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 چكیده

 لالملنیب انیدانشجودر نگرش  رییتغ یمقاله با هدف بررس نیا
در  یاجتماع یهابرخط و کاربرد رسانه یهانسبت به آموزش

و  شیپدر دوران  یزبان یهامهارت تیو تقو یزبان فارس یریادگی
ز ا شیکرونا انجام شده است. در ابتدا پ روسیپس از گسترش و

 آموزانینگرش فارس صوصدرخ یشیمایکرونا، پ روسیگسترش و
برخط و  یهازبان و استفاده از کالس یبه آموزش مجاز

م با دو به عنوان زبان یدر آموزش زبان فارس یاجتماع یهارسانه
آموزش  یهابه شرکت در دوره آموزانیفارس یسنجهدف رغبت

 وس مدر تیدانشگاه ترب یدر دو مرکز آموزش زبان فارس یمجاز
 یسراسر یلیانجام شد؛ پس از تعط ییباطبادانشگاه عالمه ط

وع به کشورشان و شر یخارج انیها و بازگشت دانشجودانشگاه
 مه درناپرسش نیا گریها، بار ددر دانشگاه یآموزش مجاز یهادوره
 دهدیپژوهش نشان م نیا جیقرار گرفت. نتا انیدانشجو اریاخت

ه ب نسبت شرفتهیو پ یانیم ،یسطوح مقدمات آموزانینگرش فارس
 یلکش نگر زیو ن یزبان یهامهارت تیو تقو یزبان فارس یریادگی

 یلیبعد از تعط یزبان فارس یآنان نسبت به آموزش مجاز
بود به یزبان فارس یآموزش مجاز یهادوره یها و برگزاردانشگاه

 آموزانینگرش مثبت به فارس شیمقدار افزا نیشتریاست. ب افتهی
 آموزانینگرش مثبت به فارس شیافزا نیو کمتر یانیسطح م
 مربوط است. شرفتهیح پسط

 

 ،یاجتمااع  یهاا آموزش برخط، رسانه ،یاجتماع یشناسزبان :هاکلیدواژه

 .اکرون روسیو یریاگیدن ،یآموزش زبان فارس ،یکیالکترون یریادگی

 

Abstract 

The research aims to study international students' 

attitudes toward online courses and social media 

uses in Persian language learning and 

strengthening language skills during the pre- and 

post-corona virus spread. First, students' attitude 

toward e-learning, online courses, and use of 

social media in learning Persian language as a 

second language was measured to understand 

their willingness toward virtual courses in 

Tarbiat Modares and Allameh Ttabataba'I 

universities. We distributed the questionnaire 

once more after closing the universities and 

students' return to their countries and starting e-

learning. Results show that after the closure of 

the universities due to the pandemic Corona 

virus and holding virtual Persian language 

courses, Persian students' attitudes at elementary, 

intermediate and advance levels toward learning 

Persian language and strengthening their 

language skills, as well as their overall attitude 

toward Persian language virtual learning have 

been improved. The highest rate of positive 

attitude is related to students at intermediate 

level and the lowest positive attitude rate belongs 

to advance level students.. 
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 مقدمه
های ناوین آماوزش زباان باا     مندی از شیوهاینترنت و بهره

 کمک کامپیوتر در بیسات ساال گذشاته باه طاور وسایعی      
هاای  هآموزش زبان را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان مؤلف

اساسی و مهم در تحقیقات مرتبط باا آماوزش و ارزشایابی    
 زبااان، یااادگیری زبااان دوم، تحلیاال گفتمااان، مطالعااات   

شناسی زبان به کامپیوتر و جامعه ةتحصیلی، ارتباط به واسط
ی رود. یادگیری زبان به کمک کامپیوتر طیف وسیعشمار می

از مسائل گوناگون مانند یادگیری بارخط، آزماون انطبااقی    
علام   ۀهاای آموزشای دیجیتاالی و پیکار    کامپیوتری، باازی 

( و 201۷ ،2و چپال و ساارو   2016، 1شناسی )فار و موریزبان
گیارد و  ( را دربرمای 1996، 3تبادالت میان فرهنگی )وارشوئر

ختلاف  هاای م آموزش در افراد و موقعیات  ۀمعموالً این شیو
های متفااوتی باه هماراه دارد. همنناین اینترنات و      چالش

وری تأثیرات شگرفی بار زنادگی نسال جاوان     اپیشرفت فن
هاا در  نکارگیری آنها نقش اساسی و مهمی ناه ت داشته و به

بلکه در یاادگیری، باه اشاتراذ گذاشاتن      ،ارتباطات ةعرص
. کناد ایفاا مای   هاا اطالعات، تبادل آن و بیان اندیشه و ایده

آماوزان جدیاد دیگار    زبان»کند ( اذعان می2006) 4پرنسکی
شدۀ پیشین ما نیساتند. در ققیقات، آنهاا باه     کوچک ةنسخ

تاوانیم از داناش و شایوۀ    اناد کاه نمای   قدری با ما متفاوت
عنوان یاک اصال مرجا  و بهتارین     آموزشی قرن بیستم به

آماوزان آنقادر ساری  در    الگوی تدریس استفاده کنیم. زبان
تغییر و تکامل هستند که پا به پای آنان قرکت کردن قال 

(. وی همنناین معتقاد   9 :2006« )برای ما مقادور نیسات  
در  5دیجیتاالی -است مدرسانی کاه همنناان از زباان پایش    

کنند، با این مشکل مواجه خواهناد باود   آموزش استفاده می
توانند از زبان قدیمی در آموزش نسلی که باه طاور   که نمی
 گویند، استفاده کنند. ن جدیدی سخن میکلی به زبا

و باا   یبه شکل سانت  ،یالمللنیب یدر گذشته آموزش عال
اماا   ؛مرسوم بوده اسات  زبانیبه کشور م انیدانشجو ییجابجا
در  لیتحصا  یبااال  یتقاضاا  یپاساخگو  کردیرو نیامروزه ا
 یدیا بار مفهوم جد نی( اول1999) 6لسونیلذا ن باشد؛یخارج نم

عناوان  نمود که از آن باه  رحرا مط یالمللنیب یاز آموزش عال

                                                                         
1. Farr & Murray 

2. Chapelle & Sauro 
3  . Warschauer 

4  . Prensky 

5. Pre-digital language 
6. Nilsson 

 د،یا جد کردیرو نی. اشودینام برده م ۷شدن در خانه یالمللنیب
را در  یالمللا نیامکان آموزش با  ییجابجا یهانهیبا قذف هز
 مارور مفهوم به نی. اکندیو داخل مرز فراهم م یدانشگاه بوم
هدفمند  قیو در قال گسترش است و به تلف افتهی رییزمان تغ
 ینادها یو فرآ هاتیدر تمام فعال یفرهنگنیو ب یالمللنیابعاد ب
 (.2015، 8و جونز لنی)ب شودیممنجر  یدانشگاه

باا در نرار   « هالمللی شدن در خانبین»در راستای مفهوم 
، های موبایل مانند وباال  ای و برنامههای شبکهگرفتن ابزار

هاای بارخط و   سشنامهبوذ، پرها، پادکست، فیلم، فیسویکی
آموزان قادر هستند در تمام دنیاا  هایی مانند توییتر، زبانسایت

( 2011با گویشوران بومی زبان مقصد صحبت کنند. بهرانای ) 
آموزان را نسابت باه   معتقد است که این موضوع نگرش زبان

یادگیری زبان دوم تغییر داده است. برخالف محایط کاالس   
آموزان هام ساطح خاود    تنها با زبانآموزان مجبورند که زبان

توانناد  ( میSMهای اجتماعی )ارتباط داشته باشند، در رسانه
های زباان فارسای در   زبانان و کسانی که به مهارتبا فارسی

سطوح مختلف مسالط هساتند، ارتبااط برقارار نمایناد. آناان       
های مجازی و دیجیتالی محتوا ایجاد کنند توانند در شبکهمی

هاای  توانند در بحثا به اشتراذ بگذارند. همننین میو آن ر
گذاری اطالعات با دیگران شرکت نمایناد.  گروهی و اشتراذ

اجتمااعی کاه منجار باه جادایی       ةهای اخیار فاصال  در سال
گردد، کمتر شده است. به های مختلف از یکدیگر میفرهنگ

ا دنبال کاهش این فاصله، تعامالت و ارتباطات میان افاراد با  
های مندی از ابزارهای متفاوت بیشتر شده است. بهرهفرهنگ

منجاار بااه افاازایش   9ارتباااط از راه دور اینترنتاای ماننااد و  

آموزان و گویشوران در مناطق دیگر شاده  تعامالت میان زبان
 (. 2013، 10است )سئو

وری و تعامل اجتماعی عناصر کلیدی ااساساً آموزش، فن
(. 2011، 11ناوراناه اسات )شای   و مهم برای محیط آموزشی ف

( ICT) 12آوری اطالعاات و ارتباطاات  در محیط آموزشی، فن
هاای  های آموزشی نوینی را ایجاد کارده کاه شایوه   فعالیت

 یهاا کناد. رساانه  آموزش و یادگیری را از ناو تعریاف مای   
ها آوری هستند. این بستریدی از این فنجد شکل اجتماعی

آماوزان و متخصصاان   ننیروی فعاال میاان مدرساان، زباا    

                                                                         
7  . Interntionalisation at Home (IAH) 

8. Beelen & Jones 
9. Web 

1 0. Seo 

1 1 . Shih 
1 2. Information and Communication Technologies 
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(. باا  2019الساالم،   و مفارح  الحاق اطالعات اسات )فلال  
های مجازی به ها، محیطافزارها و نرمپیشرفت بیشتر برنامه

، 1رود )دالگاارنو وجود آمده که در امار آماوزش باه کاار مای     
؛ ژانااگ و 2002، 3؛ شااوین هورساات2005، 2؛ دیکاای2002

( 2004) 5یالن(. بنااا بااه گفتااه مااک لاا   2008، 4زیگااورس
گاردد کاه از   اصطالح کالس مجازی به کالسی اطالق می

گردد و امکاان برقاراری ارتبااط باا     طریق رایانه کنترل می
مزا و ها سازد. هسو، مارکوس،چینشی متفاوت را ممکن می

کنناد  ( کالس مجازی را نرامی تعریف مای 1999الحبیبی )
ادگیری هایی یکسان بارای فرایناد آماوزش و یا    که فرصت

هاای سانتی فاراهم    های فیزیکای کاالس  بدون محدودیت
هااای مجااازی و باارخط مدرسااان و  کنااد. در کااالسماای
آمااوزان بااه طریقاای مشااابه بااا تماااس رو در رو در   زبااان
بناابراین باا    ؛های سنتی با یکدیگر در ارتباط هستندکالس

ها و نیاز  عرصه ةتوجه به نقش مهم آموزش مجازی در هم
هاا روی نگاارش  ش عااالی، الزم اسات دانشااگاه در درآماوز 

دانشجویان و انترارات آنها از این نوع آموزش تأکیاد کنناد   
میلیون  5/3(. اگرچه در قال قاضر، بیش از 2009)یعقوبی 

نمایند، اطالعاات  های مجازی استفاده میدانشجو از کالس
کمی در ماورد نگارش دانشاجویان نسابت باه ایان روش       

(. از طرفاای 2012 ،6ت )گازیااانوآمااوزش در دسااترس اساا 
آموزش مجازی بدون در نرر گرفتن دیدگاه  ةموفقیت برنام

و  2008، ۷و ناویز  پذیر نیست )تئاو افراد نسبت به آن، امکان
( و پااذیرش و یااا  138۷ ،پااور و میرزایاای صااالح صاادق 

پذیرش این شیوه اثر عمیقی بر آموزش و یادگیری آنها عدم
موجود، نتایج متفاوتی از نگرش (. مطالعات 2008 ،دارد )تئو

 8دهاد. وورال و نامنماا  نسبت به آموزش مجازی را نشان می
های شخصای خاود،   ( معتقدند، افراد براساس ویژگی2004)

کنناد. در  محیط و موقعیت یادگیری را متفاوت تفسایر مای  
( ذکار  2010و همکااران )  9جمله هواناگ  بعلی مطالعات از

هاای  در ارتباط با مهاارت شده که ممکن است دانشجویان 
این شیوۀ آموزشی دچار چالش شوند و دیدگاه منفی به این 

بنابراین بسیار ضروری اسات کاه    ؛نوع آموزش داشته باشند

                                                                         
1  . Dalgarno 

2  . Dickey 
3  . Schwienhorst 

4  . Gaziano & Liesen 

5  . McLellan 
6  . Gaziano 

7  . Teo & Noyes 

8  . Vuorela & Nummenmaa 
9  . Huang 

نگرش دانشجویان درخصوص آموزش مجازی ماورد توجاه   
 قرار گیرد.

اناداز آماوزش   از سوی دیگر در چند ماه گذشاته چشام  
 س کرونااا شاادیداًعااالی جهااانی بااه دلیاال گسااترش ویاارو

دستخوش تغییر شده اسات. آماوزش دانشاجویان در هماة     
های سفر های آموزش عالی به علت اعمال محدودیتبخش
ساازی،  گذاری اجتماعی )فیزیکی(، اقادامات ایزولاه  و فاصله

های دانشگاه و بسته شادن  اعمال قرنطینه، تعطیلی پردیس
ا قارار  شدت تحت تاأثیر گساترش ویاروس کرونا    ها، بهمرز

گرفته است. این شرایط استفاده از آموزش مجازی را بارای  
هااا و دانشااجویان و بااه ویااژه دانشااجویان  همااة دانشااگاه

الملل به امری اجتنا  ناپذیر مبدل سااخته اسات. ایان    بین
آموزان نسبت باه  پژوهش در راستای بررسی نگرش فارسی

هاای اجتمااعی در قاین    آموزش مجاازی و کااربرد رساانه   
های قلوری و تغییرات نگرشی آنان پس از کت در دورهشر

هاای  های آموزش قلوری و شارکت در دوره تعطیلی دوره
 1398آموزش مجازی انجام شده است. در ابتدا در آذر مااه  

و پیش از گساترش ویاروس کروناا، پیمایشای درخصاوص      
آموزان به آموزش مجازی زباان و اساتفاده از   نگرش فارسی

هاای اجتمااعی در   خط و اساتفاده از رساانه  های بار کالس
آمااوزش زبااان فارساای بااه عنااوان زبااان دوم بااا هاادف    

های آماوزش  آموزان به شرکت در دورهسنجی فارسیرغبت
مجازی در دو مرکز آموزش زباان فارسای دانشاگاه تربیات     

. ایان بررسای   مدرس و دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد
هاای اینترنتای در   فناوری مندی ازدر راستای گسترش بهره
ساازی آماوزش   المللای های بینتالش برای افزایش فعالیت

های دوره ،آموزانکه نتایج نشان داد فارسیعالی انجام شد 
آموزش قلوری را بار دوره آماوزش غیرقلاوری تارجیح     

هاای بارخط و کااربرد    ی به کاالس چندان دهند و تمایلمی
زبان فارسی ندارند. این های اجتماعی در امر آموزش رسانه

تحقیق بخشی از مطالعات پیشاین بارای تأسایس مدرساة     
مجااازی زبااان فارساای بااود. پااس از تعطیلاای سراسااری   

ها و بازگشت دانشجویان خارجی باه کشورشاان در   دانشگاه
هااای آمااوزش مجااازی در و شااروع دور 1398اساافند ماااه 
مه در ، بار دیگر این پرسشانا 1399ر اردیبهشت دها دانشگاه

اختیار دانشجویان قرار گرفت تا تغییارات نگارش آناان باه     
هاای اجتمااعی در   منادی از رساانه  آموزش مجازی و بهاره 

این پرسشانامه   آموزش زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد.
گویااه اساات. نگاارش دانشااجویان درخصااوص   25شااامل 
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هاای زباانی از   گویه و تقویات مهاارت   12یادگیری زبان با 
هااای مناادی از رسااانههااای باارخط و بهاارهالسطریااق کاا

گویه مورد بررسی قرار گرفات و   13اجتماعی اختصاصی با 
بناابراین ایان    در دو مرقله از یک پرسشنامه اساتفاده شاد؛  

پژوهش به دنباال پاساب باه ایان پرساش اسات: نگارش        
آموزان سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته نسابت باه   فارسی

هاای  ی و نیز گساترش مهاارت  یادگیری مجازی زبان فارس
زبانی و نگرش کلای نسابت باه یاادگیری آناان از طریاق       

های اجتمااعی در قاین آماوزش    های برخط و رسانهکالس
هاای قلاوری باه دلیال     قلوری و بعد از تعطیلی کالس

هاای آموزشای از   دنیاگیری ویروس کرونا و برگازاری دوره 
ی چه تغییاری  های اجتماعهای برخط و رسانهطریق کالس
ایان پاژوهش کااربردی، باه روش میادانی باا        کرده است؟

( )طیاف  2019و الساالم )  الحاق استفاده از پرسشنامة فلل
لیکرت( در دو مرقله اجرا و نتایج دو دساته گویاه درماورد    

آماوزان ساطح مقادماتی، میاانی و پیشارفته      نگرش فارسی
 هاای نسبت به یادگیری زبان فارسی و نیز تقویات مهاارت  

و نگرش کلی آنان نسبت باه آماوش مجاازی زباان     زبانی 
 فارسی تحلیل شد.

 ادبیات پژوهش
اجتناا  در ایان   ناپاذیر و غیرقابال  علوی جادایی  ،وریافن

یاباد و باه   جهان است و هر روز بیش از پیش اهمیات مای  
به ویژه زمانی کاه در   ؛تر خواهد شدکمک آن زندگی آسان

شود. با توجاه باه   فته میهای زندگی به کار گرتمام عرصه
های فراوان صورت گرفتاه در بیسات ساال اخیار،     پژوهش

های مختلاف  اینترنت تأثیر زیادی بر آموزش زبان در زمینه
مانند آموزش و ارزیابی زبان، فراگیاری زباان دوم، تحلیال    
گفتمان، مطالعات سوادآموزی، ارتبااط باا کماک رایاناه، و     

؛ 2009 ،1لومیکاا و لاورد  شناسی زبان گذاشاته اسات )  جامعه
افازایش   (.2010 ،3دماایزر و زورو  ؛2012 ،2وانگ و واساکوئز 

آور باوده  سابقه و قیرتهای اخیر بیآموزش برخط در سال
مندی از آن یادگیری برخط را در سراسر جهان است و بهره

( یااادگیری مجااازی را 2011) 4افاازایش داده اساات. هااورتن
ی دیجیتال بارای خلاق تجرباة    آوراستفاده از اینترنت و فن

                                                                         
1  . Lomicka & Lord 

2. Wang  & V´asquez 

3. Demaizi`ere  & Zourou 
4.  Horton 

( آن 200۷) 5کند و عاامر یادگیری و تحصیل بشر تعریف می
هاای  آوری اطالعاات و شابکه  نامد که از فان را نرامی می

اینترنتی برای تقویت و گسترش فرایند تحصیلی و آموزشی 
 کند. استفاده می

هااای هااا و مؤسسااات از کااالسبساایاری از آموزشااگاه
هاا  چراکه معتقدند این نوع کالس ؛کنندمجازی استفاده می
های سنتی کارآمد هساتند و در عاین قاال    به اندازۀ کالس
های سنتی، مادرس داناش   ترند. در کالسمقرون به صرفه

کناد تاا   را باا یکادیگر ادغاام مای     ۷و دانش آموزشای  6محتوا
تعیین کند که از کدام راهبرد، فعالیت و ارزیابی استفاده کند. 

ندرت ابزار اصالی و اولیاة ارتباطاات باه شامار      بهآوری فن
رود. در آماوزش بارخط، مادرس بایاد داناش محتاوا و       می

آوری به عنوان ابازار  آوری ترکیب و به فنآموزشی را با فن
هاای زیاادی در   قال ارتباط تکیه کند. اینترنت و رایاناه راه 

دهاد و عملکارد مادرس و یاادگیری     اختیار مدرس قرار می
؛ 2004 ،؛ ون الیار 2009بخشد )سر ، ز را ارتقا میآموزبان
(. آمااوزش بارخط مزایااای بساایاری دارد.  2012 ،هاااردریان 

آوری تأثیر مثبتی بر پیشرفت ( معتقد است فن1999شاختر )
گیرند و در زمانی کوتااه  آموزان دارد. آنها آزادانه یاد میزبان

پیشاارفت و   ؛شااوند ساارگرم آمااوزش و یااادگیری ماای    
نگرش مثبتی نسبت باه   ؛یابدهای آنان افزایش میدستاورد

یابند و اعتماد به نفاس آنهاا نیاز    یادگیری به این شیوه می
( بیان کرد کاه داشاتن برناماة    1994یابد. مینز )افزایش می

هاای تادریس بسایار مهام اسات و      آموزشی برای فعالیات 
های هایی برای تفکر به شیوهتواند فرصتآموزش برخط می

هایی برای ها و تکنیکآموزشی در اختیار بگذارد؛ ایدهنوین 
کند؛ برنامة درسی را ارتقا دهد؛ های سنتی ارائه اجرا در ترم

انجامد و راقتی بنابراین آموزش برخط به رضایت شغلی می
مدرسان را به دنبال خواهد داشت. کالس مجازی به دالیل 

منادان آن روز  بسیاری رو به افزایش است و بر تعداد عالقه
از جملااه اینکااه الزم نیساات   ؛شااودبااه روز افاازوده ماای 

آماوزان رسس زماان خاصای در روز در کاالس قاضار      زبان
تواند آموزان، میشوند؛ مدرس برای آموزش و تعامل با زبان

هاای مختلاف روز   ناهای ارتباطی متفااوتی در زما  از شیوه
ل تقسیم هستند هایی قابآموزان به گروهاستفاده نماید؛ زبان
 شود. جویی میو در زمان صرفه

                                                                         
5  . Amer 

6  . Content Knowledge 
7. Teaching Knowledge  
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( باه بررسای کارآمادی    2014) 1در این با  زکی الجدیلی
هاای زباانی کاالس    های مجازی در پیشرفت مهاارت کالس

هاای مجاازی از   دهاد کاه کاالس   نشان مای  ودهم پرداخته 
هاای  کاهاد و در یاادگیری مهاارت   آموزان مای اضطرا  زبان

 2کارآماد اسات. خاان، عیااف و فااهیم     مختلف زبانی بسایار  
هاای اجتمااعی در یاادگیری    ( به بررسی نقش رساانه 2016)

ها قااکی از آن  واژگان زبان انگلیسی پرداختند. نتایج پژوهش
های اجتماعی نقش مهمی در یادگیری واژگاان  بود که رسانه

( نیاز باه بررسای    201۷در سطح دانشاگاهی دارد. خدابناده )  
لگرام در آموزش تلفا  زباان انگلیسای باه     رسانة اجتماعی ت

هاای  ایرانیان پرداخت. نتایج نشان داد کاه اساتفاده از رساانه   
ثر واقا   ماؤ تواند بسیار کارآمد و اجتماعی در آموزش زبان می

( باه بررسای   2019) 3السالمو مفرح الحقشود. همننین فلل
زبان نسبت باه رساانة اجتمااعی    آموزان عر نگرش انگلیسی

دهااد کااه هااای آنااان نشااان ماایاختنااد. نتااایج پااژوهشپرد
های اجتماعی تأثیر زیاادی بار   آموزان معتقدند که رسانهزبان

درذ بهتاار آنهااا از زبااان انگلیساای دارد. افاازون باار ایاان،   
هاای اجتمااعی بساتر مناسابی بارای یاادگیری زباان        رسانه

 4راینهاارد کناد.  انگلیسی به عناوان زباان خاارجی ایجااد مای     
و  2009مقالة منتشر شاده باین ساال     8۷های ( یافته2019)

های اجتمااعی  را درخصوص کاربرد رسانه 2018اواسط سال 
به منرور یادگیری و آموزش زبان دوم و زبان خارجی )اعم از 

های آموزشای  های اجتماعی و سایتها، شبکهها، ویکیبال 
ی و مراقال  توییتر، بوسو و الیوموکاا( بررسا  بوذ، مانند فیس

زیر را برای تحلیل دنبال کارده اسات: شناساایی مطالعاات و     
های گیریها و نتیجهها و دادهها؛ تمرکز بر متغیرانتخا  معیار

هاا و  گیری پژوهشگر؛ بررسی پاارامتر شخصی به جای نتیجه
شاود؛  هاایی کاه در سراسار مطالعاه انجاام مای      بنادی دسته
 ای ترکیب نتایج. تر برگذاری اکتشافات مهمپایه

( تااأثیر دو روش آمااوزش  1390سااعیدی و وفااایی ) 
و سخنرانی بر میازان یاادگیری دانشاجویان گاروه      مجازی

بهداشاات و ماادیریت دانشااکدۀ بهداشاات دانشااگاه علااوم  
کردناد و نتیجاه گرفتناد آماوزش     مقایسه پزشکی مشهد را 

جدید و موفق است کاه بارای دساتیابی باه      یمجازی روش
ن نیاز به تداوم، زمان و ارتقای دسترسای باه   اهداف عالیة آ

( 1390. زمانی و مدنی )استرایانه و اینترنت در کل جامعه 

                                                                         
1  . Zaki Aljadili 

2. Khan, Ayaz   & Faheem,  

3  . Fazlul Haque & Mofareh Al Salem  
4. Reinhardt  

 ةای باه ارائا  مقایسه -به روش اسنادی و به صورت تحلیلی
اناد کاه   ها و فنون کااربردی پرداختاه  ای از راهبردمجموعه

یی و اثربخشی معلام و بهباود   اکاربست آنها در افزایش کار
یادگیری فراگیرندگان در آموزش الکترونیکی نقاش   کیفیت

به بررسای میازان   ( 1392مهمی دارد. کشاورز و همکاران )
تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
دانشااگاه علااوم پزشااکی پرداختنااد. نتااایج نشااان داد کااه  
یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر 

ها نگرش مثبات دانشاجویان   البته همة پژوهش مثبت دارد.
کنناد. جهانیاان و اعتباار    به آموزش مجازی را تأییاد نمای  

( وضااعیت آمااوزش مجااازی در مراکااز آمااوزش     1391)
هاای کشاور را از دیادگاه دانشاجویان     الکترونیکی دانشگاه
هاای آناان نشاان داد کاه دانشاجویان      بررسی کردند. یافته
موزش مجازی مراکاز آماوزش   های آشرکت کننده در دوره
هااا از دسترساای بااه امکانااات مراکااز الکترونیکاای دانشااگاه

های مجازی، یادگیری از طریق این روش و کااربرد  آموزش
روش آموزش مجازی، رضایت داشتند؛ هرچند کاه، نگارش   

 های آموزشی مجازی نداشتند.مثبتی به دوره
ثیر آموزش الکترونیکی أ( ت1395ملکشاهی و مقصودی )

های قاصال از  یافته ر برنامة درسی پنهان را برسی کردند.د
پژوهش قاضر، قاکی از آن است که آموزش الکترونیکی به 

های پنهان برناماة درسای   دانشجویان توانسته است کارکرد
درصورتی که چنین تغییری در گاروه   ؛آنان را متفاوت سازد

هااای اعتماااد بااه نفااس و   لفااهؤگااواه مشاااهده نشااد. م 
ثیر برناماة  تاأ یری تحات  ذپذیری، استرس و آسیب پجامعه

 درسی پنهان قرار دارند.

به بررسی تأثیر برگزاری دورۀ  (139۷هانی و همکاران )بر
آموزش مجازی، بر نگرش دانشجویان پرساتاری نسابت باه    
ناد.  آموزش مجازی و ارتبااط آن باا سابک یاادگیری پرداخت    

ناماة آماوزش   این پژوهش نشان داد شرکت در دورۀ بر نتیجة
کننده در این دوره تواند نگرش دانشجویان شرکتمجازی می

را بهبود بخشد و نگرش نسبت به آموزش مجازی، در افراد با 
 های مختلف یادگیری تفاوتی نداشت.سبک

باا هادف    خاود  پاژوهش  در (139۷) همکاران و پورسیما
تعیین تأثیر آموزش الکترونیکی بر آگاهی، نگرش و عملکارد  

های دارویی بخاش  شجویان پرستاری در پیشگیری از خطادان
اطفال ارومیه به این نتیجاه رسایدند کاه نگارش و عملکارد      

های دارویی بخاش  دانشجویان پرستاری در پیشگیری از خطا
 .اطفال بعد از آموزش الکترونیکی ارتقا یافته بود
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 ارزیاابی  مادل  ارائاة  ضامن ( 1398) همکااران  و قنبری
 ترونیکیالک آموزش ارزیابی هایمؤلفه در یالکترونیک آموزش
 امال عو مؤلفه، به مربوط مسیر ضریب باالترین گرفتند نتیجه
 ودانشاج  و اساتاد  باین  تعامال  دوم جایگاه در و کنندهتسهیل
 . دارد قرار کاربر تمایل سوم جایگاه در و است

توان المللی آموزش عالی میهای بیناز مجموعه گزارش
تاأثیر ویاروس   »( باه ناام   2020) QSاری به پیمایش انحص

اشااره کارد. ایان گازارش     « کرونا بر آماوزش عاالی جهاان   
جدیدترین پژوهشی است کاه درخصاوص وضاعیت آماوزش     
عالی پس از گسترش ویروس کرونا صورت گرفتاه اسات. در   

موضوعات مختلفی را ماورد توجاه    QSاین پژوهش گسترده 
هاای  وناا بار برناماه   ازجمله: تأثیر ویروس کر ؛قرار داده است

تحصیلی، واکانش دانشاجویان باه بحاران ویاروس کروناا،       
اقساس آنان دربارۀ تغییر نحوۀ ارائة مواد آموزشی و افازایش  

هایشاان، واکانش   آموزش برخط، توق  دانشجویان از دانشگاه
آموزش عالی باه وضاعیت اضاطراری     ها و مؤسساتدانشگاه

هاا در آغااز   ای دانشاگاه هها و راهبردبهداشت جهانی، چالش
هاا از آماوزش   شیوع ویروس کرونا، میزان اساتقبال دانشاگاه  

ها باه مسائلة جاذ  و نقال و     دانشگاه برخط، نحوۀ رسیدگی
المللای و ارتبااط باا    هاای باین  انتقال دانشاجویان، مشاارکت  

هاای مادیریت   المللی و شیوۀ بازنگری برناماه بیندانشجویان 
در خصاوص   QS( مدیر پاروژۀ  2020) 1یها. کواکوارلدانشگاه

امیادواریم کاه نتاایج آخارین     »هدف این پروژه ابراز داشاته:  
گسستی که ویروس کروناا در   تحقیقاتمان بتواند با نرارت بر

ریازی  المللی ایجاد کارده، در برناماه  وضعیت دانشجویان بین
شفاف برای سال تحصیلی آینده به مؤسسات آماوزش عاالی   

ویت ما ارائاة بروزتارین اطالعاات ممکان در     یاری رساند. اول
جریان وقوع تغییر در این وضعیت اضطراری است. امیادواریم  

هاا امکاان دهاد تاا     های ارائه شده بتواند به دانشگاهتا بینش
اثاارات نااامطلو  ویااروس باار دانشااجویان و کارکنانشااان را 

  «.کاهش دهند
ن ( ایا 2020های مطرح شده کواکاوارلی ) یکی از پرسش

های تحصیلی دانشجویان است که آیا ویروس کرونا بر برنامه
ها از این الملل تأثیری داشته است؟ در ابتدا پاسب دانشجوبین

معتقاد بودناد کاه ویاروس کروناا بار برناماة         %2۷قرار بود: 
معتقد بودند که ویروس کرونا  %60 ؛شان تأثیر داشتهتحصیلی

دانم نیز پاسب نمی %13و شان تأثیر نداشته بر برنامة تحصیلی
اما در طول زمان نتایج به سرعت تغییر کرد ؛ را انتخا  کردند

                                                                         
1  . Nunzio Quacquarelli 

و تعداد افرادی که معتقاد بودناد ویاروس کروناا بار برناماة       
تعداد افرادی  ؛افزایش یافت %5۷شان تأثیر داشته به تحصیلی

شاان تاأثیر   که معتقد بودند ویروس کرونا بر برنامة تحصایلی 
نیاز پاساب    %29کاهش یافت و تعداد  %14به  %60نداشته از
ال را از ؤایاان ساا  QSضاامناً داناام را انتخااا  کردنااد.نماای

المللی پرسیده است کاه ویاروس کروناا چاه     دانشجویان بین
های تحصیلشان در خارج از کشاور گذاشاته   تأثیری بر برنامه
های این پرسش از این قرار است: تعویق ورود به است. پاسب
؛ تصمیم به تحصیل در کشور درصد 4۷ :ر سال بعددانشگاه د
 8 :؛ انصراف از تحصیل در خارج از کشاور  درصد 13 :متفاوت
 19 :یاک از ماوارد فاوق   ؛ های   درصد 13: ؛ سایر علل درصد
در شرایطی کاه بحاران ویاروس کروناا اداماه پیادا        . درصد
ی را بااه پیمااایش خااود افاازود کااه از سااؤال QS کاارد،ماای

پرسید آیا به علات ویاروس کروناا باه     المللی دانشجویان بین
؟ از یاا خیار   اناد همند شدتحصیل در دورۀ مدرذ برخط عالقه

المللی آیناده قادری   از دانشجویان بین %58مارس،  26تاریب 
هاای ویاروس   به تحصیل مدرذ برخط به دلیال محادودیت  

% اعالم کردناد   42که فقط  درقالی؛ کردندعالقه کرونا ابراز 
از  %51ای به تحصیل برخط ندارند. به عاالوه    عالقهکه هی

ار داشتند کاه  هالمللی آینده در این پیمایش اظدانشجویان بین
ها بخاش بیشاتری از تدریسشاان را باه     انترار دارند دانشگاه

 قالت برخط منتقل کنند. 

 شناسیروش
تجربای باه صاورت قبال و بعاد      نیمه ایاین پژوهش مطالعه
خاارجی مشاغول باه     دانشاجوی  180، است. جمعیت هادف 

عالماه   و های تربیت مدرسآموزش زبان فارسی در دانشگاه
 60بودند.  های ایرانو متقاضی تحصیل در دانشگاه طباطبایی
 تیا آقاا( باا مل   30خاانم و   30) یآموز ساطح مقادمات  یفارس
 30) یآماوز ساطح مقادمات   یفارس 60 ،ینیچ ،یسور ،یعراق

 60و  ،یوانیتارذ، تاا   ،یسور ،یعراق تیآقا( با مل 30خانم و 
 تیا آقاا( باا مل   30خاانم و   30) یآموز ساطح مقادمات  یفارس
.  ناد پاژوهش شارکت کرد   نیا در ا ینیو اوکرا یروس ،یعراق
نگاارش  سااال بااود. 40 تااا 22 نیافااراد باا یساان نیانگیاام

نسابت باه    آموزان سطوح مقدماتی، میاانی و پیشارفته  فارسی
هاای  ط و نیز کاربرد رسانههای برخکالس آموزش مجازی و

اجتماااعی در یااادگیری آمااوزش زبااان فارساای بااه وساایلة   
( 2019) الساالم  و الحاق فلل استاندارد برگرفته از پرسشنامة
 طیاف  اسااس  بار  گویه 25 شامل این پرسشنامه ارزیابی شد.
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شاامل  موافاق و   کاامالً  تا مخالف کامالً از مقیاسی 5 لیکرت
ناختی، سانجش نگارش   شا هاای جمعیات  سه قسمت ویژگی

هاای بارخط و کااربرد    فراگیران نسابت باه آماوزش کاالس    
هاای  های اجتماعی در یادگیری زبان و تقویت مهاارت رسانه

های جمعیات شاناختی شاامل    زبانی بود. قسمت اول، ویژگی
ای را بررسای  نهاهای رایسن، جنسیت، وضعیت تأهل، مهارت

باه سانجش    ،گویاه  12کرد. قسامت دوم پرسشانامه، باا    می
 گویاه  13درخصاوص یاادگیری زباان و     نگرش دانشاجویان 

هااس  از طریاق کاالس   های زبانیدرخصوص تقویت مهارت
. های اجتماعی اختصااص داشات  مندی از رسانهبرخط و بهره

پایایی پرسشنامه با روش همبستگی درونی، بر اساس ضریب 
 برآورد شد. 94/0آلفای کرونباخ به میزان 

 هاتحلیل داده
برای پاسب به پرسش پژوهش ساه فرضایه مطارح شاد کاه      

های زباانی و  فرضیة اول یادگیری، فرضیة دوم تقویت مهارت
 پردازد.آموزان میفرضیة سوم به بررسی نگرش کلی فارسی

آموزان سطوح مقادماتی،  : نگرش فارسیپرسش پژوهش
میانی و پیشرفته نسبت به یادگیری مجازی زبان فارسی و نیز 

های زبانی و نگرش کلی نسبت به یاادگیری  هارتگسترش م
اجتمااعی در   هاای های برخط و رساانه آنان از طریق کالس

های قلاوری  قین آموزش قلوری و بعد از تعطیلی کالس
 )به دلیل دنیاگیری ویروس کرونا( چه تغییری کرده است؟

و  آموزان سطوح مقدماتی، میانینگرش فارسی فرضیة اول:
ت باه یاادگیری مجاازی زباان فارسای از طریاق       پیشرفته نسب
هاای اجتمااعی در قاین آماوزش     های بارخط و رساانه  کالس

هاای قلاوری بهباود یافتاه     قلوری و بعد از تعطیلی کالس
 است.

های توصایفی مجماوع نمارات    ( برخی از آماره1جدول )
های مربوط به یادگیری در سه سطح مقدماتی، میاانی و  گویه

گویان، پایش از آماوزش مجاازی و قاین     پیشرفته در پاساخ 
 دهد.آموزش را نشان می

 اول ةفرضی یفیتوص یهاآماره یبرخ .1جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گویه مرقله سطح

 مقدماتی
 682۷2/2 29320/9 160 12 پیش از آموزش مجازی
 09568/4 18۷86/14 25/189 12 در قین آموزش مجازی

 یانیم
 45412/2 50134/8 5/160 12 پیش از آموزش مجازی
 43362/3 89442/11 25/214 12 در قین آموزش مجازی

 پیشرفته
 1053۷/3 ۷5۷31/10 5833/190 12 پیش از آموزش مجازی
 06461/2 15203/۷ 666۷/198 12 در قین آموزش مجازی

 
ط گویة مربو 12دهد میانگین نمرات ( نشان می1جدول )

ه شاخص یاادگیری در هار ساه ساطح میاانی، مقادماتی و       ب
 پایش از پیشرفته در قین آموزش مجازی بیشاتر از میاانگین   

جهت بررسی فرضایة اول از  باشد. اکنون آموزش مجازی می
ش و آزمون مقایسة میانگین نمرات یادگیری در دو مرقلة پای 

قین آموزش مجازی و به تفکیک سطوح میانی، مقادماتی و  
 ابتادا  شود؛ اما قبل از بررسی این فرضایه استفاده میپیشرفته 

قین  بایستی برابری واریانس نمرۀ یادگیری در مراقل پیش و
متری آموزش مجازی بررسی شود. بدین منرور از آزمون ناپارا

 شود.لوین استفاده می
دهاد کاه چاون ساطوح معنااداری      ( نشان مای 2جدول )

یشتر اسات، پاس   ب 05/0آزمون )ستون آخر جدول( از خطای 

فرف برابری واریانس نمارۀ یاادگیری در مراقال پایش و     
شود؛ بناابراین بارای آزماون    قین آموزش مجازی تأیید می

گردد. اکنون ها از قالت برابری واریانس استفاده میمیانگین
هاای آمااری زیار در نرار     برای بررسی فرضیة اول، فارف 

 شود.گرفته می

 نیقو  شیدر مراقل پ یریادگی ۀنمر انسیوار ةسیمقا. 2جدول 
 یآموزش مجاز

 سطح معناداری Fآمارۀ آزمون  سطح

 261/0 332/1 مقدماتی
 205/0 ۷05/1 میانی
 061/0 915/3 پیشرفته
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 اول ةمربوط به فرضی نیانگیم ةسینتایج آزمون مقا. 3جدول 

 شاخص سطح
 مقدار

 آمارۀ آزمون

درجة 
 آزادی

 سطح
 داریمعنا

اختالف 
 میانگین

نحراف معیار ا
 اختالف میانگین

برای  %95فاصلة اطمینان 
 اختالف میانگین

 قد باال قد پایین

 مقدماتی
 میانگین نمرۀاختالف 

 یادگیری در دو مرقله
9۷4/5- 22 001/0 25/29- 89608/4 40385/39- 09615/19- 

 میانی
 میانگین نمرۀاختالف 

 یادگیری در دو مرقله
۷36/12- 22 001/0 ۷5/53- 22049/4 502۷5/62- 99۷25/44- 

 پیشرفته
 میانگین نمرۀاختالف 

 یادگیری در دو مرقله
168/2- 22 041/0 08333/8- ۷290۷/3 81694/15- 349۷2/0- 

 
طح سکه مقادیر معناداری آزمون )ستون با توجه به این

( 3ل )کمتر هستند، لذا جدو 05/0داری( همگی از خطای معنا
رد  05/0صفر در سطح خطای فرف دهد که نشان می

در هر سه سطح با خطای پنج درصد شود؛ بنابراین می
ة مرقل ر دودنمرۀ یادگیری  مقدماتی، میانی، و پیشرفته میانگین

ت بارعتفاوت معناداری دارند. به  پیش و قین آموزش مجازی
 یادگیری پیش و قین آموزش مجازیدیگر میانگین نمرۀ 

قد  وتوجه به منفی بودن قد باال یکسان نیست. اکنون با 
ن یانگییابیم که مپایین فواصل اطمینان اختالف میانگین، درمی

از  پیش بیشتر از میانگین یادگیری درقین آموزش مجازینمرۀ 
 ن آموزاآموزش مجازی است. این تغییر نگرش مثبت در فارسی

 

تیجه ر نسطح میانی بیشتر از سطح پیشرفته و مقدماتی است. د
 سطوحآموزان فارسی که نگرشضیة اول تحقیق مبنی بر اینفر

 بانز مجازی یادگیری به نسبت پیشرفته و میانی مقدماتی،
 در اجتماعی هایرسانه و برخط هایکالس طریق از فارسی
 قلوری هایکالس تعطیلی از بعد و قلوری آموزش قین
 گیرد. است، مورد تأیید قرار می یافته بهبود

آموزان سطوح مقدماتی، میانی نگرش فارسی وم:فرضیة د
هاای زباان   و پیشرفته نسبت به گساترش و تقویات مهاارت   

های اجتمااعی در  های برخط و رسانهفارسی از طریق کالس
های قلاوری  قین آموزش قلوری و بعد از تعطیلی کالس

 بهبود یافته است.

 دوم ةفرضی یفیتوص یهاآماره یبرخ .4جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گویه لهمرق سطح

 مقدماتی
 86۷12/3 94311/13 0۷69/163 13 پیش از آموزش مجازی
 9۷60۷/2 ۷3038/10 1538/188 13 در قین آموزش مجازی

 میانی
 18۷31/4 09۷55/15 5385/156 13 پیش از آموزش مجازی
 68552/2 682۷9/9 6154/209 13 در قین آموزش مجازی

 پیشرفته
 5239۷/1 494۷5/5 ۷692/186 13 پیش از آموزش مجازی
 88042/2 38552/10 2308/196 13 در قین آموزش مجازی

 
گویاه   13دهد که میاانگین نمارات   ( نشان می4جدول )

مربوط به شاخص مهارت زبانی نیز در هر سه ساطح میاانی،   
از میانگین مقدماتی و پیشرفته در قین آموزش مجازی بیشتر 

 باشد.پیش از آموزش مجازی می
 
مقایسة واریانس نمرۀ مهارت زبانی در مراقل پیش و . 5جدول 

 قین آموزش مجازی

 سطح معناداری Fآمارۀ آزمون  سطح

 292/0 160/1 مقدماتی
 109/0 ۷6۷/2 میانی
 15۷/0 130/2 پیشرفته
کند که الزم است جهات آزماون   ( مشخص می5جدول )
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 ا از قالت برابری واریانس استفاده شود.همیانگین

 دوم ةمربوط به فرضی نیانگیم ةسینتایج آزمون مقا .6جدول 

 شاخص سطح
 مقدار

 آمارۀ آزمون

درجة 
 آزادی

 سطح
 معناداری

اختالف 
 میانگین

انحراف معیار 
 اختالف میانگین

برای  %95فاصلة اطمینان 
 اختالف میانگین

 قد باال قد پایین

 تیمقدما
 میانگین نمرۀاختالف 

 مهارت زبانی در دو مرقله
-5/139 24 /0010 -25/07692 4/87972 -35/14816 -15/00568 

 میانی
 میانگین نمرۀاختالف 

 مهارت زبانی در دو مرقله
-10/670 24 /0010 -53/07692 4/97449 -63/34377 -42/81008 

 پیشرفته
 میانگین نمرۀاختالف 

 قلهمهارت زبانی در دو مر
-2/903 24 /0080 -9/46154 3/25873 -16/18723 -2/73585 

 
صفر در ساطح خطاای   دهد که فرف ( نشان می6جدول )

یش پا مهارت زبانی میانگین نمرۀ شود و در نتیجه رد می 05/0
یکسان نیست. همننین تغییار نگارش   و قین آموزش مجازی 

 آماوزان آموزان ساطح میاانی بایش از فارسای    مثبت در فارسی
نفای  سطح پیشرفته و مقدماتی است؛ بناابراین، باا توجاه باه م    
گین، بودن قد باال و قد پایین فواصل اطمیناان اخاتالف میاان   

آموزان سطوح نگرش فارسی کهفرضیة دوم تحقیق مبنی بر این
 مقاادماتی، میااانی و پیشاارفته نساابت بااه گسااترش و تقویاات  

 

و هااای باارخط هااای زبااان فارساای از طریااق کااالسمهااارت
لای  های اجتماعی در قین آموزش قلوری و بعد از تعطیرسانه
 بهبود یافته است، مورد تأیید است. های قلوریکالس

آموزان سطوح مقدماتی، نگرش کلی فارسیفرضیة سوم: 
میانی و پیشرفته نسبت باه آماوزش زباان فارسای از طریاق      

هاای اجتمااعی در قاین آماوزش     های برخط و رسانهکالس
بهباود یافتاه    های قلاوری و بعد از تعطیلی کالس قلوری
 است.

 سوم ةفرضی یفیتوص یهاآماره یبرخ .۷جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گویه مرقله سطح

 مقدماتی
 36008/2 80042/11 6/161 25 پیش از آموزش مجازی
 45066/2 25330/12 68/188 25 در قین آموزش مجازی

 یانیم
 45905/2 29526/12 44/158 25 پیش از آموزش مجازی
 16616/2 83082/10 84/211 25 در قین آموزش مجازی

 پیشرفته
 6960۷/1 4803۷/8 6/188 25 پیش از آموزش مجازی
 ۷۷6۷0/1 88351/8 4/19۷ 25 در قین آموزش مجازی

 
ط به گویه مربو 25( میانگین نمرات ۷با توجه به جدول )

نگرش کلی در هار ساه ساطح میاانی، مقادماتی و       شاخص
 پایش از پیشرفته در قین آموزش مجازی بیشاتر از میاانگین   

 باشد.آموزش مجازی می
ها ( الزم است جهت آزمون میانگین8با مالقرة جدول )

 از قالت برابری واریانس استفاده شود.

مقایسه واریانس نمرۀ نگرش کلی در مراقل پیش و قین . 8جدول 

 زش مجازیآمو

 سطح معناداری Fآمارۀ آزمون  سطح

 8۷5/0 025/0 مقدماتی
 385/0 ۷۷0/0 میانی
 846/0 038/0 پیشرفته
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 نتایج آزمون مقایسة میانگین مربوط به فرضیة سوم . 9جدول 

 شاخص سطح
 مقدار

 آمارۀ آزمون
 درجة آزادی

 سطح
 معناداری

اختالف 
 میانگین

انحراف معیار 
 اختالف میانگین

برای  %95لة اطمینان فاص
 اختالف میانگین

 قد باال قد پایین

 مقدماتی
 میانگین نمرۀاختالف 

 نگرش کلی در دو مرقله
959/۷- 48 001/0 08/2۷- 40231/3 92081/33- 23919/20- 

 میانی
 میانگین نمرۀاختالف 

 نگرش کلی در دو مرقله
295/16- 48 001/0 4/53- 2۷۷0۷/3 98899/59- 81101/46- 

 پیشرفته
 میانگین نمرۀاختالف 

 نگرش کلی در دو مرقله
583/3- 48 001/0 8/8- 45628/2 ۷3869/13- 86131/3- 

 
صفر در سطح خطای دهد که فرف ( نشان می9جدول )

نگرش کلی پیش و قاین  میانگین نمرۀ شده و بنابراین  05/0
یکسان نیست. همننین تغییر نگرش مثبات  آموزش مجازی 

آماوزان ساطح   آموزان سطح میانی بایش از فارسای  در فارسی
پیشرفته و مقدماتی است؛ بنابراین، با توجه به منفی بودن قد 
باال و قد پایین فواصل اطمیناان اخاتالف میاانگین، فرضایة     

 سطوح آموزانفارسی کلی سوم تحقیق مبنی بر اینکه نگرش
 از فارسای  زباان  آموزش به نسبت پیشرفته و میانی مقدماتی،

 قاین  در اجتمااعی  هاای رساانه  و بارخط  هایکالس ریقط
 بهبود قلوری هایکالس تعطیلی از بعد و قلوری آموزش
 شود.است، تأیید می یافته

 گیرینتیجه
آماوزان  هدف از این پژوهش بررسای تغییار نگارش فارسای    
هاای  سطوح مقدماتی، میانی و پیشارفته نسابت باه کاالس    

مااعی در قاین شارکت در    هاای اجت برخط و کااربرد رساانه  
های قلوری و تغییرات نگرشی آناان پاس از تعطیلای    دوره
هاای آماوزش   های آموزش قلاوری و شارکت در دوره  دوره

مجازی در دو بازۀ زمانی )در قین آماوزش زباان فارسای باه     
صورت قلوری و در قین آموزش مجازی زبان فارسی پاس  

روس کروناا( باود.   به دلیل دنیاگیری وی هااز تعطیلی دانشگاه
 25این پژوهش باه روش میادانی باا اساتفاده از پرسشانامة      

ای )طیف لیکرت( در دو مرقله اجرا و نتایج مورد بررسی گویه
قرار گرفت. برای پاسب به پرسش پژوهش سه فرضیه مطارح  
شد. جهت مقایسة اختالف میانگین نمرات در مراقل پیش از 

از آزماون مقایساة   آموزش مجازی و در قین آموزش مجازی 
با دو نمونة مستقل( و به منرور  Tمیانگین دو گروه مستقل )

بررسی پیش فرف برابری واریانس دو گاروه مساتقل نیاز از    
ها ضمن تأیید آموزن ناپارامتری لوین استفاده شد. تحلیل داده
آماوزان نسابت باه    هر سه فرضیه، نشان داد نگارش فارسای  

هاای زباانی از طریاق    ارتیادگیری زبان فارسی و تقویت مه
های اجتماعی و نیز نگارش  های برخط و کاربرد رسانهکالس

کلی آنان نسبت به آموزش مجازی زبان فارسی در هر یک از 
هاای  سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته بعد از تعطیلی کالس

قلااوری بااه دلیاال دنیاااگیری ویااروس کرونااا و برگاازاری  
نسبت به نگرش آنان  های آموزش مجازی زبان فارسی،دوره

درقین آموزش قلاوری، بهباود یافتاه اسات. همنناین باا       
های آماری مشخص شاد کاه اخاتالف میاانگین     بررسی داده

نمرات در سطح میانی بیشاترین مقادار و در ساطح پیشارفته     
کمترین مقدار را دارد؛ به عبارت دیگر، بیشترین مقدار افزایش 

های زباانی و  رتنگرش مثبت نسبت به یادگیری، تقویت مها
نگرش کلی نسابت باه آماوزش مجاازی زباان فارسای باه        

آموزان سطح میانی و کمترین افزایش نگرش مثبت به فارسی
 آموزان سطح پیشرفته مربوط است.فارسی

دهد هرچناد دانشاجویان باه    نتایج ین پژوهش نشان می
اند و باه  های سنتی آموزش عالی تمایل  بیشتری داشتهشیوه
های جدید در آموزش زبان فارسی رغبت ی از فناوریگیربهره

اند، اما با تغییر شرایط جهانی، به راقتی خود را چندانی نداشته
یا اوضاع وفق داده و آموزش مجازی زباان فارسای را بسایار    

اند و ایان نگارش مثبات انگیازۀ ملااعفی بارای       مفید یافته
ی متولیان آماوزش زباان فارسای در مراکاز دانشاگاهی  بارا      

هاای مجاازی باه وجاود     تالش در راستای گسترش آماوزش 
دهد در آموزش میآموزان نشان آورد. نگرش جدید فارسیمی

بسیار قاائز اهمیات   « المللی سازی در خانهبین»عالی مفهوم 
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های ایران به ویژه مراکاز آماوزش   است و الزم است دانشگاه
ود باه  المللای خا  زبان فارسی برای قف  و ارتقای جایگاه بین

ها روی آورند. در پایان به پژوهشاگران ایان   این نوع فناوری

های ویژه چالششود موضوعات مختلف بهعرصه پیشنهاد می
های نوین در قاوزۀ آماوزش زباان    آموزش مجازی و فناوری

 فارسی را مورد توجه قرار دهند.

 مناب 
 و اسعبا  ،عبااس زاده  ؛محبوباه  ،پرسات وطن ؛فریبا ،هانیبر

 (. تاأثیر آماوزش در محایط   1391رساتم )  ،دینیالا سیف
مجازی بر نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش 

مجلاة ایرانای   مجازی و ارتباط آن باا سابک یاادگیری.    
 .51۷-508، (۷) 12 ،آموزش در علوم پزشکی

ه پاذ، معصومه و جاسمی، مدینا مسلکپورتیمور، سیما؛ همتی
 کای بار آگااهی،   (. بررسی تأثیر آماوزش الکترونی 139۷)

نگاارش و عملکاارد دانشااجویان پرسااتاری در مااورد     
مجلاة  های دارویای در بخاش اطفاال.    پیشگیری از خطا
 . 21-12( :1) 16. پرستاری و مامایی

ضعیت (. ارزیابی و1391جهانیان، رملان و اعتبار، شکوفه )
آمااوزش مجاااازی در مراکااز آماااوزش الکترونیکااای   

فصالنامة  ویان، هاای تهاران از دیادگاه دانشاج    دانشگاه
(، 4)2،فناوری اطالعاات و ارتباطاات در علاوم تربیتای    

65-53. 
هاای  (. راهبارد 1390عشرت و مدنی، سیداقمد )بیزمانی، بی

هااای افاازایش کااارایی و اثربخشاای اساااتید در آمااوزش 
 .50-39، 6شمارۀ  ،MEDIA مجلةمجازی، 

(. تاأثیر  1390نجاار، علای )  سعیدی نجاات، شاهین و وفاایی   
هااای آمااوزش از راه دور باار موفقیاات تحصاایلی برنامااه

 مجلااة ایراناای آمااوزش در علااوم پزشااکی،دانشااجویان. 
11(1:)1-9. 

 هاای چاالش (. 138۷شراره ) بهرام و میرزایی، صالح صدقپور،
 ، کترونیکای ال آماوزش  رد علمای  هیئات  اعلای نگرشی
 

 
 

 .89-۷۷، 1(، شمارۀ 9)پیاپی  نشریة فناوری آموزش،
(. بازنمااایی 1395هاادی و صااالحی، کیااوان ) قربانخااانی، م
 های آموزش مجازی در نرام آموزش عالی ایران:چالش

فصاالنامة فناااوری ای بااا روش پدیدارشناساای. مطالعااه
 .148-123(، 2) ۷،  اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هاادی و  قنبری، ساالر؛ ضیایی، محمدصادق؛ رزقی شیرسوار، 
ائااة ماادل ارزیااابی آمااوزش  (. ار1398مصاالح، مااریم )

می، الکترونیکی در واقد الکترونیکای دانشاگاه آزاد اساال   
ژوهشی تحقیقات مادیریت آموزشای.   پ -فصلنامة علمی 

 .100-۷5(، 41)پیاپی  (،1)11
. (1392کشاورز، محسن؛ اسماعیلی، زهره و رقیمی، محسن )

 بررسی میزان تأثیر یاادگیری الکترونیکای بار پیشارفت    
یان دانشاگاه علاوم پزشاکی اصافهان،     تحصیلی دانشجو

، فصلنامة علمی دانشاگاه علاوم پزشاکی تربات قیدریاه     
1(2 ،)13-22. 

ماوزش  (. تأثیر ویروس کرونا بار آ 1399سیموندز ) ،کواکوارلی
هاای  گازارش در مجموعه  .آریا متین، ترجمة عالی جهان

، تهااران: المللاای آمااوزش عااالی و بحااران کرونااا  بااین
گی و اجتمااعی. )تااریب اصال    پژوهشکدۀ مطالعات فرهن

 (.2020 :اثر
(. تأثیر آماوزش  1395ملکشاهی، محبوبه و مقصودی، سمیه )

نشاریة مطالعاات   الکترونیکی در برناماة درسای پنهاان.    
آموزشی مرکز مطالعات و توسعة آموزش پزشکی دانشگاه 

 .21-14(، 2) 4، علوم پزشکی ارتش
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