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 نامهپرسش شامل هاداده گردآوری ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوانبه ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 با هاداده. بود( 1393) فلسفی ایرسانه سواد و( 1386) تقوی سید الکترونیکی یادگیری به نگرش
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 مقدمه

 فاجعه کیمعموالً از گذشته تا به امروز  یعفون هایبیماری
از  یاریاثر بس، یبوده است. با توسعه پزشک تیبشر یبرا

باعث کاهش  هاآنرفته است و  نیاز ب یعفون هایبیماری
ر آمده و ب به وجود یمختلف هایبیماری. امروزه استرس شدند

بیماری ، اهیماریب نیا نیدتریگذاشته است. جد ریتأث تیبشر
 نیاول یبراکرونا  روسیاست. و 19 1کرونا و یا کوید ریگهمه

مشاهده شد و از آن  2019در دسامبر  نیبار در شهر ووهان چ
مارس  11. در افتیدر سراسر جهان گسترش  سرعتبهزمان 
 وانعنبهرا بیماری کرونا  وعیش یسازمان بهداشت جهان، 2020

 یماریب کیدر سراسر جهان اعالم کرد.  ریگهمه یماریب کی
که شود یم فیگسترده تعر اریبس یماریب کی عنوانبه گیرهمه

 کندیم ریقاره را درگ ایکشور  کیاز  شیب
(Hacımustafaoğlu, 2018 .)ترس از ، یماریترس از ب

از  نانیعدم اطم، کینزد طیدر مح روسیواز طریق  عفونت
 یهافرد ناامن است و ترس یمحل زندگ نکهیا یابیو ارز ندهیآ

 ,Kayaاضطراب در افراد شده است ) جادیمشابه باعث ا

2020.) 
درصد از دروس در ترم بهار از طریق  90.1، بر این اساس

درصد از  99.2آموزش از راه دور انجام شد. همچنین 
تدریس دروس نظری را از طریق آموزش از راه دور  هادانشگاه

دروس عملی ، هادانشگاهدرصد از  75، کردند. عالوه بر اینیم
آموزش ، توان از طریق آموزش از دور تدریس کردرا که می

از طریق پیام و  هادانشگاهدرصد از  95، دادند. در این فرایند
درصد پشتیبانی فنی ارائه  91، ایمیل به دانشجویان اطالع دادند

 70ارتباط و تماس ایجاد کردند و درصد پرتال  83، کردند
 Council of Higherدرصد تکالیف جدید را انجام دادند )

Education, 2020 .)آموزش از راه دور که به ، اساس نیبر ا
 یالتیجیروند د»، شده یاندازراهبیماری کرونا  یگیرهمه لیدل

 یتالیجیکرده است. د عیتسر تدریسرا در آموزش و « شدن
 یادهیچیپ یمحتوا یدارا بلکه ستیساده نروش  کیکردن 
ی استفاده از برا یآمادگ، یمجاز تیریمد ستمیس کیمانند 
 و مقابله با احساس یتالیجیتسلط د، نیآموزش آنال یابزارها

 ,Angoletto & Queiroz) است یاجتماع یترس و انزوا

                                                                                                                                                                                                                                 
1. COVID-19 

زور و کاتالی کنندهبیترغیک  عنوانبهی کرونا گیرهمه (.2020
 ،منابع آنالین، از وسایل دیجیتالی مؤثربرای استفاده 

های یادگیری یتفعالی اجتماعی و هارسانههای یفناور
 & Murphy et al., 2020; Mutuaالکترونیکی است )

Ong'ong'a, 2020; Mulenga & Marbán, 2020; Basilaia 

& Kvavadze, 2020; Lounis, 2020;).  الکترونیکی یادگیری
ای چندرسانه، ایهای رایانهفرایندی است که بر اساس فناوری
نقل  Prihartini et al., 2016و پردازشگرها شکل گرفته است )

 (.1397، از رضایی و زاهدی
Abrahamson (1998 در گزارشی نشان )دهد موفقیت یم

و مستقل  میخودتنظدر یادگیری الکترونیکی نیازمند فراگیران 
تفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بدون بنابراین اس ؛است

از قبیل عوامل ، ای برای پذیرش آنتوجه به عوامل زمینه
 هایمهارتسطح ، مدیریتی، فنی، فرهنگی، تیخزیرسا

د خواهو عوامل نگرشی منجر به هدر رفت منابع  یوتریکامپ
، راستا نیدر ا(. 1395، شد )هوشمندان مقدم فرد و همکاران

 یکیرونالکت یریادگینسبت به جویان دانش یهادانستن نگرش
 ست.مهم ا ندیمناسب فرآ تیری( در مدیکیالکترون یریادگی)

تواند به ایجاد شناسایی و درک نگرش یادگیرندگان می
یکی های الکترونتری برای ایجاد محیطبفضای یادگیری مناس

ه و استفادیکی از موانع اصلی عدم گسترش زیرا منجر شود 
آموزشگران و  آموزش الکترونیکی نگرش منفیاز  مؤثر

 فتعری یک در ت. نگرشنوع آموزش اس نبه ای یادگیرندگان
بـه  نسبت منفی یا مثبت عاطفی حالت از است عبارت ساده
 یادگیری فرایند در Thorndike(. 1394، آقازاده) موضوع یک

 داندیممـادگی آ نـوعی را آن و کندیم تأکید فراگیر نگرش بر
، آر) آوردمی یـادگیری موقعیت به خود با یادگیرنده که

 بر تواندمی آموزشی ترجمه سیف(. محیط، 1398، هرگنهـان
بگذارد  یادگیری تأثیر هایفعالیت بـه نسبت دانشجویان نگرش

(Miller & Miller ،بنابراین1394، ترجمه میری ) ،
 طوری بایـد الکترونیکی هایآمـوزش اندرکاراندست

 قبال در فراگیران که ریزی کنندبرنامه و گذاریسیاست
 درک .کنند کسب مثبتی الکترونیکی نگرش یهاآموزش

ای هیطمحایجاد ، نگرش فردی کاربران نسبت به یادگیری
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ل یادگیری تسهی-آموزش الکترونیکی مناسب را برای یاددهی
 (.1392، کند )خندقی و کاظمی قرچهیم

، ایهای لحظهیدگرگونعصر حاضر با توجه به تغییرات و 
فضاهای جدیدی که دانش و اطالعات در آن سیر  ویژهبه

ذشته های گاز آن چیزی است که نسل ترمتفاوتبسیار ، کندمی
حول دچار ت، که شیوه کسب دانش ایگونهبهکردند؛ تجربه می

ین عصر (. در اZulkifli & Hashim, 2020اساسی شده است )
کنند؛ های آموزشی تحوالت عمیقی را تجربه مینظام

 ،ظهور فضای مجازی، پارادایم یادگیرنده محوری کهطوریبه
امکان یادگیری همیشه و همه جایی را ، تبدیل مکان به فضا

زنند. یکی از علل اصلی این تغییر و تحوالت پدیده یمرقم 
، حالبااین. (Pereira & Moura, 2019) هاسترسانهفراگیر 

ن جویادانش، ویروس کرونابه دنبال  یتالیجید یانتشار محتوا
ها قرار رسانه قیاز اطالعات از طر یعیرا در معرض حجم وس

 (.Marinoniet al., 2020نادرست است ) ایداد که اغلب غلط 
در راستای ارتباط بین نگرش به یادگیری الکترونیکی و 

 (1399و همکاران ) یاهلل کرمتحقیق  نتایج، ایسواد رسانه
نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی منفی  دهد کهیمنشان 
. همچنین نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار نگرش است

 .است یهاالکترونیکی و سواد رسانه ادگیرینسبت به ی
 یبساط، (1395و همکاران ) یازینهای پژوهش همچنین یافته

 نیگالتک-هاموتوقلو و سزن نیورسب، (1394پاطاق ) یمیو رح
ارتباط بین نگرش به یادگیری ، (2018جان ) و (2019)

هد. دیمای و دیجیتالی را نشان الکترونیکی با سواد رسانه
از دانش و  یبیرا ترک یادانشمندان مدرن سواد رسانه

بر  یمبتن طیدر مح گیریجهتبرای الزم افراد  هایمهارت
اد تعامل با افر، اطالعات گذاریاشتراکجستجو و به ، اطالعات

مطمئن  یارسانه یمحتوا جادیا، یاانهیرا یهاافزارنرمو  گرید
و حل وظایف رسانه  یکردن محتوا لتریف، اعتمادقابلو 

 ;Andriushchenko et al., 2020)اند شناختی تعریف کرده

Hatlevik et al., 2015) .Hobbs (2017سواد رسانه ) ای را
ارزیابی و پردازش فعال اطالعات در ، تحلیل، توانایی دسترسی

دیداری و شنیداری تعریف ، های مکتوباشکال مختلف پیام
مختلف آگاه  از نظرات یاشهروندان با سواد رسانهکند. می

 کنندمطرح می یهستند و موضع خود را در مورد مسائل جار

(Dvorghets & Shaturnaya, 2015; Pfeffer, 2014.) 

های نظر به آنکه بسیار از اساتید و معلمان شناختی از رسانه
کنند. یممقاومت  هاآننوین آموزشی ندارند و در استفاده از 

های در استفاده مطلوب از رسانه تأثیرگذاربررسی متغیرهای 
نوین آموزشی و فضای یادگیری الکترونیکی در ایامی که به 

 هاآناستفاده از  ی جزاچارهگیری ویروس کرونا خاطر همه
در شرایط حساس کنونی که اهمیت زیادی دارد. ، نداریم

و به دنبال آن دانشجویان ویروس کرونا شیوع پیدا کرده 
های سیستم، های درس حضور پیدا کنندتوانند در کالسنمی

مراکز آموزشی و ای را آموزش الکترونیکی نقش برجسته
ش نق یبررسپژوهش حاضر اند. هدف از پیدا کرده، تربیتی

 یریادگینگرش نسبت به  بینیپیشدر  یاسواد رسانه
 کرونا )مطالعه مورد امیدر ا دیو اسات انیدانشجو یکیالکترون

 .است نور شهر کرمان( امیدانشگاه پ

 روش

پیمایشی بود. جامعه -توصیفیحاضر از نوع  قیروش تحق
رمان پیام نور کآماری شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه 

بود. نمونه آماری این پژوهش  1399-1400در سال تحصیلی 
نفر از اساتید(  107نفر از دانشجویان و  366)نفر  473شامل 

نتخاب نمونه ا عنوانبهای تصادفی طبقه گیرینمونهکه با روش 
نفر  139درصد( از دانشجویان زن و  0/62نفر ) 227شدند. 

درصد( از اساتید زن  8/59نفر ) 64درصد( مرد بودند.  0/38)
درصد( مرد بودند. بیشترین درصد دانشجویان  0/40نفر ) 43و 
و بیشترین درصد اساتید  25-21درصد( در گروه سنی  3/65)
 و بیشتر قرار داشتند. 41درصد( در گروه سنی  1/42)

یری در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه نگرش گاندازهابزار 
 ای بود.کی و سواد رسانهبه یادگیری الکترونی

شنامه این پرس :پرسشنامه نگرش به یادگیری الکترونیکی
لیکرت تبعیت  گانههفتو از مقیاس  است سؤال 19دارای 

به مفهوم  7مخالف و مقیاس  کامالًبه مفهوم  1کند )مقیاس می
و حد باالی آن  19موافق(. حد پایین نمره پرسشنامه  کامالً
است. روایی صوری و محتوای پرسشنامه توسط  133

( 1386در پژوهش سید تقوی ) شده است. تأییدمتخصصان 
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روایی پرسشنامه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی و چند 
 یا پرسشنامه رسید و همچنین پایائی تأییدتن از اساتید به 

 آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن ماداعت قابلیت

 آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه

+( 1یک ) مثبت تا پایداری عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ
 به دست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای به

 اعتماد باشد قابلیت ترکینزد یک مثبت عدد به آمده

شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه می بیشتر پرسشنامه
 آمد. به دست 92/0 موردنظر

در  یاین پرسشنامه توسط فلسف ای:پرسشنامه سواد رسانه
پرسشنامه  نیا، شده است یابیو اعتبار یطراح 1393سال 
 کرتیل ایدرجهپنج فیبسته پاسخ بر اساس ط هیگو 20شامل 
و حد  60حد متوسط ، 20پرسشنامه . حد پایین نمره است

است. روایی صوری و محتوای پرسشنامه توسط  100باالی آن 
به ، (1393در پژوهش فلسفی ) شده است. تأییدمتخصصان 

نفره به  30این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 
، آماری اس پی اس اس افزارنرماجرا درآورده و سپس با 

درک محتوای  مؤلفهبه دست آمد.  ضریب آلفای کرونباخ
های آگاهی از اهداف پنهان پیام، 77/0ای های رسانهیامپ

 است 79/0ای های رسانهیامپ آگاهانهو گزینش  82/0ی ارسانه
 .استی پرسشنامه هامؤلفهپایایی مطلوب  دهندهنشانکه 

در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی  هاداده
 ،شدند. در بخش آمار توصیفی از میانگین وتحلیلتجزیه

انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای 
ضریب ، یانمونهاز آزمون تی تک ، پژوهش سؤاالتبررسی 

 همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 هایافته

 .1جدول 

 های توصیفی مربوط به متغیر نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکییافته
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه متغیر

 -09/0 -60/0 97/0 10/4 41/6 68/1 366 دانشجویان نمره کل
 -46/0 -81/0 21/1 48/4 29/6 53/1 107 اساتید

 -12/0 -69/0 04/1 19/4 41/6 53/1 473 کل
 05/0 -15/0 08/1 11/4 78/6 50/1 366 دانشجویان محیط یادگیری مستقل

 -41/0 -01/0 20/1 49/4 81/6 00/1 107 اساتید
 -03/0 -21/0 12/1 20/4 81/6 00/1 473 کل

 -20/0 -63/0 19/1 03/4 67/6 00/1 366 دانشجویان یادگیری مؤثرمحیط 
 -67/0 -55/0 46/1 47/4 00/7 00/1 107 اساتید

 -27/0 -68/0 27/1 13/4 00/7 00/1 473 کل
 -20/0 -19/0 04/1 99/3 59/6 00/1 366 دانشجویان یاچندرسانهمحیط آموزش 

 -39/0 -88/0 30/1 44/4 48/6 00/1 107 اساتید
 -15/0 -43/0 12/1 09/4 59/6 00/1 473 کل

 -05/0 -78/0 26/1 27/4 00/7 00/1 366 دانشجویان دهندگانآموزشمبتنی بر هدایت 
 -42/0 -04/1 47/1 51/4 00/7 33/1 107 اساتید

 -13/0 -89/0 32/1 32/4 00/7 00/1 473 کل

میانگین و  شود:مشاهده می 1که در جدول  طورهمان
به  یادگیری در دانشجویان انحراف معیار نگرش نسبت به

میانگین  .است 21/1و  48/4و در اساتید  97/0و  10/4ترتیب 
و انحراف معیار نگرش نسبت به یادگیری در کل نمونۀ 

. با توجه به اینکه قدر است 04/1 و 19/4پژوهش به ترتیب 
 درنتیجه است 2مطلق کجی و کشیدگی این متغیر کمتر از 

.استتوزیع این متغیر نرمال 
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 .2جدول 

 ایهای توصیفی مربوط به متغیر سواد رسانهیافته

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه متغیر
 -57/0 91/0 27/0 59/3 20/4 45/2 366 دانشجویان نمره کل

 -98/0 07/1 34/0 72/3 25/4 45/2 107 اساتید
 -56/0 19/1 49/0 62/3 25/4 45/2 473 کل

 -80/0 01/1 37/0 62/3 50/4 25/2 366 دانشجویان ایهای رسانهدرک محتوای پیام
 11/0 02/1 46/0 71/3 00/5 75/2 107 اساتید

 -43/0 23/1 39/0 64/3 00/5 25/2 473 کل
 14/0 45/0 50/0 51/3 00/5 00/2 366 دانشجویان آگاهی از اهداف پنهان

 01/0 -83/0 44/0 55/3 25/4 50/2 107 اساتید
 11/0 28/0 49/0 52/3 00/5 00/2 473 کل

 -19/1 30/1 44/0 57/3 25/4 00/2 366 دانشجویان ایهای رسانهپیام آگاهانهگزینش 
 -91/1 55/1 35/0 61/3 00/4 00/2 107 اساتید

 -31/1 96/1 42/0 58/3 25/4 00/2 473 کل
 -89/0 51/0 43/0 52/3 00/4 00/2 366 دانشجویان ایهای رسانهنگاه انتقادی به پیام

 -49/0 23/0 57/0 85/3 75/4 50/2 107 اساتید
 -42/0 57/0 48/0 59/3 75/4 00/2 473 کل

 -78/0 29/1 31/0 73/3 50/4 25/2 366 دانشجویان ایهای رسانهپیام وتحلیلتجزیه
 08/0 05/1 53/0 89/3 00/5 25/2 107 اساتید

 02/0 52/2 38/0 76/3 00/5 25/2 473 کل

میانگین و  شود:مشاهده می 2که در جدول  طورهمان
و  59/3به ترتیب  دانشجویان ای درانحراف معیار سواد رسانه

میانگین و انحراف معیار  .است 34/0و  72/3اساتید  و در 27/0
 49/0و  62/3ای در کل نمونۀ پژوهش به ترتیب سواد رسانه

مه پرسشنا با موردمطالعه یرهایمتغ. با توجه به اینکه است
شود و در پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده می گیریاندازه

و  استای بنابراین متغیرهای پژوهش فاصله، شده است
 نیز برقرار است و موردمطالعهای بودن متغیر مفروضه فاصله

نیز با توجه به اینکه قدر مطلق کجی و کشیدگی این متغیر 
 .استتوزیع این متغیر نرمال  درنتیجه است 2کمتر از 

سؤال اول: وضعیت نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی در 
 انشجویان و کل نمونۀ پژوهش چگونه است؟د، اساتید

 .3جدول 

 دانشجویان و کل نمونۀ پژوهش، ای برای بررسی وضعیت نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی در اساتیدنتایج آزمون تی تک نمونه

 4میانگین حد وسط:  گروه متغیر
T درصد 95فاصله اطمینان  میانگینتفاوت  داریمعنی درجه آزادی 

 حد باال حد پایین
 20/0 005/0 10/0 039/0 365 07/2 دانشجویان نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی

 71/0 25/0 48/0 001/0 106 12/4 اساتید
 28/0 09/0 19/0 001/0 472 99/3 کل

 22/0 001/0 11/0 048/0 365 98/1 دانشجویان محیط یادگیری مستقل
 72/0 26/0 49/0 001/0 106 23/4 اساتید

 30/0 09/0 20/0 001/0 472 83/3 کل
 15/0 -08/0 03/0 58/0 365 55/0 دانشجویان محیط یادگیری مؤثر
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 4میانگین حد وسط:  گروه متغیر
T درصد 95فاصله اطمینان  میانگینتفاوت  داریمعنی درجه آزادی 

 حد باال حد پایین
 76/0 20/0 48/0 001/0 106 39/3 اساتید

 25/0 02/0 13/0 021/0 472 31/2 کل
 09/0 -11/0 -007/0 88/0 365 -14/0 دانشجویان ایچندرسانهمحیط آموزش 

 70/0 19/0 44/0 001/0 106 55/3 اساتید
 19/0 -006/0 09/0 065/0 472 84/1 کل

 40/0 14/0 27/0 001/0 365 12/4 دانشجویان دهندگانآموزشمبتنی بر هدایت 
 79/0 22/0 51/0 001/0 106 58/3 اساتید

 44/0 20/0 32/0 001/00 472 38/5 کل

ای نتایج آزمون تی تک نمونه 3با توجه به نتایج جدول 
برای بررسی وضعیت نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را 

 دهد:اساتید و کل نمونۀ پژوهش نشان می، در بین دانشجویان
 ای وضعیت نگرش نسبتبراساس نتایج آزمون تی تک نمونه

ل نمونۀ اساتید و ک، الکترونیکی در بین دانشجویانبه یادگیری 
داری معنی طوربه 05/0داری کمتر از پژوهش با سطح معنی

(. مؤلفۀ محیط >P 050) است( 4بیشتر از حد متوسط )
، (4گروه بیشتر از حد متوسط ) یادگیری مستقل در هر سه

و کل  اساتید درمحیط یادگیری مؤثر ، محیط یادگیری مستقل

ای محیط آموزش چندرسانه، (4بیشتر از حد متوسط )گروه 
مؤلفۀ محیط مبتنی ، (4در گروه اساتید بیشتر از حد متوسط )

( 4بر هدایت شوندگان در هر سه گروه بیشتر از حد متوسط )
(. مؤلفۀ محیط یادگیری مستقل در گروه >P 05/0قرار داشتند )

شجویان در گروه دان، ایمحیط آموزش چندرسانه، دانشجویان
 (.<P 05/0و کل نمونه در حد متوسط قرار داشتند )

 و انیدانشجو، در اساتید ایسؤال دوم: وضعیت سواد رسانه
 چگونه است؟ کل نمونۀ پژوهش

 .4جدول 

 کل نمونۀ پژوهشدانشجویان و ، در اساتید ایای برای بررسی وضعیت سواد رسانهنتایج آزمون تی تک نمونه

 3میانگین حد وسط:  گروه متغیر
T درصد 95فاصله اطمینان  تفاوت میانگین داریمعنی درجه آزادی 

 حد باال حد پایین
 62/0 56/0 59/0 001/0 365 76/41 دانشجویان ایسواد رسانه

 79/0 66/0 72/0 001/0 106 55/21 اساتید
 65/0 59/0 62/0 001/0 472 81/45 کل

 66/0 58/0 62/0 001/0 365 58/31 دانشجویان ایهای رسانهدرک محتوای پیام
 80/0 62/0 71/0 001/0 106 19/16 اساتید

 68/0 60/0 64/0 001/0 472 16/35 کل
 56/0 46/0 51/0 001/0 365 45/19 دانشجویان آگاهی از اهداف پنهان

 56/0 46/0 51/0 001/0 106 45/19 اساتید
 56/0 47/0 52/0 001/0 472 13/23 کل

 62/0 53/0 57/0 001/0 365 12/25 دانشجویان ایهای رسانهپیام آگاهانهگزینش 
 63/0 46/0 55/0 001/0 106 94/12 اساتید

 62/0 54/0 58/0 001/0 472 18/30 کل
 56/0 48/0 52/0 001/0 365 07/23 دانشجویان ایهای رسانهنگاه انتقادی به پیام

 96/0 74/0 85/0 001/0 106 47/15 اساتید
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 3میانگین حد وسط:  گروه متغیر
T درصد 95فاصله اطمینان  تفاوت میانگین داریمعنی درجه آزادی 

 حد باال حد پایین
 64/0 55/0 59/0 001/0 472 66/26 کل

 76/0 69/0 73/0 001/0 365 68/44 دانشجویان ایهای رسانهپیام وتحلیلتجزیه
 00/1 79/0 89/0 001/0 106 38/17 اساتید

 80/0 73/0 76/0 001/0 472 93/43 کل

ای نتایج آزمون تی تک نمونه 4با توجه به نتایج جدول 
و کل  اساتید، را در بین دانشجویان یاسواد رسانهبرای بررسی 

براساس نتایج آزمون تی تک  دهد:نمونۀ پژوهش نشان می
های )درک محتوای پیام ایای وضعیت سواد رسانهنمونه
گزینش ، ایهای رسانهامیآگاهی از اهداف پنهان پ، ایرسانه

، ایهای رسانهنگاه انتقادی به پیام، ایهای رسانهپیام آگاهانه
اتید و اس، ای( در بین دانشجویانهای رسانهپیام وتحلیلتجزیه

داری معنی طوربه 001/0 داریمعنیکل نمونۀ پژوهش با سطح 
 (.>P 01/0) است( 3بیشتر از حد متوسط )

تواند نگرش نسبت به ای میسؤال سوم: آیا سواد رسانه
 کند؟ بینیپیشیادگیری الکترونیکی در اساتید و دانشجویان را 

 .5جدول 

رش ای با نگنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سواد رسانه

 نسبت به یادگیری الکترونیکی

 R 𝒓𝟐 sig گروه

 001/0 64/0 804/0 دانشجویان

 001/0 64/0 802/0 اساتید

 001/0 64/0 801/0 کل

که نتایج ضریب همبستگی  5براساس نتایج جدول 
با  ایپیرسون برای بررسی رابطۀ خطی ساده بین سواد رسانه

ن در دانشجویان بی، دهدنسبت به یادگیری را نشان می نگرش
، P< 01/0) در اساتید، (=P ،804/0 r< 01/0این دو متغیر با )

802/0 r= و در )( 01/0کل نمونه با >P ،801/0 r= رابطۀ )
 داری وجود داشت.مثبت و معنی

 .6جدول 

 ای در بین دانشجویان و اساتیدنگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی براساس سواد رسانه بینیپیششاخص کفایت مدل 
 دوربین واتسون انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  (R2) نییتعضریب  ضریب همبستگی

808/0 653/0 651/0 61/0 63/1 

با توجه به مقدار ضریب همبستگی چند  6در جدول 
توان نتیجه گرفت که ترکیب خطی ( می=808/0Rمتغیره )

 درصد از 3/65 با گروه اساتید و دانشجویان یاسواد رسانه

بیین را ت نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکیتغییرات 
 کنند.می

 .7جدول 

ویان و ای در بین دانشجنگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی براساس سواد رسانه بینیپیشداری مدل آزمون تحلیل واریانس جهت معنی

 اساتید
 F Sig مجموع مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

76/333 
45/177 
21/511 

2 
470 
472 

88/166 
38/0 

007/442 001/0 
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داری کمتر مقدار سطح معنی 7با توجه به اینکه در جدول 
توان گفت مدل شده است بنابراین می 01/0از سطح معناداری 

یکی بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونرگرسیون برای پیش

دار ای در بین دانشجویان و اساتید معنیبراساس سواد رسانه
 (.>p 01/0) است

 .8جدول 

بین دانشجویان و  ای درنگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی براساس سواد رسانه بینیپیشبرای بررسی  تحلیل رگرسیون چندگانهنتایج 

 اساتید
 هم خطی چندگانه ضریب همبستگی نیمه تفکیکی داریمعنی Beta T خطای استاندارد B نبیپیشمتغیر 

 VIF قدرت تحمل

 - - - 001/0 -54/17 - 35/0 -09/6 ثابت
 04/1 96/0 001/0 99/0 -007/0 -001/0 07/0 -001/0 گروه

 04/1 96/0 79/0 001/0 19/29 81/0 10/0 84/2 ایسواد رسانه

شود: براساس نتایج مشاهده می 8که در جدول  طورهمان
، بینمتغیر پیش 2از بین  زمانهمتحلیل رگرسیون چندگانه 

مثبت  صورتبه( =p ،81/0 β<01/0ای با )متغیر سواد رسانه
بینی دار نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را پیشو معنی

ای اساتید و دانشجویان یعنی هر چه میزان سواد رسانه؛ کردمی
بیشتر است نگرششان نسبت به یادگیری الکترونیکی بهتر 

 -p ،001/0>05/0وه اساتید و دانشجویان با )است. بین دو گر
β= در نوع نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی اختالف )

 داری وجود نداشت.معنی

 گیریبحث و نتیجه

ای در هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه
بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی در دانشجویان پیش

 . روشاسترمان در دوران کرونا و اساتید دانشگاه پیام نور ک
 366نفر ) 473. جامعه آماری استپیمایشی -تحقیق توصیفی

نفر از اساتید( دانشگاه پیام نور کرمان  107نفر از دانشجویان و 
 نوانعبهی اطبقهتصادفی  گیرینمونهباشند که با روش می

 نمونه انتخاب شدند.
اول پژوهش نشان داد وضعیت نگرش نسبت  سؤالنتایج 

 یریادگی طیمحآن ) هایمؤلفهبه یادگیری الکترونیکی و 
 ،یارسانهآموزش چند طیمح، مؤثر یریادگی طیمح، مستقل

، ( در بین دانشجویانشوندگان تیبر هدا یمبتن طیمح ۀمؤلف
 05/0داری کمتر از اساتید و کل نمونۀ پژوهش با سطح معنی

 سؤال. نتایج است( 4داری بیشتر از حد متوسط )معنی طوربه
نیازی و همکاران ، (1399) یاهلل کرم اول پژوهش با پژوهش

 نیو حس یخندق، (1394طاق ) یمیو رح یبساط، (1395)
Jan (2017 )، (2019) و همکاران Hamutoğlu (1392زاده )

 .استهمسو 
دانشجویان و اساتید  توان گفتمی سؤالدر تبیین این 

نقش محوری و ، عناصر سیستم آموزشی ترینمهم عنوانبه
ناوری ف آمیزموفقیتمؤثر و  کارگیریبهبرای  کنندهتعیین

یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطالع 
و اجرای  سازیپیادهجهت  هاآناز آمادگی و نگرش 

. درک نگرش نمایدچنین روشی ضروری می آمیزموفقیت
ما  ،نگرش مدرسان ازجمله، کاربران نسبت به فناوری یادگیری

، لذا .سازدیتر مجذابکارآمدتر و ، مؤثرتررا قادر به یادگیری 
عملی کردن هرگونه تغییر از طریق  یبرانگرش  گیریاندازه

 Krishna kumar & Rajeshفناوری بسیار ضروری است )

Kumar, 2011 .)ی الکترونیکیآمادگی برای یادگیر ترینمهم 
اساتید و فناوری است و ، آمادگی از جنبه دانشجویان، موفق

عواملی است که موفقیت و  ترینمهماز ، نگرش این افراد
 ,Hussen Aliکند )شکست یادگیری الکترونیکی را تعیین می

های الکترونیکی نیز شرکت فراگیران (. در زمینه آموزش2010
جاد نوعی نگرش در آنان در یک تجربه الکترونیکی باعث ای

 شود که این نگرش بسته به کیفیتها مینسبت به این آموزش
رود یادگیرندگانی که آمادگی و ؛ مثالًتجربه مثبت یا منفی است
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ه اما وادار به ورود ب، به عرصه یادگیری الکترونیکی را ندارند
تواند بر تجارب تلخی دارند که حتی می، اندشدهآن 

ی بگذارد منف ریتأث، شودآینده نصیبشان می یی که درهافرصت
محیط یادگیری مستقل و  هایمؤلفه(. در مورد 1385، )بابایی

توان گفت ویژگی بنیادی یادگیری الکترونیکی را تاکید می مؤثر
داند و معتقد است بر استقالل و آزادی اندیشه یادگیرنده می

از  )نقلدر مرکزیت یادگیری قرار گیرد  که یادگیرنده باید
های پژوهش سید نقوی (. یافته1399، فالحی و همکاران

( نشان داد دانشجویان 1392( و خندقی و حسین زاده )1386)
های الکترونیکی دارند و همبستگی نگرش مطلوبی به آموزش

نیکی محیط یادگیری الکترو مؤلفهباالیی نیز بین چهار  نسبتاً
کی گیری الکترونیمحیط یاد، محیط یادگیری مستقل عنوانبه
محیط یادگیری الکترونیکی ، مؤثرمحیط یادگیری  عنوانبه
ی و محیط آموزشی مبتنی اچندرسانهمحیط آموزش  عنوانبه

مشاهده شد و رابطه مستقیمی میان  دهندگانآموزشبر هدایت 
محیط یادگیری مستقل و یادگیری مبتنی بر هدایت  مؤلفه

یان پس از شرکت در وجود دارد و دانشجو دهندگانآموزش
های آموزش الکترونیکی درک و نگرش مناسبی نسبت به دوره

 اند.آن پیدا کرده
ی اسواد رسانه تیوضعدوم پژوهش نشان داد  سؤالنتایج 

نگاه انتقادی به ، ایهای رسانههای درک محتوای پیامو مؤلفه
 نیدر ب ایهای رسانهپیام وتحلیلتجزیه، ایهای رسانهپیام
 یداریپژوهش با سطح معن ۀو کل نمون دیاسات، انیشجودان

نتایج . است( 3از حد متوسط ) شتریب یداریمعن طوربه 001/0
نیازی و ، (1399) یاهلل کرمدوم پژوهش با پژوهش  سؤال

و  یخندق، (1394طاق ) یمیو رح یبساط، (1395همکاران )
، (1391) نیمظفر و شاه یسهراب، (1392زاده ) نیحس

Hamutoğlu, Savaşçi & Sezen-Gültekin (2019) ،Jan 
 .است( همسو 2017)

توان گفت نتایج پژوهش سهرابی می سؤالدر تبیین این 
ای در بین رسانه سطح سواد( نشان داد 1391مظفر و شاهین )

دانشجویان دو دانشگاه در یک سطح و در سطح باالتر از 
ای ابزاری برای آموزش سواد رسانه .متوسط و مطلوب است

هایی را فرصت، هاانتقادی پیام وتحلیلتجزیهکمک به افراد در 
کند تا تجربه خود را از رسانه برای زبان آموزان فراهم می

خالقانه در  هایمهارتدر توسعه  هاآنگسترش دهند و به 
 یاسواد رسانه. کندخود کمک می یاهای رسانهساخت پیام

 در حوزه ارتباطات موردبحث یدیکل شهیاند کی عنوانبه
 درک شیافزا یتا برا دهدیامکان را به مخاطب م نیکه ا است

 یهاامیی پگستره، و شناخت و قدرت نقد و تحلیل خود
 مؤثر و کارآمدتری تحت کنترل درآورد طوربهای را رسانه

(Livingstone, 2004 .) ای سواد رسانه هایمؤلفهدر راستای
 ای دربا داشتن سواد رسانهدانشجو و استاد  توان گفتمی

ها و برای دریافت معنای های مختلف از رسانهمواجهه با پیام
 را باید یپردازشگرو  ینشگریگزی دو مرحله، هاآنحقیقی 

لتری ای همانند فیسواد رسانه، پشت سر بگذارد. بدین ترتیب
اد فیلتر سو یهاهیاز ال، عمل خواهد کرد تا جهان متراکم از پیام

 ؛ای عبور کرده و شکل مواجهه با پیام معنادار شودرسانه
آموزش ، مطرح است« ایسواد رسانه»ابراین آنچه در بن

ا ب آگاهانهالزم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و  هایمهارت
نقاد و ، به وجود آوردن نگاهی دقیق حالنیدرعها و رسانه

داری دی، های نوشتاریم از پیامای اعهای رسانهتحلیلی به پیام
 .استو شنیداری 

ای سوم پژوهش نشان داد متغیر سواد رسانه سؤالنتایج 
نگرش نسبت به یادگیری  داریمعنمثبت و  صورتبه

یعنی هر چه میزان سواد ؛ کردبینی میالکترونیکی را پیش
ای اساتید و دانشجویان بیشتر است نگرششان نسبت به رسانه

نگرش  ای وبهتر است. بین سواد رسانه یکیالکترونیادگیری 
نسبت به یادگیری الکترونیکی در اساتید و دانشجویان رابطه 

سوم پژوهش با  سؤالداری وجود دارد. نتایج مثبت و معنی
 یبساط، (1395نیازی و همکاران )، (1399) یاهلل کرمپژوهش 

، (2019) و همکاران Hamutoğlu، (1394طاق ) یمیو رح
Jan (2017)  استهمسو. 

 گفت نتایج پژوهش توانیمسوم پژوهش  سؤالدر تبیین 
 نگرشبین رابطه مثبت و معنادار ( نشان داد 1399اهلل کرمی )

از  یکی .استای نسبت به یادگیری الکترونیکی و سواد رسانه
 تبعهبخاص و  یاستقبال افراد از موضوع ینیبشیپ یهاروش
اطالع از نگرش آنان نسبت به آن ، شانیرفتار ا ینیبشیآن پ

 اندتویم رندگانیادگیو درک نگرش  ییموضوع است. شناسا
 ایهطیمح جادیا یبرا تریمناسب یریادگی یفضا جادیبه ا
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ترش عدم گس یاز موانع اصل یکیمنجر شود زیرا  یکیالکترون
شگران آموز ینگرش منف یکیو استفاده مؤثر از آموزش الکترون

 هایمهارتنوع آموزش است. آموزش  نیبه ا رندگانیادگیو 
ها و با رسانه آگاهانهالزم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و 

نقاد و تحلیلی به ، به وجود آوردن نگاهی دقیق حالنیدرع
برای شناخت ارتباط سواد  .استیادگیری الکترونیکی 

ا الزم است ابتد، الکترونیکی یریادگیو ای با آموزش رسانه
 )بساطی و آن کسب کرد یهاخت نسبتاً کاملی از مؤلفهشنا

 (.1394، رحیمی پاطاق
گفت پیشرفت روزافزون تکنولوژی و  دیبادر انتها 

خصوصاً تکنولوژی اطالعات باعث تغییرات بسیاری در زمینه 
آموزش و یادگیری شده است عواملی چون کاهش هزینه 

، دروستنوع ، های مجازیسهولت حضور در کالس، آموزش
پذیری زیاد و انعطاف وآمدرفتکاهش هزینه ، زمان انتخاب آن

وده است. تأثیر نبآموزش الکترونیکی در گسترش این پدیده بی
پس الزم است در این دوران با آگاهی بخشی و آموزش مهارت 

 های یادگیری الکترونیکیو فرصت هاتیقابلای از سواد رسانه
 یریکارگبه نحوه به کاربر رشنگ طرز، نهایت استفاده را برد

 ؛شودیممحسوب  مؤثر بسیار عوامل از اطالعاتی فناوری

 یکیالکترون یادگیری به کاربران نگرش درک، دیگرعبارتبه
 شآموز برای تریمناسب یادگیری ایجاد فضای به تواندمی

 یهاکارگاه یکه با برگزار شودیم شنهادیپ شود. منجر
ی ریادگیکارآمد در حوزه  یهایریگجهت یتخصص
آموزش داده شود. با  انیو دانشجو دیبه اسات یکیالکترون

تهیه  و مستمر و مدتکوتاههای آموزشی برگزاری کالس
 ایسواد رسانه هایمهارت، جزوات و مطالب آموزشی

در اجرای این پژوهش  .را تقویت کرد و اساتید دانشجویان
توان می هاآن ترینمهمهایی نیز وجود داشت که از محدودیت

به محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان و اساتید دانشگاه 
 هاگاهدانشپیام نور کرمان و احتیاط در تعمیم نتایج به دیگر 

ی به ریگاندازههمچنین محدود بودن ابزار ، اشاره کرد
 هادادهی از دیگر ابزارهای گردآوری ریگبهرهپرسشنامه و عدم 

ی دیگر این هاتیمحدود ازجملهه و مشاهده همچون مصاحب
 پژوهش است.

 تعارض منافع

تعارض منافع نداریم

 منابع

نگرش  ی(. بررس1392م. )، زاده نیو محمدحس، .م، یخندق نیام
پژوهش  هینشر. یکیالکترون یریادگینسبت به  انیدانشجو
 .152-137، (13)5، یآموزش یهادر نظام

 تدریس نوین یهاروش کاربردی راهنمای(. 1394. )م، آقازاده
 .آییژ: تهران (.چندپایه و هیپاتک یهاکالس برای)

 یهاهینظر بر یامقدمه(. 1976) ب. آ.، هرگنهانو ، .م، السون
 .دوران: (. تهران1398سیف ) اکبریعل ترجمـه .یادگیری

نگرش نسبت به  (.1399ا. )، عبداله زاده و، .م، قربانی .آ، اهلل کرمی
یادگیری الکترونیکی در ایام کرونا و بررسی رابطه آن با 

دومین همایش ملی فناوری آموزشی: ای. سواد رسانه
دانشگاه بوعلی سینا ، دستاوردهاو  هاچالش، هافرصت
 همدان.

ـر ب یمبتنـ رییـادگیبـرای  موردنیاز هایمهارت(. 1385. )م، ییبابا
 .12-4، (1)4، اطالعات تیریمجله مد .وب

بررسی رابطه سواد (. 1394. )ا، و رحیمی پاطاق، .م، بساطی
انس دومین کنفر. با آموزش و یادگیری الکترونیکی یارسانه

، مشهد ،علوم تربیتی و سبک زندگی، شناسیروان یالمللنیب
 .هیدریحتربتدانشگاه 
سواد  یاسهی(. مطالعه مقا1391)ا. ، شاهین و، .م، چشمه سهرابی
ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم رسانه

 .57-27، (22)7، مجله جهانی رسانه ن.پزشکی تهرا
ی نوین در هایفناور(. نقش 1397م. ه. )، زاهدی و، .ع. ع، رضائی

و  هاتفرصی الکترونیکی )با نگاهی به هاآموزشپیشرفت 
و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهدر  ی پیش روهاچالش

، (40)12، ی آموزشیهانظامفصلنامه پژوهش در داخل(. 
205-222. 

(. نظریات یادگیری 1399خ. )، یآبادیعل و، .م، کماسی، .م، فالحی
نامه مطالعات دو فصلالکترونیکی با تأکید بر نظریه استقالل. 

 .50-41، (1)15، آموزشی نما
 .هادانشگاهدر  سیراهنمای تدر(. 1394) .م، لریو م، .آد. ، ویدبل لریم

 تهران: سمت. .ـرییمویدا ترجمـه: 
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(. بررسی نگرش استادان و دانشجویان به 1386م. ع. )، نقوی
ی دارای هادانشگاهیادگیری الکترونیکی: پیمایشی در 

ر د یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و آموزش الکترونیکی. 
 .181-161، (1)13، آموزش عالی

برنامه  ری(. تأث1395خ. )، آبادیعلیو ، .ا، یزوارک یزارع، ل.، یازنی
اطالعات و  یبر فناور یمبتن یاآموزش سواد رسانه

 یهامطالعات رسانهآموزان. دانش یآگاه زانیارتباطات بر م
 .156-119، (7)2، نینو

های (. سازه1395ع. )، شمس و، .ا، اخبار، .ز، هوشمندان مقدم فرد
نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری  کنندهنییتب

 ،فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیالکترونیکی. 
7(1) ،107-126. 
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