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 مقدمه
امروزه اهمیت تعلیم وتربیت به اندازه ای اســت که بی توجهی به آن آثار زیان باری، در ابعاد گوناگون، 
بر پیشرفت و تعالی جوامع بر جای می گذارد )راکانللو1 و همکاران، 2019(. بعد از خانواده، مدرسه اولین 
محیط مهم اجتماعی اســت. کودک برای اولین بار وارد مدرسه می شود، خانوادۀ خود را ترک می کند و 
باید روابط جدیدی با معلمان و همکالســی هایش برقرار کند )هانیسا2 و همکاران، 2021(. این دوران از 
مدرسه تداوم بخش تکویِن شناختی، زیستی و اجتماعی کودک است که در خانواده پی ریزی شده است. 
همچنین دوره ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل، تربیت و یادگیری شیوۀ ارتباط 
صحیح با دیگران برای دانش آموز فراهم می شود و استعدادهای هر دانش آموز در ابعاد گوناگون رفته رفته 

شکوفا می شود )موراتیدو3 و همکاران، 2020(.
طبق گفتۀ باســاران4 )2020(، معلم در نقش یک مربی، ارزشــیاب و سرپرســت برای تحقق این 
اهداف حضور دارد. به این نقش ها، نقش کارمنِد دولت نیز اضافه می شــود که معلم با انتصاب قانونی و 
تعهِد رسمی ملزم به پیشبرد اهداف آموزشی خواهد بود. بااین حال، عمده ترین وظیفه ای که عموِم افراد 
برای معلم در نظر می گیرند و برجسته ترین جنبۀ شغلی وی نیز شناخته می شود تدریس است. تعاریف 
متفاوتی برای تدریس، که در دنیای امروزه در حال تغییر اســت )گودوین5، 2020(، ارائه شــده است. 
به گفتۀ ایوانس6 و همکاران )2021(، تدریس به معناِی گســترده فرایندی است که به موجب آن معلم 
یادگیرنده یا گروهی از فراگیران را به سطح باالتری از دانش یا مهارت راهنمایی می کند. کوران7 )2020( 
تدریس را هنِر برانگیختن دانش آموزان به اجرای اعمالی تعریف می کند که به یادگیری منجر می شــود. 
ون وارن8 و همکاران )2021( تدریس را فرایندی توصیف می کنند که به موجب آن معلم دانش، مهارت، 
نگرش و ارزش ها را به یادگیرنده یا گروهی از فراگیران منتقل می کند و به یکپارچگی فکری و ظرفیت 

فراگیران با هدف تغییر رفتار فراگیر احترام می گذارد.
این مســائل مربوط به اثربخشی معلم اســت و باید بررسی کرد که استاندارد خاصی برای اثربخشی 
معلمان مدارِس مدرن وجود دارد یا خیر )گلدهابر و رانفلت9، 2020(. بر اساس این دیدگاه، معلِم »خوب« 
می تواند با تعییِن اهداِف مناســْب هر جلسه با روش های گوناگون آموزشی، عاطفی و اجتماعی تدریس 
خود را متمایز و انتقال مفاهیم را تسریع کند. وی ازطریق تعامل مداوم با حرفۀ معلمی دانش و مهارت 
خود را بهبود می بخشــد و هویت حرفه ای خود را تقویت می کند. در حال حاضر، در اواخر قرن بیستم، 
تالش شده است این خصوصیات که به معلم عنواِن »معلم اثربخش10« می دهند دسته بندی شوند. تعهد 
به دانش آموزان، دانِش موضوع و ارائۀ مناسب آن به منظور درک، روش سیستماتیک سازماندهی دانش و 
موضوعی که تدریس می شود، هدف گیری روشن برای تدریس، مدیریت صحیح کالس، دیدگاه شخصی 
مناسب درزمینۀ آموزش، ایجاد فضای یادگیری مناسب و توانایی ادارۀ کالِس خود برای برقراری ارتباط 
همۀ دانش آموزان با یکدیگر از شاخص های عمدۀ این عنوان محسوب می شوند. عالوه براین، چنین معلمی 

ب
ش مجازی دوران کرونا - رویکرد فراترکی

ش در آموز
شناسایی ویژگی های معلم اثربخ
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دانش آموزان خود را به خوبی می شناســد و مداوم الگوهای شناختی آن ها را شکل می دهد )پارامیتا11 و 
همکاران، 2020(. لذا اثربخشــی تدریس بســیار مهم تر و فراتر از صرفاً اجرای صحیح مراحل و فرایند 
تدریس است. درکل، معلم اثربخش حاصل تقابل سه مؤلفه است: توانایی، شخصیت و دانش )گلدهابر و 

رانفلت، 2020(. 
محققان آموزش وپرورش در سه دهۀ گذشته پژوهش هایی با کمیت و کیفیت های متنوع در بررسی 
رفتارهای معلم اثربخش به وجود آورده اند. معلم اثربخش می تواند از کاهش ارزش پیام ها جلوگیری کند. 
او ممکن است برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان فنون مختلفی به کار گیرد و بر مشکالت بافت آموزش 
غلبــه کند )پارامیتا و همــکاران، 2020(. رقاوان12 )2021( در مطالعۀ خــود دریافت که دانش آموزان 
ویژگی های معلمان اثربخش را ازجمله رفتار دوســتانه، بخشــش، احترام، شفقت، انصاف و درک نگرش 
ذکر می کنند. واکر13 )2008( در تحقیق طولِی شــبه نگر، دوازده ویژگی معلم اثربخش گزارش می کند 
که شامِل آمادگی، نگرش مثبت، انتظارات مناسب و سطح باال، خالقیت، انصاف، لمس فیزیکی و نوازش، 
ایجاد احساس تعلق، پذیرش اشتباهات، شوخ طبعی، احترام به دانش آموزان، و برخورد با گذشت و شفقت 
)گزر14، 2020( می شود. همچنین گلدهابر و رانفلت )2020( بیان می کنند که اساسی ترین خصوصیات 
معلم اثربخش را می توان در ســه گروهِ ســازماندهی دانش، مهارت و خصلت ها قــرار داد. امروزه معلم 
اثربخش در عصر دیجیتال قرار گرفته است و این نگرانی وجود دارد که آیا معلمان اثربخِش امروزی آمادۀ 
پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان دیجیتالی قرن بیست و یکم اند، آیا با بسترهای مجازی ارتباط دارند و 
آیا به مهارت های پیشرفتۀ رایانه ای مجهزند. طبق تحقیقات اخیر، اکثر معلمان در راحتی پذیرش فناوری 
و تطبیق خود با این فضا مشــکل دارند )گلدهابر و رانفلت، 2020(. معلماِن برخط )آنالین ( نقش های 
گوناگونی را مانند معلم، مشاور، مربی، مجری، طراح آموزش، هماهنگ کنندۀ سایت و مدیر ایفا می کنند 
)مورهاوس15، 2020(. درک زمان و مکان آموزشــی، تکنیک هــای مدیریت مجازی و روش های جذب 
دانش آموزان ازطریق ارتباطات مجازی نیاز به تغییر پارادایم دارد )دیویس16 و همکاران، 2007(. به طور 
گســترده اذعان شده اســت که انتقال از معلم اثربخش سنتی به معلم اثربخش مجازی نیاز به آموزش، 
مدل ســازی، داربست و راهنمایی پیوســته و مداوم دارد )مورهاوس، 2020(. اما آموزش و یادگیری در 
یــک دنیای مجازی بــدون تعامل رودررو، احتماالً باز هم نیاز به مجموعــه دیگری از مهارت های معلم 
داشته باشد)کنا و ردکر17، 2019(. در این راستا وینا18 )2019( شش اصل تعامل بین معلم و شاگردان، 
مشــارکت فعال دانش آموز در یادگیری، تأکید بر تمرین و تالش دانش آموز، شخصی ســازی یادگیری 
دانش آمــوز، تنوع و تأکید بر فرایندهای باالتر فکری را برای آموزش اثربخش مجازی ارائه داد. از طرفی 
اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات19 می تواند به توســعۀ کیفیت آموزش، گسترش موقعیت های 
یادگیری و قابلیت دسترسی آسان و سریع به آموزش منجر شود )نیازآذری و همکاران، 1391(. ابزارها 
و روش های آموزش در جهتی متحول شده است که هر فرد در هر زمان و هر مکان می تواند با امکانات 
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خود و در بازۀ زمانی که مشخص می کند یاد گیرد )ورکیول20 و همکاران، 2019(. در این راستا توسعۀ 
فناوری، در قرن اخیر، همۀ ســازمان ها ازجمله نظام آموزشــی را تحت تأثیر قرار داده است. این توسعه، 
به نیاز آموزش وپرورش نه تنها برای پذیرفتن نقش فناوری به منزلۀ واقعیتی ســازنده و فرصت ساز منجر 
شده، بلکه به تربیت فراگیران برای استفاده از این فناوری ها به منزلۀ کنشگران و مخاطبان جدایی ناپذیر و 
اصلی نظام آموزشی منتهی شده است و توجه به این موضوع کانون مطالعات قرار گرفته است )پیرس21، 

2020؛ دهیلون و موری22، 2021(.
از تحوالت اخیر فناورانه که بگذریم، ویروس ُکوید-19 سراســر زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده 
است و دانشگاه ها و مراکز آموزشی از این همه گیری اثر پذیرفته اند. واقعیت آن است که همه گیری کرونا 
در ســطح جهانی به افزایش پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس منجر شــده است )بلوم23  
و همکاران، 2020(. این همه گیری به اجبار مؤسســات آموزشــی را به سمت تغییر پارادایم و حرکت از 
یادگیری سنتی با شیب بسیار زیاد به سمت یادگیری الکترونیکی  و ساختاردهی به محیط های یاددهی و 
یادگیری مجازی سوق داد. فعالیت های آموزشی مانند یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر فناوری 
به عناصری مهم تبدیل شــده اند و فرصت ها و رویکردهای جدیدی را برای آموزش، یادگیری و ارزیابی 
شــکل می دهند )کالرک24 و همکاران، 2020؛ گیراکس و موریا25، 2020؛ آددین و سویکان26، 2020(. 
هم راســتا بــا این تغییر و تحوالت و تغییر پارادایم، وجود یک معلــم اثربخش که تمام عناصر یادگیری 
الکترونیکی را در حد مطلوب و همه جانبه پوشش دهد بسیار ضروری است و به تحقق هرچه بهتر و بیشتر 
اهداف آموزش منجر می شــود. این مسئله اگرچه جدید نیست، مشکلی ایجاد می کند زیرا ممکن است 
انتقال بسیاری از برنامه های آموزشی معلم ازطریق محیط آموزش آنالین میسر نباشند )هاق27، 2020(. 
بســیار مهم است که معلم در تدریس و تعامل اثربخش باشــد زیرا نبود اثربخشی در امور آموزشی 
معایب بســیاری دربردارد. رفتار معلم غیر اثربخش تأثیر ســوء در کار دیگران دارد و همچنین به اعتبار 
مدرسه آسیب می رساند. هلند28 )2003( می گوید دانش آموزانی که سه سال معلمی اثربخش داشته اند 
60 درصد پیشرفت بیشتری نشان دادند از دانش آموزانی که معلمشان اثربخش نبوده است. معلم ناکارآمد 

می تواند فرصت موفقیت کودک را در مدرسه از بین ببرد )پُُتکنیک29، 2020(.
در استفاده از رسانه ها، به ویژه در کالس های آنالین، خالقیت و همچنین توجه آموزشی معلم ضروری 
اســت. بسیاری از مشکالت و محدودیت ها نیز در اجرای نظام آموزش الکترونیکی طی شیوع ُکوید-19 
به وجود آمدند. بر اســاس چنین شرایطی محققان تالش می کنند راهبردهای تدریس و مشکالت پیش 
روی معلمان را در اجرای آموزش الکترونیکی بیابند و برای ارتقای توانمندی آن ها برنامه های پشتیبانی 
و ضمن خدمت تدارک ببینند. کاًل در برخورد با فرایند یاددهی و یادگیری در دورۀ همه گیری، اســتفادۀ 
صحیح از رســانه بخشی اساسی است و شایستگی های مربوط به اثربخشی معلم آنالین که ادامه دادن یا 
ادامه ندادن رغبت دانش آموز را به یادگیری تعیین می کند از حیاتی ترین مســائل پیِش روی نظام فعلی 
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تعلیم وتربیت است. این موضوع در پژوهش های فعلِی داخلی و خارجی تاکنون مغفول مانده است. ازاین رو 
در پژوهش حاضر در پی پاســخ به ســؤاِل »ویژگی های معلم اثربخش)دورۀ ابتدایی( در آموزش مجازی 

دوران کرونا چیست و چه مؤلفه هایی دارد؟« بودیم.

 روش شناسی 
این پژوهش ازنظر ماهیِت کاربردی در زمره پژوهش های کیفی و از نوع فراترکیب است که با استفاده 
از روش شــش مرحله اِی سندلوسکی و باروسو30 )2007( انجام شد. گام های فراترکیب به ترتیب مرحله 

در ادامه ذکر شده اند.
مرحلۀ اول: تنظیم سؤال پژوهش و مرحلۀ دوم: جست وجوی نظام مند ادبیات

در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیســی شامِل »اسکوپوس31«، »امرالد32«، »ساینس 
دایرکت33«، »اشپرینگر34« و »پروکوئست35« برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی 
شامِل »پایگاه نشریات کشور36« و »پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی37« برای مطالعات داخلی 
انتخاب شــدند. برای جست وجوی مقاالت در این پایگاه ها از واژه های کلیدی »تدریس اثربخش38«، 
»معلم اثربخش«، »شایســتگی های معلم اثربخش آنالین39« و »ابعاد اثربخشی تدریس مجازی40« 
استفاده شد. مقاالِت انگلیسی از بازۀ زمانِی 2018 تا 2021 و مقاالِت فارسی از بازۀ 1396 تا 1400 

جمع آوری شدند.
مرحلۀ سوم: ارزیابی منابع

پس از جســت وجوی اولیه در پایگاه  داده های مذکور، درمجموع تعداد 51 منبع )40 انگلیسی 
و 11 فارســی( با کلیدواژه های اشاره شده به دست آمدند. فرایند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع، 
چکیده و محتوای آن ها بود و در هر مرحله متناســب با معیارهای پذیرش )زبان پژوهش ها»فارسی 
یا انگلیســی«، زمان اجرای پژوهش ها، پژوهش های ترکیبی یا کیفی به صورت مقالۀ منتشرشده در 
مجالت، بخشی از یک کتاب و پایان نامۀ منتشرشده( بررسی شدند. مراحل بازبینی به شرح زیر است:

الف( عنوان منابع، چکیده و محتوای آن ها بررسی شد و منابعی که ارتباطی با سؤاالت پژوهش 
نداشتند کنار گذاشته شدند. در این مرحله دو منبع به علت مرتبط نبودن با سؤال پژوهش کنار 
 گذاشته شدند و 49 منبع برای بررسِی بیشتر وارد مرحلۀ دوم شدند )این منابع در جدول شمارۀ 1

معرفی شده اند(.
ب( در این مرحله یکی از منابعی که برای نویســندگان مشــترک یا دارای یافته های تکراری 
بودند حذف شدند و پژوهشی که کامل تر بود باقی ماند. به این ترتیب منبع دیگری که یافته های 
تکراری داشــت حذف شــد و درنهایت تعداد 48 منبع )39 منبع انگلیسی و 9 منبع فارسی( 

باقی ماندند.
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در بخش کیفیِت ارزیابی از ابزاِر ارزیابِی حیاتی استفاده شد که فهرست کامل و جامعی از سؤاالت 
به دســت می دهد و برای تعییِن اعتبار، کاربردی بودن و تناســب پژوهش به کار برده می شود. به این 
منظور، فهرستی 10 ســؤالی برای بررسی دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تهیه شد. سؤاالت 
شــامِل بررســی اهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهــش، روش نمونه گیری، روش جمع آوری 
داده ها، رابطۀ پژوهشــگر و مشارکت کنندگان، مالحظات اخالقی، اعتبار تجزیه وتحلیل داده ها، بیان 
واضح یافته ها و ارزش پژوهش بودند. هنگام استفاده از این ابزار، منابع مطالعه شدند و برای هر منبعی 
که ویژگی های باالیی داشــت امتیازی بین 1 تا 5 در نظر گرفته شد. بر اساس مقیاس 50 امتیازی 
این روش، هر منبع بر اساس درجۀ کیفی و مطابق طیِف خیلی خوب »50-41«، خوب »31-40«، 
متوسط »30-21«، ضعیف »20-11« و خیلی ضعیف »10-0« دسته بندی شدند. بر این اساس، 3 
منبع به علت کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و 30 منبِع خارجی و 15 منبِع داخلی 
در فرایند ارزیابی پذیرفته شدند. از این تعداد 10 منبع امتیاز متوسط، 20 مقاله امتیاز خوب و 15 

مقاله امتیاز خیلی خوب را کسب کردند.
مرحلۀ چهارم: تجزیه وتحلیل داده های کیفی

در این مرحله پژوهشگراْن پیوسته 45 مقالۀ منتخب و نهایی شده را به منظور دستیابی به یافته ها 
دروِن محتواِی مجزایی که در آن ها مطالعات اصلی انجام شــده اند، به شیوۀ فراچکیده نویسی و مرور 
روبه جلو و روبه عقب، چند بار مرور کردند. درنهایت کدها از متون انتخابی اســتخراج شــدند. برای 
استخراج کدها سؤال اصلی پژوهش مالک عمل قرار گرفت. از این حیث، با در نظر گرفتن فراوانی، 

درمجموع 60 کد به صورت دستی استخراج شد.
مرحلۀ پنجم: ترکیب یافته های کیفی بود و مرحلۀ ششم: اعتباریابی یافته های کیفی که در بخش 

یافته ها آمده است.

 یافته های پژوهش
همــان گونه که در بخش ابتدایی مقاله نیز عنوان شــد، این پژوهش با هدف شناســایی چارچوب 
معلم اثربخش دورۀ ابتدایی در آموزش مجازی دوران کرونا تدوین شــده است. بر این اساس، با رویکرد 
کیفی و روش فراترکیب، در مرحلۀ اول تمام عوامِل استخراج شده از پژوهش ها به منزلۀ مضمون در نظر 
گرفته شدند و سپس طبق قاعده های تقلیل، با در نظر گرفتن مفهوم هریک از مضامین، خالصه شدند 
و مضامین اولیه )60 کد( به 54 مضمون پایه کاهش یافتند. مضامین پایۀ شناسایی شــده در جدول 1 

آمده است.
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 جدول 1.   مضامین پایه و سازمان دهندۀ شناسایی شده درزمینۀ ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا      
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شناســایی الگوی تدریس مبتنی بر فرصت های تعامل 
و یادگیری از همســاالن )شناخت رویکردهای تدریس در 

محیط های الکترونیکی(

شوکال41 و همکاران )2020(، سابرن42 و همکاران 
)2020(، جعفرآبادی آشتیانی و نعمانوف 

)1399(

کیان43 و همکاران )2018(متخصص در تولید محتوا و معرفی منابع

ارائۀ بازخوردهای تخصصی در قالب پیام های هفتگی یا 
شخصی

یو44 )2019(، یو و همکاران )2020(

همبی45 )2021(، سگالم و دیکیلیتاس46 توسعۀ سواد فناورانۀ خود
)2020(

کسب مهارت های فنی/ پشتیبانی )شناخت رویکردهای 
تدریس در محیط های الکترونیکی(

احدی47 و همکاران )2021(، همبی )2021(

سگالم و دیکیلیتاس )2020(، احدی و همکاران درک ماهیت و فلسفۀ آموزش از راه دور 
)2021(، خداویسی و سراجی )1398(

گود48 و همکاران )2020(درک فرهنگ دیجیتالی شدن آموزش ها

گود و همکاران )2020(، احدی و همکاران دانش خلق محتوا
)2021(

القران49 )2019(، مک دنیل و تلپ50 )2021(توانایی دسترسی به فیلم سایر مربیان در آموزش آنالین

ارائۀ روشن نتایج یادگیری، اهداف و انتظارات )شناخت 
رویکردهای تدریس در محیط های الکترونیکی(

گود و همکاران )2020(، احدی و همکاران 
)2021(

جالینوس51 و همکاران )2020(، دوران52 و ارتقای مهارت کار گروهی با سایر مربیان
همکاران )2020(

جورج53 )2020(، راپانتا54 و همکاران )2020(، تسهیل برگزاری کالس ها به طور مؤثر
سلیمی )1399(

کنترل و ارزیابی مطلوب عملکرد دانش آموزان )شناخت 
رویکردهای تدریس در محیط های الکترونیکی(

کولینز و لیندستروم55 )2021(، فیشر56 و 
همکاران )2020(

نیگن57 )2020(، ماریشکینا58 )2020(، دولتی و سازماندهی مواد و فعالیت ها به وضوح و به خوبی
همکاران )1395(

جورج )2020(، راپانتا و همکاران )2020(، مهارت انتقال بستر مجازی در برنامه های متفاوت چت
شیپن چن و همکاران )2020(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کروناـ   رویکرد فراترکیب

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
112

مضمون 
فراگیر

مضامین 
سازمان 
دهنده

پژوهشگرانمضامین پایۀ احصاءشده

ی
یک

رون
کت

ی ال
ها

ش 
وز

 آم
در

ش 
بخ

ثر
م ا

عل
م

س
دری

ر ت
ضو

ح

توانایی برگزاری کالس های توجیهی و آموزشِی استفاده 
از فضای مجازی برای والدین )شناخت رویکردهای تدریس 

در محیط های الکترونیکی(

کارتر59 و همکاران )2020(، ازفیدان60 و همکاران 
)2020(، اسکندری و وحدانی اسدی )1396(

جورج )2020(، راپانتا و همکاران )2020( ، توسعۀ مهارت های استفاده از ابزارهای فناوری
خداویسی و سراجی )1398(

کارگالن61 و همکاران )2020(، هارتنت62 پذیرش پارادایم جدید فناوری و آموزش از راه دور
)2020(

راهبردهــای آمــوزش الکترونیکــی بــرای جلب توجه 
یادگیرندگان

هلی63 و همکاران )2020(، یو )2019(، علی پور 
و همکاران )1400(

عالقه به استفاده از اصول سازنده گرایی ازطریق تعامل با 
معلمان، مجریان و دیگر همکاران

جالینوس و همکاران )2020(، دوران و همکاران 
)2020(

عالقه به حضــور در کالس هایی بــرای افزایش تعامل 
یادگیری

ارینگ65 و همکاران )2020(، آلوامال66 و همکاران 
)2020(

عی
ما
جت
ور ا

حض
هلی و همکاران )2020(، یو )2019(، ضرغامی دارابودن مهارت های اجتماعی متنوع

)1396(

هلی و همکاران )2020(، یو )2019(، اسکندری انسجام میان تعامالت دانش آموزان
و همکاران )1396(

ارزش به دانش آموزان به عنوان جامعۀ آنالین )گروهی از 
یادگیرندگان که احساس تعلق دارند(

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(، 
سلیمی )1399(

ارینگ و همکاران )2020(، آلوامال و همکاران باور به فعال، مشارکتی و تعاملی بودن ماهیت یادگیری
)2020(

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(ایجاد تعامالت بین فردی در کالس آنالین

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(،  توانایی ارائۀ فعالیت های عملی در کالس درس آنالین
دولتی و همکاران )1395(

توانایی در باالبــردن تعامالت اجتماعــی ازطریق ارائۀ 
تکلیف

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(ایجاد بحث و استدالل گروهی در کالس درس آنالین

فراهم آوردن مشارکت فعال میان دانش آموزان به گونه ای 
که خود از کالس به طور موقت خارج شوند

شوکال و همکاران )2020(، جورج )2020(

 جدول 1.   )ادامه( 
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هلی و همکاران )2020(، یو )2019(توانایی حمایت سطح باال از گروه ها در زمان مباحثه 

توانایی شــروع بحث های آنالین و آفالین  در ســاعات 
خارج از کالس درس

شوکال و همکاران)2020(، جورج )2020(

کارتر و همکاران )2020(، ازفیدان و همکاران مهارت اشتراک دانش گروهی در فضای مجازی
)2020(، دولتی و همکاران )1395(

تی
اخ
شن
ور 

حض

ویرا65 )2020(، ورت و وندن براندن66 )2020(، ایجاد چالش های تجربی حین آموزش
کنبوالت67 )2020(

تمایل در کمــک به دانش آموزان بــرای ایجاد دانش و 
مهارت های نرم افزاری در محیطی پشتیبانی شده

گوران68 و همکاران )2020(، کارگالن و همکاران 
)2020(

راهبردهــای آمــوزش الکترونیکــی بــرای جلب توجه 
یادگیرندگان

هلی و همکاران )2020(، یو )2019(، ضرغامی 
)1396(

ویرا )2020(، ورت و وندن براندن )2020(، توسعۀ خودیادگیرِی دانش آموزان در آموزش
کنبوالت )2020(

توانایی برقراری تعادل مناســب میــان یادگیری خود 
مدیریت شده و نیاز به مداخله

ویرا )2020(، ورت و وندن براندن )2020(، 
کنبوالت )2020(

ارینگ و همکاران )2020(، آلوامال و همکاران توجه به تشویق و تقویت تفکر خالق و عمیق
)2020(

کولینز و لیندستروم )2021(، فیشر و همکاران ترغیب خودارزیابی و تفکر نقادانه در دانش آموزان
)2020(، ضرغامی )1396(

سابرن و همکاران )2020(، کیان و همکاران شناسایی سبک ها/ نیازهای یادگیری دانش آموزان
)2018(

کیان و همکاران )2018(، سابرن و همکاران ارائۀ فعالیت های یادگیری متنوع 
)2020(

گردآوری مفاهیم و مضامین بهداشتی برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا متناسب با درک دانش آموزان

یارتسون69 و همکاران )2020(

کاربســت ســبک یادگیری فعال تر بــرای درگیرکردن 
دانش آموزان در فرایند یادگیری

لگوسی و اوریب70 )2020(، ناوارو71 و همکاران 
)2020(
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کاسلت و سمراودا72 )2020(، ابیل73 )2020(، تأمل در روند یادگیری دانش آموزان
دولتی و همکاران )1395(

کارگالن74 و همکاران )2020(، هارتنت )2020(، دغدغه مندی برای یادگیری دانش آموزان
اعتدادی و همکاران )1399(

ســازگاری کالس و روش تدریــس بــا نیازهای متنوع 
دانش آموزان

مک دنیل و تلپ )2021(، شوکال و همکاران 
)2020(، علی پور و همکاران )1400(

تسلط به برقراری ارتباِط ســازنده متناسب با اقتضائات 
روحی دانش آموزان

هلی و همکاران )2020(، یو )2019(

آگاهــی از تفاوت های فرهنگی در بین اعضای یک گروه 
از دانش آموزان

هلی و همکاران )2020(، شوکال و همکاران 
)2020(، زارعی و همکاران )1398(

داربی75 )2020(، یو )2019(دانش راهبردهای ارتقای تأمل و تفکر در دانش آموزان

افزایش اولیۀ آگاهی فراشناختی دانش آموزان برای کمک 
به روشن شدن انتظارات

البتان و الیوسف76 )2021(، بابر77 )2021(

ایجاد فضای به دور از اســترس برای اســتمرار فرایند 
یادگیری

کامتزکی78 )2021(، البتان و الیوسف )2021(، 
زارعی و همکاران )1398(

صحبت با دانش آموزان برای کاهش اســترس و دغدغۀ 
آن ها ناشی از همه گیری کرونا

داربی )2020(، کامتزکی)2021(، البتان و 
الیوسف )2021(، ابوالمعالی الحسینی )1399(

توانایــی ایجاد انگیزه در دانش آمــوزان برای انجام دادن 
هرچه بهتر تکالیف در فضای مجازی

بایلی و لی79 )2020(، انگلبرچ80 و همکاران 
)2020(

در مرحلۀ دوم، بر اســاس مضامین پایۀ شناسایی شده، دسته بندی کلی تری انجام شد. سپس در 8 
مضمون سازمان دهندۀ سطح اول در قالب جدوِل 2 دسته بندی و ارائه شدند. این مضامین سازمان دهنده 
نیز به 3 دســته مضامین ســازمان دهندۀ سطح دوم شامل حضور شــناختی،  حضور اجتماعی و حضور 
تدریس تبدیل شدند. درنهایت تمامی مضامین مذکور در قالب مضمون فراگیر معلم اثربخش در آموزِش 
مجازی ارائه شدند. جدول 2 طبقه بندی مضامین سازمان دهنده را نشان می دهد. سپس ویژگی های معلم 

اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا در نمودار 1 ترسیم شد.

 جدول 1.   )ادامه( 
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 جدول 2.   مضامین فراگیر و سازمان دهنده ویژگی های معلم اثربخش )دورۀ ابتدایی( در آموزش مجازی دوران کرونا                                                                                                                                  
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 خ
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توسعۀ خودیادگیری دانش آموزان در آموزشتو

ترغیب خودارزیابی و تفکر نقاد در دانش آموزان

افزایش اولیۀ آگاهی فراشناختی دانش آموزان برای کمک به روشن شدن انتظارات

توانایی برقراری تعادل مناسب بین یادگیری خوِد مدیریت شدۀ دانش آموز و نیاز به مداخله

شناسایی سبک ها/ نیازهای یادگیری دانش آموزان

زان
آمو

ش 
 دان

تی
اخ

شن
ی 

گیر
در

ایجاد چالش های تجربی حین آموزش

تسلط بر راهبردهای آموزش الکترونیکی برای جلب توجه یادگیرندگان

ارائۀ فعالیت های یادگیری متنوع برای جلب توجه یادگیرنده

ایجاد چالش ذهنی و تأمل در روند یادگیری دانش آموزان

کاربست سبک یادگیری فعال تر برای درگیرکردن دانش آموزان در فرایند یادگیری

دانش راهبردهای ارتقای تأمل و تفکر در دانش آموزان

توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای انجام دادن هرچه بهتر تکالیف در فضای مجازی

توجه به تشویق و تقویت تفکر خالق و عمیق در دانش آموزان

موز
ش آ

 دان
تی

اخ
شن

ی 
ت ها

عالی
ی ف

یبان
شت

پ

تمایــل در کمک به دانش آمــوزان برای ایجاد دانــش و مهارت های نرم افــزاری در محیطی 
پشتیبانی شده

ایجاد فضای به دور از استرس برای استمرار فرایند یادگیری

استمرار سازگاری کالس و روش تدریس با نیازهای متنوع دانش آموزان

صحبت با دانش آموزان برای کاهش استرس و دغدغۀ آن ها ناشی از همه گیری کرونا

ایجاد آگاهی شناختی از تفاوت های فرهنگی در بین اعضای یک گروه از دانش آموزان

توجه به برقراری ارتباط سازندۀ متناسب با اقتضائات روحی دانش آموزان پس از تدریس

پاسخ گویی به دغدغه های متفاوت دانش آموزان در انتها و پس از تدریس

گردآوری مفاهیم و مضامین بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به کرونا متناسب با درک دانش آموزان
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آگاهی از مهارت های اجتماعی متنوع

توانایی شروع بحث های آنالین و آفالین در ساعات خارج از کالس درس

ارزش به دانش آموزان به منزلۀ جامعۀ آنالین )گروهی از یادگیرندگان که احساس تعلق دارند(

باور به تدریس فعال، مشارکتی و تعاملی بودن ماهیت یادگیری

ایجاد بحث و استدالل گروهی در کالس درس آنالین

توانایی ارائۀ فعالیت های عملی در کالس درس آنالین

ایجاد تعامالت بین فردی در کالس آنالین
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انسجام بین تعامالت دانش آموزان

مهارت اشتراک دانش گروهی در فضای مجازی

توانایی حمایت سطح باال از گروه ها در زمان مباحثه

فراهم آوردن مشارکت فعال بین دانش آموزان به گونه ای که خود از کالس موقتاً خارج شود

توانایی در باالبردن تعامالت اجتماعی ازطریق ارائۀ تکلیف
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ح

ود
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عالقه به حضور در دوره های افزایش یادگیری

ارتقای مهارت کار گروهی با سایر مربیان

مهارت خلق محتوا و استفاده از آن در موقعیت های متناسب با اهداف

توانایی دسترسی به فیلم سایر مربیان در آموزش آنالین و بهره گیری از آن

متخصص در تولید محتوا و معرفی منابع

توسعۀ سواد فناورانۀ خود

توسعۀ مهارت های استفاده از ابزارهای فناوری

کسب مهارت های فنی/ پشتیبانی
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استفاده از اصول سازنده گرایی ازطریق تعامل با معلمان، مجریان و دیگر همکاران

راهبردهای آموزش الکترونیکی برای جلب توجه یادگیرندگان

پذیرش پارادایم جدید فناوری و آموزش از راه دور

راهبردهای برگزاری کالس های توجیهی و آموزشی استفاده از فضای مجازی برای والدین

درک فرهنگ دیجیتالی شدن آموزش ها

درک ماهیت و فلسفۀ آموزش از راه دور

شناسایی الگوی تدریس مبتنی بر فرصت های تعامل و یادگیری از همساالن
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مهارت انتقال بستر مجازی در برنامه های گوناگون چت

تسهیل برگزاری کالس ها به طور مؤثر

ارائۀ بازخوردهای تخصصی در قالب پیام های هفتگی یا شخصی

کنترل و ارزیابی مطلوب عملکرد دانش آموزان

سازماندهی مواد و فعالیت ها به وضوح و به خوبی

طراحی تدریس الکترونیکی

ارائۀ روشن نتایج یادگیری، اهداف و انتظارات

 نمودار 1.   ویژگی های معلم اثربخش دورۀ ابتدایی در آموزش مجازی                                                                                                                                  

 جدول 2.   )ادامه( 

عالقه به حضور در دوره های افزایش یادگیری
ارتقاء مهارت کار تیمی با سایر مربیان

مهارت خلق محتوا و استفاده از آن در موقعیت های متناسب با اهداف
متخصص در تولید محتوا و معرفی منابع

توسعه سواد فناورانه خود
توسعه مهارت های استفاده از ابزارهای فن آوری 

پشتیبانی / کسب مهارت های فنی
توانایی دسترسی به فیلم سایر مربیان در آموزش آنالین

مجریان و دیگر همکاران، استفاده از اصول سازنده گرایی از طریق تعامل با معلمان
راهبردهای آموزش الکترونیکی برای جلب توجه یادگیرندگان

پذیرش پارادایم جدید فناوری و آموزش از راه دور
راهبردهای برگزاری کالس های توجیهی و آموزشی استفاده از فضای مجازی برای والدین

درک فرهنگ دیجیتالی شدن آموزش ها
درک ماهیت و فلسفه آموزش از راه دور

شناسایی الگوی تدریس مبتنی بر فرصت های تعامل و یادگیری از همساالن

مهارت انتقال بستر مجازی در برنامه های مختلف چت
تسهیل برگزاری کالس ها به طور موثر

ارائه بازخوردهای تخصصی در قالب پیام های هفتگی یا شخصی
کنترل و ارزیابی مطلوب عملکرد دانش آموزان

سازماندهی مواد و فعالیت ها را به وضوح و به خوبی
طراحی تدریس الکترونیکی

اهداف و انتظارات، ارائه روشن نتایج یادگیری

آگاهی از مهارت های اجتماعی متنوع
توانایی شروع بحث های آفالین و آنالین در ساعات خارج از کالس

)گروهی از یادگیرندگان که احساس تعلق دارند( ارزش به دانش آموزان بعنوان جامعه آنالین
مشارکتی و تعاملی بودن ماهیت یادگیری، باور به تدریس فعال

ایجاد بحث و استدالل گروهی در کالس درس آنالین
ایجاد تعامالت بین فردی در کالس آنالین

توانایی ارائه فعالیت های عملی در کالس درس آنالین

توسعه خود یادگیری دانش آموزان در آموزش
ترغیب خودارزیابی و تفکر نقاد در دانش آموزان
افزایش اولیه آگاهی فراشناختی دانش آموزان برای کمک به روشن شدن انتظارات
توانایی برقراری تعال مناسب بین یادگیری خود مدیریت شده دانش آموز و نیاز به مداخله
شناسایی سبک ها و نیازهای یادگیری دانش آموزان

ابعاد چالش های تجربی حین آموزش
تسلط بر راهبردهای آموزش الکترونیکی برای جلب توجه یادگیرندگان
ارائه فعالیت های یادگیری متنوع جهت جلب توجه یادگیرنده
ایجاد چالش ذهنی و تامل در روند یادگیری دانش آموزان
کاربست سبک یادگیری فعال تر برای درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری
دانش راهبردهای ارتقا تأمل و تفکر در دانش آموزان 
توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای انجام هر چه بهتر تکالیف در فضای مجازی
توجه به تشویق و تقویت تفکر خالق و عمیق در دانش آموزان 
تمایل در کمک به دانش آموزان برای ایجاد دانش و مهارت های نرم افزاری در یک محیط پشتیبانی شده

ایجاد فضای به دور از استرس برای استمرار فرایند یادگیری
سازگاری کالس و روش تدریس با نیازهای متنوع دانش آموزان
صحبت با دانش آموزان برای کاهش استرس و دغدغه آنها ناشی از همه گیری کرونا
آگاهی از تفاوت های فرهنگی در بین اعضای یک گروه از دانش آموزان
تسلط به برقراری ارتباط سازنده متناسب با اقتضائات روحی دانش آموزان
دغدغه مندی برای یادگیری دانش آموزان
گردآوری مفاهیم و مضامین بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به کرونا متناسب به درک دانش  آموزان

انسجام بین تعامالت دانش آموزان 
مهارت اشتراک دانش گروهی در فضای مجازی
توانایی حمایت سطح باال از گروه ها در زمان مباحثه
فراهم آوردن مشارکت فعال بین دانش آموزان به گونه ای که خود از کالس به طور موقت خارج شود
توانایی در باال بردن تعامالت اجتماعی از طریق ارائه تکلیف
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مرحلۀ ششم:  اعتباریابی یافته های کیفی
در سراســر فرایند این پژوهش نیز تالش شــد تا با فراهم کردن توضیح هــا و توصیف واضح و 
روشــن برای گزینه هاِی موجوْد مراحل پژوهش به دقت انجام شــوند و در زمــان الزم از ابزارهای 
مناسب برای ارزیابی پژوهش ها استفاده شود. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری و 
انتقال پذیری ازطریق خودبازبینی پژوهشگران و همسوسازی داده ها و اعتمادپذیری با هدایت دقیق 
جریان جمع آوری اطالعات و همسوسازی پژوهشگران تعیین شد. همچنین، برای اطمیناِن بیشتر، 
از روش توافق بین دو کدگذار و ضریب کاپا استفاده شد. طبق این روش، پژوهشگر دیگری در حوزۀ 
تعلیم وتربیت، بدون اطالع از نحوۀ ادغام کدها و مفاهیِم ایجادشدۀ پژوهشگراِن حاضر، کدها و مفاهیم 
را دســته بندی کرد. سپس با مفاهیِم ارائه شــدۀ پژوهشگران مقایسه شد. درنهایت با توجه به تعداد 
مفاهیم ایجادشدۀ مشابه و متفاوت، ضریب کاپا برابر با 0/816 محاسبه شد که نشان می دهد نتایِج 

پژوهش از قابلیت اطمینان بسیاری برخوردار است.
از سوی دیگر، در طول فراینِد پژوهش منابع استفاده شدۀ دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل 
جســت وجو شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروهِ پژوهشی جلسه های هفتگی برگزار کردند. این 
جلسات به منظور بحث دربارۀ نتایج جست وجوها، شکل دهی و اصالح راهبردهای جست وجوی منابع، 
بحث دربارۀ نتایج ارزیابی هــا و تصمیم گیری دربارۀ راهبردهای ارزیابی مطالعات، تثبیت حوزه های 
مورد توافق و مذاکره دربارۀ حوزه ها و مواردی که دربارۀ آن ها اختالف نظر وجود داشت تا رسیدن به 
اجماع انجام شــدند. همچنین مستندسازی از تمام فرایندها، رویه ها و تغییرات در روند کار و نتایج 
صورت پذیرفت لذا از اعتبار توصیفی، تفســیری، نظری و پراگماتیک برخوردار اســت. همچنین از 
نظریات خبرگان موضوعی در خصوص کدگذاری های انجام شده بهره گرفته شد. در این راستا گروه 
کانونی با شرکت 6 نفر از استادان حوزۀ تعلیم وتربیت برگزار شد و با استفاده از رویکرد توافق محور 

بر مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده توافق حاصل شد. 

 بحث و نتیجه گیری  
ظهور یک بارۀ ویروس ُکوید-19 از طریق های متعدد در سطوح مختلِف آموزش 
تأثیر گذاشــت. با توجه بــه تعطیلی همگانی مدارس، چــاره ای جز بهره گیری از 
فناوری های الکترونیکی برای آموزش نبود. معلمان در ایران که سال های بسیاری 
ناســازگاری خود را با ابزارهای الکترونیکی نشان داده بودند  اکنون راهی جز پناه 
به محیط های الکترونیکی و فضای مجازی نداشــتند. در این راســتا این پژوهش 
نیز در پی شناســایی ویژگی های معلم اثربخش مجــازی برگرفته از پژوهش های 
پیشین بود. طبق یافته های این پژوهش، حضور اثربخش معلم )شناختی-تدریس 
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و اجتماعی(، همانند فضای ســنتی ،  در آموزش های الکترونیکی  فراهم کنندۀ روند 
یادگیری اســت. حضور اثربخش به معنای برنامه ریزی معلم برای ایفای نقش خود 
درزمینه های گوناگون اســت برای اینکه حضور مؤثر او به طور ملموس مشــخص 
شــود. بر این اساس مضامین سازمان دهندۀ این پژوهش در قالب حضور اجتماعی،  

شناختی و تدریس بودند که در ادامه معرفی می شوند.
حضــور اجتماعی در تدریــس الکترونیکی: حضور اجتماعــی معلم در فرایند 
یاددهــی یادگیری الکترونیکی بــه معنای میزان اثرگذاری معلم در شــکل دهی 
تعامالت و روابــط بین فردی دانش آموزان و نگــه داری آن تا انتهای کالس درس 
اطالق می شــود. برای این بُعد در پژوهش مؤلفه هایی از قبیل توسعۀ مفاهیم خود 
در دانش آموز، درگیری شــناختی دانش آموزان و پشتیبانی فعالیت های دانش آموز 
به وجود آمدند. حضور اجتماعی در محیط های الکترونیکی ســاختاری متشکل از 
دو مفهوم ایجاد صمیمیت و بی واســطه بودن اســت که این ســاختار الزمۀ شروع 
فعالیت های ارتباطی و مشــارکتی در میان دانش آموزان محســوب می شود. طبق 
تحقیقات، حضور اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری در انگیزش و عملکرد تحصیلی 
دارد )زارع81، 2017 (. یافته هــای تحقیق هــاق )2020( و پتکنیک )2020( نیز 
هم راســتا با این یافتۀ پژوهش است. ضرورت حضور اجتماعی معلم زمانی تشدید 
شــد که با تعطیلی مــدارس کارکرد اجتماعی این نهاد نیز به نوعی به فراموشــی 
سپرده شد. برای جبران این محدودیت اجتماعِی پدیدآمده در محیط الکترونیکی 
در عصر کرونا معلم اثربخش باید بتواند با استفاده از ظرفیت فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطاتی برای رفع آن گام بردارد. مشــارکت در محیط های الکترونیکی ازطریق 
ابزارهــای متفاوتی همچون روایت ها، وبالگ ها،  پیــام متنی،  ایجاد تاالر گفت وگو،  
کنفرانس های مشــارکتِی دانش آموزی،  ایجاد شبکه های اجتماعی مجزا، به همراه 
پشتیبانی معلم، انجام می شود. رویکرد مؤثر حضور اجتماعی در این فضا دربرگیرندۀ 
مشارکت مداوم تمامی دانش آموزان،  ارتباط سریع،  بحث گروهی منظم،  مشارکت 
به موقع و مرتبط و تعهد به وظیفه اســت )ویناگری82، 2017(. آنچه معلم اثربخش 
در آموزش های الکترونیکی باید در فرایند تدریس الکترونیکی خود دارا باشد ابتدا 
توانایــی ایجاد فعالیت های مشــارکتی و گروهی و پــس ازآن توانایی مدیریت این 
فعالیت ها در حین تدریِس خود است. شروع مباحثه و استدالل های منطقی میان 
دانش آموزان نیازمند باور به این موضوع اســت کــه مباحثه گری دانش آموزان در 
کالس درس هدر رفتن زمان نیست، بلکه حلقۀ مفقودۀ فضای الکترونیکی است که 
باید میان دانش آموزان توســعه یابد. عالوه برآن، ایجاد فضایی امن و آرام در کالس 
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درس مجازی نیز الزمۀ دیگر مشــارکت آنالین دانش آمــوزان در فرایند یاددهی 
یادگیری است. دانش آموز در این فضای امن از حمایت عاطفی برخوردار می شود و 
احساس انزوا و سستی از او دور می شود و اعتمادبه نفس و اشتیاق در کار را برای او 
فراهم می آورد )بیکر و واتسون83، 2014؛ کاریلو و فلورس84،  2020(. ایجاد تعامل 
میان دانش آموزان برای ارتقای حضور اجتماعی معلم الزم است اما برای اطمینان 
از اســتقرار و پایداری آن کافی نیســت )مامفورد و دیکیلیتاش85،  2020(. معلم 
اثربخش پس از ایجاد بحث های مشــارکتی دانش آموزان باید با ترفندهای مختلف 
بتوانــد این فعالیت هــا را باثبات و تا انتهای کالس درس فعــال نگه دارد. ارتباط 
میان دانش آموزان ، مدیریت پاســخ های تأثیرگذار آن ها به یکدیگر،  ســازماندهی 
شــبکه ای تعامالت بین آن ها ازطریق به اشتراک گذاشتن ایده هاِی مختلف حضور 
اجتماعی مؤثر معلم را در پی خواهد داشــت. درواقع می توان اظهار کرد که توسعۀ 
فعالیت های مشارکتِی آنالین حضور اجتماعی مطلوِب معلم برای انسجام بخشیدن 
به مهارت های اجتماعی دانش آموزان اســت. همچنین باید توجه داشت که گاهی 
اوقات معلم با حضور خود در پی مدیریت مشارکت اجتماعی دانش آموزان است که 
بر کالس درس مســلط می شــود و اجازۀ مشارکت بیشتر را از بین می برد، این در 
حالی اســت که معلم مؤثر پیش از هر چیز دارای مهارت خودکنترلی در هدایت و 
جهت دهی مباحث کالسی دانش آموزان است. معلم اثربخش حضور اجتماعی را با 

حضور شناختی و تدریس هم تراز می داند.
حضور شــناختی در تدریس الکترونیکی: حضور شــناختی نــوع دوم حضور 
اثربخش معلم در فضای مجازی اســت که در آن یادگیرندگان با پشــتیبانی معلم 
و ایجاد ارتباِط پایدار معنا تولید خواهند کرد. حضور شــناختی با تصمیم گیری در 
مورد اینکه تکالیف چالشــی که باید معلم برنامه ریزی کند تا بتواند دانش آموزان را 
به روش های معنی داری در محتوای یادگیری غرق کند  آغاز می شــود. این حضور 
برای درگیرکردن ســطح تفکر دانش آموزان در فرایند تدریس و اســتفادۀ معلم از 
چالش های مختلف برای جلب و نگه داشــِت توجه اســت. یافته های به دست آمده 
بــا نتایج تحقیق بــوال و کیتا )2020( و کوران )2020( هم راستاســت. همچنین 
در یافته های این پژوهش مشــاهده شــد که به توســعۀ »مفاهیم خود« همچون 
خودکنترلــی،  خودیادگیــری،  خودتنظیمی،  یادگیری مســتقل،  فراشــناخت و 
خودکارآمدی در این نوع از حضور بســیار توجه می شود. حضور شناختی »مفاهیم 
خود« ذکرشــده را در دانش آموزان تقویت می کند و مســئولیت یادگیری را نیز با 
ترفندهای گوناگون به دانش آموز )تحت نظارت و تســهیلگری معلم( می سپارد. بر 
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اساس مفهوم حضور می توان گفت که در کالس درس مجازی هیچ فردی نمی تواند 
پشــت در اتاق مجازی نشسته باشــد و منفعالنه رفتار کند،  بلکه معلم اثربخش با 
بهره گیری از راهبردهای گوناگون مشــارکت دانش آموزان را در تمامی قسمت های 
آموزش تسهیل می کند. به عبارتی دیگر، می توان میزان تالشی که دانش آموزان برای 
انجام دادن تکالیِف یک موضوع انجام می دهند را درگیری شــناختی دانش آموزان 
در فرایند یاددهــی یادگیری نامید. ازجمله فعالیت هایی که معلم اثربخش در این 
زمینه می تواند استفاده کند عبارت اند از: انتخاب فعالیت هایی که کنجکاوی فکری 
در مــورد محتوا و مفاهیم را فراهم می کند،  اســتفاده از طیف وســیعی از منابع 
چاپی،  دیجیتال،  تسهیل مباحث شناختی که تفکر و تحلیل انتقادی دانش آموزان 
را درگیر می کنــد، ایجاد محیطی برای طرح اندیشــه های دانش آموز در مباحثی 
کــه دیدگاه های چندگانۀ آن ارزش دارند،  تشــویق دانش آموزان به بیان ارتباطات 
میان مفاهیم گفته شــده در موضوع تدریس و اشتراک گذاری آن ها، کشف مستقل 
منابع مرتبط به مباحث کالســی، ایجاد ارتباط میان مفاهیم آموزش داده شــده با 
کاربردهــای عملی آن در زندگی روزمــره. در محیط های الکترونیکی بحث دربارۀ 
تجارب شــرکت کنندگان از تدریس با استفاده از رسانه های مختلف و ایجاد معنای 
مشــترک بر مبنای آن نوعی از درگیری شناختی در کالس درس قلمداد می شود. 
درگیری شناختی دانش آموزان به طور ســاختاریافته یا ساختارنیافته فرصت هایی 
را برای تأمــل در موضوعات اصلی تدریس مجازِی دانش آمــوزان فراهم می کند. 
معلم اثربخــش عالوه بر ظرفیت هاِی آنالین  از ویژگی هــای ناهم زمان محیط های 
الکترونیکی نیز برای درگیرکردن اندیشه ها و تمرکز دانش آموزان استفاده می کند 
)جابر86 و همکاران،  2018؛  رودســلیر87، 2015(. پشــتیبانی معلم از تأمل و تفکر 
دانش آموزان در کالس درس آنالین عنصر دیگر حضور شــناختی است که حضور 
دانش آموز را نیز منســجم می کند. معلم اثربخش دانش آموزان را در طیف وسیعی 
از شیوه های مشارکت شناختی در محیطی امن به نام کالِس درس  یاری می دهد. 
بــا محیط های الکترونیکی، به همراه مداخالت آموزشــِی بجــای معلم اثربخش، 
فرصت های بیشــتری برای دریافت و ارائۀ بازخورِد سازنده پدید می آید  و درگیری 
شناختی تقویت می شــود )دوولی و ســدالر88،  2020؛ لی و مارتین89،  2017( و 
همچنین توســعه و سازندگی دانش نیز به وجود می آید )ایونتز و همکاران،  2017؛ 
کاریلو و فلورز، 2020(. بر این اســاس حضور شناختی معلم اثربخش در پی ایجاد 

و نگه داری تمرکز شناختی دانش آموزان در تمامی کالس درس مجازی است. 
حضــور تدریس در تدریــس الکترونیکی: حضور تدریس بــه معنای طراحی،  
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تسهیل و جهت دهی کلیۀ فرایندهای شناختی و اجتماعی به منظور تحقق بخشیدن 
به نتایج یادگیری ارزشــمند و معنی داری است که معلم برای آموزش الکترونیکی 
در نظر داشــته اســت. یافته های به دســت آمده با نتایج تحقیق گلدهابر و رانفلت 
)2020( و گــزر )2020( هم راستاســت. حضور تدریس بــرای معلم اثربخش در 
آموزش الکترونیکی ســرمایه گذارِی مؤثر در وقت و انرژی است که بر اساس دانش 
روان شناختی،  فلسفی و برنامۀ درسی به دنبال تدوین یک جلسۀ تدریس نظام مند 
برآمده اســت. در نگاهی مقایســه ای میان حضور اجتماعی و شناختی و با حضور 
تدریس می توان گفت که حضور تدریس تســهیل کنندۀ حضور شناختی و حضور 
اجتماعی، پیش از شــروع کالس درس، است که در آن معلم در جایگاه یک طراِح 
آموزشــی  برنامه ریزی و آماده سازی برنامۀ درســی را آغاز می کند و در طول دوره 
نیز با نگاه تســهیلگری با کالس همراهی می کند )پریزمن90 ، 2014(. این حضور 
همچنین پشــتیبانی کنندۀ حضور اجتماعی و شناختی با هدف دستیابی به برخی 
از نتایج یادگیری است. آموزش الکترونیکی برای معلم هم جنبۀ یاددهی را با خود 
یدک می کشد و هم جنبۀ یادگیری معلم را. به این معنا که معلمان امروز توانستند 
طی مواجهۀ یک باره با آموزش هاِی الکترونیکی دانش ها و مهارت های خود ازجمله 
دانش فناوری،  دانش تولید محتوای الکترونیکی ،  دانش تولید فیلم های آموزشــی 
مجــازی،  اصول تهیۀ تکالیــف در فضای الکترونیکی و دانش جســت وجو در این 
محیط را نیز توسعه دهند. توسعۀ دانش های موجود معلم مستقیماً کیفیت آموزش 
را نیــز تحت تأثیر خود قرار می دهــد و اعتمادبه نفس و خــودکار آمدی او را در 
مدیریت کالس درس باال می برد )لدو91 و همکاران،  2017(. ازاین رو معلم اثربخش 
در فضای مجازی با تشــکیل گروه های مجازی می توانــد درزمینۀ دانش تدریِس 
خود یادگیرِی مشــارکتی را به نحو مناســبی عملیاتی کند. با کســب دانش های 
متعدد و متنوع، آنچه معلم مؤثر را از سایرین متمایز می کند  مهارت در ساماندهی 
این دانش هاســت. سهم اهداف آموزشی تعیین شــده در این موضوع بسیار پررنگ 
اســت، ساماندهی این مهارت ها دقیقاً متناسب با اهدافی است که برای هر موضوع 
یادگیری تدوین شده است. در آموزش الکترونیکی مفاهیم نظری گوناگونی وجود 
دارند که معلم اثربخش با احاطۀ نظری خود بر این مباحث و فلســفۀ شکل گیری 
این مفاهیم می تواند بر غنای تدریس خود بیفزاید، مفاهیمی همچون آموزش از راه 
دور92، آموزش مبتنی بر کامپیوتر93، یادگیری الکترونیکی94،  آموزش های آفالین95 
و آنالین96، تولیــد محتوای الکترونیکی97، اســکورم98،  کارپوشــۀ الکترونیکی99، 
یادگیری تلفیقی100 که دارای تعاریــف منحصربه فردی اند. عالوه بر این دانش های 
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تئوریک ،  آموزش الکترونیکی همانند آموزش در محیط های سنتی دارای راهبردها،  
شیوه ها و راهکارهای متفاوتی برای عناصر تدریس است. الگوهای تدریس مجازی،  
روش های ســنجش و ارزشــیابی الکترونیکی، و  رویکردهای سازنده گرایی آموزش 
الکترونیکی دارای اصول، شــیوه ها و روال خــاص خودند که معلم اثربخش ناگزیر 
اســت به تمامی این مفاهیم تســلط داشته باشد. رویکرد ســازنده گرایی، به منزلۀ 
رویکرد مسلط آموزشی در آموزش الکترونیکی با تمرکز بر این موضوع که دانش را 
یادگیرنده می ســازد، نقش معلم اثربخش در آموزش الکترونیکی را از انتقال دهندۀ 
دانش به نقش تسهیلگر با رویکرد دانش آموزمحور تغییر داده است. طراحی آموزش 
و تدریس الکترونیکی، هدایت و ارزیابی دانش آموزان،  ارائۀ بازخوردهای فردی با در 
نظــر گرفتن زمان محدود کالس درس را نیز می توان از ویژگی های معلم اثربخش 

قلمداد کرد.
در این مطالعه پژوهشــگران در پی شناســایی ویژگی های معلم اثربخش در 
فرایند آموزش الکترونیکی بودند که طی آن مضامین پایۀ کشف شده در 3 مضموِن 
سازمان دهندۀ اصلِی حضور شناختی،  حضور تدریس و حضور اجتماعی دسته بندی 
شــدند. اگرچه این ســه حضور دارای هویت مجزایی اند،  اثربخشی معلم در تلفیق 
آن ها با یکدیگر شــکل می گیرد. تلفیق حضــور اجتماعی،  حضور تدریس و حضوِر 
شناختْی تجارب آموزشــی کاملی را برای معلم فراهم می کنند که سهم اثربخش 
او را تأییــد می کند. معلــم اثربخش با نگاه جامع و اســتفاده از رویکردهای نوین 
تدریس الکترونیکی )حضور تدریس( و توجــه به اجتماعی کردن دانش آموزان در 
این فضا )حضور اجتماعی( به درگیری شناخت دانش آموزان )حضور شناختی( در 
کالس مجــازی خود اقدام می کند. درواقع اســتقرار هرکدام از حضورها منوط به 
اقداماتی از جنس دو حضور دیگر اســت. به عبارتی دیگر، می توان گفت معنی داری 
معلم اثربخش از تلفیق توجه دقیق به حضور شــناختی،  اجتماعی و تدریس شکل 
می گیرد که خود به شــکل گیری چارچوبی منسجم )نمودار 1( منجر می شود.  بر 
اســاس یافته های این پژوهش آموزش الکترونیکــی مؤثر نیازمند حضور اثربخش 
معلم در زمینه های تدریس، شــناختی و اجتماعی اســت که با تکیه بر جنبه های 
ســازندگی دانش و تعامالت پشتیانی کننده، فرایند یادگیری در تمامی بخش های 
پیش از آموزش،  حین آموزش و پس از آموزش ازجانِب معلم اثرگذار ســاماندهی 
شــود. باوجوداین آنچــه در این رویکرد نیازمند توجه مضاعف اســت  این موضوع 
است که در آموزش الکترونیکْی فناورِی مورد استفاده و ظرفیت های منحصربه فرد 
هرکــدام از آن ها به منزلۀ بخش ذاتی فرایند آموزش و یادگیری باید پیش از تفکر 
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پیرامون آموزش ارزیابی شــود تا بتواند شرایط اجرایی کردن هر سه نوع حضور را 
در خــود فراهم کند. فناوری ای که بتوانــد مباحث دانش آموزی و روایت های آنان 
را به شکل مطلوب به اشــتراک بگذارد توجه شناختی دانش آموزان را نیز به خود 
جلب می کند و اندیشــه های متعالی تدریــس معلم اثربخش را نیز به منصۀ ظهور 
می رســاند. دسترسی و کاربرد سادۀ فناوری نگرش معلمان به فناوری را نیز تحت 
تأثیر قرار می دهد که به اشتیاق آنان به کسب شایستگی های فناورانۀ معلمی منجر 

می شود.
یافته های این پژوهش برای برنامه ریزان و سیاست مداران عرصۀ تعلیم وتربیت 
مــدارس داللت هایی دارد که در ادامه مطرح می شــود: داللت اول این اســت که 
ُکوید-19 اگرچه در عرصه های مختلف نقمت و منحوس بود،  به نظر می رسد که در 
عرصۀ آموزش نعمتی بود تا بتواند معلمان را به ناچار وارد گود آموزش الکترونیکی 
کند. بنابراین این شکل از آموزش می بایست با ارائۀ دوره های جامع ضمن خدمت با 
عناوین معلم اثربخش یا شایستگی های موردنیاز آموزش الکترونیکی تقویت شود. 
ماهیــت و نقش متفاوت معلم برای تدریس اثربخــش در محیط هاِی الکترونیکی 
ضرورت تجهیِز معلمان به شایستگی هایی تدریس،  اجتماعی و شناختی را برجسته 
کرده اســت. داللت دوم این پژوهش تأکید بر درگیری شــناختی دانش آموزان و 
مؤلفه هــای اجتماعی حضور معلم در کالس درس آنالین اســت که ظرفیت های 
آمــوزش الکترونیکــی این مفاهیم را به شــیوه های عملیاتی تــر در کالس درس 
اجرایی می کند. داللِت سوم تأکید بر بخش حضور تدریس معلم مبتنی بر آموزش 
الکترونیکی است که مهارت اصلی معلم اثربخش در این نوع حضور است. چنانچه 
به نحو منطقی و اصولی به این موضوع توجه شــود حضور اجتماعی و شــناختی 
دانش آمــوزان را نیز با خود همراه خواهد ســاخت. همچنین این مطالعه، ماهیت 
مبهم رویکرد ســازنده گرایی در تدریس های الکترونیکی برای معلمان را به تغییر 
نقش معلم از انتقال صرف دانش به تســهیلگری برجسته کرده است. تسهیلگری 
معلم در این شرایط و توجه متولیان تعلیم وتربیت به این موضوع که تعلیم وتربیت 
مدام در حال تغییر و تحول است و تغییرات آینده نیز بر مبنای آموزش در دنیای 

الکترونیکی است  آنان را بازنگری روال های آموزشی ترغیب می کند.
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