یادگیریتاثیرات منفی پاندمی کر

فراگیری ویروس کرونا موسسات مختلف را دست به گریبان تعطیلی آموزش کرد به نحوی که این شرایط دشوار زندگی زبان 

آموزان را در موسسات آموزشی تحت تاثیر پیامدهای مخرب خود قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا منجر به تعطیلی 

سطح کشور شد و زبان آموزان با خانه نشینی مجبور به یادگیری مطالب آموزشی در موساسات آموزش زبان انگلیسی در 

بستر شبکه های آموزشی شدند. یکی از مهمترین تاثیرات منفی پاندمی کرونا بر روی یادگیری زبان آموزان در موسسات، 

ارتباط چهره به چهره و تعامل بین افت تحصیلی آن ها بود. از جمله عواملی که می توان به افت تحصیلی اشاره کرد، عدم 

استاد و زبان آموز، بی سوادی برخی والدین و ناتوانی آن ها در هدایت تحصیلی زبان آموزان و رفع اشکال زبان آموزان، بی 

توجهی زبان آموزان به آموزش ها و سرگرم شدن زبان آموزان در فضای مجازی. عدم وجود تعامالت در شبکه های آموزشی 

نیکی( بین استاد و زبان آموز، انتقال احساسات و همچنین برقراری تعامالت انسانی و بین فردی باعث کاهش یادگری )الکترو

میان زبان آموزان شده است. مسئله دیگر، یادگیری از راه دور این است که برخی از ازبان آموزان  باید برای استفاده از فناوری 

ببینند. این کار مستلزم مدتی زمان برای استفاده کامل از رویکردهای جدید است و  هایی که به آنها داده شده است آموزش

بنابراین تأخیر بیشتر در آموزش رخ می دهد. تأخیر بیشتر در یادگیری می تواند باعث از دست رفتن فرصت بازگشت زبان 

از زبان آموزان به شدت در خطر عدم  آموزان به مؤسسات آموزشی شود. بیان شده است که  به دلیل بیماری همه گیر برخی

انتقال به سطح های یادگیری بعدی هستند. این زبان آموزان فرایند یادگیری را کنار گذاشته و دسترسی آن ها نسبت به 

موسسات آموزشی کم می شود. یکی دیگر از تاثیرات  مهم  این ویروس بر روی یادگیری زبان آموزان، کاهش کیفیت آموزشی 

دیدگاه زبان آموزان یادگیری از راه دور تعامالت کمتری را نسبت به کالس های حضوری به همراه دارد. از این رو است. از 

آن ها در بیان و انتقال مفهوم و منظور خود دچار اشکال می شوند. بازخورد آموزش مجازی ممکن است کافی نباشد. بازخورد 

باشد، آن ها زمانی که ضعف خود را می دانند، می توانند خود را اصالح یکی از مهمترین عوامل پیشرفت زبان آموزان می 

کنند. اساتید آموزش مجازی در موسسات آموزشی به زبان آموزان بازخورد ارئه می دهند اما وقت کافی برای کار کردن با 

آموزانی که ازدرس عقب افتاده  زبان آموزان را ندارند تا همه جزیات را توضیح دهند. این امر باعث شکاف در یادگیری زبان

اند می شود و آن ها نمی توانند دوره آموزشی را با موفقیت به پایان برسانند. نداشتن ابزار مورد نیاز برای حضور در کالس 

های مجازی یکی دیگر از مشکالت زبان آموزان می باشد. اولین و مهمترین ابزار برای زبان آموزان که می خواهند در کالس 

ی شرکت کنند سیستمی مانند کامپیوتر، گوشی همراه، لپ تاپ و یا تبلت است. بودن وجود هر یک از این تجهیزات، درس

شرکت در کالس درسی غیر ممکن است. یکی دیگر از تاثیرات منفی در یادگیری زبان آموزان در کالس های مجازی 

نت می باشد. اینترنت اساس شرکت در کالس های مجازی )الکترونیکی( در دسترس نبودن اینترنت  و یا سرعن پایین انتر
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است. در بعضی از مناطق دسترسی به اینترنت بسیار دشوار است و یا اگر هم دسترسی به اینترنت دارند سرعت آن پایین می 

مکن نیست م باشد. از این رو زبان آموزانی که در مناطقی زندگی می کنند که سرعت اینترنت پایین است و با دسترسی به آن

 نمی توانند در کالس های مجازی آموزش زبان انگلیسی شرکت کنند.

 :بحث 

انتقال آموزش و یادگیری حضوری به پلتفرم های آنالین یا از راه دور بی سابقه بود. تاثیرات این تغییر اجباری کمتر برآورد 

همان طور که گفته شد شد. بدون برنامه ریزی و آمادگی کافی اتاق افتاد و موسسات را تا حدی مورد آزمایش قراد داد. 

انگلیسی در موسسات معایب و محدودیت های زیادی دارد اما موسسه ها و مراکزی  برگزاری دوره های انالین اموزش زبان

که اقدام به برگزاری دوره های انالین اموزش زبان انگلیسی می کنند سعی دارند تا بسیاری از این محدودیت ها را برطرف 

ند کمترین محدودیت و مشکل برگزار کن کنند و یک دوره کامل آموزش انالین زبان انگلیسی را با بهترین سطح آموزشی و با

تا بتوانند ضمن جلب رضایت زبان آموزانی که در این دوره ها شرکت می کنند، برای برند موسسه خودشان هم اعتبار کسب 

آموزش سنتی  یادگیری )حضوری( برای یادگیری کالس های مجازی امکان پذیر نیست. اگرچه طیف وسیعی از  .کنند

آنالین و از راه دور ابداع شده است، بهره گیری از فضای مجازی باید به گونه ای باشد که مشکل کمبود  آموزش برای آموزش

تعامل را اندکی کاهش دهد. فضای مجازی باید به گونه ای در طراحی آموزشی و تدوین طرح درس ها مورد استفاده قرار 

ا از حالت انفعال خارج سازد.زبان آموزان و اساتیدی که از نظر گیرد که بیشترین فرصت تعامل را فراهم کند. و زبان آموزان ر

فنی عقب مانده هستند، به توسعه و آموزش حرفه ای نیاز دارند تا خود را به سمت یادگیری و آموزش آنالین صحیح سوق 

توان فناوری را به دهند. از نظر آموزشی، نیاز به دیدگاهی جامع و مستحکم از آموزش آنالین بدیهی به نظر می رسد. می 

عنوان بخشی ذاتی از فرآیند آموزش و یادگیری آنالین ادغام کرد و امکانات آموزشی مرتبط با ابزارهای آنالین را در نظر 

گرفت، به عنوان مثال، مناسب بودن و توانایی فناوری های مختلف یا منابع آنالین )به عنوان مثال، وبالگ ها بحث ها را 

مرین بازتابی را تسهیل می کنند. ؛ ویدئوها به توسعه دانش عملی در مورد این حرفه کمک می کند و ترویج می کنند و ت

تئوری آموزشی را با عمل مرتبط می کند؛ کالس های آنالین امکان به اشتراک گذاری روایت هایی را می دهد که مهارت 

خاطر و سطح باالیی از حمایت و همکاری را در بین توجه را افزایش می دهد؛ اتاق های گفتگو یا اتاق های گفتگو تعلق 

اعضای گروه تقویت می کند( تا اطمینان حاصل شود. ابزار یا منابع انتخاب شده به زبان آموزان کمک می کند تا به نتایج 

خیر امطلوب دست یابند. دسترسی محدود به فناوری و اینترنت یک واقعیت بود و همچنان واقعیتی است که قرنطینه های 

های تدریس و یادگیری تأثیر گذاشته است، و پذیرش آموزش از راه دور تشدید کرده است. اینها نه تنها بر توسعه عادی شیوه

که  هایی در سواد دیجیتالیآید و همچنین تفاوتبلکه موضوعات نابرابری دیجیتالی را که از دسترسی به فناوری پدید می

گیری . همه(Guitton 2020و  ,Beaunoyer, Dupéréاند )ی و فرهنگی وجود دارد، آشکار کردهعمیقاً در بافت اجتماعی، اقتصاد

COVID-19 شان های حمایت اجتماعی نهای دیجیتالی را بیشتر افزایش داده است و تأثیر بیشتری را از نظر شبکهنابرابری

 Guittonو  Beaunoyer ،Dupéréمهم هستند ) داده است که برای حفظ روابط بین فردی و ساختارهای اجتماعی ما بسیار

2020).. 
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 :نتیجه گیری

این پژوهش تاثیرات مثبت و منفی پاندمی کرونا بر یادگیری )آموزش( زبان انگلیسی در موسسات را مورد بررسی قرار داد 

-. شیوع کوویدچالش های زیادی را برای مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان ایجاد کرده است 91-است. شیوع کووید

چالش های زیادی را برای مؤسسات زبان انگلیسی ایجاد کرده است. عدم دسترسی به اینترنت و وسایل کمک آموزشی  91

یکی ازممهترین تاثیرات منفی ویروس کرونا بر یادگیری زبان آموزان می باشد. در مقابل تاثیزات مثبتی از قبیل دسترسی 

دن یادگیری و همچنین ایجاد انگیزه در یادگیری از طرف زبان آموزان می توان اشاره آسان به کالس درسی و کم هرینه بو

بر نتایج  91-کرد. بنابراین توصیه می شود که تحقیقات بیشتری برای اندازه گیری تاثیر )کوتاه مدت و بلند مدت( کوید

 تحصیلی انجام شود. 
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