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چکیده
هدف  :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مرتبط با مدرس بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی است.
روش :متناسب با هدف ،رویکرد پژوهش کیفی و استراتژی پدیدارشناسی اتخاذ شد .اعضای هیأت علمی و مدرسان
دوره های یادگیری الکترونیکی رشته علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران ،جامعه این
پژوهش را تشکیل دادند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند مالک محور ،تعداد  12نفر بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب و از طریق مصاحبه نیمهساختارمند نسبت به جمعآوری دادهها اقدام شد .با استفاده از روش کدگذاری تحلیل
محتوای کیفی ،در سه مرحله کد ،خرده مقوله و مقوله ،دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .قابلیت اعتبار و اعتماد
به یافتههای بهدستآمده نیز با روش های بررسی همکار ،محاسبه درصد پایایی بین دو کدگذار ،انتخاب هدفمند
نمونه های پژوهش و فرایند رفت و برگشتی همراه با تأمل فرایند کدگذاری ،موردبررسی و سپس تأیید قرار گرفت.
یافتهها :در مجموع ،تعداد  145کد 8 ،خرده مقوله و  4مقوله شناسایی شدند .براساس یافتههای پژوهش« ،تسهیلگری
فرایند یادگیری»« ،ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده»« ،دانش مدرس» و «ویژگیهای روانشناختی مدرس» از عوامل
مؤثر در تعیین اثربخشی یادگیری الکترونیکی از سوی مدرس یادگیری الکترونیکی میباشند.

کلید واژهها :مدرس ،اثربخشی یادگیری الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی.

 .1دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
توسعه فناوری اطالعات منجر به تغییرات زیادی در زمینههای مختلف منجمله آموزش شده است.
تحت تأثیر همین شرایط ،آموزش و فناوری در هم ادغام شدهاند و یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک
وسیله قدرتمند برای امر آموزش و یادگیری ظهور کرده است و با انواع فناوریهای هوشمند امروزی،
جهت دستیابی به منابع یادگیری ،گسترش یافته و تأثیراتی بر یادگیری و روشهای تدریس داشته
است ( )Al-Fraihat et al., 2020که بهموجب آن ،تغییراتی در رویکردهای آموزش و یادگیری و به
طبع آن ،تغییراتی در روشهای تدریس و یادگیری به وجود آمده است ( .)Luka, 2018برای مثال ،در
آموزش سنتی ،یادگیرندگان به منابع یادگیری محدودی دسترسی داشتند ،درصورتیکه امروزه ،منابع
یادگیری زیادی در اشکال مختلف (مانند متن ،تصویر ،صوت و ویدئو) از طریق فناوریها و اینترنت
ارائه و در دسترس یادگیرنده قرار میگیرد ( .)Al-Fraihat et al., 2020امروزه ،یادگیری الکترونیکی
بدون برگزاری جلسه فیزیکی با حضور معلم و یادگیرنده ( )Martinez-Caro, 2011و بدون محدودیت
زمان و مکان ،فرصتهای یادگیری را فراهم میآورد ( )Alhabeeb and Rowley, 2018که این امر،
راحتی و انعطافپذیری هر چه بیشتر در امر آموزش را به همراه داشته است ( Violante and Vezzetti,
 )2015و منجر به کاهش هزینههای یادگیری نیز شده است ( .)Cidral et al., 2018شاید مهمترین
تغییر در رویکرد یادگیری ،تغییر پارادایم یادگیری از یادگیری سنتی معلم محور به یادگیری فعال
یادگیرنده محور بوده است (.)Son, 2016
در راستای همین تغییرات ،بسیاری از مؤسسات آموزش عالی نیز بسیاری از مراکز دانشجویی خود
را به برنامههای یادگیری الکترونیکی خودراهبر مجهز کردند تا دانشجویان با ابتکار عمل خودشان یاد
بگیرند ( )Hsieh and Cho, 2011که در نتیجه آن ،یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک سبک محبوب
و یک مکمل قابلتوجه برای آموزش سنتی ظاهر شد که بهسرعت در آموزش عالی گسترش یافت
( )Hung and Chou, 2015تا آموزش انعطافپذیرتری را ایجاد کند و مسیرهای یادگیری شخصی را
هموار سازد ( .)Boelens et al., 2018در نتیجه این تغییرات ،شیوههای تدریس معلمان نیز دستخوش
تغییراتی شد ) )Gonzalez-Marcos et al., 2016زیرا بسیاری از آنها در فرایند تدریس خود از
سیستمهای یادگیری الکترونیکی استفاده میکنند ( )Sun et al, 2009و آموزشهای الکترونیکی با
آموزش چهره به چهره متفاوت است ( )Hung and Chou, 2015و معلمان نیز بهعنوان یکی از
مؤلفههای اصلی آموزش در نظر گرفته میشوند که به تقویت یادگیری مؤثر کمک میکنند ( Matzat,
 )2013و مدرس دوره یکی از پیشبینی کنندههای مهم در رضایت یادگیرنده است ( Eom et al.,
.)2006
در همین راستا ،نقش مدرسان از انتقالدهنده صرف اطالعات تغییر و به تسهیلکننده در ساخت
دانش توسط خود یادگیرنده ،تبدیل شده است ( )Martinez-Caro, 2011که این مهم ،فعالیتها،
رفتارها و نگرش معلمان را نیز تحت تأثیر قرار داد Knowlton (2000) .معتقد است که مدرس دیگر
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بهعنوان یک قاضی یا یک داور نیست بلکه بهعنوان یک مربی ،مشاور ،ارشادگر و تسهیلکننده به
یادگیرندگان خدمت میکند (Wilson et al, 2004) .پنج وظیفه مهم را که مدرسان باید انجام دهند
را اینگونه برشمردهاند )1 :فراهم آوردن زیرساختهای یادگیری محور که شامل برنامه درسی ،تقویم
ها و منابع آموزشی است؛  )2مدلسازی راهبردهای مختلف برای مشارکت ،همکاری و یادگیری مؤثر؛
 )3نظارت و ارزیابی یادگیری فراگیران و ارائه بازخورد ،اصالح و نمره به آنها؛  )4مشکلگشایی و رفع
مشکالت آموزشی ،بین فردی و فنی؛ و  )5ایجاد یک جامعه یادگیری که با جو اعتماد و عالقه متقابل
مشخص میشود (Liu et al, 2005) .بر نقشهای آموزشی مربیان آنالین ازجمله طراحی دوره،
الهامبخش حرفهای ،بازخورد دهنده و تسهیلکننده تعامل تأکید داشتهاند .مدرسان همچنین در
بحثها مشارکت میکنند و با فراگیران تعامل برقرار میکنند و روشهای ارتباطی آنالین را الگوسازی
میکنند ( .)Ouyang and Scharber, 2017عالوهبراین به حضور تدریس در دورههای یادگیری
الکترونیکی اشاره شده است .حضور تدریس به سازماندهی محتوای دوره و تسهیل فعالیتهای
یادگیری توسط مدرس در محیط یادگیری ،اشاره دارد .حضور تدریس به دو دسته کارکرد اصلی
مدرس در دوره های آنالین ،طبقه بندی شده است که شامل ساختار و تسهیل میباشد .ساختار به
معنای طراحی کلی دوره ،انتخاب مطالب دوره ،سازماندهی و ارائه مناسب آنها است و تسهیل به
معنای حضور یا راهنمایی مربی در فعالیتهای یادگیری است ).(Kurucay and Inan, 2017
معلمان در فرایند یادگیری الکترونیکی ،نقش فعالی را ایفا و مشارکت یادگیرندگان را ترغیب می
کنند ( )Martinez-Caro, 2011و بیشتر به راهنمایی یادگیرندگان میپردازند ( Heba and Nouby,
 )2008و همچنین سوءتفاهمهای ایجاد شده بین اعضای گروه را از بین میبرند (.)Akar et al., 2004
برای تعامل یادگیرندگان ،داربستهایی را ایجاد میکنند تا بر رفتار و درگیری عاطفی یادگیرندگان
تأثیر مثبت معنادار داشته باشد ( .)Cho and Cho, 2014مدرسان باید استراتژیهای مؤثری را برای
تسهیل بحث و گفتگوی آنالین جستجو و پیادهسازی کنند تا انگیزه یادگیرندگان برای مشارکت در
بحثهای سازنده را ارتقاء دهند و یادگیرنده را در مباحث محتوا محور و بحثهای وظیفه محور
مشارکت دهند ( .)Rovai, 2007در هنگام تسهیل بحث ،مدرسان باید نظرات یادگیرندگان را ارزیابی
کنند؛ به نظرات آنها بازخورد دهند؛ نظرات خود را با آنها به اشتراک بگذارند؛ از آنها سؤال کنند؛
آنها را به کشف مفاهیم جدید تشویق کنند؛ آنها را به انجام وظایف موردنظر ،متمرکز کنند؛
یادگیرندگان خجالتی و کمحرف را برای مشارکت ترغیب کنند و دانشجویان را به خاطر تالشهای
مولدشان ،تحسین کنند ( .)Arbaugh, 2010ایفای این نقشها از جانب مدرسان دورههای یادگیری
الکترونیکی موجب میشود ،یادگیرندگان مسئولیت بیشتری را در مورد یادگیری خود بر عهده بگیرند،
بهصورت عمیقتر و گستردهتر با مواد درسی درگیر شوند ،همکاری یادگیرندگان را در فرایندهای
یادگیری ارتقاء دهند و زمینه تجربه یادگیری مثبت را برای یادگیرندگان فراهم آورند ( Heuer and
.)King, 2004
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( Gonzalez-Marcos et al.,

همین بازتعریف نقش سنتی معلم از انتقالدهنده صرف اطالعات
 )2016به تسهیلگر در فرایند یادگیری الکترونیکی موجب شد ،محققان عرصه یادگیری الکترونیکی به
مطالعه نقش مدرس در موفقیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی بپردازند (.)Al-Fraihat et al., 2020
بهطوریکه (Kim et al., 2012) ،معتقدند ،مدرس مهمترین عامل موفقیت در یادگیری الکترونیکی
است .بهعبارتیدیگر ،مربی جنبه اصلی یادگیری الکترونیکی است ( )Liaw et al., 2007زیرا مربیان
ابتدا یک دوره را در محیط یادگیری مجازی ایجاد میکنند و سپس با یادگیرندگان ارتباط برقرار می
کنند ( ،)Asoodar et al., 2016آنها را برای مشارکت در فرصتهای مختلف یادگیری ( Kim et al.,
 )2012و به اشتراک گذاشتن اطالعات ،ترغیب میکنند ( .)Martinez-Caro, 2011با ایفای نقش
تسهیلگرایانه ،به ایجاد انگیزه در یادگیرنده و هدایت او کمک میکنند و در نتیجه اضطراب رایانه و
میران ترک تحصیل یادگیرندگان را که همچنان مهمترین چالش پیش روی نسلهاست را کاهش می
دهند (.)Choudhury and Pattnaik, 2020
در نتیجه همین امر ،تحقیقات زیادی انجام شد تا به مطالعه نقش مدرس در اثربخشی یادگیری
الکترونیکی بپردازد .زیرا مدرسان نقش مهمی در تعیین اثربخشی ،موفقیت یا ناکارآمدی سیستمهای
یادگیری الکترونیکی دارند ( (Selim, 2007) .)Cigdem and Topcu, 2015به نقش مدرس در تعیین
موفقیت یا شکست سیستمهای یادگیری الکترونیکی اشاره داشت( (Ozkan et al., 2009) .وAl-
) ،Fraihat et al., 2020کیفیت مدرس را بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ارزشیابی موفقیت سیستم
های یادگیری الکترونیکی شناسایی کردند (Sun et al., 2008) .به ارزشیابی یادگیری آنالین ،از بعد
مدرس ،پرداختهاند (Ozkan and Koseler, 2009) .به تأثیر کیفیت مدرس در رضایت ادراک شده
یادگیرنده در سیستم مدیریت یادگیری اشاره داشتند (Choudhury and Pattnaik, 2020) .نیز عنوان
داشتهاند ،مدرس بهعنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت و اثربخشی در یادگیری الکترونیکی است.
( )Asoodar et al., 2016نیز مدرس را بهعنوان یکی از ابعاد مؤثر در رضایت یادگیرنده ،معرفی کرده
اند .از همین رو ،براساس دیدگاه یادگیرندگان ،مدرس بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تأثیر بسیار
زیادی دارد (Golband et al., 2014؛  )Khorasani and Doosti, 2011و بر همین اساس ،یکی از
مؤلفههای مهم در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی ،کیفیت مدرس است (.)Ghanbri et al., 2019
هر یک از محققان ،به مطالعه و شناسایی تأثیر عوامل متفاوتی از مدرس در اثربخشی دورههای
یادگیری الکترونیکی پرداختهاند (Selim, 2007) .نگرش مدرس نسبت به فناوری ،کنترل مدرس بر
فناوری یادگیری الکترونیکی و سبک تدریس مدرس را از عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی
شناسایی کرد .از عوامل مؤثر دیگر ،پاسخگویی سریع مدرس به نیازهای یادگیرندگان ،تواناییهای
ارتباطی مدرس ،توانائی مدرس برای پیگیری مشکالت یادگیرنده و حل مشکالت فراگیران،
خودکارآمدی مدرس نسبت به محتوا و سیستم یادگیری الکترونیکی بر شمرده شده است ( Ozkan
.)et al., 2009
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( Ozkan

رابطه دوستانه مربی با یادگیرندگان نیز برای یادگیری فراگیران ،انگیزهبخش بوده است
 (Condie and Livingston, 2007) .)and Koseler, 2009خاطرنشان کردند ،اجرای موفقیتآمیز
سیستمهای یادگیری مبتنی بر وب ،مربوط به آمادگی مدرس برای استفاده از سیستمهای یادگیری
الکترونیکی است .همچنین نگرش مثبت مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی در قصد رفتاری و
سودمندی ادراک شده از یادگیری الکترونیکی تأثیر دارد ()Cidral et al., 2018( .)Liaw et al., 2007
نیز بین نگرش مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی و رضایت کاربران رابطه مثبتی را نشان دادند.
) (Al-Fraihat et al., 2020در پژوهش خود به این نکته اشاره داشتهاند که پژوهشهای اخیر بیشتر
بر نگرش مدرس و تعامل تأکید داشتهاند که در موفقیت یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را ایفا
میکنند (Sun et al., 2008) .به رابطه مثبت بین زمان پاسخگویی و نگرش مدرس نسبت به یادگیری
الکترونیکی و رضایت از آن اشاره داشتهاند .در راستای پژوهشهای خارجی ،پژوهشهای داخلی نیز
به تبحر استاد در ارائه مطالب ()Golband et al., 2014؛ تعامل بین استاد و دانشجو ( Ghanbri et al.,
)2019؛ تعامل استاد با دانشجو بهصورت برخط ()Khorasani and Doosti, 2011؛ مدیریت و تشویق
مدرس ()Yagoubi et al., 2009؛ پاسخگویی مدرس به سؤاالت یادگیرندگان در زمان نیاز (Nazeri
)et al., 2017؛ آگاهی و توانمندی اساتید )(Mazloom ardekani et al., 2018؛ توجه به صالحیت
مدرسان در تدریس دورههای یادگیری الکترونیکی ( )Hadavand and Kashanchi, 2013بهعنوان
عوامل مؤثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی اشاره داشتهاند.
همچنین ،عوامل دیگری مانند اشتیاق مدرس ،ارائه پیشنهاد به یادگیرنده ،درگیری با سطوح مختلف
فعالیتها (بهعنوانمثال تعامل ،ارتباط و پاسخگویی به یادگیرندگان) ،نگرش مثبت نسبت به سیستم
یادگیری الکترونیکی در درک رضایت و سودمندی سیستم تأثیر قابلتوجهی دارد ( Al-Fraihat et
 Choudhury and Pattnaik (2020) .)al., 2020در بررسی  138مقاله مروری و  54مقاله پژوهشی،
به عواملی مانند فراهم آوردن فرصتهای برابر برای مشارکت ،سبک آموزشی ،تکنیک ارزیابی مناسب،
طراحی آموزشی ،تشویق برای تأمل یادگیرنده ،صحت محتوا ،ارتباط بین مدرس و یادگیرنده ،پذیرش
فناوری مدرس ،کیفیت منابع و محتوای پایدار اشاره داشتهاند .همچنین Eghbal et al (2015) ،نگرش
مثبت مدرس نسبت به این نوع آموزشها و استفاده از فناوری را از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت
یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان برشمردهاند .در پژوهش ) Asoodar et al (2016نیز حضور
و راهنمایی مربی در دوره آنالین و توانائی مدرس در دورههای مبتنی بر اینترنت ،بهعنوان عوامل مؤثر
بر رضایت یادگیرنده در دورههای الکترونیکی معرفی کردند .همچنین ،موفقیت یک برنامه آموزشی به
صالحیت و نگرش مربی بستگی دارد .یک مربی باید مسیر اصلی یک برنامه آموزشی را کامالً درک
کند و از دانش و مهارتهای الزم برای ارائه آموزش برخوردار باشد ( .)Lim et al., 2007تجربه تدریس
مدرس ( )Arbaugh, 2002; Hew and Kadir, 2016ارتباط با همتای خود ( Hew and Kadir,
2016؛  )Heba and Nouby, 2008از دیگر عوامل مرتبط با مدرس بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی
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میباشند .چگونگی تعامل مدرس با یادگیرندگان ،هم در کالس و هم خارج از کالس بدون در نظر
گرفتن موقعیت فیزیکی نیز بهعنوان یکی از پیشبینیکنندههای اثربخشی مدرس در نظر گرفته
میشود .به همین ترتیب ،توانائی مدرس برای انعطافپذیری (یعنی کاهش ساختار) با استفاده از
مثالها ،ترکیب دیدگاههای متضاد و کمک به یادگیرندگان در ایجاد مهارتهای مفید بهعنوان عوامل
مؤثر در اثربخشی دورههای یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته میشود .کاهش ساختار همچنین به
این معناست که مدرسان باید استراتژیهای مختلف تدریس را بهکار گیرند و اهداف مختلف را ارزیابی
کنند و با امتحانات ،تکالیف ،تحلیل مشکالت و تشویق به تفکر انتقادی ،پاسخگوی نیازهای یادگیری
فراگیران خود باشند (.)Lemak et al., 2005
همچنین ) Alhabeeb and Rowley (2018در پژوهش خود ،به مطالعه ویژگیهای مدرس
یادگیری الکترونیکی مؤثر در موفقیت این نوع یادگیری هم از دیدگاه اساتید و هم از دیدگاه دانشجویان
این دورهها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،از دیدگاه اساتید ،وضوح توضیحات مدرس از
مؤلفه های یادگیری الکترونیکی ،توانائی مدرس در ایجاد انگیزه برای یادگیرندگان جهت استفاده از
سیستم یادگیری الکترونیکی ،شور و شوق مدرس هنگام تدریس با استفاده از ابزارهای یادگیری
الکترونیکی ،سبک تدریس مدرس با استفاده از فناوریهای یادگیری الکترونیکی و توانائی مدرس برای
استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی به ترتیب بیشترین تأثیر را در موفقیت یادگیری
الکترونیکی داشتهاند .از دیدگاه دانشجویان ،شور و شوق مدرس هنگام تدریس با استفاده از ابزارهای
یادگیری الکترونیکی ،توانائی مدرس برای ایجاد انگیزه در دانشجویان برای استفاده از سیستم یادگیری
الکترونیکی ،توانائی مدرس در استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی ،وضوح توضیحات مدرس
در مورد مؤلفههای یادگیری الکترونیکی و سبک تدریس مدرس با استفاده از فناوریهای یادگیری
الکترونیکی به ترتیب از مهمترین ویژگیهای مدرس جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی برشمرده
شد.
بیشتر پژوهشهای ذکر شده ،به بررسی و مطالعه یک یا چند عامل مرتبط به مدرس در اثربخشی
یادگیری الکترونیکی پرداختهاند .از آنجائی که رویکرد این تحقیقات بیشتر کمی بوده است و محققان
از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادههای خود استفاده کردهاند ،در نتیجه تعداد عوامل تأثیرگذار
محدودی موردبررسی و تبیین قرار گرفتهاند .به این دلیل که پرسشنامهها ظرفیت محدودی دارند تا
بتوانند تعداد عوامل بیشتری را موردمطالعه و بررسی قرار دهند .بررسی فقط یک یا چند عامل
تأثیرگذار مرتبط با مدرس در اثربخشی یادگیری الکترونیکی ،موجب میشود که اثرات همافزایی این
عوامل در ارتباط و تعامل با یکد یگر نادیده گرفته شود .زیرا بسیاری از این عوامل با یکدیگر رابطه
متقابل دارند و بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند .درصورتیکه پژوهشهایی با رویکرد کیفی ،هم موجب
میشوند عواملی که با یکدیگر همافزایی دارند شناسایی شوند و یقیناً تعداد این عوامل نیز بیشتر از
عوامل شناساییشده در رویکرد کمی میباشند و هم اینکه عوامل شناساییشده با توجه به بافت و

فصلنامه تدریس پژوهی

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 61 1399

شرایط موجود در دانشگاههای ایران مطالعه و تبیین میشوند و یقیناً بررسی عمیقتری نسبت به
موضوع موردبحث شکل خواهد گرفت .به همین دلیل ،پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تأثیرگذار
مدرس در یادگیری الکترونیکی با توجه به تجربه زیسته اساتید خبره و با تجربه در دورههای یادگیری
الکترونیکی میپردازد که متناسب با بافت و شرایط زمینهای دورههای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه
های ایران است .بنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه عوامل تأثیرگذار مرتبط با مدرس
در اثربخشی یادگیری الکترونیکی کداماند؟
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،مطالعه عمیق مفهوم در بافت و شرایط زمینهای مربوط به خود
است ،به همین دلیل ،پارادایم آن ،تفسیری؛ رویکرد ،کیفی و استراتژی آن نیز پدیدارشناسی است.
جامعه پژوهش ،اعضای هیأت علمی و مدرسان رشته علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی دانشگاههای
دولتی شهر تهران بودند که تجربه تدریس در دورههای یادگیری الکترونیکی را نیز داشتهاند.
مشارکتکنندگان پژوهش با روش نمونهگیری هدفمند مالک محور (عالوه بر تجربه تدریس در
دورههای یادگیری الکترونیکی ،متخصص و خبره در حوزه یادگیری الکترونیکی براساس حیطه
مطالعاتی و پژوهشی آنها و همچنین متخصص و خبره در حوزه آندراگوژی و پداگوژی) از دانشگاههای
شهید بهشتی ،تهران ،عالمه طباطبایی و پیام نور انتخاب شدند .مصاحبهها تا اشباع نظری دادهها ادامه
یافت و بدین ترتیب  12مصاحبه انجام شد .روش جمعآوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختارمند بوده
است و سؤاالت نیز براساس تکنیک استار 1و  5W1H2طراحی شدند.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در سه مرحله کد ،خرده مقوله و
مقوله صورت گرفت .بدین ترتیب که ،ابتدا نکات کلیدی (واحدهای معنایی )3از متن مصاحبهها
(نقلقولهای مشارکتکنندگان) شناسایی و استخراج شدند و سپس برچسبی به آنها داده شد که به
آن کد میگویند .در مرحله بعد ،کدهایی که از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک بودند ،با هم ترکیب و
خرده مقوله را شکل دادند .در مرحله آخر نیز ،خرده مقولههایی که از نظر معنایی به هم نزدیک بودند،
در هم ادغام شدند و مقولهها نمود یافتند ( .)Graneheim and Lundman, 2004بهمنظور اطمینان از
اعتبار یافتهها از روش بررسی همکار 4استفاده شد یعنی فرایند کدگذاری توسط یک نفر متخصص
موضوعی و یک نفر متخصص در پژوهش کیفی ،موردبررسی و بازبینی قرار گرفت .بدینصورت که هر
یک از این دو همکار ،تعداد  3مصاحبه را بهصورت تصادفی انتخاب و آن را کدگذاری نمودند .در
جدول  ،1میزان توافق و عدم توافق و همچنین درصد پایایی بین دو کدگذار نشان داده شده است .با
1. Situation, Task, Action, Result
2. Who, What, When, Where, How
3. Meaning Unit
4. Member Checking
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توجه به اینکه میزان پایایی بهدستآمده باالتر از  60درصد میباشد ،بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری
ها مورد تأیید است .شایان ذکر است که فرایند کدگذاری انجام شده توسط محقق ،یک فرایند
طوالنیمدت و رفت و برگشتی همراه با تأمل بسیار بوده است که در همین راستا ،کدگذاریها و خرده
مقولهها و مقولهها برای چندین بار مورد اصالح و بازنگری قرار گرفتند .همچنین ،مشارکتکنندگان
پژوهش نیز بهصورت هدفمند مالک محور انتخاب شدند تا بیشترین اطالعات ممکن را در اختیار
محقق قرار دهند .این عوامل نیز ،موجب تأیید صحت و اعتبار دادههای بهدستآمده شد.
جدول ( :)1محاسبه پایایی دو کدگذار
همکار

همکار
متخصص
موضوع

همکار
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یافتههای پژوهش
در نتیجه انجام مراحل فوق ،تعداد  145کد 8 ،خرده مقوله و  4مقوله شناسایی شدند .تعداد  38کد،
مربوط به مقوله تسهیلگری فرایند یادگیری؛  48کد ،مربوط به مقوله ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده؛
 33کد ،مربوط به مقوله دانش مدرس و  26کد ،مربوط به مقوله ویژگیهای روانشناختی مدرس بوده
است .در بخش خردهمقولهها نیز ،تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند یادگیری ،تعداد 32
کد و تسهیل تعامل بین یادگیرندگان تعداد  6کد؛ اتخاذ فعالیتها و مهارتهایی جهت افزایش حس
حضور دانشجویان در فرایند تدریس ،تعداد  38کد و پاسخگویی فعال در قبل ،حین و بعد از کالس
یادگیری الکترونیکی ،تعداد  10کد؛ دانش فناورانه مدرس ،تعداد  23کد و دانش موضوعی مدرس،
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تعداد  10کد؛ نگرش مدرس نسبت بهکارآمدی یادگیری الکترونیکی ،تعداد  16کد و عالقه و اشتیاق
مدرس نسبت به فناوری و یاددهی از طریق آن ،تعداد  10کد را به خود اختصاص دادهاند .در ادامه
نمونهای از فرایند کدگذاری و نتایج حاصل از آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول ( :)2مقولهها ،خردهمقولهها ،نمونهای از نقلقولهای شناساییشده از عوامل مرتبط با مدرس در
اثربخشی یادگیری الکترونیکی
شماره کد و
شماره
شرکتکننده

کد  /8م 3

کد  /9م 12

کد  /5م 8

نقلقول
یک محیط مثبتی رو ایجاد بکنه برای
فراگیران و مشارکت اونها را تسهیل بکنه و
دعوت کنه یادگیرندگان به بحث و مشارکت،
در دسترس باشه و اینها اون نقشها و
اقدامات اجتماعی هست.
دیگه هم اینکه میتونیم بین افراد یادگیری
همیارانه تعریف بکنیم .در یادگیری همیارانه
یادگیرندهها کل مسیر رو با هم طی میکنند،
و اینجوری نیست که تسکهایی که براشون
تعریف میشه مستقل از هم باشه ،دائم باید
در تعامل با هم دیگه باشند به هم دیگه یاد
بدن و از هم دیگه یاد بگیرند .پس به نظرم
میتونیم یادگیری همیارانه هم تعریف بکنیم
و اگر الزم شد مشارکتی.
خوب کسی که مثبت میبینه قضیه رو قطعاً
میگرده دنبال بهتر شدنش ،توی همون
روشها ،ابزارها رو نگاه میکنه میبینه چه
کارهایی رو بهتر میتونه انجام بده ،بچهها رو
بهتر میتونه جذب کنه .من فکر میکنم اون
قدرت بیانی که داره خیلی تأثیر داره ،بچهها
میگفتند اون آرامشی که داشتید سر کالس
به ما از خستگی مدرسمون کم میکرد .مثالً
میگفتند آرامشی که توی صدای شما هست،
خستگی یک روز ما رو کم میکرد .ما
هیچوقت این تجربه رو نداشتیم یا روی
خوش یا شوخیهایی که وسط میکردیم تا
اینکه چیز خشک .راحت بودنه اینکه اجازه
بدی بهشون که ارتباطات رو قوی کنی.
اصالً دورههای یادگیری الکترونیکی میگن
دوره های  24ساعته در  7روز هفته باید

خرده مقوله

مقوله

تسهیل مشارکت فعال
یادگیرندگان در فرایند
یادگیری

تسهیل تعامل بین
یادگیرندگان

تسهیلگری
فرایند
یادگیری

اتخاذ فعالیتها و مهارتهایی
جهت افزایش حس حضور
دانشجویان در فرایند تدریس

ایجاد انگیزه و
عالقه در
یادگیرنده
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کد  /4م 10

کد  /5م 11

کد  /1م 1

کد  /8م 2

باشه ،ما خودمون یادگیری الکترونیکی درس
میدیم شاید  2شب 3 ،صبح هر وقت که
بیدار باشم هم به دانشجوهام جواب میدم.
یعنی هر تایمی که ما شبکه داریم برای
خودمون و گروههای متفاوتی داریم و
دانشجوهایی به خصوص درسهای
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
که میخوان میتونند سؤالشون رو بپرسند .تو
گروه میزارن سؤالشون رو و توی تایمهایی ما
میریم جواب میدیم .هر تایمی که فرصت
داشته باشیم ،اونها هم هر تایمی داشته
باشند ،سؤالشون رو میپرسند .من و همکارام
 24ساعته و  7روز هفته ،یعنی االن نگاه
نمیکنیم که جمعه است ،االن تعطیالت
هست ،پاسخگویی داریم به دلیل اینکه وقتی
شما پاسخ دانشجو رو ندید که الکترونیکی
هست اضطراب فراوان میگیره و دستش به
جایی هم بند نیست.
کسی که داره با نسلی کار میکنه که در
حقیقت نسل بومی دیجیتالها هستند ،توی
این فضا رشد کردند و بزرگ شدند ،بنابراین
نباید از این لحاظ کم بیاره سواد نرمافزار،
سواد رسانه اینها چیزهای خیلی مهمی
هستند که خود مدرس باید داشته باشه.
باید دانش در زمینه موردنظر را داشته باشد،
دانش علمی الزم را داشته باشد.
در واقع بینش معلم باید این باشد که اوالً
خودش معتقد به مفید بودن دورهها باشه،
یعنی کسی که میاد خودش یه وقت فرد
میپذیره کاری رو انجام میده ولی اعتقادی
بهش نداره و اگر از بیرون ازش بپرسی میگه
اینها چیه بابا اصالً .باید خودش اعتقاد داشته
باشه که آقا این دورهها ،یه دورههای مؤثر
هست و اصالً این تغییرات سیستمهای جدید
رو ،تغییرات سیستمهای آموزش و پرورش رو
و شرایط دنیا اصالً اینها ایجاب میکنه و اینها
الزم هست و میتونه مفید باشه ولی کسی که
اصالً به این جور سیستمها اعتقادی نداره و

پاسخگویی فعال در قبل،
حین و بعد از کالس
یادگیری الکترونیکی

دانش فناورانه مدرس
دانش مدرس
دانش موضوعی مدرس

نگرش مدرس نسبت
بهکارآمدی یادگیری
الکترونیکی

فصلنامه تدریس پژوهی

کد  /6م 4

به مفید بودنشون اعتقادی نداره .قاعدتاً توی
کارم خودشم خیلی اون طوری که باید و
شاید نمیتونه انرژی کافی رو بزاره ،بنابراین
معلم باید به این اعتقاد برسه که این دورهها
مفید بودن خودش رو دارند ،محاسن
خودشون رو دارند و معایب خودشون رو دارند
مثل هر دوره دیگه.
استاد مجازی خیلی رکن اساسی داره،
دوستانه باشه با کامپیوتر .فقط شناخت
کامپیوتر کافی نیست .خیلی وقتها شما
کامپیوتر رو میشناسی ،موبایلم بلدی ولی
باهاش دوستانه نیستی ،نمیگم اعتیاد به
رایانه ولی اعتیاد به تلفن همراه که خیلی
شدید هست .ولی باید بتونه دوستانه باشه،
این دوستانه بودنه خیلی مهمه .خوب با
ابزارهای فناوری دوستانه باشی ،بعضیها
فناوری ترس هستند.
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ویژگیهای
روانشناختی
مدرس

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

شکل ( :)1مقولهها و خردهمقولههای عوامل مرتبط با مدرس در اثربخشی یادگیری الکترونیکی

بحث و نتیجهگیری
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در این بخش ،ابتدا به بحث و تبیین در مورد هر یک از مقولهها و خردهمقولههای بهدستآمده از
نتیجه پژوهش خواهیم پرداخت و سپس پیشنهادهای کاربردی مرتبط با این یافته را ارائه خواهیم
نمود.
تسهیل گری فرایند یادگیری

تغییر آموزش از نوع سنتی مبتنی بر کالس درس به آموزش الکترونیکی ،موجب شده است که بسیاری
از مدرسان دیگر کنترل مستقیمی بر فرایند تدریس نداشته باشند و بیشتر بهعنوان تسهیلگر عمل
کنند ( .)Arbaugh, 2010زیرا در یادگیری الکترونیکی وظیفه ساخت دانش بر عهده یادگیرنده است
و آنها نقش فعالتری را در یادگیری ایفا مینمایند و در نتیجه ،دانشجویان به راهنمایی بیشتری از
جانب مدرسان نیاز دارند ( .)Akar et al., 2004همچنین مطالعات نشان دادهاند که افراد برای به
اشتراکگذاری اطالعات و یادگیری از یکدیگر ،به تشویق نیاز دارند و این زمینه توسط تسهیلگر
دورههای یادگیری الکترونیکی فراهم میشود ( Asoodar et al (2016) .)Martinez-Caro, 2011نیز
حضور و راهنمایی مربی در دوره آنالین را بهعنوان یکی از عوامل رضایت یادگیرنده در دورههای
الکترونیکی ذکر کردهاند .این مقوله خود شامل دو خرده مقوله «تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان
در فرایند یادگیری» و «تسهیل تعامل بین یادگیرندگان» میباشد که به تفصیل توضیح داده میشوند.
تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند یادگیری

این خرده مقوله به اقدامات و فعالیتهای مدرس برای مشارکت هر چه بیشتر یادگیرندگان در فرایند
یادگیری و در کالس درس الکترونیکی ،اشاره دارد .زیرا یادگیری الکترونیکی ،یادگیرنده محور است و
یادگیرنده در ساخت دانش خود ،نقش اساسی و فعالی دارد ( )Martinez-Caro, 2011و همچنین
نقش مدرس بهعنوان یک تسهیلگر در ایجاد محیطهای مثبت یادگیری آنالین بسیار حیاتی است
( .)Cho and Cho, 2014اتخاذ استراتژیهایی جهت ارزیابی نظرات یادگیرندگان و بازخورد دادن به
آنها ،پرسیدن از یادگیرندگان ( ،)Arbaugh, 2010ارائه تکالی ف جهت پاسخ دادن همه یادگیرندگان
( )Martinez-Caro, 2011و ترغیب یادگیرندگان به انجام وظایف و تکالیف خود ( )Arbaugh, 2010را
میتوان بهعنوان اقداماتی جهت ایفای نقش تسهیلگیری مدرس برشمرد Arbaugh (2001) .اشاره
داشته است ،مدرس میتواند بحث و بازخورد را از طریق استفاده از بحثهای مبتنی بر متن ،کلیپ
های صوتی و مثالهای شخصی ارتقاء دهد .نتیجه این یافته با نتایج پژوهشهای ( Martinez-Caro,
 2011؛ Heba and Nouby, 2008؛ Cho and Cho, 2014؛ Asoodar et al., 2016؛ (Choudhury
) and Pattnaik (2020همخوانی دارد.
تعداد  9نفر از مشارکتکنندگان به این خرده مقوله اشاره داشتهاند که نشانی از اهمیت این خرده
مقوله است .با توجه به نظر مشارکتکنندگان ،فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان با
انگیزانندههای درونی مانند پاسخ به سؤالهای چالشی ،فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در
کالس درس با انگیزانندههای بیرونی مانند نمره ،درگیر کردن دانشجویان در فرایند تدریس با
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درخواست ارائه مثالهای شخصی از جانب آنها ،پرسیدن سؤالهای عمیق و علمی در فرایند یاددهی
و یادگیری ،دعوت دانشجویان به بحث و مشارکت در فرایند یادگیری و تدریس ،میتواند مشارکت
فعال یادگیرندگان در فرایند تدریس را تسهیل کند Mazzolini and Maddison (2007) .نیز به این
نکته اشاره داشتهاند که تالش مدرسان برای پست گذاری در فرمها میتواند بر بحثهای یادگیرندگان
و مشارکت آنها در فرومها تأثیر زیادی بگذارد Arbaugh (2010) .پیشنهاد میکند که مدرسان باید
دورههای آموزشی خود را از قبل تنظیم و سازماندهی کنند تا بتوانند در فرایند یادگیری و در کالس
درس ،بر روی مشارکت کارآمد دانشجویان خود تمرکز کنند.
تسهیل تعامل بین یادگیرندگان

این خرده مقوله به اتخاذ راهبردهایی برای فراهم آوردن و تسهیل تعامل بین یادگیرندگان در فرایند
یادگیری اشاره دارد .یک جنبه مهم از اثربخشی یادگیری الکترونیکی ظهور یک فضای مشترک
یادگیری است که مربیان میتوانند اشکال مختلفی از مؤلفههای تعاملی و روشهای ارتباطی برای
یادگیرندگان ارائه دهند تا این فضای مشترک یادگیری را شکل دهند .از همه مهمتر مربی باید شیوه
های تدریس تعاملی را بهکار گیرد تا تعامل بین فراگیران را تشویق کند ( .)Ozkan et al., 2009تشویق
مدرس بهکار گروهی مشارکتی ( ،)Martinez-Caro, 2011تشویق یادگیرندگان به شرکت در بحث،
فراهم آوردن سهولت بحثهای بین یادگیرندگان ( )Rovai, 2007ارائه فرصت به دانشجویان جهت
تحلیل یکدیگر و بازخورد به یکدیگر ( ،)Mash et al., 2006تشویق دانشجویان به ارائه انتقاد سازنده
به همراه بازخورد مثبت ( )Kim et al., 2020اشکالی از این راهبردها است که زمینه را برای تعامل
یادگیرندگان با یکدیگر فراهم میکند .حضور و مشارکت آنالین یک مربی و تعامل با فراگیران از عوامل
مهم برای تقویت جوامع یادگیری آنالین هستند و تسهیل مستمر یک مدرس برای ارتقاء مشارکت
فعال فراگیران در جامعه آنالین ضروری است ( .)Ouyang and Scharber, 2017نتیجه این یافته ،با
نتیجه پژوهشهای ( Akar et al., 2004؛ Martinez-Caro, 2011؛ Rovai, 2007؛)Mash et al., 2006
همخوانی دارد.
تعدادی از مطالعات به نقش مهم معلم در تسهیل یادگیری آنالین مانند تقویت مشارکت در
یادگیری مشارکتی اشاره داشتهاند ( .)Fryer and Bovee, 2016زیرا در محیطهای یادگیری همیارانه
و مشارکتی ،ساخت دانش براساس کار گروهی ،تعامل و مشارکت بین یادگیرندگان فراهم میشود
( .)Altinay, 2017زیرا در محیط یادگیری الکترونیکی ،یادگیری در بستر اجتماعی و تعامل با یکدیگر
شکل میگیرد ( )Ozkan et al., 2009و طراحی و تسهیل بحث توسط مدرس تأثیرات اساسی در
تقویت تعامل و مشارکت فراگیران دارد و همچنین ،الگوهای مشارکت آنها و شکلگیری گروهها در
جوامع یادگیری را تعیین میکند .این امر یادگیرندگان را ترغیب میکند که در جامعه یادگیری آنالین
نقش مستقل ،خودمختار و خودنظارتی را ایفا کنند و زمانی که یادگیرندگان استقالل خود را نشان
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میدهند  ،نقش مدرس از یک مشارکت کننده در بحث به یک همکار (هماهنگکننده) در بحثهای
کوچک و یک ناظر تغییر میکند ( .)Ouyang and Scharber, 2017به همین دلیل ،ضرورت دارد،
مدرس زمینه تعامل یادگیرندگان با یکدیگر را از طریق اتخاذ راهبردهای یادگیری مشارکتی و یادگیری
همیارانه ،تقسیم تکالیف بین یادگیرندگان جهت تکمیل آنها با کمک یکدیگر و فراهم آوردن زمینه
بحث و تبادلنظر بین آنها را فراهم آورد تا تجربه یادگیری عمیق برای یادگیرندگان شکل گیرد.
ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده

در دورههای یادگیری الکترونیکی کالس درس بهصورت سنتی و با حضور فیزیکی یادگیرنده و مدرس
برگزار نمیشود .همین عدم تعامل چهره به چهره یادگیرنده با مدرس و همساالن ،ممکن است موجب
بیانگیزگی یادگیرنده برای شرکت در این دورهها ،عدم تمرکز و حس حضور یادگیرنده در کالس درس
ال ترک کردن کالس شود .به همین دلیل ،مدرس باید اقداماتی را در فرایند یادگیری
مجازی و یا ک ً
انجام دهد و راهبردهای انگیزهبخشی را بهکار گیرد تا بتواند اشتیاق و عالقهمندی یادگیرنده را برای
شرکت در این دورهها ترغیب نماید و در نتیجه آن ،حس حضور و تمرکز یادگیرنده را نیز در کالس
درس افزایش دهد و مانع ترک یادگیرنده از کالس درس مجازی شود .به همین جهت ،این مقوله به
راهبردها و اقداماتی اشاره دارد که مدرس بکار میگیرد تا انگیزه ،اشتیاق و عالقهمندی فراگیر به
شرکت در دورههای الکترونیکی را افزایش دهد .این مقوله خود شامل دو خردهمقوله «اتخاذ فعالیتها
و مهارتهایی جهت افزایش حس حضور دانشجویان در فرایند تدریس»« ،پاسخگویی فعال در قبل،
حین و بعد از کالس یادگیری الکترونیکی» میباشد که به تفصیل توضیح داده میشود.
اتخاذ فعالیتها و مهارتهایی جهت افزایش حس حضور دانشجویان در فرایند تدریس

این خرده مقوله به فعالیتها و مهارتهایی اشاره دارد که مدرس در فرایند یادگیری انجام میدهد تا
تمرکز و حس حضور یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی و کالس درس را ترغیب کند و افزایش
دهد .شوخی و طنز در هنگام ارائه جنبه عاطفی حضور اجتماعی مدرس را افزایش میدهد (Watson
 )et al., 2017و موجب رضایت یادگیرنده میشود ) (Hew et al., 2020و از احساس انزوای آنها
جلوگیری میکند .عالوه بر این مدرسان باید از چهار ویژگی الف) صرفاً از روی پاورپوینت خواندن و
تکرار برخی مطالب؛ ب) بهندرت لبخند زدن؛ ج) ارائه اطالعات نامربوط؛ د) مستقیم نگاه نکردن به
دوربین در فرایند یادگیری ،خودداری کنند ( .)Hew et al., 2020مدرسان سعی کنند با ارائه نمونه
های از زندگی واقعی ،نکات مربوط به اسالیدها را ارائه کنند و صرفاً از روی اسالیدها یا یادداشتهای
سخنرانی نخوانند ( )Kara and Can, 2019و گاهی لبخند بزنند و مستقیم به دوربین نگاه کنند ( Hew
 .)et al., 2020در همین راستا Ozkan and Koseler (2009) ،نیز نقلقول مستقیم یکی از
شرکتکنندگان خود را اینگونه ذکر کردهاند"مربی بسیار دوستانه است و روشهای او تحسین شده
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است که به من انگیزه میدهد که از یولینک 1استفاده کنم ".یعنی زمانی که جو دوستانهای بین
یادگیرنده و مدرس شکل میگیرد ،یادگیرنده برای شرکت و همچنین ادامه حضور در کالس درس
ترغیب میشود و حتی در فرایند یادگیری مشارکت فعالی نیز از خود نشان میدهد.
در پژوهش خود( Alhabeeb and Rowley (2018نیز خاطرنشان کردهاند ،توانائی مدرس برای ایجاد
انگیزه در دانشجویان برای استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی از ویژگیهای مهمی است که در
موفقیت یادگیری الکترونیکی مؤثر است.
همچنین ،نتایج این یافته با نتیجه پژوهشهای ( Ghanbri et al., 2019؛ Khorasani and Doosti,
 2011؛ Lemak et al., 2005؛ Al-Fraihat et al., 2020؛ ) Choudhury and Pattnaik, (2020همخوانی
دارد که به عامل مهم تعامل بین استاد و دانشجو اشاره داشتهاند.
تعداد  8از نفر مشارکتکنندکان به کدهای مرتبط به این خردهمقوله اشاره داشتهاند که نشان از
اهمیت این خردهمقوله میباشد .زیرا تا زمانی که یادگیرندگان احساس کنند ،مدرس توجهی به آنها
نمیکند ،یا اصالً حضور یا عدم حضور آنها در کالس حس نمیشود و اهمیتی ندارد ،نه انگیزهای برای
شرکت در این دورهها پیدا میکنند نه حتی به حضور در کالس درس ادامه میدهند ،ممکن است در
ابتدای آغاز کالس ،حضور یابند و در نیمه راه ،آن را ترک گویند .مدرسان میتوانند با اتخاذ فعالیتها
و مهارتهایی چون فیدبک گرفتن از دانشجویان ،پرسیدن سؤال با پاسخهای کوتاه ،فراخواندن مدام
آنها ،تغییر در تن صدا هنگام تدریس ،استفاده از قدرت بیان باال در انتقال مطالب به دانشجویان،
ایجاد یک محیط صمیمی و مثبت برای دانشجویان ،توجه به ویژگیهای یادگیری هر یادگیرنده،
شناخت ویژگیهای فردی هر یک از دانشجویان در ابتدای دوره یادگیری الکترونیکی ،به افزایش تمرکز
و حس حضور یادگیرنده کمک کنند که خود موجب رضایت و انگیزه باالی یادگیرنده برای شرکت و
ادامه حضور در دوره میشود.
پاسخگویی فعال در قبل ،حین و بعد از کالس یادگیری الکترونیکی

این خرده مقوله ،به قابلیت پاسخگویی مدرس به سؤاالت و مشکالت یادگیرندگان در قبل ،حین و بعد
از کالس درس یادگیری الکترونیکی ،اشاره دارد Ozkan and Koseler (2009) .اظهارات یکی از
شرکتکنندگان در گروه کانونی پژوهش خود را اینگونه نقل کردند"هرگاه نامه الکترونیکی را به مربی

ارسال کنم و یا چیزی را در فروم بنویسم ،با اشتیاق هر چه بیشتر جلسه یولینک خود را باز میکنم
زیرا منتظر جواب هستم ،اما اگر مربی به سؤال من پاسخ ندهد ،تمایل من برای ورود به جلسه یولینک
بهطور چشمگیری کاهش پیدا میکند Al-Fraihat et al (2020) ".نیز اشاره داشتهاند ،پاسخگویی به
یادگیرندگان در درک رضایت و سودمندی سیستم تأثیر قابلتوجهی دارد Ozkan et al (2009) .نیز
1. U-link
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اشاره داشتهاند ،پاسخ سریع مدرس به نیازهای یادگیرنده موجب رضایت ادراک شده یادگیرنده می
شود .زیرا آنها احساس میکنند که موردتوجه مدرسان هستند و مدرسان مشکالت آنها را پیگیری
میکنند و سعی میکنند راهحلی بیابند .نتیجه این یافته با نتیجه پژوهشهای ( Sun et al., 2008؛
Al-Fraihat et al., 2020؛ Ozkan et al., 2009؛ (Nazeri et al., 2017همخوانی دارد.
این خردهمقوله توسط  6نفر از مشارکتکنندگان اشاره شد و کدهای آن شامل پاسخگو بودن به
دانشجو در  7روز هفته و  24ساعت شبانهروز ،پاسخ به سؤاالت دانشجویان بهصورت آنالین و آفالین،
ارائه پاسخهای عمیق و فکورانه به دانشجویان ،پاسخ دادن به سؤاالت دانشجویان در صورت عدم
یادگیری و فهم محتوای ارائه شده از جانب استاد ،در دسترس بودن استاد در صورت نیاز دانشجو بوده
است .کمکمربی دانشجویان را به ادامه شرکت در دوره ترغیب میکند .در نتیجه ،اگر معلمی بتواند
فعالیتهای دورههای یادگیری الکترونیکی را در جهت پاسخ به نیازها و رفع مشکالت یادگیرندگان
مدیریت کند ،رضایت از یادگیری ،بهبود مییابد ( .)Cidral et al., 2018زیرا در این دورهها ،امکان
تعامل چهره به چهره برای مدرس و یادگیرنده وجود ندارد و مدرس نمیتواند با دیدن حالت چهره
یادگیرنده ،از یادگیری او و همچنین رفع ابهامات به وجود آمده برای او ،اطمینان حاصل کند ولی با
پاسخگویی بهموقع به سؤالها و ابهامهای دانشجویان میتواند به این مهم دست یابد و عالوه بر این،
اگر احیان ًا در فرایند یادگیری ،فراگیرانی در یادگیری مفهومی مشکل دارند یا مفهومی را بهدرستی یاد
نگرفتهاند ،با توضیح دوباره مطلب و پاسخگویی به سؤالها و ابهامها میتواند آن مفهوم را برای آنها
قابلدرک سازد.
دانش مدرس

این مقوله به دانش نظری و عملی که مدرس آنها را در فرایند یادگیری خود بهکار میگیرد تا بهتر
بتواند به هدایت و راهنمایی دانشجویان و همچنین مدیریت کالس درس بپردازد ،اشاره دارد .محیط
یادگیری مجازی به برخی مهارتهای اساسی نیاز دارد که مدرسان با بهکارگیری این مهارتها و
قابلیتها میتوانند به اجرای بهتر آموزش در این محیطها کمک کنند ( .)Hew and Kadir, 2016این
مقوله خود شامل دو خرده مقوله «دانش فناورانه مدرس» و «دانش موضوعی مدرس» میشود که به
تفصیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.
دانش فناورانه مدرس

این خرده مقوله به دانش و مهارت مدرس در بهکارگیری و استفاده از فناوریهای رایانهای مورداستفاده
در فرایند یادگیری و شناخت کامل قابلیتها و امکانات موجود در هر یک از این فناوریها و همچنین
استفاده از منابع علمی موثق در شبکههای اینترنتی ،اشاره دارد تا مدرس بتواند با استفاده بهتر از
آنها ،به مدیریت فرایند یادگیری بپردازد .تعداد  8نفر از مشارکتکنندگان به کدهای مربوط به این
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( Condie and

خرده مقوله اشاره داشتهاند که نشاندهنده اهمیت بسیار این خرده مقوله است.
 )Livingston, 2007اشاره داشتهاند که اجرای موفقیتآمیز سیستمهای یادگیری مبتنی بر وب مربوط
به آمادگی مربی برای استفاده از سیستمها است Shraim and Khlaif )2010( .در تحقیق خود
خاطرنشان کردند ،صالحیت رایانهای برای اثربخشی یادگیری الکترونیکی ضروری است ( Quoted
 Alhabeeb and Rowley (2018) .)from Kintu et al., 2017از دیدگاه اساتید و دانشجویان به این
نکته اشاره داشته اند که توانائی مدرس برای استفاده مؤثر از سیستم یادگیری الکترونیکی از عوامل
موفقیت یادگیری الکترونیکی است .زیرا ابزار اصلی این نوع از یادگیریها ،فناوری است و مدرسان
سعی میکنند آموزش خود را با این فناوریها ادغام کنند ( )Roby et al., 2013و آن را ارائه نمایند.
دراینبین نهتنها خود آنها باید با نحوه استفاده از این فناوریها و همچنین قابلیتهای موجود در این
فناوریها آشنا باشند تا بتوانند فرایند تدریس خود را بهخوبی اجرا و مدیریت کنند بلکه باید به
مشکالت فناورانه فراگیران خود نیز پاسخ دهند ،زیرا ممکن است در حین برگزاری کالس ،سؤاالت
فناورانهای از سوی یادگیرندگان پرسیده شود و مدرس باید به این سؤاالت پاسخ گوید تا دانشجویان
بتوانند در هنگام نیاز از قابلیتهای موجود در این فناوریها استفاده کنند و به تعامل و مشارکت در
فرایند یادگیری بپردازند .پس دانش فناورانه مدرس ،یکی از قابلیتهای مهمی است که مدرس دوره
های یادگیری الکترونیکی باید داشته باشد تا موجب موفقیت و اثربخشی این دورهها شود.
دانش موضوعی مدرس

این خرده مقوله به دانش و تسلط مدرس به محتوای موضوعی است که تدریس آن را در کالس
یادگیری الکترونیکی بر عهده دارد .مدرسانی که از مواد درسی آگاهی داشته باشند میتوانند به
یادگیرندگان خود کمک کنند که مطالب را بهتر درک کنند ،نسبت به مدرسانی که با موضوع ناآشنا
هستند .این امر به پیشرفت حس شایستگی یادگیرندگان کمک میکند زیرا یادگیرندگان ،مدرسان را
بهعنوان متخصص در موضوع میپندارند و برای آنها ،ارتباط با مدرسان از ارزش و درک باالیی
برخوردار است ( .)Lee, 2014مطلع بودن و آگاهی از موضوع یکی از ویژگیهای مدرس است که حضور
تدریس را افزایش میدهد ( )Watson et al., 2017و موجب رضایت یادگیرنده میشود ( Hew et al.,
.)2020
تعداد  6نفر از مشارکتکنندگان به این خردهمقوله اشاره داشتهاند Watson et al (2017) .اظهار
داشتند ،نشان دادن ویژگیهای مربی مانند آشنایی با موضوع و ارتباط دادن مطالب درسی بهطور
واضح (بهعنوانمثال ارائه نمونه ،روشن شدن موضوع با ارائه جزئیات بیشتر) میتواند به ارتقاء حضور
تدریس در محیط موک کمک کند .اگر مدرسان یادگیری الکترونیکی بر موضوع تسلط کامل داشته
باشند ،میتوانند سؤاالتی که ممکن است در حین فرایند تدریس برای یادگیرنده ایجاد شود را
پیشبینی کنند و در حین فرایند تدریس به آنها اشاره داشته باشند .یادگیرندگان انتظار دارند که
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مدرسان با اشتیاق در موضوع مورد تدریس درگیر شوند تا از این طریق آنها را فعال و متصل به
فرایند تدریس نگه دارند ( .)Reupert et al., 2009تدریس خوب ،نیازمند تسلط مدرس بر محتوای
آموزشی است زیرا تا زمانی که مدرس بر مطالب و محتوای آموزشی احاطه کامل نداشته باشد ،نمیتواند
آنها را به یادگیرنده انتقال دهد .توجه به این مهم ،در کالسهای یادگیری الکترونیکی نیز بسیار
ضروری و قابلتأمل است زیرا مدرس با تسلط کامل به محتوای آموزشی و بهرهگیری از قدرت بیان
باال در انتقال آن ،میتواند یادگیرنده را به موضوع ارائه شده عالقهمند و همچنین حضور فعال او در
فرایند یادگیری ،ترغیب نماید و همچنین به سؤالهای او در مورد محتوای درس پاسخ بدهد.
ویژگیهای روانشناختی مدرس

این مقوله به حاالت درونی که موجب شکل گرفتن رفتارهای بیرونی مدرس میشود ،اشاره دارد .این
مقوله شامل دو خرده مقوله «نگرش مدرس نسبت بهکارآمدی یادگیری الکترونیکی»« ،عالقه و اشتیاق
مدرس نسبت به فناوری و یاددهی از طریق آن» میشود که به تفصیل توضیح داده میشوند.
نگرش مدرس نسبت بهکارآمدی یادگیری الکترونیکی

این خرده مقوله به باور ،عقیده و نگرش مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی و همچنین نسبت به
مفید بودن و مؤثر بودن این دورهها اشاره دارد .نگرش شخصی ،عامل اصلی تأثیرگذار بر استفاده فردی
از فناوری اطالعات است ( .)Ozkan et al., 2009در واقع مهم نیست که فناوری چقدر پیشرفته یا
توانمند باشد ،اجرای مؤ ثر آن ،به نگرش مثبت کاربران نسبت به آن بستگی دارد .هر چه نگرش افراد
نسبت به یادگیری الکترونیکی مثبتتر می شود ،قصد رفتاری بیشتری برای استفاده از آن خواهند
داشت .نگرش مثبت نسبت به رسانه یا فناوری میتواند کیفیت یادگیری یا تدریس را بهبود بخشد.
بنابراین ،درک نگرش مدرس ،موجب مؤثرتر شدن ،کارآمدتر شدن و جذاب شدن یادگیری میشود.
هنگام استفاده از ابزار یا سیستم یادگیر ی برای یادگیرندگان ،باید نگرش معلمان نسبت به ابزار یا
سیستم بررسی شود .اساساً ،درک نگرش آنها نسبت به محیطهای یادگیری یک مسئله مهم برای
تقویت عملکرد تدریس و تأثیرات یادگیری است ( .)Liaw et al., 2007نتیجه این یافته با نتیجه
پژوهشهای ) Eghbal et al., 2015؛ Cidral et al., 2018؛ ) (Al-Fraihat et al., 2020نیز همخوانی
دارد.
تعداد  8نفر از مشارکتکنندگان به کدهای این خرده مقوله اشاره داشتهاند(Ozkan et al., 2009) .
اظهار داشتهاند که نگرش مدرس نسبت به یادگیری الکترونیکی یکی از عوامل مهم در اجرای دوره
های یادگیری الکترونیکی است .مشارکتکنندگان به کدهایی مانند اعتقاد و باور استاد به مفید بودن
این دورهها ،اعتقاد استاد به الزم و ضروری دانستن این دورهها در آموزشهای رسمی ،اعتقاد معلم
بهکارآمدی و تأثیر دورههای یادگیری الکترونیکی ،اشاره داشتهاند .در نتیجه ،تا زمانی که مدرس دوره
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یادگیری الکترونیکی ،باور و اعتقادی به خود این دورهها و همچنین کارایی و تأثیر آنها بر فرایند
یادگیری نداشته باشد ،نمیتواند به ایفای نقش معلمی در این نوع از آموزش بپردازد .زیرا الزمهی
انجام درست و صحیح هر عملی توسط فرد ،اعتقاد و باور فرد به آن است ،تا زمانی که معلم باوری
بهکارآمدی و تأثیر این دورهها نداشته باشد ،نمیتواند بهدرستی وظیفه معلمی خود را در این دورهها
ایفا نماید.

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

این خرده مقوله به شور ،عالقه و اشتیاق مدرس نسبت به فناوری و استفاده از آن در فرایند تدریس
اشاره دارد Al-Fraihat et al (2020) .اشاره داشتهاند ،اشتیاق مدرس در رضایت ادراک شده و
سودمندی سیستم یادگیری الکترونیکی تأثیر قابلتوجهی دارد و اشتیاق آنها نسبت به استفاده از
سیستم یادگیری الکترونیکی ،عالقه فراگیر برای یادگرفتن را تحریک میکند .مدرس باید در فرایند
یادگیری ،شور و اشتیاق خود را نشان دهد تا جنبه عاطفی حضور اجتماعی تقویت شود ( Watson et
 )al., 2017و در نتیجه رضایت یادگیرنده را نیز در پی داشته باشد (.)Hew et al., 2020
تمایل معلمان برای استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی در درازمدت هم در ایفای نقش آنها
بهعنوان تسهیلکننده در استفاده فراگیران از یادگیری الکترونیکی ( )Mahdizadeh et al., 2008و هم
در تحقق منافع بلندمدت از سرمایهگذاری در فناوری یادگیری الکترونیکی الزم و ضروری است زیرا
عدم تمایل معلمان برای استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی ممکن است منجر به عدم استفاده
یادگیرندگان شود و در نتیجه ممکن است منجر به کاهش نتایج یادگیری شود (.)Sorebo et al., 2009
) Alhabeeb and Rowley (2018نیز اشاره داشتهاند ،شور و شوق مدرس هنگام تدریس با استفاده از
ابزارهای یادگیری الکترونیکی از ویژگیهایی است که در موفقیت یادگیری الکترونیکی مؤثر است .در
نتیجه ،هر چه عالقه و اشتیاق مدرس نسبت به فناوری و استفاده از آن در فرایند یاددهی بیشتر باشد،
عملکرد او در دوره های یادگیری الکترونیکی از اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود زیرا انگیزه
مدرسان را در به اشتراک گذاشتن دانش خود بین یادگیرندگان ،استفاده از روشها و رویکردهای
نوآورانه در فرایند تدریس مجازی ،ترغیب میکند و به ایفای هر چه بهتر نقش تسهیلگرایانه آنها در
فرایند یادگیری کمک میکند .و این شور و اشتیاق نیز به یادگیرنده انتقال داده میشود و موجب
تشویق بیشتر یادگیرنده جهت مشارکت فعال در فرایند یادگیری و تعامل با مدرس و دیگر یادگیرندگان
میشود.
در مجموع ،نکته قابلتوجهی که از این نتایج میتوان برداشت نمود ،تأثیر متقابل و همافزایی متقابل
این عوامل بر روی یکدیگر است .این همافزایی را میتوان اینگونه تبیین کرد ،نگرش مثبت مدرس
نسبت بهکار آمدی یادگیری الکترونیکی در عالقه و اشتیاق مدرس برای استفاده از این فناوریها در
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فرایند یادگیری و تدریس آنها ،تأثیر دارد زیرا اگر کسی باور و اعتقاد بهکارآمدی و مؤثر بودن چیزی
داشته باشد یقین ًا این باور و نگرش در احساس و عالقه او و در نتیجه در رفتار بیرونی او متبلور می
شود .فلذا ،رفتار بیرونی مدرس به سمت ایفای نقش تسهیلگری در فرایند یادگیری یعنی تسهیل
مشارکت یادگیرندگان و تسهیل تعامل بین یادگیرندگان سوق پیدا میکند و موجب میشود ،مدرس
راهبردهایی را اتخاذ نماید تا حس حضور یادگیرنده و تمرکز او را در کالس درس الکترونیکی ،افزایش
دهد و برای رفع مشکالت یادگیرنده و پاسخگویی به سؤاالت او و پیگیری برای حل مشکالت یادگیرنده
در دسترس باشد .یقیناً دانش موضوعی و دانش فناورانه از الزامات الزم و ضروری مدرس برای ورود
به این دورهها میباشند تا زمانی که مدرس دانش موضوعی نداشته باشد ،نمیتواند به تدریس محتوای
موردنظر بپردازد و اگر در نحوه استفاده از فناوری مهارت نداشته باشد ،برای وارد شدن به کالس دچار
مشکل میشود چه برسد به اینکه از دیگر قابلیتهای موجود در این فناوریها استفاده کند تا فرایند
یادگیری را اثربخش نماید .در همین راستا ،با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش و آنچه بیان
شد ،پیشنهادها در دو سطح برای مدرسان دورههای یادگیری الکترونیکی و همچنین مدیران و برنامه
ریزان دورههای یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ارائه میشود.
 مدرسان دورههای مجازی سعی کنند با تکنیکهایی مانند پرسیدن سؤال در زمینه موضوع درس،تعریف تکالیف کالسی بهصورت فردی و بهصورت گروهی در فرایند یادگیری کالس درس ،دعوت
دانشجویان به بحث گروهی با یکدیگر و هدایت آن توسط خود مدرس ،ترغیب دانشجویان به پرسیدن
سؤال از یکدیگر و پاسخ به آن سؤاالت توسط همتایان دیگر ،مشارکت دادن دانشجویان در فرایند
تدریس با ارائه مثالهای کاربردی و شخصی مرتبط با درس ،بهطور مداوم مشارکت فعال دانشجویان
را در فرایند یادگیری جلب نمایند تا ساخت دانش توسط یادگیرنده و در ارتباط و تعامل با همتایان
آنها شکل بگیرد .مدرسان سعی کنند ،هر یک از یادگیرندگان خود را با اسم و فامیلی و همچنین
ویژگیهای منحصربهفرد مربوط به خودشان بشناسند تا یک محیط صمیمی و مثبت در کالس درس
الکترونیکی برقرار شود و همچنین در فرایند تدریس مدام آنها را فرابخوانند و از آنها بازخورد بگیرند
تا حس حضور یادگیرنده در کالس درس افزایش یابد .عالوه بر این ،مدرسان در هنگام ارائه مطالب،
تن صدای خود را تغییر دهند و با یک صدای یکنواخت به ارائه مطالب نپردازند .مدرسان مستقیم به
دوربین نگاه کنند تا یادگیرنده احساس کند که تمام حواس مدرس در کالس درس است .مستقیم از
روی اسالیدها و متن یادداشتها نخوانند بلکه در ارائه مطالب به دانش و قدرت بیان خود متکی باشند.
مدرسان سعی کنند از طریق ایمیل یا دیگر راههای ارتباطی در دسترس باشند تا به سؤاالت و ابهامات
دانشجویان سریع و بهموقع پاسخ گویند .مدرسان سعی کنند قبل از اینکه تدریس در دورههای
یادگیری الکترونیکی را آغاز کنند نحوه کار کردن و استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی یا هر
فناوری دیگری که در این نوع از یادگیریها استفاده میشود ،را یاد بگیرند تا بتوانند کالس درس را
مدیریت کنند و همچنین به سؤاالت فناورانه دانشجویان پاسخ دهند .مدرسان حتماً به محتوای درس

75 1399  تابستان، شمارة دوم،سال هشتم

فصلنامه تدریس پژوهی

.و موضوع درس نیز تسلط و احاطه کامل داشته باشند تا به سؤاالت علمی دانشجویان پاسخ گویند
 شور و،مدرسان در هنگام تدریس و استفاده از این نوع فناوریها در فرایند یادگیری در کالس درس
، همچنین.اشتیاق داشته باشند و ارائه مطالب و محتوای درس نیز با شور و اشتیاق مدرس همراه باشد
 نگرش مثبتی به این نوع از یادگیری داشته باشند و اگر احیاناً نگرش مثبتی نسبت به این،سعی کنند
 با مطالعه بیشتر در مورد یادگیری الکترونیکی و مطالعه و بررسی،نوع یادگیری در آنها وجود ندارد
.نمونههای موفق این نوع از آموزشها این نگرش مثبت را در خود ایجاد کنند
 قبل از اینکه، مدیران و برنامه ریزان دورههای یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها توجه داشته باشند ابتدا دورههای آموزشی را برگزار کنند تا مدرسان،اساتیدی را برای تدریس در این دورهها انتخاب کنند
 شرایط و اقدامات الزم در کالس یادگیری الکترونیکی آشنا شوند، الزامات،ابتدا با ماهیت این دورهها
 در این دورهها شروع،و سپس به تدریس در این دورهها بپردازند و تا بتوانند با یک نگرش و دید مثبت
 دورههای آموزشی تحت عنوان نحوه کار کردن و آشنایی با قابلیتها و، همچنین.به تدریس نمایند
امکانات سیستم و فناوری یادگیری الکترونیکی برگزار شود تا مدرسان از نحوه کار و همچنین امکانات
 در ارزشیابی که برای، عالوه بر این.و قابلیتهای فناوری یادگیری الکترونیکی آگاه و آشنا شوند
.سنجش اثربخشی این دورهها انجام میشود حتماً به عوامل تأثیرگذار از جانب مدرس نیز توجه شود
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