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بررسی تاثیر عزت نفس بر میزان یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا
زهرا عباسی ، 1نگین

فخار2

1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان مرکز بیت الهدی آمل
 2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه فرنگیان مرکز بیت الهدی آمل(نویسنده مسئول)

چکیده
کرونا بیماری همه گیری که ابعاد گوناگونی مانند اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و سالمت به ویژه آموزش را تحت تاثیر قرارد داده
است و تغییرات بسیاری را در زمینه آموزش و پرورش ایجاد کرده است .در این راستا کووید  1۹یکیاز جدی ترین و
تاثیرگذارترین عناصر در تحوالت آموزشی در دهه اخیر به شمار می آید که توانسته است پیامدهای مثبت و منفی متعددی بر
روح و جسم محصالن به وجود بیاورد .از این رو ،شناخت این پیامدها ،بسیار کلیدی و مهم می باشد .یکی از این مسائل که
تاثیر مستقیمی بر سالمت روان و وضعیت تحصیلی دانش آموزان دارد عزت نفس است؛ عزت نفس به معنی آن است که افراد
تا چه میزان به خود احترام میگذارند ،با افزایش عزت نفس احساس توانمندی در فرد افزایش یافته و درنتیجه افراد به
موفقیتهای مختلفی دستمی یابند در این راستا ،پژوهش حاضر به روش کتابخانهای و با مطالعه مقاالت و کتب متعدد به
گردآوری مطالب در رابطه با تاثیر عزت نفس در آموزش الکترونیکی در دوران کرونا پرداخته است .و در نهایت به این نتیجه
رسیده است به طوری ک ه در دوران کرونا و گسترش یادگیری الکترونیکی عزت نفس در افراد کاهش یافته و در پی آن افت
تحصیلی نیز بهدنبال داشته است .بنابراین بین عزت نفس افراد و آموزش الکترونیکی در دوران کرونا رابطه معناداری وجود
دارد.
واژههای کلیدی :عزت نفس ،کرونا ،یادگیری الکترونیکی.
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مقدمه
در  31دسامبر  (201۹دی ماه  ) 13۹8بیماری همه گیری به نام کرونا ،از شهر ووهان چین پدیدار گشت که تمام مناطق جهان
را رفته رفته درگیر ساخت .شیوع این بیماری و گسترش آن در سراسر جهان در مدتی کمتر از دو ماه ،همه کشورها را نگران
کرده و موجب خسارات بی شمار جانی و مالی شده است( جاجرمی .)2020 ،کشورها در سراسر جهان برای جلوگیری از شیوع
بیماری تصمیم گرفتند مدارس را تعطیل کنند و به آموزش آنالین از طریق سیستم های یادگیری الکترونیکی بپردازند( لسویید
و همکاران.)2020،
تعطیلی مدارس تاثیر منفی قابلتوجهی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری اجتماعی و هیجانی دانشآموزان دارد برای کاهش از
دست دادن آموزشهای حضوری متولیان آموزش سعی کردم بهسرعت بهصورت آنالین و سایر منابع آموزش از راه دور ازجمله
دروس ارائهشده در اینترنت تلویزیون و رادیو و همچنین مطالبی برای مطالعه را بیشتر منتشر کنند( کرباسدهی و کرباسدهی،
.)201۹
یادگیری عبارت است از تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که به موجب تمرین ،تکرار و تقویت صورت میگیرد(
هرگنهان؛ سیف .)1384 ،در واقع یادگیری معطوف به اعمالی است که به صورت عمد یا غیرعمد بر اثر تجربه حاصل شده باشد.
عزت نفس رضایت فرد از خود و احساس ارزشمند بودن را شامل میشود( حسینی و همکاران .)2007 ،منظور این است که
افراد درباره خود چگونه فکر می کنند ،چقدر خود را دوست دارند و از عملکردشان راضی هستند و به خصوص احساس آنان از
نظر اجنماعی و تحصیلی دربا ره خودشان چیست؟عالوه بر این ،میزان هماهنگی و نزدیکی خود مطلوب و خود واقعی آنها
چگونه است؟( مک لند.)1۹۹1 ،
مطالعات در  15سال گذشته نشانگر این بوده است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و اثر گذار بر سالمت و کیفیت
زندگی افراد به شمار میرود .با افزایش عزت نفس ،احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد بهوجود و تغییرات مثبتی همچون
پیشرفت تحصیلی ،افزایش تالش برای کسب موفقیتف داشتن عزت تفس باال،بلند همت بودن و تمایل به برخورداری از سالمت
باالتری در وی پدیدار میگردد(من.)2006 ،
عزت نفس به این معنی است که افراد تا چه اندازه برای خود احترام قائل هستند ،تا چه اندزاه نسبت به خود احساس غرور
میکنند و چقدر از حس ارزشمند بودن برخوردارند .عزت نفس به عنوان اعتبار فرد از دیدگاه خودش در نظرگرفته شده است(
پرندرگست ،لیو و پون.)200۹ ،
اگر نیاز به عزت نفس ارضا نشود نیازهای گسترده تر همچون نیاز به پیشرفت و درک کردن محدود میماند و عالئمی نظیر
افسردگی ،بی اشتهایی عصبی  ،اضطراب ،خشونت ،رفتارهای جنگجویانه و کنارهگیری روانی-اجتماعی بروز مییابند( شینی
جابری و همکاران.)13۹3 ،
در این زمینه تحقیقاتی نگاشته شدهاست که میتوان به پژوهش قاسم زاده و همکاران اشاره کرد .قاسمزاده و همکاران بر این
باور هستند که عزت نفس عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است .بسیاری از دانشجویانی که دانشگاه را ترک می-
کنند ،باهوش هستند .افت عملکرد تحصیلی باعث اخراج حدود 15درصد دانشجویان میشود .تحقیق آنان بر روی 370
دانشجوی رشته های روانشناسی ،کامپیوتر و علوم نشان داد که عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی دارد .عزت نفس
دانشجویان دختر کمتر از پسر بود و در رشتههای مختلف تفاوت وجود داشت( قاسم زاده.)2012،
پالیزیان و همکاران(  )13۹5در مقاله¬ای کمالگرایی ،عزتنفس و سبکهای دلبستگی را در دانشجویان دختر خوابگاهی
دانشگاه چمران اهواز مورد بررسی قرار داده اند .بدین منظور نمونهای با حجم 200نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه
چمران اهواز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شد .در نهایت به این نتیجه رسیده اند که دین منظور
نمونهای با حجم 200نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای
انتخاب شد .کمال گرایی ،دلبستگی ایمن و دلبستگی اجتنابی قادر به پیشبینی معنادار احساس تنهایی دانشجویان نیستند.
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لذا میتوان از طریق بهبود عزتنفس و سبکهای دلبستگی و همچنین کمالگرایی احساس تنهایی فرد را کاهش داد(پالیزیانو
همکاران.)13۹5 ،

روش
این پژوهش با رویکرد کیفی  -توصیفی انجام شده است .یافته های پژوهش با مطالعه مقاالت صورت گرفته در زمینههای
نزدیک به موضوع پژوهش ،کتاب ها و نظریات متخصصان به روش کتاب خانه ای گردآوری شده است و سپس در پایان به بیان
نتیجه گیری می پردازد.

یادگیری
یادگیری در زبان فارسی مترادف با آموختن و تعلم است و در دو معنا به کار میرود :نخست ،معنای عام آن که عبارت است که
از دانشتن مطلبی که پیش از این برای یادگیرنده نادانسته بوده است ،خواه برای دیگران دانسته باشد یا نادانسته .یادگیری در
این معنا هم شامل دانستن مطالبی می شود که تنها برای یادگیرنده نادانسته بوده و هم شامل دانشتن مطالبی می شود که هم
برای وی و هم برای دیگران نادانسته بوده است؛ دوم معنای خاص آن که دانستن مطلبی است که برای دیگران دانسته ولی
برای یادگیرنده نادانسته بوده است(داوودی.)13۹0 ،
در سالهای اخیر روانشناسان به تعریف هایی تمایل نشان دادهاند که به تغییر در رفتار اشاره میکنند .معروفترین آنها
تعریفی است که کیمبل( )1۹61پیشنهاد داده است .او یادگیری را فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری
حاصل تجربه تعریف میکند که نمیتوان آن را به حالت های موقتی بدن ،مانند آنچه بر اثر بیماری ،خستگی ،یا مصرف داروها
پدید میآید ،نسبت داد(کیمبل 1۹84،به نقل از کدپور.)13۹4 ،
گرچه هر نوع یادگیری به تغییر میانجامد ،اما هر نوع تغییری یادگیری نیست .عالوه بر این ،تغییر ایجاد شده باید نسبتا پایدار
باشد تا بتوان آن را یادگیری نامید( سیف.)13۹5 ،
آخرین شرط در تعریف یادگیری تجربه است .تغییری را میتوان یادگیری نامید که ناشی از تجربه باشد .منظور از تجربه در
تعریف یادگیری ،تاثیر متقابل بین محرکها(بیرونی و درونی) و یادگیرنده است(سیف.)13۹5 ،
یادگیری فرایندی است که از طریق آموزش بهدست می آید؛ در حقیقت ،تغییری است که بر اثر تجربه و یا آموزش در رفتار
موجود زنده پدید میآید( اشمیت.)1۹۹1 ،
به طور کلی سه دیدگاه در مورد یادگیری به وجود آمدهاند :الف -دیدگاه رفتارگرایی ،ب -دیدگاه شناخت گرایی و ج -دیدگاه
سازندهگرایی.
 .الف -دیدگاه رفتارگرایی :گرچه مفهوم رفتارگرایی می تواند ناشی از فالسفه یونان باستاتن به ویژه ارسطو باشد اما اصطالح
رفتارگرایی برای اولین بار توسط جان واتسون به کارگرفته شد .اکثر نظریه رفتارگرا بر مبنای یادگیری حیوانات و محیط های
آزمایشگاهیی شکل گرفتهاند .رفتارگراها یادگیری را به شکل یک تغییر در رفتار میبینند و با رویدادهای محرک-پاسخ در نظر
میگیرند(عمرانی ساروی.)13۹1 ،
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ب -دیدگاه شناختگرایی :ریشه در افکار یونانیان باستان دارد اما نظریه اصلی دیدگاه شناختی بین سالهای  1۹50تا 1۹80
ایجاد شد تاکید اصلی رویکرد شناختی در یادگیری این است که در پردازش چگونه برای درک و یادآوری اطالعات اثر میگذارد
شناخت گراها یادگیری را فرایند درونی میدانند که شامل حافظه انتزاع تامل انگیزش است(عمرانی ساروی .)13۹1 ،در دیدگاه
شناخت گرایی مانند رفتارگرایی خود دانش ارائه میشود و درون دادهها فرایندها و بروندادهای ماشینی و قطعی هستم بهاندازه
کافی فردیت و تفاوتهای فردی را در مراحل مختلف رشد و تکامل در نظر نمیگیرند و تأکید اندکی بر ویژگیهای عاطفی
دارند و همچنین کسب مهارتها و توسعه توانمندیهای ذهنی براساس تسلط بر یادسپاری میباشد(مک لئود.)2006 ،
ج -دیدگاه سازنده گرایی :فلسفه زیربنای مکتب سازنده گرایی فلسفه نسبیتگرایی است نسبیتگرایانه به بودن یا نبودن
واقعیت هستی خارج از ذهن کاری ندارند اکثر نظریههای یادگیری سازنده گرا تنها در طول  2دهه گذشته تولید شدند و
برمبنای مطالعات انجامشده از یادگیری انسان در محیطهای واقعی هستند نظریههای سازندگان فرض میکنند که دانش به
وسیله یادگیرنده ساخته میشود از مهمترین طرفداران نظریههای سازنده گرا هوارد گاردنر و دیوید مریل هستند ساز
آیندهگرایانه یادگیرندگان را فردی فعال میبینند و نه منفعل به اعتقاد آنان دانش از بیرون یا از دیگران کسب نمیشود بلکه
دانش تفسیر و پردازش یادگیرنده از احساساتی است که دریافت کردهاست اعیاد گنده در مرکز یادگیری قرار دارد و
آموزشدهنده نقش تسهیلکننده مشابه و رهبری را دارد(عمرانی ساروی.)13۹1 ،
کووید  19و یادگیری الکترونیکی
در مبارزه با بیماری کرونا ویروس ،برخی از کشورها آموزش از راه دور را جایگزین آموزش سنتی کردند .این شکل آموزش از راه
دور با آموزش از راه دور مرسوم متفاوت است؛ کارشناسان از موارد زیر به عنوان تفاوت آنها نام میبرند :الف) ناگهانی بودن آن:
آموزش مجازی به دلیل نیاز غیرقابل پیشبینی در مدارس بدون آمادگی قبلی به کار گرفته شد( رانگیوی و سیمانی کومار،
 .)2020ب) تحمیلی بودن آن :در بسیاری از کشورها به عنوان یک اقدام برجسته ملی "اقدامات دراکونی" تحمیل شده است
(تیلور و همکاران .)2020 ،درحالی که آموزش از راه دور قبالً تجمالتی بود؛ در حال حاضر به عنوان یک ضرورت در مواجهه با
کرونا ویروس اجرا می¬شود و استفاده از آموزش از راه دور به «مأموریت بحرانی» تبدیل شده است( کرناک .)2020 ،ج) بین
المللی بودن آن :آموزش مجازی به عنوان مداخله غیر دارویی در سراسر جهان مورد استفاده قرارگرفت و یک واقعیت جهانی را
شکل داد .د) شهرت آن :این امر به منافع مشترک در جوامع تبدیل شده است و بر حوزه عمومی حاکم است .ه) فراگیر شدن
آن :تا قبل از پاندمی کرونا ،آموزش مجازی بیشتر در دانشگاه ها مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما امروزه به علت پاندمی کرونا به
مدارس رسیده و در کلیه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزشی ،از پیش دبستانی گرفته تا مقطع دکترا ،به یک وسیله آموزشی
تبدیل شده است .ج) اضطرار پزشکی :درحالی که آموزش از راه دور اغلب به دالیلی مانند صعب العبور بودن مسیر و مناطق
دورافتاده ،معلولیت و جنگ مورد حمایت قرار میگرفت؛ اکنون از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با یک بحران جهانی در حوزه
سالمت جامعه ،استفاده میشود( آل لیلی و همکاران.)2020 ،
یادگیری الکترونیکی فرصت های بی شماری را برای یادگیری افراد فراهم می کند که در گذشته امکان پذیر نبود .از این
طریق نیازی به تغییر در شیوه زندگی فراگیر وجود ندارد و موجب ترک شغل یا مهاجرت او و خانواده اش نمی شود .یادگیری
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در یک کالس نامرئی ،امکان دستیابی نامحدود به اطالعات را فراهم می کند( چریل2004 ،؛ به نقل از یعثوبی و همکاران،
.)1387
استفاده از آموزش از راه دور و فن آوری اطالعات و ارتباطات ،عامل بالقوه ای در توزیع فرصت های یادگیری وسیع تر و برابری
در میان نیروهای تدریس( مدرسین) است .این فن آوری ها و آموزش از راه دور می توانند کیفیت و تنوع منابع و پشتیبانی
معلمان را ارتقا داده و راه جدیدی را برای پیشرفت شغلی معلمان ارتقای شغلی معلمان بگشایند( رابینسون )2008 ،معلمان
می توانند از محیط های چند رسانه ای و فن آوری هایی مانند نمایش اسالید ،عکس ،فیلم و غیره برای تدریس استفاده نمایند.
همچنین معلم با طراحی یک وبالگ می تواند فعالیت های متنوعی را در آن انجام دهد و از طریق آن با دانش آموزان خود در
ارتباط باشد که درنهایت یادگیری بیشتر دانش آموزان را میسر می کند( تگاسوبرامانی و ایاپان.)2018 ،
در محیطهای پویای آموزش مجازی ،توزیع و کنترل اطالعات بـه صـورت پیشـرفته بـه عنـوان جایگزینی برای سیستمهای
کهنه و منسوخ استفاده میشود .بسیاری از محققان معتقدند که آموزش مجازی بر ویژگیهای شخصیتی افراد تأثیرگذارند و
موجـب تشـویق آنـان بـه پیشـرفت مـیشـوند .فرصتی که افراد و مخصوصاً دانشآموزان از این طریق به دست میآورند ،آنها
را قادر به تشخیﺺ و مدیریت نیازها میکند ،فضای امکانات آموزش مجازی و آزادی انتخاب در دسترسی بـه منـابع ،محتوا،
گفتوگو و مشـارکت بـا افـراد دیگـر ،موجـب افـزایش مهـارت یـادگیری خـودکنترلی و خودتنظیمی و نیز سازگاری و تعمق
در فضا میشود و این که بسیاری از محققان نیـز اعتقـاد دارنـد بدون استفاده از فنآوری یادگیری الکترونیکـی خیلـی از
یـادگیریهـای خـودتنظیمی یـا دیرتـر از موعد یا کالً اتفاق نمیافتند( ادموندز و هارتند.)2014 ،
کریستنسن معتقد است چنانچه از مدل پذیرش فنآوری در طراحی سیستم مدیریت یادگیری جهت آموزش انفرادی به
کودکان ابتدایی استفاده شود ،به صورتیکـه آمـوزش مجازی بخشی از کالس درسی باشد ،و سیستم مدیریت یادگیری به
عنوان ابزار حمایـت یـادگیری باشد ،در آن صورت بین یادگیری انفرادی و یادگیری جمعی ارتباط مﺆثر برقـرار مـیشـود و
طبـق نظرسنجی که از دانشآموزان و معلمان در نیوزلند داشتهاند این مدل آموزش رضایتبخش اسـت( کریستن سن.)2016 ،
به طور کلی ،منظور از یادگیری الکترونیکی بهره گیری از سیستم های آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر ،اینترنت ،سی دی
های ، Multimediaنشریه های الکترونیکی و خبرنامه های مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از میزان ترددها،
صرفه جویی در زمان ،هزینه و همچنین یادگیری بهتر ،سریع ترو آسان تر است .یادگیری به طورکلی ،فعالیتی دگرگون کننده
است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می سازد .یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده
تجربه هاست .یادگیری ،تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارت های گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد می شود که
ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتی غیرقابل مشاهده باشد (گون. )2002 ،
در محیطهای پویای آموزش مجازی ،توزیع و کنترل اطالعات بـه صـورت پیشـرفته بـه عنـوان جایگزینی برای سیستمهای
کهنه و منسوخ استفاده میشود .بسیاری از محققان معتقدند که آموزش مجازی بر ویژگیهای شخصیتی افراد تأثیرگذارند و
موجـب تشـویق آنـان بـه پیشـرفت مـیشـوند .فرصتی که افراد و مخصوصاً دانشآموزان از این طریق به دست میآورند ،آنها
را قادر به تشخیﺺ و مدیریت نیازها میکند ،فضای امکانات آموزش مجازی و آزادی انتخاب در دسترسی بـه منـابع ،محتوا،
گفتوگو و مشـارکت بـا افـراد دیگـر ،موجـب افـزایش مهـارت یـادگیری خـودکنترلی و خودتنظیمی و نیز سازگاری و تعمق
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در فضا میشود و این که بسیاری از محققان نیـز اعتقـاد دارنـد بدون استفاده از فنآوری یادگیری الکترونیکـی خیلـی از
یـادگیریهـای خـودتنظیمی یـا دیرتـر از موعد یا کالً اتفاق نمیافتند( ادموندز و هارتن.)2014 ،
اغلب مدلهای یادگیری دراین چهار گروه قرار دارند:
مکان های مشابه
 -4درکالس ،گروههای بحث ،یادگیری خصوصی درمنزل.
- 2تابلوهای اعالنات ،گردهمایی ها.
مکان های متفاوت
- 3تلفن ،ویدئو کنفرانس؛ تاالرهای گفتمان شبکه ای.
- 4تبادل پست الکترونیکی.
دراین حالت ،مدلهای دوم و سوم به صورت همزمان و مدلهای اول و چهارم به صورت غیرهمزمان انجام میشوند( ویتاکر،
.)1۹۹5

عزت نفس
عزت نفس معنای ارزیابی مداوم شخﺺ نسبت به ارزشمندی خود میباشد .در عزتنفس چهار عامل موثر است که این چهار
عامل شامل میزان احترام و پذیرشی که فرد از سوی دیگران دریافت میکنند ،میزان تجربههای موفق در زندگی ،ارزشها و
انتظاراتی که بر مبنای آن تجربهها را تغییر می دهد و نحوه پاسخ فرد به از دست دادن احساس ارزشمند بودن خود میباشند
(رایت و همکاران. )200۹ ،
بر اساس نظریه آسیبپذیری ،افراد در مقابل نظر ها و عقاید مردم آسیبپذیر هستند ،مگر اینکه اعتقاد راسخی به توانایی و
ارزشهای خود داشته باشند .عزتنفس باال موجب میشود تا افراد در زمان مواجهشدن با مشکالت زندگی و در زمان رویایی با
حوادث و بحرانها کمتر احساس ناتوانی و دلسردی کنند .در مقابل افراد با عزتنفس پایین بهسادگی تحت تاثیر محرکها و
محیط قرار میگیرند و به رفتارهای ناهنجار روی میآورند ( سلملیان و کاظمی نژاد. )13۹3 ،
عزت نفس جزئی از خود پنداره فرد است که شامل جنبههای شناختی،رفتاری و عاطفی میباشد و عبارت است از درجه
تصویب ،تائید و ارزشی که شخﺺ نسبت به خود احساس میکند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد (مالمیر و
همکاران. )13۹5 ،
عزت نفس به این که م عنا است که ما در مجموع چگونه خود را ارزشیابی کنیم یا چه احساسی در خـود داریـم .عـزت نفـس
یـک کلیـد حیاتی برای موفقیت در هر قدمی از زنـدگی اسـت .افـراد دارای عزت نفس باال بیشتر مورد توجه قرار مـی گیرنـد
و راحتتر از دیگران به اهداف خود دست پیدا میکننـد .در مقابل افراد با عزت نفس پایین ،اغلب در پایان کار بازنـده هستند؛
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چون عزت نفـس ،فـرد را از اضـطراب محافظـت میکند .نیاز به احساس ارزش و عزت نفس بـرای تعـادل روانی و تکامـل
وجـود فـرد در شـرایط اجتمـاعی بسـیار ضروری است ( شاملو2008 ،؛ به نقل از مالمیر و همکاران.)13۹5 ،
به طور کلی عزت نفس ارزیابی فرد درباره خود و توانمندی هایش است (هریس2017 ،؛ به نقل از فرهوش و همکاران)  .کسی
که عزت نفس دارد ،احساس ا رزشمندی و توانمندی میکند .احساس ارزشمندی و توانمندی نیز موجب امید به موفقیت
میشود ،در نتیجه فرد مقاصد عالیتری را انتخاب و با انگیزهی بیشتری تالش میکند و عملکرد بهتری در عرصه های مختلف
زندگی دارد( پو و همکاران2017 ،؛ به نقل از فرهوش و همکاران. )13۹8 ،
به عبارت دیگر ،عزت نفس باور و اعتقادی است که فرد ،درباره ارزش و اهمیت خود دارد و در روانشناسی بـه عنـوان
اصـطالحی برای بازتـ اب ارزیـابی یـا بـرآورد یـک فـرد از ارزش خـود میباشد .افراد با عزت نفس باالتر ،بیشتر بـه نقـاط قـوت
خود توجه میکنند و برای پـذیرش ارزیـابی هـای مثبـت ،آمادگی بیشتری نشان میدهند درصورتی که افراد با عزت نفس
پایین ممکن است بیشتر ارزیابیهای منفی را قبول کنند .در هرصورت سعادت و موفقیـت هـر فـرد ،در گـرو احساس
خودارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قائـل اسـت( رضایی2010 ،؛ به نقل از مرعشی و همکاران. )13۹4 ،
عزتنفس معنای ارزیابی مداوم شخﺺ نسبت به ارزشمندی خود میباشد .در عزتنفس چهار عامل موثر است که این چهار
عامل شامل میزان احترام و پذیرشی که فرد از سوی دیگران دریافت می کنند ،میزان تجربههای موفق در زندگی ،ارزشها و
انتظاراتی که بر مبنای آن تجربه ها را تغییر می دهد و نحوه پاسخ فرد به از دست دادن احساس ارزشمند بودن خود می-
باشند(ویلیمز و چانگ2000 ،؛ به نقل از کیانی و بیرامی. )13۹7 ،

یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا و عزتنفس
دانش آموزان در همه جا به دلیل فشار تحصیلی و نگرانی در مورد آینده از ناراحتی روانی ،عمدتاً عزت نفس ،افسردگی ،استرس
و اضطراب رنج می برند (تومودا و همکاران . )2000 ،وجود بیماری همه گیر یک عامل اضافه است ،زیرا بسیاری از دانش
آموزان در نتیجه تغییر روش تدریس و رزرو تحصیالت دانشگاهی ،نگرانی های فنی دوره های آنالین و اشتغال آینده ،سطوح
استرس ،اضطراب و عالئم افسردگی را افزایش می دهند .همه این تأثیرات در دانشگاه های سراسر جهان مشاهده
شد(آریستونیک و همکاران )2020،چندین مطالعه سالمت روانی دانش آموزان را در طول همه گیری کووید 1۹-مورد بحث
قرار داده است ( کائو و همکاران. )2020 ،
همچنین استفاده طوالنی مدت از ابزارهای دیجیتال و رسانه های اینترنتی در طول روز ،با عنوان اعتیاد دیجیتال یا اعتیاد
اینترنتی شناخته میشود .در زمینه آثار اینگونه اعتیاد بر جنبه های روحی  ،روانی ،جسمی کاربران در میان محققین اجماع
وجود ندارد ،اما برخی از مهم ترین پیامدهایی که در تحقیقات به آن اشاره شده عبارتند از سطح سالمت جسمانی پایین ،عزت
نفس کم ،تنهایی و کم رویی ،استرس،کسالت ،ودرگیری های خانوادگی ( کاردفلت و وینتر. )2017،
همانگونه که بیان شد یکی از آسیبهای آموزش از راه دور و از طریق ابزار دیجیتال در دوران کرونا کاهش عزت نفس دانش-
آموزان میباشد.
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به دلیل بیماری های همه گیر کرونا ،پریشانی روانی ،اضطراب ،افسردگی و عدم عزت نفس از کشوری به کشور دیگر متفاوت
است ( مازا و همکاران. )2020،
دانشآموزان بهدلیل ابهام در مورد پیشرفت تحصیلی ،زندگی اجتماعی در دوران کالج ،و شغلهای آینده ،از جمله نگرانیهای
دیگر ،به شدت تحت تأثیرکووید  1۹قرار میگیرند (آریستونیک و همکاران . )2020 ،عالوه بر خطر ابتال به عفونت و مرگ
احتمالی ،مردم در سراسر جهان تحت فشار روانی قابل توجهی از این همه گیری قرار گرفتند (بایی و همکاران 2014 ،و جی آ
او  . )2014 ،حتی قبل از همهگیری ،دانشآموزان در سراسر جهان سطوح اضطراب افزایش یافته ،خلقهای افسردگی ،مشکالت
روان تنی و کمبود عزت نفس را تجربه کردهاند (هلم و هادوال .)2015 ،بنابراین ،دانش آموزان ممکن است به منابع و خدمات
اضافی برای مدیریت اثرات سالمت جسمی و روانی به دلیل افزایش اضطراب ،استرس و افسردگی نیاز داشته باشند.
تجزیه و تحلیل اخیر برخی از اثرات روانشناختی شناخته شده کووید 1۹-بر دانش آموزان را برجسته کرد (سانچی و مارین،
 .)2020به عنوان مثال ،بسیاری از دانشجویان در نتیجه تغییر روند ارائه تدریس و بالتکلیفی در تحصیالت دانشگاهی ،افزایش
سطح استرس ،عالئم افسردگی و اضطراب را احساس میکنند ،نگرانیهای تکنولوژیکی تدریس مجازی ،دوری از خانه ،کاهش
درآمد خانواده ،انزوای اجتماعی و . . .اشتغال آینده ،همه این تأثیرات در دانشگاه های سراسر جهان مشاهده شد(آریستونیک و
همکاران.)2020،

نتیجه گیری
کرونا بیماری همهگیر می باشد که تمام کشورهای جهان را درگیر ساخت .آموزش و پرورش یکی از ارگانهایی بود که کرونا
تغییرات وسیعی در آن به وجود آورد .آموزش در زمان کرونا به صورت مجازی درآمد و یادگیری الکترونیکی جایگزین یادگیری
آموزشی وحضوری شد .یادگیری الکترونیکی  ،یادگیری است که در طی آن از ابزار دیجیتال برای آموزش به محصالن از راه
دور صورت میپذیرد .این شیوه آموزشی مزایا و فوایدی مانند صرفه جویی در زمان ،از بین رفتن بعد مسافت و برگزاری کالس-
ها از راه دور و . . .دارد ،در کنار مزایا این روش مضرات و پیامدهای مخربی را در کیفیت آموزش و علی الخصوص در سالمت
روان افراد دارد.
در این راستا میتوان بهکاهش عزت نفس در طی بیماری همهگیر کرونا اشاره کرد .عزت نفس و باال بودن آن موجب میشود
فرد احساس ارزشمندی و رضایت از زندگی را داشته باشد و این احساس مثبت ،موفقیت در عملکرد و پیشرفت تحصیلی را به
دنبال دارد .در مقابل کاهش عزت نفس موجب شکست تحصیلی در فرد و در پی آن موجب اختالالت مختلفی در دانشآموز
میشود .از آنجایی که عزت نفس در دوران همه گیری کرونا در افراد کاهش یافته است  ،بنابراین شکست و افت تحصیلی هم
در پی ان خود را نشان داده است .از این رو پیشنهاد میشود پژوهشگران و متولیان امر آموزش جهت دستیابی نظام آموزشی به
پیش رفت تحصیلی و افزایش یادگیری در محصالن برنامه های اصولی و موثری را جهت افزایش عزتنفس آنها طرح ریزی و
اجرا نمایند.
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