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بر مبتنی   ی ری ادگی  ط یمح  موجود   وضع مقایسه  و یشناسسنخ

19-د  کووی   دوران در    آموزشی  ی تکنولوژ  (COVID-19)  دیدگاه از 
 اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان یزد 1

 

   2 میررحیمی السادات مهدیه

 

 چکیده
بیر مبتنیی  یادگیری یهاطیمح موجود وضعیت مقایسه  و  یشناسسنخ  حاضر  پژوهشهدف  

: مطالعیه دانشیوویان  و  اسیاتید  گاهدید  از  19-د  یکوو  ریگهمهران  دو  در  آموزشی  یتکنولوژ

 ابیزار  .است  ، روش مطالعه موردییفیک  کردیروپژوهش  .  موردی دانشگاه فرهنگیان یزد بود

 از نفیر 20 هدفمنید صیورتبه آمیاری جامعیه نمونه بود.  افتهیساختارمهین  مصاحبه  پژوهش

 ییزد اسیتان فرهنگیان دانشگاه اساتید  از  نفر  10  و  اطالعات  فناوری  انومن  عضو  دانشوویان

باز و ) کدگذاری MAXQDA افزارنرم در مصاحبه انوام از حاصل هایداده. شدند انتخاب

 هیایداده از مفهیوم 36 و دانشوویان هایداده از مفهوم 23شامل    باز  هایکد.  شد(  محوری

محوری اسیتخراج شیده  مقولۀ 7های حاصله از پژوهش شامل یافته. گردید  استخراج  اساتید

پوییایی و  از: انیدعبارت برگرفتیه از دییدگاه دانشیوویان یکد محور 3باز، شامل    یکدهااز  

و رفتیار   ، انتقیادیفکیری  یهایسیتگیشاافیزایش  ؛  تعامل هوشمندانه در محییط ییادگیری

 طیمحیدو لبیه  ریشمشیاسیاتید،  از دیدگاهمقوله،    4  و  شناختی  کارکردة  یارتقا؛  یادگیرنده

فرصیت  -د ییتهد  ،یذهن  یباورها؛  یتکنولوژ  طیمح  یهاچالش  ینزول  -  یصعود؛  یتکنولوژ

 در، شناسیایی شید. یفکیر یهیاتیو صالح یستگیشا شیافزاو  یتکنولوژ  طینسبت به مح
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 تکنولیوژی، در مبتنیی بیر  محییط ییادگیری    پیذیرش  از    دیدگاه  دو  این  مقایسه  راستای

 پیذیرش کهیدرحال  بود  یکنش ورز  رویکرد  شرفت باپی  ویسک   مثابهبهاز محیط    دانشوویان

در   کارانیهبیا رویکیرد محاف ه و سیازگار بیا شیرایط ناپاییدار  محتاطانه  ینیبخوش  اساتید

 شود.می

 طی، محیی 19-د  ییی کوو  ان،یدانشگاه فرهنگ  ،یآموزش عال  ،یکیالکترون   یریادگی:  یدیکل  هایهواژ

 .یتکنولوژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 75    میررحیمی  السادات   مهدیه   /  ...   یادگیری  محیط   موجود   وضع  مقایسه   و  شناسی سنخ 

 مقدمه و بیان مسئله. 1

از طریی   (ICT) فزاینده به فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات جدیید رسیدست زهامرو

بیرای   یمکیانبدون محدودیت  اتصال به اینترنت، دسترسی به آموزش را از راه دور و  

عیالی در سراسیر بسیاری از مؤسسیات  .  نموده استتر  جویندگان آموزش عالی آسان 

های راهی برای ارائیه فرصیت  ان نوعبه  (یکی)آموزش الکترون  جهان از یادگیری آنالین

 .(1،2022:20)ایگلیوا و همکیاران   کننیدنگر استقبال میآموزشی به دانشوویان آینده

گذاشیته،  تییوتربمیتعل شیوع بیماری ویروس کرونا در جوامع و تأثیراتی که بر حوزه 

آموزشیی  فناورانیه هاینیاز شدید مراکز آموزشی به اسیتفاده از رسیانه باعث احساس

روی آمیوزش در های پیشدگرگونی و چالش  بهباتوجه  (.2،2020:3)راحیم  است  هدش

باییید بسیییاری از مفروضییات اساسییی در مییورد آن ییه  ،19-د گیر کوویییشیرایط همییه

های مبتنیی بیر فناوریتا  را مودداً فرموله و ارزیابی کرد  شودآموزش می  دربرگیرنده

 زش، نوآوری و خالقیت برای افرادموهای آموزشی باعث بهبود آفرصت تکنولوژی در 

 کتیاب در ،1859 سیال در دارویین. (3،2021:4ماتو  و همکیاران )  شودها  و سازمان 

 کننیدمی تغیییر زمان  طول در هاگونه کند،می آشکار  «هاگونه  اصالت»  عنوان   با  خود

 تریقیو هایگونیه  همیشیه  مانند،می  باقی  که  هاییگونه  و  شوند  متناسب  محیط  با  تا

 رونییازا .دهنیدمی پاسیخ تغیییرات به بهتر  و  بیشتر  که  هستند  آنهایی  بلکه  ،تندسین

 درگیر اسیت تیامرتبط زیادی    یندهایفرا  با  مبتنی بر تکنولوژی  یک محیط آموزشی

بیه طیور میداوم در مؤسسیات آموزشیی تولیید و دانیش   و کیاربردی  های غنییداده

، 4)الواورنیه نمایید گیری استخراجدیااز فرایند  یادگیرنده  برای در  بهتر  سودمندی

های فرصیت رغمعلی اما (2020، 6و همکاران  زکانو؛ لی2020، 5؛ الرا و همکاران 2020

سیائل مربیوب بیه امنییت ماننید ماین تحول ناگهانی  پیشروی  یهاچالش  ،آمدهشیپ

نبییود توربییه یییادگیری  ،قابلیییت اطمینییان کییاربر ،های یییادگیری آنالییینبرنامییه

 
1 .Egielewa et al 

2  .Rahiem 

3 .Maatuk et al 

4 .Aljawarneh 
5 .Lara et al 

6 .Lizcano et al 
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از فنیاوری اطالعیات و   مورداستفاده(، دانش ناکافی در  2020،  1)گاوتام  رهچهبهچهره

 زکیانولی  ;2020کاران  الرا و هم  ;2020)الواورنه،    ارتباطات و توسعه محتوای ضعیف

یییادگیری بییارور در آمییوزش  وجییود دارد کییه موجییب تضییعیف (2020و همکییاران 

ملیی بیرای گسیترده و ی هیاتالش(. 2021میاتو  و همکیاران،)  شودمیالکترونیکی  

اسییتفاده از فنییاوری در حمایییت از آمییوزش از راه دور و آمییوزش آنالییین در طییول 

بیمیاری  حیالنیباا(. 16:2020علیی،) اسیتتکامل سیریع  در 19- دیکوو گیریهمه

 مؤسسیاتبیرای جهیان اسیت و  سیابقهیب «فیو  شیو »  کیی  19-د  کووی  ریگهمه

-د کوویی گیریدر طیول همیه تیفیباکیری دگآموزش عالی باید به ارائه آموزش و یا

چگونه آموزش دهیم، چه چیزی آموزش دهییم، محییط آموزشیی و »با تمرکز بر  19

(. واضح اسیت در 3:2021)فیلیپس،  ادامه دهند«  یالت آموزشپیامدهای آن برای عد

های روبیرو هسیتیم، جامعیه بیه سیسیتم ینیبشیپرقابیلیغای شرایطی که با آینیده

اسیتفاده از   نکیهیباوجودا  (.17:2020)علیی،  یر و مقیاوم نییاز داردذپافعطآموزشی ان

ال  و نیوآور را تواند توسعه یک سیاست آموزشیی خیفناوری اطالعات و ارتباطات می

های پذیریوییروس کرونیا آسییب ،(2020 2)آلتاواتی و همکاران   تشوی  و ترویج کند

دیگر هوییت است.   نموده  ارشکآموزشی در سراسر جهان آ  یهاستمیسجدیدی را در  

یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی ثابت قرار ندارد، بلکه از یک   ریتأثتحتها  انسان 

شییود. بسیییاری از نویسییندگان المللییی متییأثر میعرصییه بیندر  هویییت اجتمییاعی

الکترونیک جهیانی،   را در مفاهیمی چون ظهور دهکده  شدن یجهانهای اصلی  ویژگی

 شیدن رنگکمی، شردگی زمیان و مکیان، گسیترش جهیانی آگیاهف  ی،انقالب اطالعات

)بختییاری و شییخ   انیدعصیر سیایبرنتیک خالصیه کرده  مرزهای جغرافیایی و ظهور

هیای افراد به هنگام حضور در شبکه، کوله باری از دانش و توربیه (.81:1399 ابایی،ب

اطالعیات و  ریأثتیتحت، حیالنیدرعآورند و فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه می

در روابط و مناسیبات  یشیبازاندای برای زمینهکه  گیرندهای درون آن قرار میتعامل

 .(77:1399)بختیاری و شییخ بابیایی،  راهم کرده استاجتماعی و آموزشی ف  علمی و

 مناسیب،های  شایسیتگیو    هیامهارتکسب    ،این بحران برای مواجه شدن و مدیریت  

 
1 .Gautam 

2 .Altawaty et al 
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 نیاست؛ بنابراالزم و ضروری و توسعه محیط یادگیری    ر ندیتودبرای  مثبت    نگرش

دانشیوویان، مدرسیان و  برای گسترش بیشتر یادگیری الکترونیکی، در  و ارزییابی  

موفقیت نسبت بیه ایین فنیاوری  کنندهینیبشیپعنوان یکی از عوامل آمادگی آنها به

 یهیایریگهتو جتحلییل باورهیا    من وربه(.  1،2020)وی وپ چو  حائز اهمیت است

( و گذاران اسییتیس و ان ریمدرسییان، میید در نقییش) یعلمئییتیه یاعضییا یفکییر

هییای بررسییی چالشو اهییداف آمییوزش عییالی و هم نییین  تیییمأموردانشییوویان در 

، تمرکیز و هیدف محیط تکنولوژی آموزشییهای یادگیری مبتنی بر  فعالیت  پیشروی

ییادگیری   محییط  ودجیوم  و  مطلیوب  وضیع  مقایسیهشناسی و  مطالعه حاضر به گونه

دانشگاه فرهنگیان شیهر   دیدگاه دانشوویان و اساتیدتکنولوژی آموزشی از    مبتنی بر

 بیه محییط این تحلیل و بررسی بر عالوه تا .است 19-د کووی گیرییزد در طول همه

اهمیت  و  پرداخته  محیط  این  در  درگیر  دانشوویان   و  اساتید  ن رات  تطبی   و  مقایسه

  .را نشان دهد الکترونیکیمحیط یادگیری  در درگیر یانانس وینیر و نگرش

 پژوهش روش. 2-1

انوام شده است. روش مطالعیه  2و روش مطالعه موردی یفیک کردیروپژوهش حاضر، 

؛ بنیابراین، بیرای پاسیخگویی بیه رودیمکار  ه  موردی برای بررسی رفتارهای جدید ب

  وقایع، پژوهشیگر   و عمیقیهده دمانند چرا و چگونه مناسب است. مشا  ییهاسؤال

ررسی را مطالعه کیرده، آنهیا را متعددی از پدیده مورد ب  یهاجنبهتا    سازدیمرا قادر  

 ینیدهایفرادر ایین راسیتا، محقی  تیالش کیرده اسیت   .(2001میایر،)  کنیدبررسی  

ها کشیف کنید و از نگیاه سیوژه  محییط ییادگیری الکترونیکییتأثیرگذار را در بستر  

د بررسیی محیدود نسیازد. از ها و واحدهای مورمحض دادهتوضیح  ه  را بتحقی  خود  

بییرای  افتهیسییاختارمهینگیری غیرتصییادفی، هدفمنیید و ابییزار مصییاحبه روش نمونییه

 درگیر در محییط دانشوویان  و اساتید پژوهش  جامعهها استفاده شد.  آوری دادهجمع

نفیر از  20و  اساتید زا رفن 10 ،در پژوهش کنندگان شرکتبودند.    تکنولوژی  یادگیری

متخصی  در   4  مصاحبه توسط  سؤاالتروایی    .بودند  یزد  فرهنگیان   دانشگاه  دانشوو

 هیر بیا مصیاحبه میدت.  شید  دییتأدرسی    یزیربرنامهمتخص     3حوزه تکنولوژی و  

 
1 .Wei, & Chou  
2. case study 
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 اشباع به  رسیدن   تا  هاداده  یآورجمع  کار  .کشید  طول  دقیقه  50  حدود  کنندهشرکت

با  محوری و باز کدگذاری مرحله دو در  هاداده  گذاریدک  کار  سپس.  شد  دنبال  ن ری

کیدهای محیوری اسیتخراج هم نیین  .شد انوام MAXQDA  افزارنرماستفاده از  

 دهیاعتبیار  حوزه تکنولوژی  ان و متخصص  یدرس  یزیربرنامه  متخص   6شده توسط  

 .ندشد

 پژوهش هاییافته. 2

وژی نتیایج مختلفیی را تکنولی  گیربررسی دیدگاه اساتید و دانشوویان در محیط یاد

مثبیت دانشیوویان  کامالًه یکی از پیامدهای مهم آن دیدگاه و نگرش ک  دادیمنشان  

، پییس از انوییام رونیییازامحتاطانییه اسییاتید نسییبت بییه اییین محیییط بییود.  دیییدگاهو 

های حاصل از ایین ها و پایان مرحله کدگذاری، یافتهبندی دادهو طبقه  لیوتحل هیتوز

 شیدهیآورجمع  یهیادادهمفهوم اسیتخراج شیده از    23وم که  مفه  59ل  ش حوپژوه

توسیط  شیدهیآورجمع یهیادادهمفهیوم اسیتخراج شیده از  36توسط دانشوویان و 

 بررسیی مصیاحبه در سؤال هر به پاسخ باز، کدگذاری انوام اساتید کدگذاری شد. در

معنیادار پیس  یندبطبقه)زنده( هنگامی متوقف شد که: الف( یک  کدگذاری باز .شد

 هیایژگیوحاصیل شید، ب( خیرده مقیوالت و   هامصاحبهره رونوشت  از بررسی چندبا

یافیت  هامصیاحبهاطالعات میرتبط و جدییدی از رونوشیت  تکراری شده بودند، و ج(

؛ موجیود منطبی  بیود یبندطبقهبا    شدیم، حتی اگر اطالعات جدیدی پیدا  شدینم

 3کد محیوری تعرییف شید کیه   مقوله  7ده  تخراج شاسباز    کدهای  بهباتوجه  نیبنابرا

حاصیله  یهادادهمقوله از   4دانشوویان و    یهادادهمقوله از مفاهیم استخراج شده از  

و دو  دییدگاه و پیذیرش دانشیوویان() از مصاحبه اساتید استخراج و در جداول ییک

 است. شدهدادهشید( نما)دیدگاه و پذیرش اساتی

 مبتنی بر تکنولوژی آموزشی  ادگیری ی یهاطیمح بهن . نگرش دانشجویا2-1

 یطوربیهبود،   یزشیمثبت و انگ  یتکنولوژ  یریادگی  یهاطیمحبه    ان ینگرش دانشوو

کمیک  یل یتحص شرفتیدر جهت پ نیا  اتیو خصوص  هایژگیوباور هستند که    نیبر ا

 رشپیذی  دییدگاه و  دهندهنشان   1جدول شماره    .کندیم  رندهیادگیبه    یتوجه  ان یشا

 .استیادگیری تکنولوژی    یهاطیمحویان نسبت به دانشو
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ی توسط فیک   یهادادهاز    استخراج شده  یمحور  و  باز  یکدها:1جدول شماره  

 دانشجویان

 ردیف باز  یکدها محوری یکدها

 

 

 تعامییلپویییایی و 

هوشیییییمندانه در 

 یادگیری  محیط

 مشارکت و همفکری

 یادگیری جذاب

 ییردر یادگ یریپذانعطافپویایی و  

 : ن م ذهنی بهترترکیب دانش و عمل

 کاربردی و منطقی یهاحلراهارائه  

 ملموس کردن توارب یادگیری
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افییییییییییییزایش 

 یهایسیییییتگیشا

و  ، انتقییادیفکییری

 یادگیرنده رفتار

 هاجو و عبور از چالشوجست

 نه تقلید  یپردازدهیا

 در فرد یریپذسکیرافزایش  

 ادگیرندهی در جرئتایی و افزایش توان

شیناخت دقیی  مسیئله و انتخیاب بهتیرین گزینیه از بیین 

 متفاوت یهانهیگز

 بهتر یهایریادگیایواد فرصت برای 

 حل مسئله یهامهارت

 بهتر  و استداللرفتار منطقی تر 

 ترمنسومو  تر یدق  یهاواکنش

 هاحلراهتفاوت در عمل و تنوع در 

 تربه های، ایدهترعیسر  العملعکس

 خورد با مسائلیی برناتوا
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کارکردهای   یارتقا

 شناختی

 تفکر خال ، مولد و انتقادی

 سطح عملکرد مغز یارتقا

 نیآفریشگفتذهن پویا و 

 ایواد انگیزه و اشتیا  در یادگیری

 ایواد ساختاری من م و هدفمند در ذهن
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  :یادگیری یطمحه در ندانهوشم تعاملپویایی و  -1

پویایی و هوشمندانگی ایین  بیان کنند، تواندیممورد  6 ،دانشوویان  دگاهیبر اساس د

دانید یادگیرنده می بیان داشت: (01)شماره  کنندهشرکت مثالعنوان به. باشدمحیط 

 ، یا با افرادی متخص اندداشتهبا کسانی که مشکالتی مانند او    یراحتبهتواند  که می

 شیماره  کنندهشیرکتورت کند و از آنان کمک بخواهید.  ورد ن رش مشم  در موضوع

و  ریپیذانعطافبیان کرد: محیط یادگیری تکنولوژی باعث   گونهنیان ر خود را   (08)

بیه طیور مثیال بیرای تیدریس فارسیی از کتیاب گوییا و   شیودیمپویایی یادگیرنیده  

و توربیه  شودیمدید آشنا  ج  با شرایطانیمیشنی استفاده شود، یادگیرنده    یهابرنامه

 فعیال  انسیان   آنهیا  رفیع  یبیرا  کیه  هسیتند  یاگونهبه  یهاچالش  کالً  کند.کسب می

 یهیاروش و اطالعیات بیا نتیوان  کیه دییآیم شیپ  یزمان  عموماً  هاچالش  و  شوندیم

 یهیاروش از اسیتفاده  و  یقبلی  اطالعیات  بیا  دییبا  نوایا  در  کرد  رفع  را  ازهاین  موجود

 یسیازمتناسب هیاروش با توان یم  را  هاچالش  گونهنیا  .زد  یداعاتبا  به  دست  مختلف

اذعیان  (016) کد شوندهمصاحبه  .شودیم  تیخالق  که منور به  کرد  حل  را  آن   و  کرد

در وقیت و  ییجوصیرفهاستفاده از تکنولوژی در یادگیری از ییک سیو باعیث داشت،  

 بیرآن عالوه. دیینمایم رتملمیوسهزینه شده و از سیویی دیگیر تویارب ییادگیری را 

مناسب برای بروز خالقیت را فیراهم  یانهیزمایواد ساختاری من م در ذهن   خاطربه

در   حتمیاًدیگیر الزم نیسیت    هاهیفرضیبرای آزمایش کردن بسیاری از    مثالً.  آوردیم

 میوردآنهیا را در آزمایشیگاه مویازی    تیوان یمرا آزمایش نمود و    هاآن محیط واقعی  

  .دادارقریش  آزما

   :رندهیادگ یو رفتار  ، انتقادییفکر   یهایستگیشا  شیافزا  -2

در این محیط یادگیری منور به   را بیان کردند که    یمورد   کنندهشرکتدانشوویان  

معتقید بیود، خالقییت و  (05)کد  مثالً. شودیم و رفتار یفکر یهایستگیشا  شیافزا

ه فیرد از تکنولیوژی اسیتفاد وهو شیی نوآوری در محیط تکنولوژی بستگی به عملکیرد

جدیید خیود نییز بیه   یهادهییامختلیف و    یهیاحلراه  با مشاهده  تواندیمدارد. فرد  

 یهیاحلراهبیه دنبیال  دائمیاًجدید بپردازد و یا اینکیه   یهادهیایا ایواد    تکمیل آنها

اظهیار داشیت، تکنولیوژی ( 011)آماده باشد و به خود زحمت تفکیر ندهید. ییا کید  



                 81    میررحیمی  السادات   مهدیه   /  ...   یادگیری  محیط   موجود   وضع  مقایسه   و  شناسی سنخ 

که ممکن است فرد را خیلی سریع با شرایط خاصیی  کندیمایواد    وعی راتنیط مشرا

 د سریع را کسب کند.فرد توانایی بازخور  شودیمروبرو کند که این موجب  

 :کارکردهای شناختی  یارتقا -3

بیان  گونهنیارا  (04و    018)  اظهارات کد  توان یم  ،شناختی  در راستای ارتقا کارکرد 

 در جدییدی دهییپد هیر روز دارند سروکار یتکنولوژ با که یدرااف نکهیا علت  به  کرد،

 اسیت شیده باعیث باشیند راتیییتغ نیا با منطب  دیبا افراد و دهدیم رخ عرصه  نیا

 یتیرخال  ذهین ویهینت  در  و  رندیبگ  کار  به  را  اندآموخته  که  مختلف  یهاروش  تمام

 امیا سیتین انکیاربلقا یفیرد یهیاتفاوت  نقشهم نین،    .دارند  گرید  افراد  به  نسبت

 بیه  نسیبت  دهید  قیرار  فرد  اریاخت  در  یانتزاع  صورتبه  را  مطالب  صرفاً  اگر  یتکنولوژ

 یذهن ن م وادیا در یکمتر ییتوانا باشد یعمل  و ینیع صورتبه  اطالعات  که  یحالت

 ارییاخت در یعملی  صورتبه  اگر  دانش  که  گفت  توان یم  و  دارد  اطالعات  یبندطبقه  و

 را امکیان  نیا یتکنولوژ اگر حال ،دهدیم رخ شتریب و بهتر یذهن م ن  ردیگ  قرار  فرد

 کیل دراذعیان داشیت، ( 07) کد کنندهشرکت. است موف  نهیزم نیا در باشد  داشته

 بیا کیه یکسی معمیوالً و  شیودیم  مغیز  عملکیرد  سیطح  ارتقیا  باعث  مطالب  یریادگی

 نییهیزم و دارد رقییرا اطالعییات معییر  در شییتریب دارد، یشییتریب ارتبییاب یتکنولییوژ

 انسیان  ارییاخت در یشیتریب اطالعات و هاروش  یوقت  و  است  اتریمه  او  یبرا  یریادگی

 ،کنید یپردازدهییا و بسیازد  نیو  یحل   راه  هاروش  بیترک  با  بتواند  نکهیا  احتمال  باشد

 .است شتریب

 یتکنولوژ یر یادگ ی یهاطیمحبه   دی. نگرش اسات2-2

یین محییط ا  هافرصتی که جنبه تهدیدها و  ونیردیدگاه اساتید بیشتر توجه به بعد ب

هر دو جنبه مثبت و منفی  ایین به  کهیطوربه ردیگیبرمبرای یادگیرنده  را دارد در 

محیییط یییادگیری اشییاره و عملکییرد و رفتییار محتاطانییه را نسییبت بییه اییین محیییط 

نسییبت بییه  اسییاتیددیییدگاه و پییذیرش  دهندهنشییان  2جییدول شییماره  .پسییندندیم

 .استژی  یادگیری تکنولو یاهطیمح
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ی فتت یک   یهتتادادهاز    استتتخراج شتتده  یمحور  و  باز  یکدها  :2جدول شماره  

 توسط اساتید

 ردیف کدهای باز  کدهای محوری

شمشییییر دو لبیییه 

 محیط تکنولوژی

 موجود یهاحلراهاز بین  حلراهانتخاب بهترین  

 ساختارمندی ذهن یادگیرنده

 یاثربخشافزایش کارایی و 

 نتقال اطالعاتا تربیش  سرعت

 استقالل در یادگیری

 کیفیت باالترو  سریع بازخوردها

 در کارانسوام  

کاهش انگیزه در راستای عادت کردن یادگیرنیده بیه 

 تکنولوژی  یهاطیمح

 گانهپنجتمام حواس  رکردنیدرگمشارکت فعال و 

 پرورش یادگیرنده ماشینی و دیویتالی

 یادگیری یهافرصتایواد  

 سئله و ایواد ن م خطی و تقلیدیم ان حلکاهش تو

 دسترسی به منابع اطالعاتی
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13 

نزولییی  - یصییعود

محییط های  چالش

 تکنولوژی

 افزارهانرمدر  یریرپذییتغسرعت  

 تکنولوژی یهادهیپدمرتبط بودن 

 یمراتبسلسلهتفکر سیستمی و 

 هاچالشابزار کمکی در مواجه با استفاده از 

یکنواخت بیودن سیاختار ذهنیی بیر محییط و    یطخ

 تکنولوژی

 دهندهشتابهای  واکنش

 تطبی  و ساماندهی زندگی فرد با تکنولوژی
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باورهییای ذهنییی، 

فرصییت  -د تهدییی

نسیبت بیه محیییط 

 تکنولوژی

   خل  نوآوری

 خالقیت مساوی با مرگ  تکنولوژیاز دائم  استفاده  

 کاهش پویایی و استدالل ذهنی

 ویت ذهن تق

 پیشرفت  سکوی

 خود یهادادهاتکا کامل به 
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افزایش شایسیتگی 

 یهاتیصییییالحو 

 فکری

 

 تفاوت در عملکردهای یادگیرنده

 پایین یریپذسکیر

 ایواد نگاه انتقادی و جامع در یادگیرنده

 یادگیرندهدر و جسارت  یورزجرئتافزایش  

 کاویافزایش کنو

 باال یریپذسکیر

 مشکالت پذیرش

 نفساعتمادبهافزایش  

 افزایش رفتار منطقی در یادگیرنده

 تفاده بهینه و باکیفیت از زماناس
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 : یتکنولوژ طیدو لبه مح  ر یشمش -1

اذعان داشت کیه نگیاه یادگیرنیده درگییر بیا  (002)  کد  شوندهمصاحبهدر این راستا  

ییا چالشیی  زییهیر چو بیه  اسیتفییدبک  سیستماتیک و مبتنی به اساساًتکنولوژی  

. اسییت وخطییاآزمون کییه تییا حییدودی تییابع  کنییدیمیییک سیسییتم نگییاه  عنوان بییه

 یریپذسکیرمحیط تکنولوژی    رسدیم( معتقد بود، به ن ر  005کد )  شوندهمصاحبه

. آوردیمیبیار  یتیالیویو دیادگیرنیده را ماشیینی  و غالبیاً دهدیمکاهش   شدتبهرا  

اینکییه اسییتفاده از  بییهباتوجهاذعییان داشییت،  (008) کیید شییوندههبمصاح کییهیدرحال

 یریکارگبیه  منور به شکست یا موفقیت بشیود انتخیاب و  یریادگیدر     هایتکنولوژ

تغیییر در ابتیدا   هرگونیهبیا    هاانسیان ت است. هم نیین  أتکنولوژی خود نیازمند جر

مین میوارد نشیان هو    شودیمن م کنونی    خوردن همبهچون باعث    کنندیممخالفت  

 .استیادگیرنده   یریپذسکیراز 
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 :یتکنولوژ طیمح یهاچالش ینزول  -  یصعود -2

از اوقیات زنیدگی   یادگیرنده در این محییط  ،داردیماذعان    (004)  کد  کنندهشرکت 

دگیری بهتیر و ییا یهافرصیت.  کندیمبرداری  بهتری بهره  تیفیباکبهینه و    صورتبه

امیا  آوردیمیبیه ارمغیان  کنندهاستفادهمختلف را برای   یاهمکان بیشتر و در زمان و  

استفاده نشیود فکیر را جمیود کیرده و تیوان حیل    یدرستبهامروز اگر    یهایتکنولوژ

و فرد را خواننده صرف آن ه آنها دیکتیه  رندیگیماز فردی    مدتیطوالنمسائل را در  

ساختار   رسدیمبه ن ر  ،  ندکیم( بیان  006)  کد  کنندهمصاحبه  .آوردیم، بار  کنندیم

 کنواخیتیو  یخطی یاتاانیدازه کندیم وادیا رندهیادگیدر ذهن   یکه تکنولوژ  یذهن

( بییان 009) . در مقابیل کیدشیودیمو تفاوت در عمل منور  یبوده و کمتر به نوآور

مقصید خیاس سیو   هیدف و یسیوبه را  رنیدهیادگی  و عمیلذهن    یتکنولوژداشت،  

کیرده  یرا ط  یخاص  یهاگام  دیکه با  دهدیم  یمراتبسلسه  من   کیبه آن    و  دهدیم

 .ابدیدست  ییتا به هدف نها

 :یتکنولوژ طیفرصت نسبت به مح -د یتهد ،یذهن  یباورها -3

برای یک یادگیرنده درگییر   هاچالش( معتقد است،  003)  شماره  شوندهمصاحبهن ر   

در آمیوزش   توانیدیمت و  سیخالقانیه ا  یهادهیابرای ایواد    ییهافرصتبا تکنولوژی  

. عقییده بسیار موف  عمیل کنید بیه نسیبت بیا ییک فیرد غییر آشینا بیا تکنولیوژی

اگیر  مثالً، کندیمه استفاده از تکنولوژی ( یادگیرنده که عادت ب0010)  کنندهشرکت

ج شیود، روزی این تکنولوژی به هر دلیلی حتیی بیرای  دقیایقی از دسیترس او خیار

یییک تکنولییوژی راه را بییرای خلیی   وجودآمییدن به یخواهیید شیید از طرفیی مستأصییل

 . کندیمدیگر هموار    یهاحرفهو دیگر در صنایع   یهاینوآور

 :یفکر  یهاتیصالحو  یستگیشا  شیافزا -4

 یهاتیصالحاساتید بر این باور هستند که این محیط منور به افزایش شایستگی و  

معتقید اسیت کیه   (001)  شیوندهمصاحبه، در ایین راسیتا  شیودیمفکری یادگیرنده  

یادگیرنده بدون اسیترس و بیا آرامیش مشیکل  شودیمیادگیری در این محیط باعث 

در فرد در جهت مواجیه شیدن  یقلب و  قعیخود را حل خواهد کرد و یک اطمینان وا

بیا شیخ  آشینا    بییان کیرد  (007)  کید  کنندهشیرکت.  کنیدیمبا مشکالت ایویاد  

اسییت و تییک عامییل  ترمنسییوم یذهنیی یادر مواجهییه بییا مشییکالت دار یتکنولییوژ
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لحیا   و بیه کنیدیمرا تصیور  یواحد علل متعدد  دةیپد  کی  یبرا  یعنی  شدیاندینم

 یکییزیف یهیاتیفعالاز  یبرخی نیهیممکین اسیت در زم  هرچندتر است    یقو  یذهن

 باشد.  ترفیضع

 لوژی آموزشیاز محیط یادگیری مبتنی بر تکنو نفعانیذ. پذیرش  3-3

نیکی ضرورت جامعه اطالعاتی و یکی از شیرایط اصیلی بیرای تحقی  ویادگیری الکتر

 ایین در .اسیتو آگیاهی(  توسعه مبتنی بر دانیایی) کشور هدف برنامه چهارم توسعه

مناسب به افیزایش  پاسخگویی  من وربهاجازه داده شده است که    هادانشگاهبرنامه به  

برابیر  یهافرصیتی بیه سیآموزش عالی از ییک سیو و دستر  ن امبهتقاضا برای ورود  

یی از سیوی دیگیر، بیه رویکیرد ییادگیری جمعیت دانشوو  آموزشی و ارتقای پوشش

توجیه خاصیی  هادانشیگاهآموزش عیالی و  یهامؤسسه آموزشالکترونیکی در فرایند 

ونیکیی . همگام با توسعه ییادگیری الکتر(324:1400ثانی و همکاران،نارنوی)  نمایند

 19-د  کوویگیری  در دوران همه  ژهیوبهی  سات آموزش عالسها و مؤدر سطح دانشگاه

پذیرش عوامل اصلی آموزش و یادگیری در محیط یادگیری مبتنی نگرش و    توجه به

نتایج حاصیل توجه به    جهتنیازا.  استبر تکنولوژی آموزشی حائز اهمیت و ضروری  

اتید و سیاز نگیرش و پیذیرش ا تأمیلقابلو    از پژوهش حاضر که بییانگر نکیات مهیم

 هیایمحیط کیفییت و اثربخشیی  یارتقیات بهبیود و  جهیتواند  می  ،استدانشوویان  

الگیوی مفهیومی   تأثیرگذار و سیودمند باشید.  تکنولوژی آموزشی  مبتنی بریادگیری  

پذیرش محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشیی توسیط اسیاتید و دانشیوویان 

  .است شدهدادهنشان زیر   در 1شکل  در   ر محیط آموزشیدرگیر د
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  آموزشی از  محیط نفعانیذمفهومی پذیرش  : الگوی1شکل شماره 

 آموزشی  تکنولوژی یادگیری مبتنی بر 

 

 یر یگ جهینتبحث و . 3

های جدیید، هنگام تدوین روش  اساتید و دانشوویان ،  19-کووید    گیریدوره همهدر  

موبیور   ی الکترونیکیردر محیط یادگی  آموزش و یادگیری  و مرتبط با  صرفهبهمقرون 

که خواستار تعامیل و همکیاری بیشیتر در ییادگیری   هستند  ییهاچالشمواجه با  به  

های ییادگیری و نیوآوری د و این امر بستری بیرای خلی  فرصیتنشوالکترونیکی می

بر فزونی  های یادگیری الکترونیکی اهمیت روزامحیط  طراحی اثربخش.  کندایواد می

در  و پییذیرش محیییط یییادگیری  نی؛ بنییابراگان دارددموفقیییت یادگیرنیی نگییرش و

ایین در   شیود.نگاه اساتید و دانشوویان حائز اهمیت و مهم قلمداد میالکترونیکی از  

سیی کیفیی نگیرش و پیذیرش محییط اشنگیری از روشتا با بهره  مطالعه تالش شد

ه اییدگاه اسیاتید و دانشیوویان دانشیگیادگیری مبتنی بیر تکنولیوژی آموزشیی از د
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این پژوهش از طری  رویکیرد کیفیی و روش   یهادادهفرهنگیان یزد شناسایی شود.  

از طریی  روش  هیادادهو اسیتخراج  افتهیسیاختارمهینمطالعه مورد با ابیزار مصیاحبه 

 گیری در این پژوهش هدفمند و. نمونهاندشده  لیوتحل هیتوز  یبندمقولهکدگذاری و  

فعال  اساتید از نفر  10  و  دانشوویان   از  نفر  20ع  واز نوع معیاری بوده است و در موم

 بیر اسیاسانید.  شیرکت نموده  یزد  فرهنگیان   دانشگاه  در زمینه یادگیری الکترونیکی

ها و سیکوی ارتقای شایسیتگیدر  و پذیرش دانشوویان در بعد ،  های پژوهشیافته

ه دبیو مفهیوم 23و   مؤلفیه  3میوع  شیامل  که در مو  یکنش ورزپیشرفت با رویکرد  

محتاطانیه و سیازگار بیا در  و پذیرش اساتید در بعد است، شناسایی شد. هم نین 

، شناسیایی بود مفهوم 36مؤلفه و  4که شامل   کارانهمحاف هو رویکرد    شرایط ناپایدار

میل تعاالیف( پوییایی و مشیتمل از:  ،دیدگاه دانشوویان  از ها مؤلفه  و نشان داده شد.

، فکییری یهایسییتگیشاافییزایش ؛ ب( لکترونیکییایییادگیری محیییط  هوشیمندانه در

: شیامل، دیدگاه اساتیداز  و    ؛شناختی  کارکردة  یارتقا؛ پ(  و رفتار یادگیرنده  انتقادی

 طیمحی یهیاچالش ینزولی - یب( صیعود ؛یتکنولیوژ طیدو لبیه محی  ریشمشالف(  

؛ و ج( یتکنولیوژ طیبیه محیفرصیت نسیبت  -د یتهد ،یذهن یپ( باورها  ؛یتکنولوژ

اساتید و دانشیوویان   .شناسایی شده است  ؛یفکر  یهاتیصالحو    یستگیشا  شیافزا

 ضیروری در محییطها را ییک امیر  در این تحقی  توجه به این مقوله  کنندهمشارکت

اسیاتید و دانشیوویان در گاه و نگرش دتفاوت دی .قلمداد کردند  یادگیری الکترونیکی

 و نگیرش  بییانگر در ی  شیمبتنیی بیر تکنولیوژی آموز  رییدگهای ییامحیطزمینه  

های و اتخیاذ سیاسیت  تأمیلقابلکه    استدر این محیط      آموزشی  نفعان یذمتفاوت  

دانشیوویان وجیود  کیهیطوربه. اسیت آمیوزش عیالیهوشمندانه در ن ام    و  متفاوت

 در .نیدبییان کرد  یکینش ورز  بیا رویکیردپیشرفت    سکویچنین محیطی را عالی و  

و  محتاطانیه ینیبخیوشرونیکیی از دیید اسیاتید تپذیرش محیط یادگیری الک  مقابل

 ریبر تیأثاینکه    بهباتوجه  اساتید  .بود  کارانهمحاف هبا رویکرد  سازگار با شرایط ناپایدار  

 ،یادگیرنیده بیاور دارنید یفکیر یهاتیصیالحو  یسیتگیشا شیافیزااین محییط بیر 

متیذکر نییز    آن بر ییادگیری را  راتیتأثاین محیط و    پیشرویهای  تهدیدها و فرصت

 - یبسیتری فرهنگی، اسیتفاده محتاطانیهوضعیت مطلیوب از دیید اسیاتید  .  شوندمی

 محییط توانید ییکمی اسیت ییادگیری الکترونیکیی محییط از و هدفمنید  شارکتیم
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 یهاافتهیا نتایج حاصل از دیدگاه اساتید ب  رونیازا  .کندریزی  پایهرا  یادگیری سازنده  

هیای الکترونیکیی بیا اگر فعالیت در دورهد، نکنیم( که بیان 2004) و همکاران  هول

های قوی جهیت مشارکت در آنها همراه شود، اساتید تماییل بیشیتری بییرای مشو 

انگیزش استاد، اهداف و ن ام  هم نین    .است  راستاهمپیذیرش آن خواهنید داشیت،  

 د بیایاسیات  رشیپیذدر و منابع کالبدی در راستای    های دانشگاه، فرهنگاستراتژی

اسییاتید بییا  کارانییهمحاف هرویکییرد  ؛(2017) همکییاران دالو، اوبوکییو و هییاهای یافتییه

توجیه بیه در  و عالقیه .  اسیتیکسان    (2022)  ایگلوا و همکاران   پژوهش  یهاافتهی

 شیوویان بیاگاه و نگیرش دان، پوییایی و تعامیل در دریافیت دییددانشوویان، نوآوری

دانشیوویان از مثبیت نگیرش  و    اسیت  راسیتامه  (2022)  و همکاران   ایگلوا  هاییافته

با مطالعات بالی  الکترونیکی ی و یادگیریآموزش  محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی

 یآمیوزش عیال کهییازآنوا .یکسان است (2019) اوپیمی و همکاران و   (2018)  و لیو

میه هتحیول در  منشیأاثرگذار و   یتوسعه انسان  یتباطات برااطالعات و ار  یو فن آور

 ،آن یه بییان شید  توجیه بیهو    (1400و همکیاران،  یلییاب)  شودیکشورها محسوب م

از محیییط یییادگیری مبتنییی بییر تکنولییوژی  هییارویکردو  هییانگرشدر  پییذیرش و 

 بییهباتوجهحاضییر  پییژوهشدر لیییکن اسییت.  جانبییههمهآموزشییی، نیازمنیید تحلیلییی 

بیا در آینیده توان میویان واساتید و دانش  دیدگاهو ابعاد شناسایی شده از    یهامؤلفه

آموزشیی کوچینیگ و توانمندسیازی کنشیگران   یهیادورههایی چون  برنامهبرگزاری  

 بهبود، جهت تیمی مشارکت  و    یادگیری آنالین در آموزش عالی  یهاطیمحی  آموزش

 .اساسی برداشت یهاگاماین ن ام  یبخشیتعالافزایش کیفیت و  

 

 نابعم
 .(1400)  ، محمییدعلیینیحسیی شاهالسادات؛ نارنوی ثییانی، فاطمییه؛    بابیلی، خدایار؛ مصطفوی، زین

  اعتباربخشیشناسایی عوامل و معیارهای »

اطالعتا  و  یفنتاورفصتلنامه . «نهادهای آموزش عییالی در محیییط یییادگیری الکترونیکییی

 .89-108ص ،  ،ماره دوم، ش، سال دوازدهمارتباطا  در علوم تربیتی

برنامییه درسییی در محیییط یییادگیری  یهییاچالش»(.  1399)  وشیینکربختیاری، رسول؛ شیخ بابایی،  

 ،وپرورشآموزشو  یتیعلوم ترب ،یشناس روان در  نینو یهاشرفتیپمجله  .  «الکترونیکی

 . 77-98ص   ،31سال سوم، شماره 
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های ارزشیابی ن ام شناسایی مؤلفه» (.1400) هحوازی، سمان   ؛فاطمه؛ پورکریمی، جواد  ثانی،نارنوی

، 2، شییماره  15، جلد  نشریه علمی فناوری آموزش.  «الکترونیکی در دانشگاه تهران  یادگیری
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