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 چکیده 

 : هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با مدرس بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی است. هدف

متناسب با هدف، رویکرد پژوهش کیفی و استراتژی پدیدارشناسی اتخاذ شد. اعضای هیأت علمی و مدرسان  :روش

عه این های دولتی شهر تهران، جامهای یادگیری الکترونیکی رشته علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی در دانشگاهدوره

عنوان نمونه پژوهش نفر به 12مالک محور، تعداد گیری هدفمند پژوهش را تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه

ها اقدام شد. با استفاده از روش کدگذاری تحلیل آوری دادهساختارمند نسبت به جمعانتخاب و از طریق مصاحبه نیمه

تماد عوتحلیل قرار گرفتند. قابلیت اعتبار و اها مورد تجزیهمحتوای کیفی، در سه مرحله کد، خرده مقوله و مقوله، داده

های بررسی همکار، محاسبه درصد پایایی بین دو کدگذار، انتخاب هدفمند آمده نیز با روشدستهای بهبه یافته

 های پژوهش و فرایند رفت و برگشتی همراه با تأمل فرایند کدگذاری، موردبررسی و سپس تأیید قرار گرفت.  نمونه

ی گرتسهیل»های پژوهش، مقوله شناسایی شدند. براساس یافته 4و  خرده مقوله 8کد،  145: در مجموع، تعداد هایافته

مل از عوا« های روانشناختی مدرسویژگی»و « دانش مدرس»، «ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده»، «فرایند یادگیری

 باشند. مؤثر در تعیین اثربخشی یادگیری الکترونیکی از سوی مدرس یادگیری الکترونیکی می
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 مقدمه و بیان مسئله

. ه استآموزش شد جملهمنهای مختلف منجر به تغییرات زیادی در زمینه توسعه فناوری اطالعات

یک  عنوانبهو یادگیری الکترونیکی  اندآموزش و فناوری در هم ادغام شده تحت تأثیر همین شرایط،

 ،های هوشمند امروزیو با انواع فناوری ه استظهور کردوسیله قدرتمند برای امر آموزش و یادگیری 

داشته  های تدریسادگیری و روشبر ی تأثیراتیو  هبه منابع یادگیری، گسترش یافت یابیدستجهت 

آموزش و یادگیری و به تغییراتی در رویکردهای آن،  موجببهکه  (Al-Fraihat et al., 2020) است

در برای مثال، . (Luka, 2018) است به وجود آمدهتدریس و یادگیری های تغییراتی در روش ،آن طبع

امروزه، منابع  کهیدرصورتآموزش سنتی، یادگیرندگان به منابع یادگیری محدودی دسترسی داشتند، 

ها و اینترنت یر، صوت و ویدئو( از طریق فناوریمتن، تصو )ماننددر اشکال مختلف زیادی یادگیری 

یادگیری الکترونیکی امروزه، . (Al-Fraihat et al., 2020)گیرد ئه و در دسترس یادگیرنده قرار میارا

بدون محدودیت و  (Martinez-Caro, 2011)بدون برگزاری جلسه فیزیکی با حضور معلم و یادگیرنده 

این امر،  که (Alhabeeb and Rowley, 2018) آوردمییادگیری را فراهم  هایزمان و مکان، فرصت

 ,Violante and Vezzetti) همراه داشته استرا به امر آموزش در هر چه بیشتر  یریپذانعطافراحتی و 

ترین شاید مهم .(Cidral et al., 2018) شده استنیز های یادگیری و منجر به کاهش هزینه (2015

یادگیری از یادگیری سنتی معلم محور به یادگیری فعال  تغییر پارادایم ،تغییر در رویکرد یادگیری

  .(Son, 2016)یادگیرنده محور بوده است 

 مراکز دانشجویی خوددر راستای همین تغییرات، بسیاری از مؤسسات آموزش عالی نیز بسیاری از     

 ادیبا ابتکار عمل خودشان  های یادگیری الکترونیکی خودراهبر مجهز کردند تا دانشجویانرا به برنامه

یک سبک محبوب  عنوانبهیادگیری الکترونیکی آن، در نتیجه که  (Hsieh and Cho, 2011) رندیبگ

 گسترش یافتدر آموزش عالی  سرعتبهبرای آموزش سنتی ظاهر شد که  توجهقابلو یک مکمل 

(Hung and Chou, 2015)  را ایجاد کند و مسیرهای یادگیری شخصی را  پذیرتریانعطافتا آموزش

های تدریس معلمان نیز دستخوش شیوه، این تغییراتدر نتیجه . (Boelens et al., 2018)هموار سازد 

خود از  فرایند تدریس در هاآنبسیاری از  زیرا( (Gonzalez-Marcos et al., 2016تغییراتی شد 

های الکترونیکی با و آموزش (Sun et al, 2009)کنند های یادگیری الکترونیکی استفاده میسیستم

یکی از  عنوانبهنیز  معلمانو  (Hung and Chou, 2015)آموزش چهره به چهره متفاوت است 

 ,Matzat)کنند تقویت یادگیری مؤثر کمک می شوند که بهدر نظر گرفته میهای اصلی آموزش مؤلفه

 ,.Eom et al)رضایت یادگیرنده است های مهم در کننده بینیپیشو مدرس دوره یکی از  (2013

2006) . 

 در ساخت کنندهتسهیلصرف اطالعات تغییر و به  دهندهانتقالاز  مدرساننقش  در همین راستا،    

 ها،فعالیتاین مهم،  که (Martinez-Caro, 2011)ه است ، تبدیل شدتوسط خود یادگیرندهدانش 

معتقد است که مدرس دیگر  Knowlton (2000) .تحت تأثیر قرار دادنیز  را رفتارها و نگرش معلمان
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به  دهکننتسهیلیک مربی، مشاور، ارشادگر و  عنوانبهقاضی یا یک داور نیست بلکه  یک عنوانبه

پنج وظیفه مهم را که مدرسان باید انجام دهند  (Wilson et al, 2004) .کندیادگیرندگان خدمت می

که شامل برنامه درسی، تقویم های یادگیری محور( فراهم آوردن زیرساخت1: اندبرشمرده گونهاینرا 

راهبردهای مختلف برای مشارکت، همکاری و یادگیری مؤثر؛  سازیمدل( 2ها و منابع آموزشی است؛ 

و رفع  گشاییمشکل( 4؛ هاآنو ارائه بازخورد، اصالح و نمره به  فراگیراننظارت و ارزیابی یادگیری ( 3

ایجاد یک جامعه یادگیری که با جو اعتماد و عالقه متقابل ( 5 و مشکالت آموزشی، بین فردی و فنی؛

طراحی دوره،  ازجملههای آموزشی مربیان آنالین بر نقش (Liu et al, 2005)شود. مشخص می

همچنین در  مدرساناند. تعامل تأکید داشته کنندهتسهیلای، بازخورد دهنده و حرفه بخشالهام

را الگوسازی های ارتباطی آنالین روش کنند وامل برقرار میفراگیران تعکنند و با ها مشارکت میبحث

های یادگیری براین به حضور تدریس در دورهعالوه .(Ouyang and Scharber, 2017)کنند می

های الکترونیکی اشاره شده است. حضور تدریس به سازماندهی محتوای دوره و تسهیل فعالیت

یادگیری، اشاره دارد. حضور تدریس به دو دسته کارکرد اصلی  یادگیری توسط مدرس در محیط

باشد. ساختار به های آنالین، طبقه بندی شده است که شامل ساختار و تسهیل میمدرس در دوره

به  است و تسهیل هاآنمعنای طراحی کلی دوره، انتخاب مطالب دوره، سازماندهی و ارائه مناسب 

 .(Kurucay and Inan, 2017)های یادگیری است مربی در فعالیت راهنماییمعنای حضور یا 

می رغیبترا یادگیرندگان و مشارکت  ایفا، نقش فعالی را الکترونیکی در فرایند یادگیریمعلمان     

 ,Heba and Nouby) دنپردازمی یادگیرندگان راهنماییبیشتر به  و( Martinez-Caro, 2011)کنند 

 .(Akar et al., 2004)د نربین اعضای گروه را از بین میایجاد شده ب هایسوءتفاهمهمچنین و  (2008

تا بر رفتار و درگیری عاطفی یادگیرندگان  کنندمیهایی را ایجاد برای تعامل یادگیرندگان، داربست

برای های مؤثری را مدرسان باید استراتژی. (Cho and Cho, 2014)تأثیر مثبت معنادار داشته باشد 

یادگیرندگان برای مشارکت در  سازی کنند تا انگیزهث و گفتگوی آنالین جستجو و پیادهتسهیل بح

های وظیفه محور حث محتوا محور و بحثیادگیرنده را در مبا وارتقاء دهند را های سازنده بحث

را ارزیابی رات یادگیرندگان در هنگام تسهیل بحث، مدرسان باید نظ .(Rovai, 2007)مشارکت دهند 

 سؤال کنند؛ هاآناز  به اشتراک بگذارند؛ هاآنبا نظرات خود را  ؛دهندبازخورد  هاآن به نظرات کنند؛

، متمرکز کنند؛ موردنظربه انجام وظایف  را هاآنتشویق کنند؛ را به کشف مفاهیم جدید  هاآن

های ان را به خاطر تالشنند و دانشجویترغیب کبرای مشارکت را  حرفکمیادگیرندگان خجالتی و 

های یادگیری ها از جانب مدرسان دورهاین نقشایفای . (Arbaugh, 2010)کنند  تحسینمولدشان، 

شود، یادگیرندگان مسئولیت بیشتری را در مورد یادگیری خود بر عهده بگیرند، یالکترونیکی موجب م

همکاری یادگیرندگان را در فرایندهای تر با مواد درسی درگیر شوند، تر و گستردهعمیق صورتبه

 Heuer and)ا برای یادگیرندگان فراهم آورند یادگیری ارتقاء دهند و زمینه تجربه یادگیری مثبت ر

King, 2004) . 
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 ,.Gonzalez-Marcos et al)صرف اطالعات  دهندهانتقالهمین بازتعریف نقش سنتی معلم از     

در فرایند یادگیری الکترونیکی موجب شد، محققان عرصه یادگیری الکترونیکی به  تسهیلگربه  (2016

. (Al-Fraihat et al., 2020) خشی یادگیری الکترونیکی بپردازندمطالعه نقش مدرس در موفقیت و اثرب

ترین عامل موفقیت در یادگیری الکترونیکی ، مدرس مهممعتقدند (Kim et al., 2012) ،کهطوریبه

مربیان  زیرا (Liaw et al., 2007)مربی جنبه اصلی یادگیری الکترونیکی است ، دیگرعبارتیبه .است

ارتباط برقرار مییادگیرندگان با  کنند و سپسدر محیط یادگیری مجازی ایجاد می ابتدا یک دوره را

 ,.Kim et al)های مختلف یادگیری را برای مشارکت در فرصت هاآن، (Asoodar et al., 2016) کنند

با ایفای نقش  .(Martinez-Caro, 2011)د نکناشتراک گذاشتن اطالعات، ترغیب میو به ( 2012

کنند و در نتیجه اضطراب رایانه و کمک میاو و هدایت  در یادگیرنده ایجاد انگیزهبه  ،گرایانهتسهیل

هاست را کاهش مینسلترین چالش پیش روی یل یادگیرندگان را که همچنان مهممیران ترک تحص

  . (Choudhury and Pattnaik, 2020) دهند

مدرس در اثربخشی یادگیری نقش تا به مطالعه  انجام شدتحقیقات زیادی ، همین امر نتیجهدر     

های زیرا مدرسان نقش مهمی در تعیین اثربخشی، موفقیت یا ناکارآمدی سیستم .بپردازدالکترونیکی 

س در تعیین به نقش مدر (Selim, 2007) . (Cigdem and Topcu, 2015)یادگیری الکترونیکی دارند 

-Alو) (Ozkan et al., 2009) . یادگیری الکترونیکی اشاره داشت هایموفقیت یا شکست سیستم

Fraihat et al., 2020)  ل مؤثر در ارزشیابی موفقیت سیستمیکی از عوام عنوانبه، کیفیت مدرس را

از بعد آنالین، به ارزشیابی یادگیری  (Sun et al., 2008). شناسایی کردندهای یادگیری الکترونیکی 

به تأثیر کیفیت مدرس در رضایت ادراک شده  (Ozkan and Koseler, 2009). اندپرداخته ،مدرس

عنوان نیز  (Choudhury and Pattnaik, 2020) . داشتندیادگیرنده در سیستم مدیریت یادگیری اشاره 

 .ستایکی از عوامل اصلی موفقیت و اثربخشی در یادگیری الکترونیکی  عنوانبهمدرس اند، داشته

(Asoodar et al., 2016)  معرفی کرده ،یکی از ابعاد مؤثر در رضایت یادگیرنده عنوانبهمدرس را  یزن

بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تأثیر بسیار  ، مدرسدیدگاه یادگیرندگان براساس از همین رو،اند. 

یکی از بر همین اساس، و  (Khorasani and Doosti, 2011؛ Golband et al., 2014)زیادی دارد 

 .(Ghanbri et al., 2019)، کیفیت مدرس است الکترونیکی یادگیری زشیابیارمهم در های مؤلفه

های متفاوتی از مدرس در اثربخشی دورهعوامل تأثیر هر یک از محققان، به مطالعه و شناسایی     

مدرس بر نگرش مدرس نسبت به فناوری، کنترل  (Selim, 2007)اند. یادگیری الکترونیکی پرداخته

ی الکترونیکو سبک تدریس مدرس را از عوامل موفقیت یادگیری  الکترونیکیفناوری یادگیری 

های به نیازهای یادگیرندگان، تواناییپاسخگویی سریع مدرس  ،از عوامل مؤثر دیگرشناسایی کرد. 

  برای پیگیری مشکالت یادگیرنده و حل مشکالت فراگیران،  درسارتباطی مدرس، توانائی م

 Ozkan)است خودکارآمدی مدرس نسبت به محتوا و سیستم یادگیری الکترونیکی بر شمرده شده 

et al., 2009). 
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 Ozkan) بوده است بخشانگیزه ،رابطه دوستانه مربی با یادگیرندگان نیز برای یادگیری فراگیران    

and Koseler, 2009) .(Condie and Livingston, 2007) آمیزموفقیتکردند، اجرای  خاطرنشان 

های یادگیری ستمیبرای استفاده از س بر وب، مربوط به آمادگی مدرسهای یادگیری مبتنی سیستم

تاری و در قصد رفنگرش مثبت مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی  همچنین الکترونیکی است.

 (Cidral et al., 2018) .(Liaw et al., 2007)دارد یادگیری الکترونیکی تأثیر از سودمندی ادراک شده 

 دادند. بران رابطه مثبتی را نشاننسبت به یادگیری الکترونیکی و رضایت کار مدرسنیز بین نگرش 

(Al-Fraihat et al., 2020) های اخیر بیشتر اند که پژوهشدر پژوهش خود به این نکته اشاره داشته

اند که در موفقیت یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را ایفا بر نگرش مدرس و تعامل تأکید داشته

گویی و نگرش مدرس نسبت به یادگیری زمان پاسخرابطه مثبت بین به  (Sun et al., 2008)کنند. می

های داخلی نیز ی خارجی، پژوهشهاپژوهش اند. در راستایایت از آن اشاره داشتهو رضالکترونیکی 

 ,.Ghanbri et alتعامل بین استاد و دانشجو )؛ (Golband et al., 2014)تبحر استاد در ارائه مطالب به 

مدیریت و تشویق (؛ Khorasani and Doosti, 2011)برخط  صورتبهتعامل استاد با دانشجو  (؛2019

 Nazeri)در زمان نیاز  یادگیرندگانسؤاالت به مدرس پاسخگویی  ؛(Yagoubi et al., 2009)مدرس 

et al., 2017) آگاهی و توانمندی اساتید ؛(Mazloom ardekani et al., 2018)توجه به صالحیت  ؛

 عنوانبه (Hadavand and Kashanchi, 2013) ی یادگیری الکترونیکیهامدرسان در تدریس دوره

 اند. عوامل مؤثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی اشاره داشته

 ده، درگیری با سطوح مختلفاشتیاق مدرس، ارائه پیشنهاد به یادگیرنمانند  عوامل دیگری همچنین،

ه سیستم بنسبت تعامل، ارتباط و پاسخگویی به یادگیرندگان(، نگرش مثبت  مثالعنوانبهها )فعالیت

 Al-Fraihat et)دارد ی توجهقابلتأثیر درک رضایت و سودمندی سیستم در  یادگیری الکترونیکی

al., 2020) .Choudhury and Pattnaik (2020)  پژوهشی، مقاله 54مروری و مقاله  138در بررسی 

های برابر برای مشارکت، سبک آموزشی، تکنیک ارزیابی مناسب، فراهم آوردن فرصتبه عواملی مانند 

تأمل یادگیرنده، صحت محتوا، ارتباط بین مدرس و یادگیرنده، پذیرش برای تشویق طراحی آموزشی، 

ش گرن Eghbal et al (2015)، همچنین. انداشاره داشته پایداراوری مدرس، کیفیت منابع و محتوای فن

بر موفقیت  تأثیرگذارعوامل  ازرا  استفاده از فناوریو  هانوع آموزشاین نسبت به  مدرسمثبت 

نیز حضور  Asoodar et al (2016) در پژوهش  اند. برشمرده یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان

مؤثر عوامل  عنوانبههای مبتنی بر اینترنت، دورهرس در و توانائی مد مربی در دوره آنالین راهنماییو 

همچنین، موفقیت یک برنامه آموزشی به . معرفی کردندهای الکترونیکی بر رضایت یادگیرنده در دوره

الً درک امدارد. یک مربی باید مسیر اصلی یک برنامه آموزشی را کبستگی صالحیت و نگرش مربی 

تجربه تدریس . (Lim et al., 2007)های الزم برای ارائه آموزش برخوردار باشد کند و از دانش و مهارت

 ,Hew and Kadir )با همتای خود ارتباط  (Arbaugh, 2002; Hew and Kadir, 2016) مدرس

ر اثربخشی یادگیری الکترونیکی ب عوامل مرتبط با مدرسدیگر از  ( Heba and Nouby, 2008؛2016
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چگونگی تعامل مدرس با یادگیرندگان، هم در کالس و هم خارج از کالس بدون در نظر  باشند.می

ته های اثربخشی مدرس در نظر گرفکنندهبینیپیشیکی از  عنوانبهگرفتن موقعیت فیزیکی نیز 

)یعنی کاهش ساختار( با استفاده از  پذیریانعطافشود. به همین ترتیب، توانائی مدرس برای می

ل عوام عنوانبههای مفید های متضاد و کمک به یادگیرندگان در ایجاد مهارتترکیب دیدگاهها، مثال

شود. کاهش ساختار همچنین به های یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته میمؤثر در اثربخشی دوره

یابی زگیرند و اهداف مختلف را ار کاربههای مختلف تدریس را این معناست که مدرسان باید استراتژی

کنند و با امتحانات، تکالیف، تحلیل مشکالت و تشویق به تفکر انتقادی، پاسخگوی نیازهای یادگیری 

 .(Lemak et al., 2005)فراگیران خود باشند 

های مدرس ویژگیدر پژوهش خود، به مطالعه  Alhabeeb and Rowley (2018) همچنین        

ان هم از دیدگاه اساتید و هم از دیدگاه دانشجوی یادگیرینوع موفقیت این  مؤثر دریادگیری الکترونیکی 

وضوح توضیحات مدرس از  ،از دیدگاه اساتیدنشان داد،  هاآنپژوهش نتایج پرداختند. ها این دوره

های یادگیری الکترونیکی، توانائی مدرس در ایجاد انگیزه برای یادگیرندگان جهت استفاده از مؤلفه

یری یادگ یابزارهاهنگام تدریس با استفاده از  مدرسسیستم یادگیری الکترونیکی، شور و شوق 

 رایهای یادگیری الکترونیکی و توانائی مدرس بتدریس مدرس با استفاده از فناوریالکترونیکی، سبک 

یادگیری  موفقیتبه ترتیب بیشترین تأثیر را در  استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی

ارهای شور و شوق مدرس هنگام تدریس با استفاده از ابز ،. از دیدگاه دانشجویاناندالکترونیکی داشته

مدرس برای ایجاد انگیزه در دانشجویان برای استفاده از سیستم یادگیری  یادگیری الکترونیکی، توانائی

، توانائی مدرس در استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی، وضوح توضیحات مدرس الکترونیکی

های یادگیری تدریس مدرس با استفاده از فناوریهای یادگیری الکترونیکی و سبک فهدر مورد مؤل

 فقیت یادگیری الکترونیکی برشمردهمو جهتمدرس  هایویژگیترین از مهمترتیب الکترونیکی به 

 شد. 

بخشی در اثر عامل مرتبط به مدرس چندهای ذکر شده، به بررسی و مطالعه یک یا بیشتر پژوهش    

رویکرد این تحقیقات بیشتر کمی بوده است و محققان  از آنجائی کهاند. یادگیری الکترونیکی پرداخته

گذار اند، در نتیجه تعداد عوامل تأثیرهای خود استفاده کردهداده آوریجمعزار پرسشنامه برای از اب

دی دارند تا ها ظرفیت محدوپرسشنامهاند. به این دلیل که و تبیین قرار گرفته موردبررسیی محدود

 عاملقرار دهند. بررسی فقط یک یا چند  و بررسی موردمطالعهیشتری را ب بتوانند تعداد عوامل

افزایی این شود که اثرات همموجب می ،بخشی یادگیری الکترونیکیمدرس در اثرمرتبط با گذار تأثیر

یگر نادیده گرفته شود. زیرا بسیاری از این عوامل با یکدیگر رابطه عوامل در ارتباط و تعامل با یکد

هایی با رویکرد کیفی، هم موجب پژوهش کهدرصورتیگذارند. رند و بر روی یکدیگر تأثیر میدا متقابل

افزایی دارند شناسایی شوند و یقیناً تعداد این عوامل نیز بیشتر از شوند عواملی که با یکدیگر هممی

ه بافت و ببا توجه  شدهشناساییباشند و هم اینکه عوامل کرد کمی مییدر رو شدهشناساییعوامل 
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تری نسبت به شوند و یقیناً بررسی عمیقان مطالعه و تبیین میهای ایرشرایط موجود در دانشگاه

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تأثیرگذار  به همین دلیل،. شکل خواهد گرفت موردبحثموضوع 

های یادگیری دورهاساتید خبره و با تجربه در زیسته  مدرس در یادگیری الکترونیکی با توجه به تجربه

دانشگاههای یادگیری الکترونیکی در ای دورهزمینهشرایط متناسب با بافت و پردازد که میالکترونیکی 

درس ممرتبط با گذار تأثیربنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه عوامل . است های ایران

  اند؟ اثربخشی یادگیری الکترونیکی کدامدر 

 

 شناسی پژوهش روش

ود خ مربوط بهای زمینه شرایطدر بافت و  مفهوممطالعه عمیق  ،پژوهش حاضراینکه هدف با توجه به 

. است شناسیکیفی و استراتژی آن نیز پدیدار، رویکرد تفسیری؛، آن پارادایمبه همین دلیل،  ،است

های رشته علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی دانشگاه ت علمی و مدرساناعضای هیأ، جامعه پژوهش

. اندداشتهنیز را های یادگیری الکترونیکی دورهدر  که تجربه تدریس بودنددولتی شهر تهران 

)عالوه بر تجربه تدریس در  هدفمند مالک محور گیرینمونهبا روش  پژوهش کنندگانمشارکت

 هحیط براساس های یادگیری الکترونیکی، متخصص و خبره در حوزه یادگیری الکترونیکیدوره

 هایاز دانشگاه (متخصص و خبره در حوزه آندراگوژی و پداگوژیو همچنین  هاآنمطالعاتی و پژوهشی 

ها ادامه تا اشباع نظری دادهها صاحبهمانتخاب شدند. شهید بهشتی، تهران، عالمه طباطبایی و پیام نور 

مند بوده ها، مصاحبه نیمه ساختارداده آوریجمعروش مصاحبه انجام شد.  12یافت و بدین ترتیب 

 طراحی شدند.  25W1Hو  1استار تکنیک براساساالت نیز و سؤ است

در سه مرحله کد، خرده مقوله و تحلیل محتوای کیفی  با استفاده از روشها داده وتحلیلتجزیه    

 هااز متن مصاحبه( 3نکات کلیدی )واحدهای معنایی ابتدابدین ترتیب که، . صورت گرفتمقوله 

به ه ک داده شد هاآنسپس برچسبی به  ( شناسایی و استخراج شدند وکنندگانمشارکتی هاقولنقل)

 وکه از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک بودند، با هم ترکیب ی ی، کدهادر مرحله بعد. گویندآن کد می

زدیک بودند، که از نظر معنایی به هم نهایی خرده مقوله، مرحله آخر نیز. در را شکل دادندخرده مقوله 

 اطمینان از منظوربه. (Graneheim and Lundman, 2004) نمود یافتندها و مقولهشدند در هم ادغام 

توسط یک نفر متخصص  فرایند کدگذاریاستفاده شد یعنی  4از روش بررسی همکار هااعتبار یافته

هر  که صورتبدین .و بازبینی قرار گرفت موردبررسی ،متخصص در پژوهش کیفییک نفر موضوعی و 

در . نمودند کدگذاریتصادفی انتخاب و آن را  صورتبهمصاحبه را  3، تعداد این دو همکاریک از 

با  .ه استنشان داده شدبین دو کدگذار  پایاییو همچنین درصد میزان توافق و عدم توافق ، 1جدول 

                                                           
1. Situation, Task, Action, Result 

2. Who, What, When, Where, How 

3. Meaning Unit 

4. Member Checking  
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باشد، بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاریدرصد می 60باالتر از  آمدهدستبه توجه به اینکه میزان پایایی

یک فرایند  ،توسط محققانجام شده فرایند کدگذاری  که شایان ذکر است ها مورد تأیید است.

رده ها و خکدگذاری ،تأمل بسیار بوده است که در همین راستا و رفت و برگشتی همراه با مدتطوالنی

 کنندگانمشارکتهمچنین،  گرفتند.و بازنگری قرار مورد اصالح برای چندین بار ها ها و مقولهمقوله

عات ممکن را در اختیار انتخاب شدند تا بیشترین اطالمالک محور هدفمند  صورتبهپژوهش نیز 

  شد.  آمدهدستبههای اعتبار داده صحت وتأیید موجب ، نیز این عواملدهند. محقق قرار 

 
محاسبه پایایی دو کدگذار: (1)جدول   

شماره   همکار

 مصاحبه

تعداد کل  

 کدها

تعداد عدم   هاتعداد توافق 

 هاتوافق

پایایی بین  

 دو کدگذار

 

همکار 

متخصص 

 موضوع 

مصاحبه  

1 

 28  12  4  85% 

مصاحبه  

5 

 26  10  6  76% 

مصاحبه  

10 

 30  12  6  80% 

 %80  16  34  84  کل 

 

همکار 

متخصص 

پژوهش 

 کیفی

مصاحبه  

3 

 44  18  8  81% 

مصاحبه  

8 

 26  10  6  76% 

مصاحبه  

12 

 26  11  4  84% 

 %81  18  39  96  کل  

 

 های پژوهشیافته

 ،کد 38مقوله شناسایی شدند. تعداد  4خرده مقوله و  8کد،  145نتیجه انجام مراحل فوق، تعداد در 

 قه در یادگیرنده؛مربوط به مقوله ایجاد انگیزه و عال ،کد 48 گری فرایند یادگیری؛مقوله تسهیل مربوط به

های روانشناختی مدرس بوده مقوله ویژگیمربوط به  ،کد 26مربوط به مقوله دانش مدرس و  ،کد 33

 32تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند یادگیری، تعداد ها نیز، مقولهدر بخش خردهاست. 

جهت افزایش حس  هاییمهارتها و کد؛ اتخاذ فعالیت 6رندگان تعداد کد و تسهیل تعامل بین یادگی

د و پاسخگویی فعال در قبل، حین و بعد از کالس ک 38فرایند تدریس، تعداد  درحضور دانشجویان 

کد و دانش موضوعی مدرس،  23کد؛ دانش فناورانه مدرس، تعداد  10یادگیری الکترونیکی، تعداد 
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کد و عالقه و اشتیاق  16آمدی یادگیری الکترونیکی، تعداد کاربهکد؛ نگرش مدرس نسبت  10تعداد 

ادامه در اند. کد را به خود اختصاص داده 10مدرس نسبت به فناوری و یاددهی از طریق آن، تعداد 

 ارائه شده است.  2در جدول ای از فرایند کدگذاری و نتایج حاصل از آن نمونه

 
در مدرس مرتبط با عوامل از  شدهشناسایی هایقولنقلای از ها، نمونهمقولهها، خردهمقوله (:2)جدول 

 اثربخشی یادگیری الکترونیکی 

شماره کد و 

شماره 

 کنندهشرکت

 

 قولنقل

 

 خرده مقوله

 

 مقوله

 

 

 3/ م 8کد 

یک محیط مثبتی رو ایجاد بکنه برای  

فراگیران و مشارکت اونها را تسهیل بکنه و 

و مشارکت، دعوت کنه یادگیرندگان به بحث 

ها و در دسترس باشه و اینها اون نقش

 اقدامات اجتماعی هست.

 
 

تسهیل مشارکت فعال 

یادگیرندگان در فرایند 

 یادگیری

 

 

 

 

 

گری تسهیل

فرایند 

 یادگیری

 

 

 

 

 12/ م 9کد 

تونیم بین افراد یادگیری که میدیگه هم این 

همیارانه تعریف بکنیم. در یادگیری همیارانه 

، کنندها کل مسیر رو با هم طی مییادگیرنده

هایی که براشون و اینجوری نیست که تسک

شه مستقل از هم باشه، دائم باید تعریف می

در تعامل با هم دیگه باشند به هم دیگه یاد 

بدن و از هم دیگه یاد بگیرند. پس به نظرم 

تونیم یادگیری همیارانه هم تعریف بکنیم می

 شارکتی.و اگر الزم شد م

 

 

 

تسهیل تعامل بین 

 یادگیرندگان

 

 

 

 

 

 

 

 8/ م 5کد 

بینه قضیه رو قطعاً خوب کسی که مثبت می 

گرده دنبال بهتر شدنش، توی همون می

بینه چه کنه میها، ابزارها رو نگاه میروش

ها رو تونه انجام بده، بچهکارهایی رو بهتر می

 اونکنم تونه جذب کنه. من فکر میبهتر می

ها قدرت بیانی که داره خیلی تأثیر داره، بچه

گفتند اون آرامشی که داشتید سر کالس می

کرد. مثالً به ما از خستگی مدرسمون کم می

گفتند آرامشی که توی صدای شما هست، می

کرد. ما خستگی یک روز ما رو کم می

هیچوقت این تجربه رو نداشتیم یا روی 

کردیم تا هایی که وسط میخوش یا شوخی

اینکه چیز خشک. راحت بودنه اینکه اجازه 

 بدی بهشون که ارتباطات رو قوی کنی.

 

 

 

 

هایی ها و مهارتاتخاذ فعالیت

جهت افزایش حس حضور 

 دانشجویان در فرایند تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد انگیزه و 

عالقه در 

 یادگیرنده
 

 

 گنهای یادگیری الکترونیکی میاصالً دوره 

روز هفته باید  7ساعته در  24دوره های 
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 10/ م 4کد 

باشه، ما خودمون یادگیری الکترونیکی درس 

صبح هر وقت که  3شب،  2میدیم شاید 

بیدار باشم هم به دانشجوهام جواب میدم. 

یعنی هر تایمی که ما شبکه داریم برای 

 های متفاوتی داریم وخودمون و گروه

های دانشجوهایی به خصوص درس

الکترونیکی مون فقط محدود به کالس 

نیستند، محدود به سیستم مدیریت یادگیری 

نیستند فقط محدود به تایمی که من سر 

کالس هستم نیستند، فقط برعکس هر وقت 

تونند سؤالشون رو بپرسند. تو خوان میکه می

هایی ما زارن سؤالشون رو و توی تایمگروه می

ریم جواب میدیم. هر تایمی که فرصت می

داشته باشیم، اونها هم هر تایمی داشته 

پرسند. من و همکارام باشند، سؤالشون رو می

روز هفته، یعنی االن نگاه  7ساعته و  24

کنیم که جمعه است، االن تعطیالت نمی

هست، پاسخگویی داریم به دلیل اینکه وقتی 

 نیکیشما پاسخ دانشجو رو ندید که الکترو

گیره و دستش به هست اضطراب فراوان می

 جایی هم بند نیست.

 

 

پاسخگویی فعال در قبل، 

حین و بعد از کالس 

 یادگیری الکترونیکی

 

 

 11/ م 5کد 

کنه که در کسی که داره با نسلی کار می 

ها هستند، توی حقیقت نسل بومی دیجیتال

این فضا رشد کردند و بزرگ شدند، بنابراین 

افزار، نباید از این لحاظ کم بیاره سواد نرم

ها چیزهای خیلی مهمی سواد رسانه این

 هستند که خود مدرس باید داشته باشه.

 

 

 

 دانش فناورانه مدرس

 

 

 

 

 دانش مدرس

 1/ م 1کد 
باید دانش در زمینه موردنظر را داشته باشد،  

 دانش علمی الزم را داشته باشد.

 
 دانش موضوعی مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 2/ م 8کد 

در واقع بینش معلم باید این باشد که اوالً  

ها باشه، خودش معتقد به مفید بودن دوره

یعنی کسی که میاد خودش یه وقت فرد 

پذیره کاری رو انجام میده ولی اعتقادی می

ه گبهش نداره و اگر از بیرون ازش بپرسی می

اینها چیه بابا اصالً. باید خودش اعتقاد داشته 

های مؤثر ها، یه دورهه که آقا این دورهباش

 های جدیدهست و اصالً این تغییرات سیستم

های آموزش و پرورش رو رو، تغییرات سیستم

ا کنه و اینهو شرایط دنیا اصالً اینها ایجاب می

تونه مفید باشه ولی کسی که الزم هست و می

ها اعتقادی نداره و اصالً به این جور سیستم

 

 

 

 

 

 

درس نسبت نگرش م

کارآمدی یادگیری به

 الکترونیکی
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نشون اعتقادی نداره. قاعدتاً توی به مفید بود

کارم خودشم خیلی اون طوری که باید و 

تونه انرژی کافی رو بزاره، بنابراین شاید نمی

ها معلم باید به این اعتقاد برسه که این دوره

مفید بودن خودش رو دارند، محاسن 

خودشون رو دارند و معایب خودشون رو دارند 

 مثل هر دوره دیگه.

های ویژگی

روانشناختی 

 مدرس

 

 

 4/ م 6کد 

استاد مجازی خیلی رکن اساسی داره،  

دوستانه باشه با کامپیوتر. فقط شناخت 

ها شما کامپیوتر کافی نیست. خیلی وقت

شناسی، موبایلم بلدی ولی کامپیوتر رو می

گم اعتیاد به نمیباهاش دوستانه نیستی، 

رایانه ولی اعتیاد به تلفن همراه که خیلی 

شدید هست. ولی باید بتونه دوستانه باشه، 

این دوستانه بودنه خیلی مهمه. خوب با 

ها ابزارهای فناوری دوستانه باشی، بعضی

 فناوری ترس هستند.

 

 

عالقه و اشتیاق مدرس نسبت 

به فناوری و یاددهی از طریق 

 آن

 

 
 مرتبط با مدرس در اثربخشی یادگیری الکترونیکیعوامل های مقولهها و خرده: مقوله(1)شکل 

  گیرینتیجهبحث و 
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از  آمدهدستبههای مقولهها و خردهمقوله ابتدا به بحث و تبیین در مورد هر یک از ،در این بخش

نتیجه پژوهش خواهیم پرداخت و سپس پیشنهادهای کاربردی مرتبط با این یافته را ارائه خواهیم 

 نمود. 

 تسهیل گری فرایند یادگیری 

یاری موجب شده است که بس ،به آموزش الکترونیکیدرس تغییر آموزش از نوع سنتی مبتنی بر کالس 

عمل  هیلگرتس عنوانبهبیشتر و  شته باشنداز مدرسان دیگر کنترل مستقیمی بر فرایند تدریس ندا

ه یادگیرنده است زیرا در یادگیری الکترونیکی وظیفه ساخت دانش بر عهد. (Arbaugh, 2010)کنند 

بیشتری از  راهنماییدانشجویان به جه، در نتینمایند و تری را در یادگیری ایفا مینقش فعال هاآنو 

اند که افراد برای به همچنین مطالعات نشان داده .(Akar et al., 2004)جانب مدرسان نیاز دارند 

 گرتسهیلاز دارند و این زمینه توسط گذاری اطالعات و یادگیری از یکدیگر، به تشویق نیاشتراک

نیز  Asoodar et al (2016). (Martinez-Caro, 2011)شود های یادگیری الکترونیکی فراهم میدوره

های در دورهرنده یگیکی از عوامل رضایت یاد عنوانبهمربی در دوره آنالین را  راهنماییحضور و 

تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان »این مقوله خود شامل دو خرده مقوله  اند.ذکر کردهالکترونیکی 

 شوند. که به تفصیل توضیح داده می باشدمی« تعامل بین یادگیرندگان تسهیل»و « در فرایند یادگیری

 تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند یادگیری

های مدرس برای مشارکت هر چه بیشتر یادگیرندگان در فرایند این خرده مقوله به اقدامات و فعالیت

زیرا یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده محور است و اشاره دارد.  ،یادگیری و در کالس درس الکترونیکی

و همچنین  (Martinez-Caro, 2011)یادگیرنده در ساخت دانش خود، نقش اساسی و فعالی دارد 

 های مثبت یادگیری آنالین بسیار حیاتی استدر ایجاد محیط تسهیلگریک  عنوانبهنقش مدرس 

(Cho and Cho, 2014). به  رات یادگیرندگان و بازخورد دادنارزیابی نظ جهتهایی اتخاذ استراتژی

ف جهت پاسخ دادن همه یادگیرندگان ارائه تکالی ،(Arbaugh, 2010) پرسیدن از یادگیرندگان ،هاآن

(Martinez-Caro, 2011)  خودو تکالیف ترغیب یادگیرندگان به انجام وظایف و (Arbaugh, 2010)  را

اشاره Arbaugh (2001)  .برشمردگیری مدرس تسهیلنقش اقداماتی جهت ایفای  عنوانبهتوان می

های مبتنی بر متن، کلیپزخورد را از طریق استفاده از بحثتواند بحث و باداشته است، مدرس می

 ,Martinez-Caro) هاینتیجه این یافته با نتایج پژوهشدهد.  ءهای شخصی ارتقاهای صوتی و مثال

 Choudhury) ؛ Asoodar et al., 2016 ؛Cho and Cho, 2014 ؛Heba and Nouby, 2008 ؛ 2011

and Pattnaik (2020) .همخوانی دارد 

 از اهمیت این خرده یکه نشان اندداشتهاشاره  به این خرده مقوله کنندگانمشارکتنفر از  9تعداد     

فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان با ، کنندگانمشارکتبا توجه به نظر . استمقوله 

ر د چالشی، فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان هایسؤالهای درونی مانند پاسخ به انگیزاننده

نمره، درگیر کردن دانشجویان در فرایند تدریس با های بیرونی مانند کالس درس با انگیزاننده
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های عمیق و علمی در فرایند یاددهی پرسیدن سؤال، هاآنهای شخصی از جانب ارائه مثالدرخواست 

تواند مشارکت می ،دانشجویان به بحث و مشارکت در فرایند یادگیری و تدریس دعوتو یادگیری، 

به این  نیز Mazzolini and Maddison (2007)تسهیل کند. فعال یادگیرندگان در فرایند تدریس را 

دگان های یادگیرنتواند بر بحثمی هافرماند که تالش مدرسان برای پست گذاری در نکته اشاره داشته

کند که مدرسان باید پیشنهاد می Arbaugh (2010)ها تأثیر زیادی بگذارد. در فروم هاآنو مشارکت 

ر فرایند یادگیری و در کالس های آموزشی خود را از قبل تنظیم و سازماندهی کنند تا بتوانند ددوره

 درس، بر روی مشارکت کارآمد دانشجویان خود تمرکز کنند. 

 

 تسهیل تعامل بین یادگیرندگان

برای فراهم آوردن و تسهیل تعامل بین یادگیرندگان در فرایند این خرده مقوله به اتخاذ راهبردهایی 

یک جنبه مهم از اثربخشی یادگیری الکترونیکی ظهور یک فضای مشترک  یادگیری اشاره دارد.

برای  یهای ارتباطهای تعاملی و روشلفهتوانند اشکال مختلفی از مؤمییادگیری است که مربیان 

یوهمربی باید ش ترمهم. از همه تا این فضای مشترک یادگیری را شکل دهند یادگیرندگان ارائه دهند

تشویق . (Ozkan et al., 2009)را تشویق کند تعامل بین فراگیران گیرد تا  کاربههای تدریس تعاملی را 

تشویق یادگیرندگان به شرکت در بحث،  ،(Martinez-Caro, 2011) گروهی مشارکتی کاربهمدرس 

ارائه فرصت به دانشجویان جهت  (Rovai, 2007) های بین یادگیرندگانسهولت بحثفراهم آوردن 

، تشویق دانشجویان به ارائه انتقاد سازنده (Mash et al., 2006)تحلیل یکدیگر و بازخورد به یکدیگر 

برای تعامل را زمینه است که اشکالی از این راهبردها  (Kim et al., 2020)به همراه بازخورد مثبت 

مشارکت آنالین یک مربی و تعامل با فراگیران از عوامل حضور و . کندفراهم مییادگیرندگان با یکدیگر 

و تسهیل مستمر یک مدرس برای ارتقاء مشارکت  مهم برای تقویت جوامع یادگیری آنالین هستند

نتیجه این یافته، با  .(Ouyang and Scharber, 2017) فعال فراگیران در جامعه آنالین ضروری است

 (Mash et al., 2006؛ Rovai, 2007؛ Martinez-Caro, 2011؛ Akar et al., 2004) هاینتیجه پژوهش

 همخوانی دارد. 

تعدادی از مطالعات به نقش مهم معلم در تسهیل یادگیری آنالین مانند تقویت مشارکت در     

های یادگیری همیارانه در محیطزیرا . (Fryer and Bovee, 2016)اند یادگیری مشارکتی اشاره داشته

شود مشارکت بین یادگیرندگان فراهم میکار گروهی، تعامل و  براساسو مشارکتی، ساخت دانش 

(Altinay, 2017) .یگر جتماعی و تعامل با یکدزیرا در محیط یادگیری الکترونیکی، یادگیری در بستر ا

و طراحی و تسهیل بحث توسط مدرس تأثیرات اساسی در  (Ozkan et al., 2009) گیردشکل می

 ها درگروه گیریشکلو  هاآنو همچنین، الگوهای مشارکت تقویت تعامل و مشارکت فراگیران دارد 

کند که در جامعه یادگیری آنالین این امر یادگیرندگان را ترغیب می. کندتعیین میجوامع یادگیری را 

 نخودنظارتی را ایفا کنند و زمانی که یادگیرندگان استقالل خود را نشانقش مستقل، خودمختار و 
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های ( در بحثکنندههماهنگکار )، نقش مدرس از یک مشارکت کننده در بحث به یک همدهندمی

به همین دلیل، ضرورت دارد، . (Ouyang and Scharber, 2017) کندمیکوچک و یک ناظر تغییر 

گان با یکدیگر را از طریق اتخاذ راهبردهای یادگیری مشارکتی و یادگیری مدرس زمینه تعامل یادگیرند

زمینه  و فراهم آوردنبا کمک یکدیگر  هاآنجهت تکمیل همیارانه، تقسیم تکالیف بین یادگیرندگان 

 آورد تا تجربه یادگیری عمیق برای یادگیرندگان شکل گیرد. را فراهم  هاآنبین  نظرتبادلبحث و 
 

 یادگیرنده انگیزه و عالقه درایجاد 

درس یکی یادگیرنده و مسنتی و با حضور فیز صورتبههای یادگیری الکترونیکی کالس درس در دوره

درس و همساالن، ممکن است موجب م . همین عدم تعامل چهره به چهره یادگیرنده باشودبرگزار نمی

ها، عدم تمرکز و حس حضور یادگیرنده در کالس درس یادگیرنده برای شرکت در این دورهانگیزگی بی

در فرایند یادگیری را  اقداماتیمدرس باید مجازی و یا کاًل ترک کردن کالس شود. به همین دلیل، 

رای گیرنده را بیاد مندیعالقهاشتیاق و  تا بتواندگیرد  کاربهرا  یبخشانگیزهراهبردهای انجام دهد و 

در کالس نیز را حس حضور و تمرکز یادگیرنده  ب نماید و در نتیجه آن،ها ترغیشرکت در این دوره

به همین جهت، این مقوله به  مجازی شود. سافزایش دهد و مانع ترک یادگیرنده از کالس دردرس 

فراگیر به  مندیعالقهگیرد تا انگیزه، اشتیاق و اشاره دارد که مدرس بکار می راهبردها و اقداماتی

 هافعالیتاتخاذ »مقوله خرده دواین مقوله خود شامل  های الکترونیکی را افزایش دهد.شرکت در دوره

پاسخگویی فعال در قبل، »، «جهت افزایش حس حضور دانشجویان در فرایند تدریس هاییمهارتو 

 شود. باشد که به تفصیل توضیح داده میمی «عد از کالس یادگیری الکترونیکیحین و ب
 

 جهت افزایش حس حضور دانشجویان در فرایند تدریس هاییمهارتها و اتخاذ فعالیت 

دهد تا مدرس در فرایند یادگیری انجام میاشاره دارد که  هاییمهارتها و این خرده مقوله به فعالیت

فزایش ارا ترغیب کند و تمرکز و حس حضور یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی و کالس درس 

 Watson)دهد را افزایش میمدرس جنبه عاطفی حضور اجتماعی شوخی و طنز در هنگام ارائه د. ده

et al., 2017)  شود می موجب رضایت یادگیرندهو(Hew et al., 2020)  هاآناحساس انزوای و از 

از روی پاورپوینت خواندن و  از چهار ویژگی الف( صرفاً عالوه بر این مدرسان باید کند.جلوگیری می

مستقیم نگاه نکردن به لبخند زدن؛ ج( ارائه اطالعات نامربوط؛ د(  ندرتبهتکرار برخی مطالب؛ ب( 

همدرسان سعی کنند با ارائه نمون. (Hew et al., 2020) خودداری کنند ،در فرایند یادگیریدوربین 

های دداشتااز روی اسالیدها یا ی ارائه کنند و صرفاًهای از زندگی واقعی، نکات مربوط به اسالیدها را 

 Hew) نند و مستقیم به دوربین نگاه کنندو گاهی لبخند بز (Kara and Can, 2019)سخنرانی نخوانند 

et al., 2020.) ،در همین راستا Ozkan and Koseler (2009)  مستقیم یکی از  قولنقلنیز

حسین شده ی او تهامربی بسیار دوستانه است و روش"اندذکر کرده گونهاینخود را  کنندگانشرکت
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بین ای زمانی که جو دوستانهیعنی  ".استفاده کنم 1از یولینک که  دهداست که به من انگیزه می

درس در کالس  حضورادامه و همچنین  گیرد، یادگیرنده برای شرکتیادگیرنده و مدرس شکل می

 .دهداز خود نشان مینیز مشارکت فعالی در فرایند یادگیری  شود و حتییم ترغیب

اند، توانائی مدرس برای ایجاد کرده خاطرنشاننیز  Alhabeeb and Rowley (2018)در پژوهش خود

ه در های مهمی است کاز ویژگی انگیزه در دانشجویان برای استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی

 موفقیت یادگیری الکترونیکی مؤثر است. 

 ,Khorasani and Doosti ؛Ghanbri et al., 2019 ) هاینتایج این یافته با نتیجه پژوهش همچنین،

همخوانی  Choudhury and Pattnaik, (2020) ؛Al-Fraihat et al., 2020 ؛Lemak et al., 2005 ؛ 2011

 اند.اشاره داشته تعامل بین استاد و دانشجوعامل مهم به  دارد که

ز اند که نشان امقوله اشاره داشتهط به این خردهکدهای مرتب کنندکان بهاز نفر مشارکت 8تعداد     

 هاآناس کنند، مدرس توجهی به زیرا تا زمانی که یادگیرندگان احسباشد. مقوله میاهمیت این خرده

ای برای همیتی ندارد، نه انگیزهشود و ادر کالس حس نمی هاآنحضور یا عدم حضور  کند، یا اصالًنمی

دهند، ممکن است در تی به حضور در کالس درس ادامه میکنند نه حها پیدا میرکت در این دورهش

ها تتوانند با اتخاذ فعالی، آن را ترک گویند. مدرسان میراه یمهابتدای آغاز کالس، حضور یابند و در ن

های کوتاه،  فراخواندن مدام ال با پاسخبک گرفتن از دانشجویان، پرسیدن سؤفیدچون  هاییمهارتو 

 ،مطالب به دانشجویانقدرت بیان باال در انتقال  استفاده ازهنگام تدریس، صدا ، تغییر در تن هاآن

های یادگیری هر یادگیرنده، توجه به ویژگی، ی و مثبت برای دانشجویانایجاد یک محیط صمیم

رکز به افزایش تم ،ابتدای دوره یادگیری الکترونیکی های فردی هر یک از دانشجویان درشناخت ویژگی

ت و ای شرکو حس حضور یادگیرنده کمک کنند که خود موجب رضایت و انگیزه باالی یادگیرنده بر

 شود. ادامه حضور در دوره می

 

 و بعد از کالس یادگیری الکترونیکیپاسخگویی فعال در قبل، حین 

و مشکالت یادگیرندگان در قبل، حین و بعد  ه، به قابلیت پاسخگویی مدرس به سؤاالتاین خرده مقول

از اظهارات یکی  Ozkan and Koseler (2009)از کالس درس یادگیری الکترونیکی، اشاره دارد. 

بی هرگاه نامه الکترونیکی را به مر"نقل کردند گونهایندر گروه کانونی پژوهش خود را  کنندگانشرکت
کنم خود را باز می یسم، با اشتیاق هر چه بیشتر جلسه یولینکارسال کنم و یا چیزی را در فروم بنو

 دهد، تمایل من برای ورود به جلسه یولینکال من پاسخ نظر جواب هستم، اما اگر مربی به سؤزیرا منت
اند، پاسخگویی به ه داشتهرانیز اش Al-Fraihat et al (2020) ".دکنچشمگیری کاهش پیدا می طوربه

نیز  Ozkan et al (2009)ی دارد. توجهقابلیادگیرندگان در درک رضایت و سودمندی سیستم تأثیر 

                                                           
1. U-link 
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جب رضایت ادراک شده یادگیرنده میاند، پاسخ سریع مدرس به نیازهای یادگیرنده مواشاره داشته

را پیگیری  هاآنمدرسان مشکالت مدرسان هستند و  موردتوجهکنند که احساس می هاآنیرا زشود. 

 ؛ Sun et al., 2008) هاینتیجه این یافته با نتیجه پژوهشبیابند.  حلیکنند راهکنند و سعی میمی

Al-Fraihat et al., 2020؛Ozkan et al., 2009 ؛ (Nazeri et al., 2017  .همخوانی دارد 

پاسخگو بودن به اشاره شد و کدهای آن شامل  کنندگانمشارکتنفر از  6مقوله توسط این خرده

آنالین و آفالین،  صورتبهدانشجویان  تاال، پاسخ به سؤروزشبانهساعت  24و  روز هفته 7دانشجو در 

االت دانشجویان در صورت عدم نه به دانشجویان، پاسخ دادن به سؤهای عمیق و فکوراارائه پاسخ

وده ب یادگیری و فهم محتوای ارائه شده از جانب استاد، در دسترس بودن استاد در صورت نیاز دانشجو

نتیجه، اگر معلمی بتواند  کند. دردوره ترغیب می دانشجویان را به ادامه شرکت در یمربکمکاست. 

 ت یادگیرندگانهای یادگیری الکترونیکی را در جهت پاسخ به نیازها و رفع مشکالهای دورهفعالیت

ها، امکان در این دورهزیرا . (Cidral et al., 2018)یابد بهبود می ،رضایت از یادگیریمدیریت کند، 

با دیدن حالت چهره تواند مدرس نمی و تعامل چهره به چهره برای مدرس و یادگیرنده وجود ندارد

ا ولی ب برای او، اطمینان حاصل کنداو و همچنین رفع ابهامات به وجود آمده از یادگیری  یادگیرنده،

، عالوه بر اینو به این مهم دست یابد تواند دانشجویان می هایها و ابهامه سؤالب موقعبهپاسخگویی 

یاد  یستدربهفهومی را یا ممشکل دارند در یادگیری مفهومی  فراگیرانیدر فرایند یادگیری، اگر احیاناً 

 هاآنآن مفهوم را برای  تواندمی هاو ابهام هاو پاسخگویی به سؤال ، با توضیح دوباره مطلباندهنگرفت

 .سازد درکقابل

 

 مدرس دانش

گیرد تا بهتر می کاربهدر فرایند یادگیری خود را  هاآننظری و عملی که مدرس به دانش این مقوله 

 حیطمدانشجویان و همچنین مدیریت کالس درس بپردازد، اشاره دارد.  راهنماییبتواند به هدایت و 

ها و این مهارت یریکارگبهنیاز دارد که مدرسان با های اساسی یادگیری مجازی به برخی مهارت

این . (Hew and Kadir, 2016)ها کمک کنند ین محیطتوانند به اجرای بهتر آموزش در اها میقابلیت

شود که به می «مدرسدانش موضوعی »و « دانش فناورانه مدرس»دو خرده مقوله مقوله خود شامل 

 خواهیم پرداخت.  هاآنتفصیل به شرح 

 

 دانش فناورانه مدرس 

 مورداستفادهای های رایانهگیری و استفاده از فناوریکاربهاین خرده مقوله به دانش و مهارت مدرس در 

 و همچنین هاین فناوریاهر یک از ها و امکانات موجود در و شناخت کامل قابلیت در فرایند یادگیری

مدرس بتواند با استفاده بهتر از تا  اشاره دارد ،های اینترنتیمنابع علمی موثق در شبکه استفاده از

ط به این به کدهای مربو کنندگانمشارکتنفر از  8تعداد به مدیریت فرایند یادگیری بپردازد.  ،هاآن
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 Condie and) .خرده مقوله استاین بسیار اهمیت  دهندهنشاناند که خرده مقوله اشاره داشته

Livingston, 2007) های یادگیری مبتنی بر وب مربوط سیستم آمیزموفقیتکه اجرای اند داشته اشاره

در تحقیق خود  Shraim and Khlaif (2010) ها است.ادگی مربی برای استفاده از سیستمبه آم

 Quoted)است ضروری ای برای اثربخشی یادگیری الکترونیکی صالحیت رایانهکردند،  خاطرنشان

from Kintu et al., 2017.) Alhabeeb and Rowley (2018)  از دیدگاه اساتید و دانشجویان به این

اند که توانائی مدرس برای استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی از عوامل نکته اشاره داشته

مدرسان و  ، فناوری استهاگیریزیرا ابزار اصلی این نوع از یادموفقیت یادگیری الکترونیکی است. 

ارائه نمایند.  آن راو  (Roby et al., 2013)ها ادغام کنند فناوریکنند آموزش خود را با این سعی می

های موجود در این یتها و همچنین قابلاین فناوریحوه استفاده از با نباید  هاآنخود  تنهانه نیبنیدرا

اجرا و مدیریت کنند بلکه باید به  یخوببهنا باشند تا بتوانند فرایند تدریس خود را ها آشفناوری

ت سؤاال، زیرا ممکن است در حین برگزاری کالس، نیز پاسخ دهندمشکالت فناورانه فراگیران خود 

باید به این سؤاالت پاسخ گوید تا دانشجویان  یادگیرندگان پرسیده شود و مدرس ای از سویفناورانه

ها استفاده کنند و به تعامل و مشارکت در ین فناوریهای موجود در ادر هنگام نیاز از قابلیتبتوانند 

های مهمی است که مدرس دورهنش فناورانه مدرس، یکی از قابلیتپس دا .فرایند یادگیری بپردازند

 شود. ها کی باید داشته باشد تا موجب موفقیت و اثربخشی این دورههای یادگیری الکترونی

 

 موضوعی مدرس دانش 

این خرده مقوله به دانش و تسلط مدرس به محتوای موضوعی است که تدریس آن را در کالس 

توانند به مواد درسی آگاهی داشته باشند می مدرسانی که ازیادگیری الکترونیکی بر عهده دارد. 

اآشنا نیادگیرندگان خود کمک کنند که مطالب را بهتر درک کنند، نسبت به مدرسانی که با موضوع 

کند زیرا یادگیرندگان، مدرسان را شایستگی یادگیرندگان کمک میپیشرفت حس . این امر به تندسه

ارتباط با مدرسان از ارزش و درک باالیی  ،هاآنپندارند و برای متخصص در موضوع می عنوانبه

که حضور های مدرس است از موضوع یکی از ویژگیو آگاهی مطلع بودن  .(Lee, 2014)برخوردار است 

 ,.Hew et al)شود میو موجب رضایت یادگیرنده  (Watson et al., 2017)دهد تدریس را افزایش می

2020) . 

اظهار  Watson et al (2017)اند. مقوله اشاره داشتهبه این خرده کنندگانمشارکتنفر از  6تعداد     

 طوربههای مربی مانند آشنایی با موضوع و ارتباط دادن مطالب درسی نشان دادن ویژگی، ندداشت

حضور تواند به ارتقاء موضوع با ارائه جزئیات بیشتر( میارائه نمونه، روشن شدن  مثالعنوانبهواضح )

اشته داگر مدرسان یادگیری الکترونیکی بر موضوع تسلط کامل  در محیط موک کمک کند. تدریس

ایجاد شود را  در حین فرایند تدریس برای یادگیرندهاالتی که ممکن است سؤ توانندباشند، می

که  یادگیرندگان انتظار دارنداشاره داشته باشند.  هاآنکنند و در حین فرایند تدریس به  بینیپیش
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را فعال و متصل به  هاآنمدرسان با اشتیاق در موضوع مورد تدریس درگیر شوند تا از این طریق 

، نیازمند تسلط مدرس بر محتوای تدریس خوب (.Reupert et al., 2009)دریس نگه دارند فرایند ت

 تواندنمینداشته باشد، احاطه کامل تا زمانی که مدرس بر مطالب و محتوای آموزشی  است زیرا آموزشی

الکترونیکی نیز بسیار یادگیری های این مهم، در کالستوجه به را به یادگیرنده انتقال دهد.  هاآن

 قدرت بیاناز  گیریبهرهزیرا مدرس با تسلط کامل به محتوای آموزشی و  است تأملقابلضروری و 

در او حضور فعال و همچنین  مندعالقهادگیرنده را به موضوع ارائه شده تواند یباال در انتقال آن، می

 در مورد محتوای درس پاسخ بدهد.  او های سؤالبه همچنین  ترغیب نماید و ،فرایند یادگیری

 

 مدرسهای روانشناختی ویژگی

این شود، اشاره دارد. ل گرفتن رفتارهای بیرونی مدرس میمقوله به حاالت درونی که موجب شکاین 

تیاق عالقه و اش»، «یادگیری الکترونیکیآمدی کاربهنسبت  درسنگرش م»خرده مقوله دو مقوله شامل 

 شوند. شود که به تفصیل توضیح داده مییم« و یاددهی از طریق آنمدرس نسبت به فناوری 

 

 یادگیری الکترونیکی آمدی کاربهنسبت درس نگرش م

این خرده مقوله به باور، عقیده و نگرش مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی و همچنین نسبت به 

دی گذار بر استفاده فرعامل اصلی تأثیر ،نگرش شخصی .ها اشاره داردمفید بودن و مؤثر بودن این دوره

یشرفته یا در واقع مهم نیست که فناوری چقدر پ .(Ozkan et al., 2009)از فناوری اطالعات است 

ثر آن، به نگرش مثبت کاربران نسبت به آن بستگی دارد. هر چه نگرش افراد توانمند باشد، اجرای مؤ

شود، قصد رفتاری بیشتری برای استفاده از آن خواهند تر مینسبت به یادگیری الکترونیکی مثبت

تواند کیفیت یادگیری یا تدریس را بهبود بخشد. مثبت نسبت به رسانه یا فناوری میداشت. نگرش 

شود. شدن یادگیری میثرتر شدن، کارآمدتر شدن و جذاب ، موجب مؤمدرسبنابراین، درک نگرش 

ی برای یادگیرندگان، باید نگرش معلمان نسبت به ابزار یا هنگام استفاده از ابزار یا سیستم یادگیر

مهم برای های یادگیری یک مسئله نسبت به محیط هاآن نگرشاً، درک سیستم بررسی شود. اساس

نتیجه این یافته با نتیجه . (Liaw et al., 2007)ثیرات یادگیری است تقویت عملکرد تدریس و تأ

نیز همخوانی ( Al-Fraihat et al., 2020) ؛ Cidral et al., 2018؛ (Eghbal et al., 2015 هایپژوهش

 دارد. 

 (Ozkan et al., 2009) اند.ه مقوله اشاره داشتههای این خردبه کد کنندگانمشارکتنفر از  8تعداد     

مهم در اجرای دوره یادگیری الکترونیکی یکی از عوامل اند که نگرش مدرس نسبت بهاظهار داشته

ید بودن اور استاد به مفاعتقاد و ببه کدهایی مانند  کنندگانمشارکتهای یادگیری الکترونیکی است. 

اد معلم های رسمی، اعتقها در آموزشبه الزم و ضروری دانستن این دورهها، اعتقاد استاد این دوره

ره مدرس دوتا زمانی که در نتیجه، . انداشاره داشتههای یادگیری الکترونیکی، آمدی و تأثیر دورهکاربه
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ایند فربر  هاآنو تأثیر کارایی  ها و همچنین، باور و اعتقادی به خود این دورهیادگیری الکترونیکی

ی الزمهزیرا به ایفای نقش معلمی در این نوع از آموزش بپردازد. تواند نمینداشته باشد،  یادگیری

ا زمانی که معلم باوری ، تفرد به آن استتقاد و باور توسط فرد، اع عملیهر درست و صحیح انجام 

ها در این دورهوظیفه معلمی خود را  درستیبه تواندنمیها نداشته باشد، تأثیر این دورهآمدی و کاربه

 ایفا نماید.

 

   

  فناوری و یاددهی از طریق آن نسبت به مدرس و اشتیاق عالقه 

یس تدرفرایند در  آناستفاده از فناوری و ه اشتیاق مدرس نسبت باین خرده مقوله به شور، عالقه و 

و ادراک شده در رضایت ، اشتیاق مدرس ندااشاره داشته Al-Fraihat et al (2020)اشاره دارد. 

تفاده از نسبت به اس هاآنو اشتیاق  ی داردتوجهقابلسودمندی سیستم یادگیری الکترونیکی تأثیر 

در فرایند باید مدرس  کند.راگیر برای یادگرفتن را تحریک میسیستم یادگیری الکترونیکی، عالقه ف

 Watson et)یادگیری، شور و اشتیاق خود را نشان دهد تا جنبه عاطفی حضور اجتماعی تقویت شود 

al., 2017)  در پی داشته باشد نیز رضایت یادگیرنده را و در نتیجه(Hew et al., 2020) . 

 هاآن شهم در ایفای نق درازمدتتمایل معلمان برای استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی در     

و هم  (Mahdizadeh et al., 2008)از یادگیری الکترونیکی  فراگیراناستفاده  در کنندهتسهیل عنوانبه

یرا زدر فناوری یادگیری الکترونیکی الزم و ضروری است  گذاریسرمایهدر تحقق منافع بلندمدت از 

ممکن است منجر به عدم استفاده عدم تمایل معلمان برای استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی 

. (Sorebo et al., 2009)یادگیرندگان شود و در نتیجه ممکن است منجر به کاهش نتایج یادگیری شود 

Alhabeeb and Rowley (2018) شور و شوق مدرس هنگام تدریس با استفاده از  ،اندنیز اشاره داشته

ر دهایی است که در موفقیت یادگیری الکترونیکی مؤثر است. ارهای یادگیری الکترونیکی از ویژگیابز

باشد، ر بیشتو استفاده از آن در فرایند یاددهی فناوری به مدرس نسبت و اشتیاق عالقه هر چه نتیجه، 

زه انگیهای یادگیری الکترونیکی از اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود زیرا عملکرد او در دوره

ها و رویکردهای بین یادگیرندگان، استفاده از روشرا در به اشتراک گذاشتن دانش خود  مدرسان

در  هاآنه گرایانتسهیلکند و به ایفای هر چه بهتر نقش ترغیب می ،در فرایند تدریس مجازی نوآورانه

شود و موجب نیز به یادگیرنده انتقال داده میو این شور و اشتیاق کند. فرایند یادگیری کمک می

یرندگان ل با مدرس و دیگر یادگتشویق بیشتر یادگیرنده جهت مشارکت فعال در فرایند یادگیری و تعام

 شود. می

متقابل افزایی برداشت نمود، تأثیر متقابل و هم تواننتایج میاز این ی که توجهقابلنکته در مجموع،     

، نگرش مثبت مدرس تبیین کرد گونهاینتوان افزایی را میاین هماین عوامل بر روی یکدیگر است. 

ها در ن فناوریآمدی یادگیری الکترونیکی در عالقه و اشتیاق مدرس برای استفاده از ایکاربهنسبت 
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زی آمدی و مؤثر بودن چیکاربهتأثیر دارد زیرا اگر کسی باور و اعتقاد ، هاآنتدریس و فرایند یادگیری 

ور میمتبلاین باور و نگرش در احساس و عالقه او و در نتیجه در رفتار بیرونی او  داشته باشد یقیناً 

ل گری در فرایند یادگیری یعنی تسهیونی مدرس به سمت ایفای نقش تسهیل. فلذا، رفتار بیرشود

مدرس  شود،کند و موجب میامل بین یادگیرندگان سوق پیدا مییل تعمشارکت یادگیرندگان و تسه

زایش اف ،در کالس درس الکترونیکیرا حس حضور یادگیرنده و تمرکز او راهبردهایی را اتخاذ نماید تا 

 ادگیرندهمشکالت یو پیگیری برای حل او االت شکالت یادگیرنده و پاسخگویی به سؤبرای رفع مدهد و 

روری مدرس برای ورود ت الزم و ضادانش موضوعی و دانش فناورانه از الزام یقیناً. در دسترس باشد

تواند به تدریس محتوای درس دانش موضوعی نداشته باشد، نمیباشند تا زمانی که مها میبه این دوره

ار چد کالسبرای وارد شدن به  ته باشد،در نحوه استفاده از فناوری مهارت نداشبپردازد و اگر  موردنظر

ها استفاده کند تا فرایند های موجود در این فناوریقابلیتشود چه برسد به اینکه از دیگر مشکل می

های حاصل از این پژوهش و آنچه بیان یافتهدر همین راستا، با توجه به یادگیری را اثربخش نماید. 

مدیران و برنامه همچنین های یادگیری الکترونیکی و دورهادها در دو سطح برای مدرسان شد، پیشنه

 شود. های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ارائه میدورهریزان 

 ،درس در زمینه موضوع پرسیدن سؤالهایی مانند تکنیکبا های مجازی سعی کنند دورهمدرسان  -

وت ، دعدر فرایند یادگیری کالس درس گروهی صورتبهفردی و  صورتبهتعریف تکالیف کالسی 

 رغیب دانشجویان به پرسیدن، تهدایت آن توسط خود مدرسو  دانشجویان به بحث گروهی با یکدیگر

دانشجویان در فرایند دادن مشارکت ، همتایان دیگرتوسط  آن سؤاالتپاسخ به ال از یکدیگر و سؤ

مداوم مشارکت فعال دانشجویان  طوربه، مرتبط با درسهای کاربردی و شخصی ارائه مثالتدریس با 

ساخت دانش توسط یادگیرنده و در ارتباط و تعامل با همتایان را در فرایند یادگیری جلب نمایند تا 

 و همچنینسم و فامیلی با اخود را هر یک از یادگیرندگان سعی کنند،  مدرسانشکل بگیرد.  هاآن

تا یک محیط صمیمی و مثبت در کالس درس  بشناسند مربوط به خودشان فردمنحصربههای گیویژ

یرند بازخورد بگ هاآنرا فرابخوانند و از  هاآنمدام در فرایند تدریس  الکترونیکی برقرار شود و همچنین

ن در هنگام ارائه مطالب، ، مدرساعالوه بر اینتا حس حضور یادگیرنده در کالس درس افزایش یابد. 

ه مدرسان مستقیم ب به ارائه مطالب نپردازند.د و با یک صدای یکنواخت خود را تغییر دهن تن صدای

دوربین نگاه کنند تا یادگیرنده احساس کند که تمام حواس مدرس در کالس درس است. مستقیم از 

در ارائه مطالب به دانش و قدرت بیان خود متکی باشند. ها نخوانند بلکه یادداشتمتن روی اسالیدها و 

هامات سؤاالت و اب های ارتباطی در دسترس باشند تا بهکنند از طریق ایمیل یا دیگر راهسعی مدرسان 

های کنند قبل از اینکه تدریس در دورهرسان سعی پاسخ گویند. مد موقعبهجویان سریع و دانش

یادگیری الکترونیکی را آغاز کنند نحوه کار کردن و استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی یا هر 

کالس درس را بتوانند شود، را یاد بگیرند تا ها استفاده میدیگری که در این نوع از یادگیری ناوریف

مدرسان حتماً به محتوای درس . دهندپاسخ  یانبه سؤاالت فناورانه دانشجو مدیریت کنند و همچنین 
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و موضوع درس نیز تسلط و احاطه کامل داشته باشند تا به سؤاالت علمی دانشجویان پاسخ گویند. 

شور و ها در فرایند یادگیری در کالس درس، ه از این نوع فناوریو استفادمدرسان در هنگام تدریس 

ین، همچن. دمدرس همراه باش با شور و اشتیاقنیز اشتیاق داشته باشند و ارائه مطالب و محتوای درس 

سعی کنند، نگرش مثبتی به این نوع از یادگیری داشته باشند و اگر احیاناً نگرش مثبتی نسبت به این 

 کترونیکی و مطالعه و بررسیبا مطالعه بیشتر در مورد یادگیری الوجود ندارد،  هاآننوع یادگیری در 

 یجاد کنند. ها این نگرش مثبت را در خود اهای موفق این نوع از آموزشنمونه

، قبل از اینکه توجه داشته باشند های یادگیری الکترونیکی در دانشگاههابرنامه ریزان دورهمدیران و  -

را برگزار کنند تا مدرسان های آموزشی انتخاب کنند، ابتدا دوره هااتیدی را برای تدریس در این دورهاس

وند ششرایط و اقدامات الزم در کالس یادگیری الکترونیکی آشنا الزامات، ها، ابتدا با ماهیت این دوره

شروع ها در این دوره ،یک نگرش و دید مثبت تا بتوانند باو  ها بپردازندو سپس به تدریس در این دوره

ها و حوه کار کردن و آشنایی با قابلیتنتحت عنوان های آموزشی دوره ،همچنیننمایند. به تدریس 

کانات ه کار و همچنین امو فناوری یادگیری الکترونیکی برگزار شود تا مدرسان از نحوامکانات سیستم 

 ی که برایدر ارزشیابعالوه بر این، های فناوری یادگیری الکترونیکی آگاه و آشنا شوند. تو قابلی

 د. از جانب مدرس نیز توجه شوعوامل تأثیرگذار به  شود حتماًها انجام میسنجش اثربخشی این دوره
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