نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان
شماره  / 28پاییز 1401

سنخشناسی و مقایسه وضع موجود محیط یادگیری مبتنی بر
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چکیده
هدف پژوهش حاضر سنخشناسی و مقایسه وضعیت موجود محیطهای یادگیری مبتنیی بیر
تکنولوژی آموزشی در دوران همهگیر کووید  19-از دیدگاه اسیاتید و دانشیوویان :مطالعیه
موردی دانشگاه فرهنگیان یزد بود .پژوهش رویکرد کیفی ،روش مطالعه موردی است .ابیزار
پژوهش مصاحبه نیمهساختاریافته بود .نمونه جامعیه آمیاری بهصیورت هدفمنید  20نفیر از
دانشوویان عضو انومن فناوری اطالعات و  10نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان اسیتان ییزد
انتخاب شدند .دادههای حاصل از انوام مصاحبه در نرمافزار  MAXQDAکدگذاری (باز و
محوری) شد .کدهای باز شامل  23مفهوم از دادههای دانشوویان و  36مفهیوم از دادههیای
اساتید استخراج گردید .یافتههای حاصله از پژوهش شامل  7مقولۀ محوری اسیتخراج شیده
از کدهای باز ،شامل  3کد محوری برگرفتیه از دییدگاه دانشیوویان عبارتانید از :پوییایی و
تعامل هوشمندانه در محییط ییادگیری؛ افیزایش شایسیتگیهای فکیری ،انتقیادی و رفتیار
یادگیرنده؛ ارتقای کارکردة شناختی و  4مقوله ،از دیدگاه اسیاتید ،شمشییر دو لبیه محییط
تکنولوژی؛ صعودی  -نزولی چالشهای محیط تکنولوژی؛ باورهای ذهنی ،تهدیید  -فرصیت
نسبت به محیط تکنولوژی و افزایش شایستگی و صالحیتهیای فکیری ،شناسیایی شید .در
تأیید نهایی1401/06/09 :
 .1تاریخ وصول1400/08/10 :
 . 2دانشووی دکترای علوم تربیتی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،الزهرا تهران ،تهران ،ایران
m.mirrahimi@alzahra.ac.ir
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راستای مقایسه این دو دیدگاه از پیذیرش محییط ییادگیری مبتنیی بیر تکنولیوژی ،در
دانشوویان از محیط بهمثابه سکوی پیشرفت با رویکرد کنش ورزی بود درحالیکه پیذیرش
اساتید خوشبینی محتاطانه و سیازگار بیا شیرایط ناپاییدار بیا رویکیرد محاف هکارانیه در
میشود.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،آموزش عالی ،دانشگاه فرهنگیان ،کوویید  ،19-محییط
تکنولوژی.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
امروزه دسترسی فزاینده به فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات جدیید ) (ICTاز طریی
اتصال به اینترنت ،دسترسی به آموزش را از راه دور و بدون محدودیت مکیانی بیرای
جویندگان آموزش عالی آسانتر نموده است .بسیاری از مؤسسیات عیالی در سراسیر
جهان از یادگیری آنالین (آموزش الکترونیکی) بهعنوان راهی برای ارائیه فرصیتهای
آموزشی به دانشوویان آیندهنگر استقبال میکننید (ایگلیوا و همکیاران.)20:2022،1
شیوع بیماری ویروس کرونا در جوامع و تأثیراتی که بر حوزه تعلیموتربییت گذاشیته،
باعث احساس نیاز شدید مراکز آموزشی به اسیتفاده از رسیانههای فناورانیه آموزشیی
شده است (راحیم .)3:2020،2باتوجهبه دگرگونی و چالشهای پیشروی آمیوزش در
شیرایط همییهگیر کوویید  ،19-باییید بسیییاری از مفروضییات اساسییی در مییورد آن ییه
دربرگیرنده آموزش میشود را مودداً فرموله و ارزیابی کرد تا فناوریهای مبتنیی بیر
تکنولوژی در فرصتهای آموزشی باعث بهبود آموزش ،نوآوری و خالقیت برای افراد
و سازمانها شود (ماتو و همکیاران .)4:2021،3دارویین در سیال  ،1859در کتیاب
خود با عنوان «اصالت گونهها» آشکار میکند ،گونهها در طول زمان تغیییر میکننید
تا با محیط متناسب شوند و گونههایی که باقی میمانند ،همیشیه گونیههای قیویتر
نیستند ،بلکه آنهایی هستند که بیشتر و بهتر به تغیییرات پاسیخ میدهنید .ازایینرو
یک محیط آموزشی مبتنی بر تکنولوژی با فرایندهای مرتبط زیادی درگیر اسیت تیا
دادههای غنیی و کیاربردی بیه طیور میداوم در مؤسسیات آموزشیی تولیید و دانیش
سودمندی برای در بهتر یادگیرنده از فرایند یادگیری استخراج نمایید (الواورنیه،4
2020؛ الرا و همکاران2020 ،5؛ لیزکانو و همکاران )2020 ،6اما علیرغم فرصیتهای
پیشآمده ،چالشهای پیشروی این تحول ناگهانی ماننید مسیائل مربیوب بیه امنییت
برنامییههای یییادگیری آنالییین ،قابلیییت اطمینییان کییاربر ،نبییود توربییه یییادگیری

1 .Egielewa et al
2 .Rahiem
3 .Maatuk et al
4 .Aljawarneh
5 .Lara et al
6 .Lizcano et al
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چهرهبهچهره (گاوتام ،)2020 ،1دانش ناکافی در مورداستفاده از فنیاوری اطالعیات و
ارتباطات و توسعه محتوای ضعیف (الواورنه ;2020 ،الرا و همکاران  ;2020لیزکیانو
و همکییاران  )2020وجییود دارد کییه موجییب تضییعیف یییادگیری بییارور در آمییوزش
الکترونیکی میشود (میاتو و همکیاران .)2021،تالشهیای گسیترده و ملیی بیرای
اسییتفاده از فنییاوری در حمایییت از آمییوزش از راه دور و آمییوزش آنالییین در طییول
همهگیری کووید  19-در تکامل سیریع اسیت (علیی .)16:2020،بااینحیال بیمیاری
همهگیر کووید  19-ییک «فیو شیو » بیسیابقه بیرای جهیان اسیت و مؤسسیات
آموزش عالی باید به ارائه آموزش و یادگیری باکیفیت در طیول همیهگیری کوویید -
 19با تمرکز بر «چگونه آموزش دهیم ،چه چیزی آموزش دهییم ،محییط آموزشیی و
پیامدهای آن برای عدالت آموزشی» ادامه دهند (فیلیپس .)3:2021،واضح اسیت در
شرایطی که با آینیدهای غیرقابیلپیشبینی روبیرو هسیتیم ،جامعیه بیه سیسیتمهای
آموزشی انعطافپذیر و مقیاوم نییاز دارد (علیی .)17:2020،باوجوداینکیه اسیتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند توسعه یک سیاست آموزشیی خیال و نیوآور را
تشوی و ترویج کند (آلتاواتی و همکاران ،)2020 2وییروس کرونیا آسییبپذیریهای
جدیدی را در سیستمهای آموزشی در سراسر جهان آشکار نموده است .دیگر هوییت
انسانها تحتتأثیر یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی ثابت قرار ندارد ،بلکه از یک
هویییت اجتمییاعی در عرصییه بینالمللییی متییأثر میشییود .بسیییاری از نویسییندگان
ویژگیهای اصلی جهانیشدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیک جهیانی،
انقالب اطالعاتی ،فشردگی زمیان و مکیان ،گسیترش جهیانی آگیاهی ،کمرنگشیدن
مرزهای جغرافیایی و ظهور عصیر سیایبرنتیک خالصیه کردهانید (بختییاری و شییخ
بابایی .)81:1399 ،افراد به هنگام حضور در شبکه ،کوله باری از دانش و توربیههیای
فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه میآورند و درعینحیال ،تحتتیأثیر اطالعیات و
تعاملهای درون آن قرار میگیرند که زمینهای برای بازاندیشی در روابط و مناسیبات
علمی و اجتماعی و آموزشی فراهم کرده است (بختیاری و شییخ بابیایی.)77:1399،
برای مواجه شدن و مدیریت این بحران ،کسب مهارتهیا و شایسیتگیهای مناسیب،
1 .Gautam
2 .Altawaty et al
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نگرش مثبت برای تودیدن ر و توسعه محیط یادگیری الزم و ضروری است؛ بنابراین
برای گسترش بیشتر یادگیری الکترونیکی ،در و ارزییابی مدرسیان و دانشیوویان،
آمادگی آنها بهعنوان یکی از عوامل پیشبینیکننده موفقیت نسبت بیه ایین فنیاوری
حائز اهمیت است (وی وپ چو .)2020،1بهمن ور تحلییل باورهیا و جهتگیریهیای
فکییری اعضییای هیئییتعلمی (در نقییش مدرسییان ،مییدیران و سیاسییتگذاران) و
دانشییوویان در مأمورییت و اهییداف آمییوزش عییالی و هم نییین بررسییی چالشهییای
پیشروی فعالیتهای یادگیری مبتنی بر محیط تکنولوژی آموزشیی ،تمرکیز و هیدف
مطالعه حاضر به گونهشناسی و مقایسیه وضیع مطلیوب و موجیود محییط ییادگیری
مبتنی بر تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشوویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان شیهر
یزد در طول همهگیری کووید  19-است .تا عالوه بر بررسی و تحلیل این محییط بیه
مقایسه و تطبی ن رات اساتید و دانشوویان درگیر در این محیط پرداخته و اهمیت
و نگرش نیروی انسانی درگیر در محیط یادگیری الکترونیکی را نشان دهد.
 .2-1روش پژوهش
پژوهش حاضر ،رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی 2انوام شده است .روش مطالعیه
موردی برای بررسی رفتارهای جدید به کار میرود؛ بنیابراین ،بیرای پاسیخگویی بیه
سؤالهایی مانند چرا و چگونه مناسب است .مشاهده دقی و عمی وقایع ،پژوهشیگر
را قادر میسازد تا جنبههای متعددی از پدیده مورد بررسی را مطالعه کیرده ،آنهیا را
بررسی کنید (میایر .)2001،در ایین راسیتا ،محقی تیالش کیرده اسیت فراینیدهای
تأثیرگذار را در بستر محییط ییادگیری الکترونیکیی از نگیاه سیوژهها کشیف کنید و
تحقی خود را به توضیح محض دادهها و واحدهای مورد بررسیی محیدود نسیازد .از
روش نمونییهگیری غیرتصییادفی ،هدفمنیید و ابییزار مصییاحبه نیمهسییاختاریافته بییرای
جمعآوری دادهها استفاده شد .جامعه پژوهش اساتید و دانشوویان درگیر در محییط
یادگیری تکنولوژی بودند .شرکتکنندگان در پژوهش 10 ،نفر از اساتید و  20نفیر از
دانشوو دانشگاه فرهنگیان یزد بودند .روایی سؤاالت مصاحبه توسط  4متخصی در
حوزه تکنولوژی و  3متخص برنامهریزی درسی تأیید شید .میدت مصیاحبه بیا هیر
1 .Wei, & Chou
2. case study
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شرکتکننده حدود  50دقیقه طول کشید .کار جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع
ن ری دنبال شد .سپس کار کدگذاری دادهها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری با
استفاده از نرمافزار  MAXQDAانوام شد .هم نیین کیدهای محیوری اسیتخراج
شده توسط  6متخص برنامهریزی درسی و متخصصان حوزه تکنولوژی اعتبیاردهی
شدند.
 .2یافتههای پژوهش
بررسی دیدگاه اساتید و دانشوویان در محیط یادگیری تکنولوژی نتیایج مختلفیی را
نشان میداد که یکی از پیامدهای مهم آن دیدگاه و نگرش کامالً مثبیت دانشیوویان
و دیییدگاه محتاطانییه اسییاتید نسییبت بییه اییین محیییط بییود .ازایینرو ،پییس از انوییام
توزیهوتحلیل و طبقهبندی دادهها و پایان مرحله کدگذاری ،یافتههای حاصل از ایین
پژوهش حول  59مفهوم که  23مفهوم اسیتخراج شیده از دادههیای جمعآوریشیده
توسط دانشوویان و  36مفهیوم اسیتخراج شیده از دادههیای جمعآوریشیده توسیط
اساتید کدگذاری شد .در انوام کدگذاری باز ،پاسخ به هر سؤال در مصیاحبه بررسیی
شد .کدگذاری باز (زنده) هنگامی متوقف شد که :الف) یک طبقهبندی معنیادار پیس
از بررسی چندباره رونوشت مصاحبهها حاصیل شید ،ب) خیرده مقیوالت و ویژگیهیا
تکراری شده بودند ،و ج) اطالعات میرتبط و جدییدی از رونوشیت مصیاحبهها یافیت
نمیشد ،حتی اگر اطالعات جدیدی پیدا میشد با طبقهبندی موجیود منطبی بیود؛
بنابراین باتوجهبه کدهای باز استخراج شده  7مقوله کد محیوری تعرییف شید کیه 3
مقوله از مفاهیم استخراج شده از دادههای دانشوویان و  4مقوله از دادههای حاصیله
از مصاحبه اساتید استخراج و در جداول ییک (دییدگاه و پیذیرش دانشیوویان) و دو
(دیدگاه و پذیرش اساتید) نمایشدادهشده است.
 .1-2نگرش دانشجویان به محیطهای یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشی
نگرش دانشوویان به محیطهای یادگیری تکنولوژی مثبت و انگیزشی بود ،بیهطوری
بر این باور هستند که ویژگیها و خصوصیات این در جهت پیشرفت تحصیلی کمیک
شایان توجهی به یادگیرنده میکند .جدول شماره  1نشاندهنده دییدگاه و پیذیرش
دانشوویان نسبت به محیطهای یادگیری تکنولوژی است.

سنخ شناسی و مقایسه وضع موجود محیط یادگیری  / ...مهدیه السادات میررحیمی 79

جدول شماره :1کدهای باز و محوری استخراج شده از دادههای کیفی توسط
دانشجویان
ردیف

کدهای باز

کدهای محوری

1
2
3
4
5
6

مشارکت و همفکری
یادگیری جذاب
پویایی و انعطافپذیری در یادگیری
ترکیب دانش و عمل :ن م ذهنی بهتر
ارائه راهحلهای کاربردی و منطقی
ملموس کردن توارب یادگیری

1
2
3
4
5
6
7

جستوجو و عبور از چالشها
ایدهپردازی نه تقلید
افزایش ریسکپذیری در فرد
افزایش توانایی و جرئت در یادگیرنده
شیناخت دقیی مسیئله و انتخیاب بهتیرین گزینیه از بیین افییییییییییییزایش
شایسیییییتگیهای
گزینههای متفاوت
فکییری ،انتقییادی و
ایواد فرصت برای یادگیریهای بهتر

8
9
10
11
12

مهارتهای حل مسئله
رفتار منطقی تر و استدالل بهتر
واکنشهای دقی تر و منسومتر
تفاوت در عمل و تنوع در راهحلها
عکسالعمل سریعتر ،ایدههای بهتر
توانایی برخورد با مسائل

1
2
3
4
5

تفکر خال  ،مولد و انتقادی
ارتقای سطح عملکرد مغز
ذهن پویا و شگفتیآفرین
ایواد انگیزه و اشتیا در یادگیری
ایواد ساختاری من م و هدفمند در ذهن

پویییایی و تعامییل
هوشیییییمندانه در
محیط یادگیری

رفتار یادگیرنده

ارتقای کارکردهای
شناختی
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 -1پویایی و تعامل هوشمندانه در محیط یادگیری:
بر اساس دیدگاه دانشوویان 6 ،مورد میتواند بیان کنند ،پویایی و هوشمندانگی ایین
محیط باشد .بهعنوانمثال شرکتکننده شماره ( )01بیان داشت :یادگیرنده میدانید
که میتواند بهراحتی با کسانی که مشکالتی مانند او داشتهاند ،یا با افرادی متخص
در موضوع مورد ن رش مشورت کند و از آنان کمک بخواهید .شیرکتکننده شیماره
( )08ن ر خود را اینگونه بیان کرد :محیط یادگیری تکنولوژی باعث انعطافپیذیر و
پویایی یادگیرنیده میشیود بیه طیور مثیال بیرای تیدریس فارسیی از کتیاب گوییا و
برنامههای انیمیشنی استفاده شود ،یادگیرنده با شرایط جدید آشنا میشود و توربیه
کسب میکند .کالً چالشهای بهگونهای هسیتند کیه بیرای رفیع آنهیا انسیان فعیال
میشوند و چالشها عموماً زمانی پیش میآیید کیه نتیوان بیا اطالعیات و روشهیای
موجود نیازها را رفع کرد در اینوا بایید بیا اطالعیات قبلیی و اسیتفاده از روشهیای
مختلف دست به ابداعاتی زد .اینگونه چالشها را میتوان با روشهیا متناسبسیازی
کرد و آن را حل کرد که منور به خالقیت میشود .مصاحبهشونده کد ( )016اذعیان
داشت ،استفاده از تکنولوژی در یادگیری از ییک سیو باعیث صیرفهجویی در وقیت و
هزینه شده و از سیویی دیگیر تویارب ییادگیری را ملمیوستر مینمایید .عالوهبیرآن
بهخاطر ایواد ساختاری من م در ذهن زمینهای مناسب برای بروز خالقیت را فیراهم
میآورد .مثالً برای آزمایش کردن بسیاری از فرضییهها دیگیر الزم نیسیت حتمیاً در
محیط واقعی آنها را آزمایش نمود و میتیوان آنهیا را در آزمایشیگاه مویازی میورد
آزمایش قرارداد.
 -2افزایش شایستگیهای فکری ،انتقادی و رفتار یادگیرنده:
دانشوویان شرکتکننده موردی را بیان کردند که در این محیط یادگیری منور به
افزایش شایستگیهای فکری و رفتار میشود .مثالً کد ( )05معتقید بیود ،خالقییت و
نوآوری در محیط تکنولوژی بستگی به عملکیرد و شییوه اسیتفاده فیرد از تکنولیوژی
دارد .فرد میتواند با مشاهده راهحلهیای مختلیف و اییدههای جدیید خیود نییز بیه
تکمیل آنها یا ایواد ایدههای جدید بپردازد و یا اینکیه دائمیاً بیه دنبیال راهحلهیای
آماده باشد و به خود زحمت تفکیر ندهید .ییا کید ( )011اظهیار داشیت ،تکنولیوژی
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شرایط متنوعی را ایواد میکند که ممکن است فرد را خیلی سریع با شرایط خاصیی
روبرو کند که این موجب میشود فرد توانایی بازخورد سریع را کسب کند.
 -3ارتقای کارکردهای شناختی:
در راستای ارتقا کارکرد شناختی ،میتوان اظهارات کد ( 018و  )04را اینگونه بیان
کرد ،به علت اینکه افرادی که با تکنولوژی سروکار دارند هیر روز پدییده جدییدی در
این عرصه رخ میدهد و افراد باید منطب با این تغیییرات باشیند باعیث شیده اسیت
تمام روشهای مختلف که آموختهاند را به کار بگیرند و در نتیویه ذهین خال تیری
نسبت به افراد دیگر دارند .هم نین ،نقش تفاوتهیای فیردی قابلانکیار نیسیت امیا
تکنولوژی اگر صرفاً مطالب را بهصورت انتزاعی در اختیار فرد قیرار دهید نسیبت بیه
حالتی که اطالعات بهصورت عینی و عملی باشد توانایی کمتری در ایواد ن م ذهنی
و طبقهبندی اطالعات دارد و میتوان گفت که دانش اگر بهصورت عملیی در اختییار
فرد قرار گیرد ن م ذهنی بهتر و بیشتر رخ میدهد ،حال اگر تکنولوژی این امکیان را
داشته باشد در این زمینه موف است .شرکتکننده کد ( )07اذعیان داشیت ،در کیل
یادگیری مطالب باعث ارتقیا سیطح عملکیرد مغیز میشیود و معمیوالً کسیی کیه بیا
تکنولییوژی ارتبییاب بیشییتری دارد ،بیشییتر در معییر اطالعییات قییرار دارد و زمینییه
یادگیری برای او مهیاتر است و وقتی روشها و اطالعات بیشیتری در اختییار انسیان
باشد احتمال اینکه بتواند با ترکیب روشها راه حلی نیو بسیازد و اییدهپردازی کنید،
بیشتر است.
 .2-2نگرش اساتید به محیطهای یادگیری تکنولوژی
دیدگاه اساتید بیشتر توجه به بعد بیرونی که جنبه تهدیدها و فرصتها ایین محییط
برای یادگیرنده را دارد در برمیگیرد بهطوریکه به هر دو جنبه مثبت و منفی ایین
محیییط یییادگیری اشییاره و عملکییرد و رفتییار محتاطانییه را نسییبت بییه اییین محیییط
میپسییندند .جییدول شییماره  2نشییاندهنده دیییدگاه و پییذیرش اسییاتید نسییبت بییه
محیطهای یادگیری تکنولوژی است.
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جدول شماره  :2کدهای باز و محوری استتتخراج شتتده از دادههتتای کیفتی
توسط اساتید
ردیف

کدهای باز

کدهای محوری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

انتخاب بهترین راهحل از بین راهحلهای موجود
ساختارمندی ذهن یادگیرنده
افزایش کارایی و اثربخشی
سرعت بیشتر انتقال اطالعات
استقالل در یادگیری
بازخوردها سریع و کیفیت باالتر
شمشییییر دو لبیییه
انسوام در کار
کاهش انگیزه در راستای عادت کردن یادگیرنیده بیه محیط تکنولوژی
محیطهای تکنولوژی
مشارکت فعال و درگیرکردن تمام حواس پنجگانه
پرورش یادگیرنده ماشینی و دیویتالی
ایواد فرصتهای یادگیری
کاهش توان حل مسئله و ایواد ن م خطی و تقلیدی
دسترسی به منابع اطالعاتی

1
2
3
4
5
6
7

سرعت تغییرپذیری در نرمافزارها
مرتبط بودن پدیدههای تکنولوژی
تفکر سیستمی و سلسلهمراتبی
صییعودی  -نزولییی
استفاده از ابزار کمکی در مواجه با چالشها
چالشهای محییط
خطی و یکنواخت بیودن سیاختار ذهنیی بیر محییط
تکنولوژی
تکنولوژی
واکنشهای شتابدهنده
تطبی و ساماندهی زندگی فرد با تکنولوژی
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1
2
3
4
5
6

خل نوآوری
استفاده دائم از تکنولوژی مساوی با مرگ خالقیت
کاهش پویایی و استدالل ذهنی
تقویت ذهن
سکوی پیشرفت
اتکا کامل به دادههای خود

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تفاوت در عملکردهای یادگیرنده
ریسکپذیری پایین
ایواد نگاه انتقادی و جامع در یادگیرنده
افزایش جرئتورزی و جسارت در یادگیرنده
افزایش کنوکاوی
ریسکپذیری باال
پذیرش مشکالت
افزایش اعتمادبهنفس
افزایش رفتار منطقی در یادگیرنده
استفاده بهینه و باکیفیت از زمان

باورهییای ذهنییی،
تهدییید  -فرصییت
نسیبت بیه محیییط
تکنولوژی

افزایش شایسیتگی
و صییییالحیتهای
فکری

 -1شمشیر دو لبه محیط تکنولوژی:
در این راستا مصاحبهشونده کد ( )002اذعان داشت کیه نگیاه یادگیرنیده درگییر بیا
تکنولوژی اساساً سیستماتیک و مبتنی به فییدبک اسیت و بیه هیر چییز ییا چالشیی
بییهعنوان یییک سیسییتم نگییاه میکنیید کییه تییا حییدودی تییابع آزمونوخطییا اسییت.
مصاحبهشونده کد ( )005معتقد بود ،به ن ر میرسد محیط تکنولوژی ریسکپذیری
را بهشدت کاهش میدهد و غالبیاً یادگیرنیده را ماشیینی و دیویتیالی بیار مییآورد.
درحالیکییه مصاحبهشییونده کیید ( )008اذعییان داشییت ،باتوجهبییه اینکییه اسییتفاده از
تکنولوژیها در یادگیری منور به شکست یا موفقیت بشیود انتخیاب و بیهکارگیری
تکنولوژی خود نیازمند جرأت است .هم نیین انسیانها بیا هرگونیه تغیییر در ابتیدا
مخالفت میکنند چون باعث بههمخوردن ن م کنونی میشود و همین میوارد نشیان
از ریسکپذیری یادگیرنده است.
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 -2صعودی  -نزولی چالشهای محیط تکنولوژی:
شرکتکننده کد ( )004اذعان میدارد ،یادگیرنده در این محییط از اوقیات زنیدگی
بهصورت بهینه و باکیفیت بهتری بهرهبرداری میکند .فرصیتهای ییادگیری بهتیر و
بیشتر و در زمان و مکانهای مختلف را برای استفادهکننده بیه ارمغیان مییآورد امیا
تکنولوژیهای امروز اگر بهدرستی استفاده نشیود فکیر را جمیود کیرده و تیوان حیل
مسائل را در طوالنیمدت از فردی میگیرند و فرد را خواننده صرف آن ه آنها دیکتیه
میکنند ،بار میآورد .مصاحبهکننده کد ( )006بیان میکند ،به ن ر میرسد ساختار
ذهنی که تکنولوژی در ذهن یادگیرنده ایواد میکند تاانیدازهای خطیی و یکنواخیت
بوده و کمتر به نوآوری و تفاوت در عمل منور میشیود .در مقابیل کید ( )009بییان
داشت ،تکنولوژی ذهن و عمیل یادگیرنیده را بهسیوی هیدف و مقصید خیاس سیو
میدهد و به آن یک ن م سلسهمراتبی میدهد که باید گامهای خاصی را طی کیرده
تا به هدف نهایی دست یابد.
 -3باورهای ذهنی ،تهدید  -فرصت نسبت به محیط تکنولوژی:
ن ر مصاحبهشونده شماره ( )003معتقد است ،چالشها برای یک یادگیرنده درگییر
با تکنولوژی فرصتهایی برای ایواد ایدههای خالقانیه اسیت و میتوانید در آمیوزش
بسیار موف عمیل کنید بیه نسیبت بیا ییک فیرد غییر آشینا بیا تکنولیوژی .عقییده
شرکتکننده ( )0010یادگیرنده که عادت به استفاده از تکنولوژی میکند ،مثالً اگیر
روزی این تکنولوژی به هر دلیلی حتیی بیرای دقیایقی از دسیترس او خیارج شیود،
مستأصییل خواهیید شیید از طرف یی بهوجودآمییدن یییک تکنولییوژی راه را بییرای خل ی
نوآوریهای دیگر در صنایع و حرفههای دیگر هموار میکند.
-4افزایش شایستگی و صالحیتهای فکری:
اساتید بر این باور هستند که این محیط منور به افزایش شایستگی و صالحیتهای
فکری یادگیرنده میشیود ،در ایین راسیتا مصاحبهشیونده ( )001معتقید اسیت کیه
یادگیری در این محیط باعث میشود یادگیرنده بدون اسیترس و بیا آرامیش مشیکل
خود را حل خواهد کرد و یک اطمینان واقعی و قلبی در فرد در جهت مواجیه شیدن
با مشکالت ایویاد میکنید .شیرکتکننده کید ( )007بییان کیرد شیخ آشینا بیا
تکنولییوژی در مواجهییه بییا مشییکالت دارای ذهن یی منسییومتر اسییت و تییک عامییل
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نمیاندیشد یعنی برای یک پدیدة واحد علل متعددی را تصیور میکنید و بیه لحیا
ذهنی قوی تر است هرچند ممکین اسیت در زمینیه برخیی از فعالیتهیای فیزیکیی
ضعیفتر باشد.
 .3-3پذیرش ذینفعان از محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشی
یادگیری الکترونیکی ضرورت جامعه اطالعاتی و یکی از شیرایط اصیلی بیرای تحقی
هدف برنامه چهارم توسعه کشور (توسعه مبتنی بر دانیایی و آگیاهی) اسیت .در ایین
برنامه به دانشگاهها اجازه داده شده است که بهمن ور پاسخگویی مناسب به افیزایش
تقاضا برای ورود بهن ام آموزش عالی از ییک سیو و دسترسیی بیه فرصیتهای برابیر
آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشوویی از سیوی دیگیر ،بیه رویکیرد ییادگیری
الکترونیکی در فرایند آموزش مؤسسههای آموزش عیالی و دانشیگاهها توجیه خاصیی
نمایند (نارنویثانی و همکاران .)324:1400،همگام با توسعه ییادگیری الکترونیکیی
در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهویژه در دوران همهگیری کووید 19-
توجه به نگرش و پذیرش عوامل اصلی آموزش و یادگیری در محیط یادگیری مبتنی
بر تکنولوژی آموزشی حائز اهمیت و ضروری است .ازاینجهت توجه به نتایج حاصیل
از پژوهش حاضر که بییانگر نکیات مهیم و قابلتأمیل از نگیرش و پیذیرش اسیاتید و
دانشوویان است ،میتواند جهیت بهبیود و ارتقیای کیفییت و اثربخشیی محیطهیای
یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشی تأثیرگذار و سیودمند باشید .الگیوی مفهیومی
پذیرش محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشیی توسیط اسیاتید و دانشیوویان
درگیر در محیط آموزشی در شکل  1در زیر نشاندادهشده است.
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شکل شماره  :1الگوی مفهومی پذیرش ذینفعان آموزشی از محیط
یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشی
 .3بحث و نتیجهگیری
در دوره همهگیری کووید  ،19-اساتید و دانشوویان هنگام تدوین روشهای جدیید،
مقرونبهصرفه و مرتبط با آموزش و یادگیری در محیط یادگیری الکترونیکی موبیور
به مواجه با چالشهایی هستند که خواستار تعامیل و همکیاری بیشیتر در ییادگیری
الکترونیکی میشوند و این امر بستری بیرای خلی فرصیتهای ییادگیری و نیوآوری
ایواد میکند .طراحی اثربخش محیطهای یادگیری الکترونیکی اهمیت روزافزونی بر
نگییرش و موفقیییت یادگیرن یدگان دارد؛ بنییابراین در و پییذیرش محیییط یییادگیری
الکترونیکی از نگاه اساتید و دانشوویان حائز اهمیت و مهم قلمداد میشیود .در ایین
مطالعه تالش شد تا با بهرهگیری از روششناسیی کیفیی نگیرش و پیذیرش محییط
یادگیری مبتنی بیر تکنولیوژی آموزشیی از دییدگاه اسیاتید و دانشیوویان دانشیگاه
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فرهنگیان یزد شناسایی شود .دادههای این پژوهش از طری رویکیرد کیفیی و روش
مطالعه مورد با ابیزار مصیاحبه نیمهسیاختاریافته اسیتخراج و دادههیا از طریی روش
کدگذاری و مقولهبندی توزیهوتحلیل شدهاند .نمونهگیری در این پژوهش هدفمند و
از نوع معیاری بوده است و در موموع  20نفر از دانشوویان و  10نفر از اساتید فعال
در زمینه یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان یزد شیرکت نمودهانید .بیر اسیاس
یافتههای پژوهش ،در و پذیرش دانشوویان در بعد ارتقای شایسیتگیها و سیکوی
پیشرفت با رویکرد کنش ورزی که در مومیوع شیامل  3مؤلفیه و  23مفهیوم بیوده
است ،شناسایی شد .هم نین در و پذیرش اساتید در بعد محتاطانیه و سیازگار بیا
شرایط ناپایدار و رویکرد محاف هکارانه که شامل  4مؤلفه و  36مفهوم بود ،شناسیایی
و نشان داده شد .مؤلفهها از دیدگاه دانشوویان ،مشیتمل از :الیف) پوییایی و تعامیل
هوشیمندانه در محیییط یییادگیری الکترونیکیی؛ ب) افییزایش شایسییتگیهای فکییری،
انتقادی و رفتار یادگیرنده؛ پ) ارتقای کارکردة شناختی؛ و از دیدگاه اساتید ،شیامل:
الف) شمشیر دو لبیه محییط تکنولیوژی؛ ب) صیعودی  -نزولیی چالشهیای محییط
تکنولوژی؛ پ) باورهای ذهنی ،تهدید  -فرصیت نسیبت بیه محییط تکنولیوژی؛ و ج)
افزایش شایستگی و صالحیتهای فکری؛ شناسایی شده است .اساتید و دانشیوویان
مشارکتکننده در این تحقی توجه به این مقولهها را ییک امیر ضیروری در محییط
یادگیری الکترونیکی قلمداد کردند .تفاوت دیدگاه و نگرش اسیاتید و دانشیوویان در
زمینه محیطهای ییادگیری مبتنیی بیر تکنولیوژی آموزشیی بییانگر در و نگیرش
متفاوت ذینفعان آموزشی در این محیط است که قابلتأمیل و اتخیاذ سیاسیتهای
متفاوت و هوشمندانه در ن ام آمیوزش عیالی اسیت .بهطوریکیه دانشیوویان وجیود
چنین محیطی را عالی و سکوی پیشرفت بیا رویکیرد کینش ورزی بییان کردنید .در
مقابل پذیرش محیط یادگیری الکترونیکیی از دیید اسیاتید خیوشبینی محتاطانیه و
سازگار با شرایط ناپایدار با رویکرد محاف هکارانه بود .اساتید باتوجهبه اینکه بر تیأثیر
این محییط بیر افیزایش شایسیتگی و صیالحیتهای فکیری یادگیرنیده بیاور دارنید،
تهدیدها و فرصتهای پیشروی این محیط و تأثیرات آن بر ییادگیری را نییز متیذکر
میشوند .وضعیت مطلیوب از دیید اسیاتید اسیتفاده محتاطانیه ،بسیتری فرهنگیی -
مشارکتی و هدفمنید از محییط ییادگیری الکترونیکیی اسیت میتوانید ییک محییط
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یادگیری سازنده را پایهریزی کند .ازاینرو نتایج حاصل از دیدگاه اساتید با یافتههای
هول و همکاران ( )2004که بیان میکنند ،اگر فعالیت در دورههیای الکترونیکیی بیا
مشو های قوی جهیت مشارکت در آنها همراه شود ،اساتید تماییل بیشیتری بییرای
پیذیرش آن خواهنید داشیت ،همراستا است .هم نین ن ام انگیزش استاد ،اهداف و
استراتژیهای دانشگاه ،فرهنگ و منابع کالبدی در راستای در پیذیرش اسیاتید بیا
یافتییههای هییادالو ،اوبوکییو و همکییاران ()2017؛ رویکییرد محاف هکارانییه اسییاتید بییا
یافتههای پژوهش ایگلوا و همکاران ( )2022یکسان اسیت .توجیه بیه در و عالقیه
دانشوویان ،نوآوری ،پوییایی و تعامیل در دریافیت دییدگاه و نگیرش دانشیوویان بیا
یافتههای ایگلوا و همکاران ( )2022همراسیتا اسیت و نگیرش مثبیت دانشیوویان از
محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی با مطالعات بالی
و لیو ( )2018و اوپیمی و همکاران ( )2019یکسان است .ازآنواییکه آمیوزش عیالی
و فن آوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه انسانی اثرگذار و منشیأ تحیول در همیه
کشورها محسوب میشود (ابیلیی و همکیاران )1400،و توجیه بیه آن یه بییان شید،
پییذیرش و در نگرشهییا و رویکردهییا از محیییط یییادگیری مبتنییی بییر تکنولییوژی
آموزشییی ،نیازمنیید تحلیلییی همهجانبییه اسییت .لیییکن در پییژوهش حاضییر باتوجهبییه
مؤلفههای و ابعاد شناسایی شده از دیدگاه اساتید و دانشوویان میتوان در آینیده بیا
برگزاری برنامههایی چون دورههیای آموزشیی کوچینیگ و توانمندسیازی کنشیگران
آموزشی محیطهای یادگیری آنالین در آموزش عالی و مشارکت تیمی جهت بهبود،
افزایش کیفیت و تعالیبخشی این ن ام گامهای اساسی برداشت.
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