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طی دو دهۀ گذشته، به عامل آموزشی برای پشتیبانی از نیازهای یادگیرندگان و تسهیل یادگیری 
در محیط های یادگیری توجه ویژه شــده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های مفید و 
مؤثر عامل آموزشــی در محیط یادگیری به صورت کیفی، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی 
انجام شــد. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشــجویان 
دکتری رشــتۀ تکنولوژی آموزشِی دو دانشــگاه عالمه طباطبایی و تربیت مدرس بودند. داده های 
پژوهش با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند با مشارکت چهارده نفر 
از اعضای جامعۀ آماری گردآوری شد. تمامی مراحل جمع آوری داده ها با روش نظریۀ زمینه ای و سه 
مرحلۀ کدگذاری باز، مقوله ای و گزینشی انجام شد و درنهایت چهار مقولۀ اصلی شامل نقش، ظاهر، 
صدا و جنسیت برای عامل آموزشی و زیرمقوله های هریک شناسایی شدند. به منظور اعتبارسنجی 
یافته ها، از روش معادالت ســاختاری استفاده شــد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگی های عامل 
آموزشی تأیید شد. براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور طراحی عامل آموزشی 

در محیط یادگیری به چهار ویژگی بیان شده و زیرمجموعۀ هر یک توجه شود. 
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مقدمه
توسعۀ آموزش و بهبود فرايند يادگیری مسئله ای است که از گذشته های دور مورد توجه و عالقۀ افراد 
بوده اســت. فرايند ياددهی و يادگیری به علت برخورداری از ويژگی هاِی خاص فرايندی دارای جنبه های 
گوناگون و اجزا و عناصری است که کنش های متقابل داشته و هريک در ديگری تأثیر می گذارند )فردانش، 
1387(؛ بنابراين برای يادگیری عمیق و همه جانبۀ يادگیرندگان بايد به همۀ عوامل و مؤلفه های اين فرايند 
توجه شود. در دنیای امروز به راحتی می توان مطالب درسی را به صورت شنیداری-ديداری، پويا و تعاملی تهیه 
و در محیط های يادگیری گوناگون به يادگیرندگان ارائه کرد. محیط های يادگیری به دو دستۀ محیط های 
يادگیری فیزيکی و محیط های يادگیری مجازی )الکترونیکی( تقســیم می شوند. در محیط های يادگیری 
فیزيکی، دورۀ آموزشی و يادگیری در محیطی مانند کالس درس برگزار می شود و يادگیرنده و ياددهنده 
مســتقیماً با هم در تعامل اند و ارتباط دارند. در محیط های مجازی و يادگیری الکترونیکی )برخط(، دورۀ 
آموزشی و يادگیری برگزار می شود. محیط های يادگیری الکترونیکی به راحتی می توانند برای تعداد زيادی 
يادگیرنده در هر زمان و هر مکان تنظیم شوند. اين محیط های يادگیری، معموالً رسانه های چندگانه را به کار 
می بندند؛ ازجمله متن نوشته شده يا روايتی و نمودارهای طرح واره و گراف ها را به کار می بندند )جانسون و 
همکاران1، 2014(. به عبارت ديگر، محیط يادگیری الکترونیکی از ابزارها و فناوری هايی تشکیل شده است 
که يادگیرنده با به کارگیری ابزارها و نرم افزارهای اين محیط می تواند به منابع اطالعاتی گوناگون و محتوای 
درســی در قالب های متنوع متنی، صوتی و تصويری دسترسی داشته باشد و متناسب با ويژگی های خود، 
در دوره های آموزشــی شــرکت کند. در چنین محیط هايی، امکان تعامل ياددهنده و يادگیرنده به صورت 
مجازی هم زمان يا غیرهم زمان وجود خواهد داشت. گفتنی است رويکردهای آموزشی اخیر تأکید بیشتری 
بر محیط های يادگیری ای دارند که در آن ها يادگیرندگان درگیر حل مشکالت آموزشی می شوند و طی حل 
اين مشکالت به ساخت دانش و مهارت های جديد می پردازند. اما همۀ محیط های يادگیری هم نمی توانند 
در فرايند يادگیری مفید باشند، مگر آنکه از تعامل انسانی مناسب، ارائۀ بازخورد در زمان الزم، تقويت انگیزۀ 
يادگیرنده و ديگر موارد مشابه بهره ببرند. اين موضوع باعث شده که تالش ها برای به کارگیری قابلیت های 
فناورانه در محیط های يادگیری بیشــتر شــود و محققان به تحقیق در سیستم های آموزشی هوشمند و 

ابزارهای آموزشی نظیر عامالن آموزشی2 عالقه مند شوند )شرويدر و همکاران3، 2013(.
عامالن آموزشــی شخصیت های روی صفحه نمايش هســتند که فرايند يادگیری را هدايت می کنند 
)ادکاک و ون اک4، 2005(. اين عامل ها می توانند به صورت تصويری، مانند شخصیت های کارتونی، تصوير 
ويدئويی از شخص واقعی در حال گفت وگو يا شخصیت واقعیت مجازی باشند. کالم آن ها ممکن است صدای 
شبیه سازی شدۀ ماشینی، صدای ضبط شدۀ انسانی يا متن نوشتاری باشد. عامل ها می توانند ويدئو و صدای 
افراد واقعی يا پويانمايی و صدای ساخته شدۀ رايانه ای شخصیت های ساختگی باشند )کالرک و ماير، 1393(.

براســاس تحقیقات محققان، عامالن آموزشــی ويژگی های متنوعی دارند )میج و همکاران5، 2015؛ 
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جانســون و همکاران، 2013؛ اوزگل و همکاران6، 2013؛ میکروپولس و ناتسیس7، 2011( و اين ويژگی ها 
به بهبود کیفیت محیط يادگیری، که عامل آموزشی در آن وجود دارد، کمک می کنند. اين ويژگی ها هم 
شامل نقش های پداگوژيکی است که عامل های آموزشی می توانند برعهده بگیرند و هم شامل ويژگی های 
ظاهری و بیرونی آن هاست؛ برای مثال، عامل آموزشی با نقش بازخورددهنده می تواند موجب بهبود عملکرد 
يادگیرنده )ساوين-بادن و همکاران8، 2019؛ روت و همکاران9، 2019( و بهبود رفتارهای يادگیری )لئو و 
همکاران10، 2017( شود يا عامل آموزشی با نقش تسهیل کننده موجب بهبود عملکرد يادگیرنده می شود 
)هاياشــی11، 2019(. درمورد ويژگی های ظاهری نیز اندازۀ عامل آموزشی و همچنین صدای آن در درک 
شــخصیت يادگیرنده مؤثر است )جیهن و فنگ فنگ12، 2018( يا جنسیت عامل آموزشی می تواند تأثیر 
مهمی در محیط يادگیری داشته باشد )مکرانسکی و همکاران13، 2018(. همچنین حرکات عامل آموزشی 
مانند متحرک بودن و ارائۀ ژست های اشاره در محیط يادگیری می تواند در میزان يادگیری و نگه داری دانش 
در يادگیرنده تأثیر گذارد )لی و همکاران14، 2019( و رفتارهای انگیزشی عامل آموزشی موجب برانگیختن 

احساسات مثبت در يادگیرندگان و نتايج شناختی بهتر می شود )لئو و همکاران، 2017(. 
برخی از پژوهش ها آثار منفی حضور عامل آموزشــی در يادگیــری را بیان کرده اند. مثاًل، لوورس و 
همکاران15 )2009( در پژوهشی با رديابی چشم يادگیرندگان به اين نتیجه رسیدند که 56 درصد توجه 
يادگیرندگان صرف عامل آموزشی می شود و همین موضوع باعث کمبود توجه به مطالب درسی خواهد 
شــد. البته ون مولکن و همکاران16 )1998 به نقل از شرويدر و همکاران، 2013( بیان کرده اند، با توجه 
به اينکه عامل آموزشی فوايد انگیزشی دارد، اگر انگیزش بیشتر در اثر حواس پرتی باشد، يادگیری بهبود 
می يابد و حضور عامل آموزشــی مفید خواهد بود. همچنین کالرک و چوی17 )2007( در پژوهش خود 
اعالم کردند حضور عامل آموزشــی بر صفحۀ نمايشــگر موجب ايجاد بار شناختی در يادگیرنده خواهد 
شــد، اما سوئلر18 )2005( معتقد اســت زمانی که يادگیرنده با عامل آموزشــی آشنا شود، ديگر عامل 
آموزشی تأثیری در ظرفیت حافظۀ کاری وی نخواهد گذاشت و طراحی آموزشی ضعیف موجب افزايش 
بار شــناختی می شــود، نه حضور عامل آموزشی. چنین تناقض هايی اين هشــدار را می دهد که صرف 
حضور عامل آموزشی نمی تواند فرايند يادگیری را بهبود بخشد و حتی اگر به درستی برنامه ريزی نشود، 
می تواند تأثیر مخرب در يادگیری داشته باشد و اگر در استفاده از عامالِن آموزشی استانداردها و ضوابط 
آموزشی رعايت نشــود، می توانند مختل کنندۀ يادگیری باشند. از طرفی پیچیدگی های عامل آموزشی، 
تنــوع ويژگی های يادگیرندگان و دامنۀ محتوای آموزشــی می تواند در نتیجــۀ کلی تأثیر حضور عامل 

آموزشی در يادگیری مؤثر باشد )شرويدر و همکاران، 2013(. 
در اين پژوهش قصد داريم با کمک متخصصان به اين ســؤال پاسخ دهیم که عامل آموزشی در محیط 
يادگیری با دارابودن چه ويژگی هايی برای يادگیرندگان مفید است و می تواند کیفیت يادگیری را بهبود بخشد؟ 

به عبارت ديگر، هدف اين پژوهش شناسايی ويژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های يادگیری است.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی اســتقرايی انجام شده است. در اين 
روش با انجام مصاحبه به کدگذاری باز، مقوله ای و گزينشی پرداخته شده و با توجه به جديدبودن عنوان 
پژوهش، به ويژه در ايران، از مصاحبه های نیمه ســاختاريافته با تأکید بر رويکرد اکتشــافی استفاده شده 
 اســت. مشــارکت کنندگان در اين پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجويان 
دکتری رشتۀ تکنولوژی آموزشی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. از چهارده نفر مصاحبه شونده 
در پژوهش، چهار نفر عضو هیئت علمی دانشگاه، چهار نفر فارغ التحصیل دکتری و شش نفر دانشجوی 

دکتری بودند )جدول 1(. 

 جدول 1.   رتبه، محل و تعداد مصاحبه شوندگان                                                                                                                                  

تعدادمحلرتبه

5 نفردانشگاه عالمه طباطبائیعضو هیئت علمی

فارغ التحصیل دکتری
3 نفردانشگاه عالمه طباطبائی

2 نفردانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دورۀ دکتری
3 نفردانشگاه عالمه طباطبائی

1 نفردانشگاه تربیت مدرس

همچنین سن مصاحبه شوندگان بین 30 تا 65 سال، سابقۀ کاری مرتبط بین 2 تا 30 سال و جنسیت 
مصاحبه شوندگان شامل زن و مرد است )جدول 2(. 

 جدول 2.   جنسیت، سن و سابقۀ کارِی مصاحبه شوندگان                                                                                                                                  

تعداد

جنسیت
5زن
9مرد

سن

303 تا 40

419 تا 50

512 تا 65

سابقۀ کاری مرتبط

24 تا 10

119 تا 20

211 تا 30
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روش جمع آوری داده ها
داده های مطالعۀ حاضر از طريق مصاحبۀ نیمه ســاختاريافته جمع آوری شد. نمونه ای از سؤاالت 

مصاحبه بدين قرار است:
1( »عامل آموزشــی چه نقش هايی می توانــد بپذيرد و کدام نقش ها اهمیت بیشــتر و نتیجه 

مفیدتری دارند؟
2( درمورد جنسیت عامل آموزشی چه نظری داريد؟

3( به نظر شما جنسیت )مؤنث يا مذکر بودن( مهم است؟
4( به نظر شما مخاطب به چه نوعی از عامل آموزشی پاسخ مثبت می دهد؟ 

زمان مصاحبه ها از 45 دقیقه تا 60 دقیقه برحســب نیاز تعیین شد و مصاحبه ها تا دستیابی به 
اطالعات کافی ادامه يافت. هر مصاحبه مبنای مصاحبۀ بعدی قرار  گرفت و درصورت نیاز تغییراتی در 
سؤال ها اعمال  شد. برای ثبت اطالعات با کسب اجازه از مصاحبه شونده، مصاحبه ها ضبط و درصورت 
تمايل نداشــتن مصاحبه شونده به ضبط صدا، مطالب يادداشت شــد. تمام مصاحبه ها با نام مستعار 
)شمارۀ مصاحبه شونده ها( در فايل ورد پیاده سازی شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه 

يافت و درنهايت پس از چهارده مصاحبه متوقف شد. 

روش تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تجزيه و تحلیل پاســخ  مصاحبه شــوندگان، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ به اين 
صورت که کدهای اولیه به مطالبی که مصاحبه شــوندگان بیان کرده بودند اختصاص داده شــد. در 
مرحلۀ بعد، با مقايسۀ دائم کدها، شباهت ها و تفاوت های موجود در مفاهیم استخراج شد و يک نوع 
ادغام در موضوعات مشــابه ايجاد شــد و به اين صورت مقوله های فرعی و اصلی به دست آمد. برای 
اطمینان از يافته ها، از روش چک کردن از طريق شرکت کنندگان در تحقیق )بیابانگرد، 1392، ص. 
304( استفاده شد. به اين منظور، کدهای استخراج شــده از مصاحبه ها با مصاحبه شوندگان درمیان 
گذاشــته شد تا درخصوص درک صحیح از مطالب بیان شده اطمینان حاصل شود. همچنین يکی از 
اســتادان رشتۀ تکنولوژی آموزشی مصاحبه ها را مجدد کدگذاری کرد و ضريب توافق 80 درصد به 
دست آمد. پس از آن، برای اعتباريابی يافته ها با استفاده از روش معادالت ساختاری درمورد صحت 
و اطمینان يافته ها از 300 معلم متخصص در حوزۀ تولید محتوای الکترونیکی در تهران، که به روش 
هدفمند انتخاب شدند، نظرسنجی شد و 150 نفر به اين پرسش نامه پاسخ دادند و پاسخ ها با نرم افزار 

لیزرل نسخۀ 8.8 بررسی و سنجش شد.
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یافته های پژوهش
برای تحلیل محتوا و تدوين مقوله ها، متن مصاحبه ها به دقت مطالعه و کدگذاری اولیه شــد؛ به اين 
صورت که يک جمله يا پاراگراف بررســی و يک کد متنی به آن اختصاص يافت. پس از کدگذاری باز، 
کدگذاری محوری صورت گرفت و کدهای مشــابه ازنظر معنايی طبقه بندی شدند. جدول 3 نمونه ای از 

اين مرحله را برای مقولۀ نقش عامل آموزشی نشان می دهد.

 جدول 3.   نمونۀ کدگذاری داده های جمع آوری شده                                                                                                                                  

مقولهزیرمقولهکدگذاریجملۀ کلیدی )واحد معنایی( مصاحبه

عامل آموزشــی در کنار محتوا قرار بگیرد و قسمت های 
سخت را بگويد

نقشتسهیل کنندهتسهیل کننده

هرکجا کاربر گیر کرد، عامل آموزشی با درخواست وی 
ظاهر شود و کاربر بتواند از او سؤال بپرسد

نقشتسهیل کنندهمشکل گشايی

نسبت به فعالیت هايی که کاربر انجام می دهد، واکنش 
نشان دهد

نقشبازخورددهندهبازخورددهنده

در ابتدای دوره يک معرفی از دوره بدهد و در پايان نیز 
جمع بندی ارائه دهد

نقشراهنمای دورهراهنما

عامل آموزشی می تواند کمک کند که دوره از 
خشک بودن خارج شود. يا فضای دوره را با رفتارهای 

گوناگون مثاًل احوال پرسی تلطیف کند

ايجاد حس 
نقشانگیزه دهندهخوب

با تحلیل مصاحبه ها، تعداد 60 کد استخراج شد که با استفاده از آن، تعداد 15 زيرمقوله و 4 مقولۀ 
اصلی شامل نقش عامل آموزشی )راهنمای دوره، ارائه دهندۀ محتوا، تسهیل کننده، انگیزه دهنده، و دوست 
و همکار(، نوع و ظاهر عامل آموزشی )انسانی بودن، ژست ها و رفتار، رنگ پوست و مو، و انتخابی بودن(، صدا 
و لحن عامل آموزشی )صدا، و لحن صدا( و جنسیت عامل آموزشی )همجنس با يادگیرنده، غیرهمجنس 
با يادگیرنده، انتخاب جنسیت با يادگیرنده، و جنسیت متناسب با موضوع( تدوين شد )جدول 4( که در 

ادامه هريک به تفصیل تشريح می شوند.
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 جدول 4.   دسته بندی مقوله های اصلی و فرعی                                                                                                                                  

مقولۀ فرعیمقولۀ اصلی

نقش عامل آموزشی

راهنمای دوره

ارائه دهندۀ محتوا

تسهیل کننده

انگیزه دهنده

دوست و همکار

نوع و ظاهر عامل آموزشی

انسانی بودن

ژست ها و رفتار

پوشش و رنگ پوست و مو

انتخابی بودن

صدا و لحن عامل آموزشی
نوع صدا )انسانی/ ماشینی(

لحن صدا

جنسیت عامل آموزشی

همجنس با يادگیرنده

غیرهمجنس با يادگیرنده

انتخاب با يادگیرنده

متناسب با موضوع

نقش عامل آموزشی 
براساس مصاحبه های انجام شده، عامل آموزشی در محیط يادگیری می تواند نقش های متعددی برعهده 
بگیرد. پس از بررسی نظريات مصاحبه شوندگان، پنج نقش را می توان برای عامل آموزشی در نظر گرفت:

1. راهنمای دوره: در محیط های يادگیری الکترونیکی، اغلب يادگیرنده خود را تنها احساس می کند 
و نیازمند راهنمايی اســت. بسیاری از بخش ها، دکمه ها و مراحل پیشرفت در دوره نیازمند معرفی 

است و بدون راهنمايی، احتمال سردرگمی يادگیرنده يا ترک دوره بسیار است. 
برخی از مصاحبه شونده ها معتقد بودند عامل آموزشی می تواند، و حتی بايد، دوره را معرفی کند و 
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همچنین در مواقع لزوم، دکمه ها و مراحل کار را برای يادگیرنده توضیح دهد؛ برای مثال مصاحبه شوندۀ 
8 پیشنهاد داد »در طی دوره يک عامل آموزشی وجود داشته باشد تا هرگاه کاربر مدتی بیکار است 
و کاری انجام نمی دهد از او بپرســد آيا به راهنمايی نیاز دارد يا خیر. همچنین در ابتدای دوره عامل 

آموزشی بیايد و همۀ دکمه ها و کارکردشان را معرفی کند«. 
مصاحبه شونده های ديگر هم نظرياتی به شرح ذيل داشتند: »عامل آموزشی می تواند در ابتدای 
دوره يــک معرفــی از دوره بدهد و در انتها نیز يک جمع بندی ارائــه دهد يا مثاًل محیط يادگیری 
و دکمه ها را معرفی کند و توضیح دهد.« )مصاحبه شــوندۀ 1(. »عامل آموزشــی می تواند به ارائۀ 
راهنمايی های الزم برای مخاطب بپردازد.« )مصاحبه شــوندۀ 3(. »عامل آموزشی بايد بتواند هرجا 
کاربر برای کار در محیط جدای از بحث آموزشی گیر می کند به داد وی برسد و راهنمايی اش کند.« 

)مصاحبه شوندۀ 12(. 
2. ارائه دهندۀ محتوا: عامل آموزشی در محیط های يادگیری، با ارائۀ اطالعات سعی در انتقال دانش 

به يادگیرنده دارد و می کوشد با فعالیت هايی توجه يادگیرنده را به مطالب ارائه شده جلب کند. 
تقريباً همۀ مصاحبه شــونده ها اعالم کردند يکی از نقش هايی که عامل آموزشی می تواند داشته 
باشــد، نقش ارائه دهندۀ محتواست. مثاًل، مصاحبه شوندۀ 1 معتقد بود که »عامل آموزشی می تواند 
آموزش دهندۀ اصلی باشــد. مثاًل، درس و مفاهیم را منتقل کند.« ازنظر مصاحبه شــوندۀ 9 »عامل 
آموزشــی با تدريس محتوای دوره می تواند به يادگیرنده کمک کند«. يا مصاحبه شــوندۀ 11 بیان 
داشــت که »يادگیرنده در طی يادگیری در دوره هرکجا که درس را متوجه نشود نیاز دارد که يک 
عامل آموزشی بیايد و درس را توضیح دهد. حال اين توضیح می تواند شامل نکات مهم و دشوار دوره 

باشد يا همۀ محتوا را دربربگیرد«.
3. تسهیل کننده: عامالن آموزشی در نقش تسهیل کننده موجب می شوند کشف موضوعات يادگیری 
جديد راحت تر شــود )شــرويدر و ادســوپ19، 2012(. عامالن آموزشــی متحرک باعث می شوند 
يادگیرندگان احساس کنند که مواد آموزشی چندان دشوار نیستند. عامالن مؤثر بايد توانايی افزايش 
توجه دانش آموزان به يادگیری را داشته باشند. عامالن آموزشی بايد با راهنمايی هايی که می کنند 
يادگیرنده را به تالش برای حل موارد دشوار هدايت کنند. عامالن آموزشی فرصت هايی برای حمايت 

از يادگیرندگان درحال کار با وظايف پیچیده اند.
برخی مصاحبه شونده ها، نقش تسهیل کننده برای عامالن آموزشی را پیشنهاد می دهند. مثال: 
»به نظر من عامل آموزشــی می تواند در کنار محتوا قرار بگیرد و قســمت های ســخت را بگويد. 
همچنین هرکجا کاربر گیر کرد عامل آموزشی با درخواست وی ظاهر شود و کاربر بتواند از او سؤال 
بپرسد.« )مصاحبه شوندۀ 1(. مصاحبه شوندۀ 4 معتقد بود: »عمومی ترين نقشی که برای عامل های 
آموزشی مدنظر است نقش تسهیل گری آن عامل است. عامل آموزشی می تواند نقش تسهیل کنندۀ 
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فهم مســائل انتزاعی و دشــوار را داشته باشد. در همین تســهیل گری می تواند نظارت، راهنمايی، 
ارزيابی و غیره را نیز داشته باشد.«

4. انگیزه دهنده: عامالن آموزشــی می توانند در فاکتورهای انگیزشی، نظیر ساخت تجربۀ يادگیری 
جذاب تر يا مقبول تر تأثیر گذارند )جانسون و همکاران، 2013(. آن ها می توانند به دانش آموزان در 
سطح باالتری از ساير محیط های يادگیری انگیزه دهند و آن ها را سرگرم و تشويق کنند تا با تالش 
بیشــتر مواد آموزشی را درک کنند )چوی و کالرک، 2006(. به  اين ترتیب، دانش آموزان از ورود به 

محیط يادگیری اجتناب نخواهند کرد و با عالقه دوره را پیگیری خواهند کرد. 
برخــی از مصاحبه شــونده ها معتقد بودند که »عامل بايد نقش انگیزشــی داشــته باشــد.« 
)مصاحبه شــوندۀ 1، 5، 7 و 10(. برای مثال، مصاحبه شوندۀ 1 اعالم کرد: »عامل آموزشی می تواند 
کمک کند که دوره از خشــک بودن خارج شــود يا فضای دوره را بــا رفتارهای گوناگون مثاًل يک 
احوال پرســی تلطیف کند.« همچنین به نظر مصاحبه شــوندۀ 7 »عامل آموزشی با ايجاد يک جو 
صمیمی و دوســتانه و گاهی مفرح می تواند به يادگیرنــده برای ادامۀ حضور در دوره انگیزه دهد«. 
البته برخی از مصاحبه شــونده ها، مثل مصاحبه شوندۀ 3 معتقد بودند که »نقش های آموزشی عامل 

بايد از نقش انگیزشی وی پررنگ تر باشد.« 
5. دوست و همکار: در محیط های يادگیری، يادگیرندگان می توانند در نقش دوست و همکار با ديگر 
يادگیرنــدگان ارتباط برقرار کنند و با راهنمايی يا بازخورد به يکديگر موجب غنی ترشــدن محیط 
يادگیری شوند. در فعالیت های ارزيابی همکاران، يادگیرندگان با درنظرگرفتن ارزش و کیفیت نتايج 
يادگیری همکاران، کار يکديگر را ارزيابی می کنند. ارزيابی همکاران فعالیت يادگیرِی انعکاسی است 
که به يادگیرندگان کمک می کند درک خود را به وســیلۀ نظارت و ارزشــیابی کار ديگران تقويت و 
عمیق تر کنند. همچنین دريافت بازخورد از دوســت و همکار راحت تر پذيرفته شــده، باعث بهبود 
در يادگیری می شــود. در اين روش، همکاران روی کار يکديگر بازخورد می دهند و همچنین برای 

پیشرفت آنان پیشنهادهايی بیان می کند.
برخی از مصاحبه شوندگان طی مصاحبه اعالم کردند عامل آموزشی می تواند در محیط يادگیری 
در نقش دوســت و همکاری هم سن و همجنس يادگیرنده حضور يابد و به فرايند يادگیری کمک 
کند. مثاًل، مصاحبه شــونده 3 معتقد بود: »حضور يک عامل آموزشــی متناســب با سن و جنس 
يادگیرنده و در کنار وی می تواند از درک دشــواری محتوای آموزشی بکاهد و به يادگیرنده کمک 
کند با دوره ارتباط برقرار کند.« همچنین مصاحبه شوندۀ 11 اعالم کرد: »حضور يک عامل آموزشی 
به عنوان يادگیرنده در کنار يادگیرندۀ اصلی و بیان صحبت هايی از طرف يادگیرندۀ اصلی مثاًل من اين 
بخش را نفهمیدم يا بیا يک بار ديگر با هم امتحان کنیم، می تواند به يادگیرنده حس تنهانبودن بدهد 

و در کل يادگیرنده را تشويق به تالش بیشتر کند.«



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 78
ë سال بیستم 

ë تابستان 1400
70

شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

نوع و ظاهر عامل آموزشی
 ظاهر عامل آموزشی می تواند همانند يک انسان، حیوان، شیء يا موجودی کاماًل ناشناخته باشد. 
تصوير هر عامل می تواند به شــرکت کننده اين پیغام را دهد که کســی در محیط حضور دارد )نام و 
همکاران20، 2008( و اگرچه عناصر بســیاری برای تصوير عامل آموزشی متحرک وجود دارد، برخی 
از تحقیقات دربارۀ تصوير عامل آموزشــی متحرک تأثیرات متغیرهايی نظیر سن، جنسیت، قومیت، 

پويايی، تجسم بصری و ديگر فاکتورها را بررسی کرده اند )میج و همکاران، 2015(.
با تحلیل نظريات مصاحبه شوندگان، مشخص شد که نوع و ظاهر عامل آموزشی مؤلفه ای مهم در 

تأثیر عامل آموزشی در يادگیرنده و يادگیری است و شامل موارد زير می شود:
1. انسانی بودن: در پژوهش ها بیان شده يادگیرنده در تعامل با عامل آموزشی، آن را به علت داشتن 
ويژگی هايی شــبیه انسان، به منزلۀ انســانی واقعی می پذيرد. اين پذيرش شخصیت باعث می شود 
يادگیرنده در محیط يادگیری درگیر شود و يادگیری بهتر اتفاق بیفتد. تخصیص بیشتر ويژگی های 
انســانی در عامل آموزشــی متحرک باعث افزايش تعامل اجتماعی و درنتیجه اثر شخصیت قوی تر 
عامل آموزشی می شود. درک يادگیرندگان از افزايش ويژگی انسانی عامل آموزشی متحرک متکی بر 
شباهت میان مربی واقعی و عامل آموزشی در موقعیت آموزشی است )جیهن و فنگ فنگ، 2018(.

طی مصاحبه، برخی از مصاحبه شوندگان )مصاحبه شوندۀ 1، 3، 4، 6، 8، 9، 11 و 12( اذعان داشتند 
که »عامل آموزشی که شبیه انسان باشد در مقابل عامل آموزشی غیرانسان مانند حیوان، موجودات 
خیالی و غیره تأثیر بیشتری در يادگیرنده خواهد داشت«. برای مثال، »بهتر است عامل آموزشی شبیه 
انســان ولی به صورت انیمیشن باشد« )مصاحبه شــوندۀ 1(. »برای يادگیرندگان کم سن و کم تجربه 
در يادگیری، همچنین يادگیرندگان با دانش پیشــین کم، انســانی بودن عامل آموزشی کمک کننده 
است.« )مصاحبه شوندۀ 3(. »گرافیک و واقعی بودن عامل آموزشی برای يادگیرنده سنین پايین خیلی 
تأثیرگذارتر است.« )مصاحبه شوندۀ 4(. البته برخی از مصاحبه شوندگان، مثل مصاحبه شوندۀ 1 معتقد 
بودند که »عامل آموزشی بايد شبیه انسان باشد ولی نه به صورت واقعی بلکه به صورت کارتونی. عامل 
آموزشــی شبیه انسان واقعی موجب خجالت و حتی ترس يادگیرنده خواهد شد.« فقط در يک مورد 
)مصاحبه شوندۀ 2( بیان داشت: »عامل آموزشی غیرانسان برای يادگیرندگان کم سن جذاب تر است و 

بهتر است از آن استفاده شود.«
 2. ژســت ها و رفتار: ارتباط غیرکالمی نقش مهمی در تعامالت بین انسانی بازی می کند. ارتباط 
غیرکالمی هر چیزی شــامل حاالت چهره، ژســت های دســت و بازو، طرز ايستادن ها، موقعیت ها 
و حــرکات گوناگون بدن يا ران ها و پاهاســت )ديويس21، 2017(. ارتبــاط غیرکالمی برای درک 
يادگیرنده از عامالن آموزشی متحرک مهم است )جانسون و همکاران، 2000(. همچنین رفتار عامل 
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آموزشی، که مهربان و خوش رو باشد يا جدی و خشک، بسیار تأثیرگذار است. 
در طی مصاحبه، تقريباً همۀ مصاحبه شــوندگان موافق بودند که عامل آموزشــی بايد متحرک 
باشد و ثابت بودن عامل آموزشــی را کمکی به ايجاد تعامل و ارتباط يادگیرنده نمی دانستند؛ برای 
مثال، ازنظر مصاحبه شــوندۀ 9 »عامل آموزشی می بايست متحرک باشد و در صفحه حرکت کند. 
همچنین بايد دســت های خود را براساس صحبتی که می کند حرکت دهد و حرکت لب ها، ابروها 
و غیره نیز مهم اســت«. درزمینۀ نحــوۀ رفتار عامل نیز مصاحبه شــوندۀ 3 معتقد بود که »عامل 
آموزشــی بايد چهره ای شاد و بشاش داشته باشــد و حاالت متفاوت چهره را بتواند نمايش دهد.« 
اما مصاحبه شوندگان نظری روی درجۀ اهمیِت ژست های مختلف نداشتند و فقط متحرک بودن را 

کافی می دانستند.
3. پوشش و رنگ پوســت و مو: پژوهشــگران ازجمله دماک22 )2010( به اين نتیجه رسیده اند 
کــه عامالن خوش نما )جذاب( ازنظر تصوير و صدا، به نســبت عامالن غیرجذاب، که مانع يادگیری 
می شــوند، تأثیر مثبت بیشتری در انتقال يادگیری دارند. اما برخی مطالعات هم نشان می دهد که 
عامالن آموزشی متحرک براساس ظاهر، پس از مدتی برای يادگیرندگان يکنواخت می شوند و ظاهر 

عامل آموزشی چندان هم اهمیتی ندارد. 
طی مصاحبه، برخی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که ظاهر عامل آموزشی می تواند براساس 
موضوع درس طراحی شود. مثاًل، مصاحبه شوندۀ 1 معتقد بود: »در ارائۀ دروس مختلف باورپذيربودن 
عامل برای آن مبحث می تواند مهم باشد. مثاًل، يک عامل آموزشی شبیه دانشمند برای ارائۀ مبحث 
علوم داشته باشیم. اما بايد توجه داشت انتخاب شخصیت و شغل عامل بسیار مهم است زيرا شايد 
کودک با ديدن مثاًل يک دانشــمند که درس را توضیح می دهد تصور کند که محتوای درس ساده 
نیست.« برخی از مصاحبه شوندگان نیز بر شباهت عامل آموزشی با يادگیرنده تأکید داشتند. مثاًل، 
مصاحبه شــوندۀ 4 بیان داشت: »عامل آموزشــی که کاربر با آن احساس قرابت بیشتری می کند و 
او را شــبیه تر به خود می بیند )ازنظر جنسیت، مســائل نژادی، رنگ پوست، لهجه و لباس و غیره( 
بیشــتر پاسخ مثبت دريافت می کند.« تعدادی از مصاحبه شوندگان )3، 8، 9، 11( نیز معتقد بودند 
که »ظاهر عامل آموزشی شبیه معلم باشد کفايت می کند و بهتر می تواند تأثیرگذار باشد. به همین 

دلیل نیازی به تغییر ظاهر و لباس برای دروس مختلف نیست.« 
4. انتخابی بودن: در بسیاری از پژوهش ها اين امکان برای يادگیرنده در نظر گرفته شده است که خود 
از میان عامالن آموزشی متفاوت با ظاهر و چهرۀ متفاوت انتخاب کنند و اين به عالقه مندشدن عامل 

به محیط يادگیری و درگیرشدن وی کمک شايانی می کند. 
طی مصاحبه نیز بیشتر مصاحبه شوندگان به اين موضوع معتقد بودند که بهتر است انتخاب نوع 
و ظاهر عامل ماننِد رنگ پوست و مو به عهدۀ يادگیرنده گذاشته شود. مثاًل، به نظر مصاحبه شوندۀ 
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شمارۀ 1 »رنگ پوست، رنگ مو، جنسیت و لباس عامل آموزشی می تواند به انتخاب کاربر باشد زيرا 
کاربر با تغییر عامل آموزشی احساس کنترل محیط يادگیری را دارد«. البته برخی مصاحبه شوندگان 
ضمن تأيید اهمیت امکان انتخاب عامل آموزشــی توسط يادگیرنده معتقد بودند که برای اين کار 
نیاز اســت ســطح آگاهی و دانايی يادگیرنده را در نظر گرفت. مثاًل، مصاحبه شوندۀ 3 بیان کرد که 
»در يادگیرندۀ کم سن حق انتخاب درمورد عامل نبايد دست يادگیرنده باشد، ولی از سنین نوجوانی 
به بعد و خصوصاً بزرگ ســالی اين اختیار و حق انتخاب بايد برای يادگیرنده وجود داشــته باشد.« 
همچنین ازنظر مصاحبه شوندۀ 4 »اگر عامل آموزشی شخصی شده باشد، معموالً پاسخ مثبت تری 
می گیرد. درواقع عامل آموزشــی به يک نماد23 تبديل شــده باشد و کنترل آن در دست يادگیرنده 

باشد. البته منظور حد متوسط از کنترل است، نه کنترل کامل«.

 صدا و لحن عامل آموزشی
پس از تحلیل داده های حاصل از مصاحبۀ 2، نوع صدا )انســانی و ماشینی( برای عامل آموزشی 
مشخص شد که اين دو نوع می تواند در قالب لحن مهربان و صمیمی يا خشک و جدی ارائه شوند.

1. صدای عامل آموزشی: صدای عامالن آموزشی متحرک، پاسخ اجتماعی يادگیرنده و پیوند اجتماعی 
يادگیرندگان با عامل آموزشی متحرک را تقويت می کند )جیهن و فنگ فنگ، 2018(. صدا را می تواند 
يک فرد ضبط کند يا با نرم افزارِ تبديل متن به صدا با دستگاه تولید شود. نتايج اکثر پژوهش ها بیانگر 
اين است که استفاده از عامل آموزشی متحرک با صدای انسانی به طور شايان توجهی از عامل آموزشِی 
متحرک با صدای ساخته شــده با ماشین مطلوب تر اســت )ماير و همکاران24، 2003؛ مورنو25 و ماير، 

2002؛ دماک، 2010؛ ماير و داپرا26، 2012(.
همانند پژوهش های بررسی شــده، همۀ مصاحبه شــوندگان اتفاق نظر داشتند که برای هر نوع 
عامل آموزشی صدا بايد انسانی باشد و صدای ساخته شده با ماشین مناسب نیست. مگر در شرايطی 

که عامل آموزشی يک شیء يا شخصیت خیالی باشد، مثاًل ُربات يا موجود فضايی.
2. لحن صدای عامل آموزشی: يکی از عناصر تشکیل دهندۀ صدا، لحن و نوع گويش آن است. اگر 
لحن را در مهربانی، صمیمیت، جديت، خشــکی و چیزهايی نظیــر اين در نظر بگیريم، می توانیم 

درخصوص لحن صدا در موقعیت های گوناگون آموزشی نظر دهیم. 
دربارۀ لحن صدای عامل آموزشــی، برخی از مصاحبه شوندگان )3، 5، 8، 9، 10 و 11( معتقد 
بودند لحن و نوع صحبت عامل دقیقاً به سن، شخصیت و جايگاه علمی و اجتماعی يادگیرنده بستگی 
دارد؛ برای مثال مصاحبه شوندۀ 3 بیان کرد: »لحن گفتار عامل آموزشی بايد متناسب با يادگیرنده 
باشد. برای يک يادگیرنده کودک لحن مهربان، عامیانه و صمیمی نیاز است اما برای يک يادگیرنده 
هیئت علمی دانشــگاه لحن بايد مؤدبانه و بااحترام باشد. مثاًل، به يک عضو هیئت علمی نمی توان 
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گفت عزيزم يک بار ديگر ســعی کن!« همچنین به نظر مصاحبه شوندۀ 9 »عامل بايد مهربان، ولی 
جدی باشد. البته درصورتی که سن يادگیرنده پايین است اين جديت نبايد بازدارندۀ ارتباط درست 
شود«. درمجموع تقريباً همۀ مصاحبه شوندگان بر تناسب لحن عامل آموزشی و سن يادگیرنده اتفاق 
نظر داشــتند. عالوه بر اين موارد، مصاحبه شــوندۀ 4 معتقد بود: »می توان نوع گويش و لهجۀ عامل 

آموزشی را متناسب با قومیت يادگیرنده انتخاب کرد.« 

جنسیت عامل آموزشی
با تحلیل نظريات مصاحبه شــوندگان مشخص شد که جنسیت عامل آموزشی مؤلفه ای مهم در 
اثرگذاری عامل آموزشــی است. طی ده سال گذشته، پژوهش های بسیاری دربارۀ تأثیر جنسیت در 
يادگیری، يادداری، تسهیل يادگیری و غیره انجام شده و نتايج متناقض بسیاری در اين خصوص به  
دست آمده اســت. گروهی معتقدند که همجنس بودن عامل آموزشی با يادگیری تأثیر بیشتری در 
يادگیری می گذارد و گروهی نظری مخالف دارند. گروهی نیز اين تأثیر را مرتبط با سن يادگیرنده و 

گاهی اوقات موضوع درسی می دانند. 
در فرايند مصاحبه نیز مصاحبه شــوندگان متعدد نظريات متفاوتی داشتند که برخی از آن ها به 

شرح زير آورده شده است:
»جنســیت به عالقۀ مخاطب بســتگی دارد. البته در بخش هايی که اخطار و جديت الزم است 
آقا اولويــت دارد و در بحث های راهنمايی و هدايت يا ترغیب، خانــم ارجحیت دارد. ولی درنهايت 
با جنسیت خانم موافق تر هستم« )مصاحبه شــوندۀ 1(. مصاحبه شوندۀ 3 معتقد بود: »طبق نظريۀ 
بندورا، در کودکان الگوپذيری و نقش پذيری از همجنس بیشــتر است. کودکان ترجیح می دهند با 
همجنس خود کار کنند. به همین دلیل بهتر است عامل آموزشی همجنس يادگیرنده طراحی شود.« 
و مصاحبه شــوندۀ 4 بیان کرد: »معموالً گفته می شــود که بهتر است عامل آموزشی از جنس خود 
يادگیرنده باشد. اما برای پســرها در سنین پايین ظاهراً تأثیر جنس مخالف يعنی استفاده از عامل 
آموزشی مؤنث بهتر است. همچنین برای عامل آموزشی غیرانسان به طور خنثی يعنی ظاهر جنسیت 

را نشان ندهد، بهتر است امکان انتخاب صدای مرد يا زن به کاربر داده شود.« 
برخی از مصاحبه شوندگان نیز اعالم کردند جنسیت عامل آموزشی به موضوع بستگی دارد. مثاًل، 
مصاحبه شوندۀ 8 با استناد به نظريۀ ماير بیان کرد: »جنسیت عامل در بزرگ ساالن به موضوع ارتباط 
پیدا می کند.« يا مصاحبه شــوندۀ 2 اعالم کرد: »درمورد موضوعات خیلی فنی و ازنظر علمی دشوار، 
جنسیت مذکر باشد بهتر است و برای موضوعات علوم انسانی و عاطفی جنسیت خانم ارجحیت دارد.«

درنهايت براساس مصاحبه ها می توان چهار مدل برای جنسیت عامل آموزشی در نظر گرفت:
1( عامل آموزشی همجنس با يادگیرنده؛



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 78
ë سال بیستم 

ë تابستان 1400
74

شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

2( عامل آموزشی غیرهمجنس با يادگیرنده؛
3( انتخاب جنسیت عامل آموزشی توسط يادگیرنده؛

4( متناسب بودن جنسیت عامل آموزشی با موضوع تدريس.
همان طور که در جدول 4 نشــان داده شد، عامل آموزشــی دارای چهار ويژگی اصلی است که 
با هدف اعتبارســنجی، اين ويژگی ها در قالب پرسش نامه ای به صورت هدفمند در اختیار 300 معلم 
متخصــص در حوزۀ تولید محتوای الکترونیکی قرار گرفت و 150 نفر به آن پاســخ دادند. ســپس 
پاسخ ها با نرم افزار لیزرل نسخۀ 8.8 بررسی و سنجش شد که نتیجۀ آن در شکل 1 آورده شده است. 

 

 شکل 1.   تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد                                                                                                                                  

شکل 1 مدل تحلیل عاملی تأيیدی ويژگی های عامل آموزشی در حالت ضرايب استاندارد را نمايش 
می دهد. مقدار پارامتر برآوردشــده برای هريک از متغیرها نشان دهندۀ قدرت بار عاملی هر متغیر روی 
عامل مرتبط با آن است. برای معناداربودن بارهای عاملی الزم است مقدار t هر مسیر باالتر از 1/96 شود. 
براســاس نتايج به دست آمده، کلیۀ مقادير t مربوط به پارامترهای مدل، شامل بارهای عاملی و خطاهای 

استاندارد بزرگ تر از 1/96 و معنی دارند.
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 جدول 5.   شاخص های برازش مدل عاملی                                                                                                                                  

ارزیابی شاخص برازشمقدار مشاهده شدهدامنۀ مورد قبولشاخص برازش

df/χ2≤ 32/10مناسب
IFI> 0/90/95مناسب
RFI> 0/90/92مناسب

RMSEA< 0/080/061مناسب
SRMR< 0/080/058مناسب

CFI> 0/90/95مناسب
NFI> 0/90/93مناسب

شاخص نسبت مجذور کای بر درجۀ آزادی )df/χ2( برازش مدل را تأيید می کند df/χ2 که اين عدد 
 )RMSEA( کمتر از 3 است و به معنی برازش مدل با داده هاست. خطای ريشۀ مجذور میانگین تقريبی
برابر 0/061 و ريشۀ دوم میانگین مربعات باقی مانده )SRMR( برابر با 0/058 است که از میزان مالک 
)0/08( کوچک تر اســت و درنتیجه برازش مدل را تأيید می کند و درنهايت شــاخص های IFI و CFI و 
NFI و RFI نیــز از مالک مورد نظر )0/9( بزرگ ترند. درمجموع با درنظرگرفتن مجموع شــاخص های 

برازش محاسبه شده، برازنده بودن مدل عاملی ويژگی های عامل آموزشی تأيید می شود.

بحث و نتیجه گیری
با بررسی پژوهش های پیشین، ويژگی های گوناگونی برای عامل آموزشی به دست می آيد 
که گاهی با يکديگر تناقض دارند يا در پژوهش های ديگر مورد نقد قرار گرفته اند و حتی اعالم 
شده که موجب اختالل در يادگیری می شوند. به همین علت، اين پژوهش با هدف شناسايی 
ويژگی های مؤثر عامل آموزشــی در محیط يادگیری انجام شــد. با بررسی دقیق مصاحبه ها، 
چهار ويژگی اصلی شامل نقش عامل آموزشی )راهنمای دوره، ارائه دهندۀ محتوا، تسهیل کننده، 
انگیزه دهنده، و دوست و همکار(، نوع و ظاهر عامل آموزشی )انسانی بودن، ژست ها و رفتار، رنگ 
پوست و مو، و انتخابی بودن(، صدا و لحن عامل آموزشی )صدا، و لحن صدا( و جنسیت عامل 
آموزشــی )همجنس با يادگیرنده، غیرهمجنس با يادگیرنده، انتخاب جنسیت با يادگیرنده، و 
جنسیت متناسب با موضوع( برای عامل آموزشی مشخص شد. به نظر مصاحبه شوندگان، اين 
چهار ويژگی مهم ترين ويژگی هايی هستند که در محیط يادگیری مؤثرند و می توانند در بهبود 

يادگیری کمک کنند. 
در پژوهش های گوناگون، نقش های فراوانی برای عامل آموزشی تصور شده است. براساس 
يافته های مصاحبه های انجام شــده هم عامل آموزشــی می تواند نقش هــای متعددی مانند 
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شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

تســهیل کننده، بازخورددهنده، راهنمای دوره بگیرد که تأثیر مثبت اين نقش ها در عملکرد 
يادگیری و رفتارهای يادگیرنده در پژوهش های پیشین مانند ساوين-بادن و همکاران )2019(، 
هاياشــی )2019(، لیو و همکاران )2017( تأيید شــده اند. متخصصان در اين پژوهش معتقد 
بودند عامل های آموزشی در محیط های يادگیری می توانند با ارائۀ نقش های بیان شده به تعامل 
يادگیرنده و ايجاد حس حضور کمک کنند که اين موضوع درنهايت به بهبود يادگیری منجر 
خواهد شد. همچنین انسانی بودن ظاهر عامل آموزشی و صدای وی از مهم ترين مواردی بود که 
مورد توجه قرار گرفت که اين موضوع، براســاس نتیجۀ پژوهش جیهن و فنگ فنگ )2018( 
دفاع  شدنی است. انسانی بودن ظاهر عامل آموزشی و صدای انسانی وی می تواند به افزايش اثر 
شــخصیت منجر شود. شباهت عامل آموزشی با مربی واقعی نیز ادراک شخصیت را افزايش و 
به دنبال آن، انگیزه و يادگیری را باال می برد. همچنین متحرک بودن و داشــتن رفتار مهربان، 
جذاب و البته جدی ازنظر مصاحبه شوندگان می تواند مفید و تأثیرگذار باشد که در پژوهش های 
گوناگون مانند پژوهش لی و همکاران )2019( اين موضوع تأيید شده است. تأثیر متحرک بودن 
عامل آموزشی در افزايش يادگیری را می توان اين گونه توضیح داد که در محیط های الکترونیکی 
که اغلب يادگیرنده به تنهايی فعالیت می کند، رفتارهای مهربان و جذاب عامل آموزشی می تواند 
موجب ايجاد انگیزه در يادگیرنده برای ادامۀ فرايند يادگیری شود. همچنین متحرک بودن عامل 
آموزشی و ارائۀ ژست ها و حرکت های گوناگون می تواند به جلب توجه يادگیرنده و همراه کردن 
وی با فرايند يادگیری کمک کند. دربارۀ ظاهر عامل آموزشی، مصاحبه شوندگان معتقد بودند 
بهتر است امکان انتخاب نوع و ظاهر عامل آموزشی در اختیار يادگیرنده قرار گیرد؛ زيرا با اين 
کار يادگیرنده احســاس نظارت بر محیط را خواهد داشــت و اين احساس به وی برای حضور 
در محیط يادگیری و يادگیرِی بهتر کمک می کند. همچنین ازنظر مصاحبه شوندگان جنسیت 
عامل آموزشی ويژگی مهمی است که بايد در نظر گرفته شود که اين موضوع مطابق با نتیجۀ 
پژوهش مکرانسکی، ويســمر و ماير )2018( است. در اين پژوهش، بیشتر مصاحبه شوندگان 
معتقد بودند که بهتر است عامل آموزشی همجنس يادگیرنده انتخاب شود و به نظر می رسد 
يادگیرنده با عامل آموزشی همجنس با خود بتواند ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کند و حتی از 

او الگو بگیرد که اين موضوع می تواند موجب بهبود فرايند يادگیری شود. 
درنهايت ازآنجاکه گزارش های بسیاری از ترک محیط يادگیری و رهاکردن آن شنیده می شود، 
با توجه به مبانی نظری موجود و نتايج اين پژوهش پیشنهاد می شود طراحان محیط های يادگیری 
برای انتفاع از تأثیرات مثبت و مفیدی که عامل های آموزشی در جذب و نگه داشت يادگیرنده در 
محیط يادگیری دارند، در طراحی های خود از عامل های آموزشی با ويژگی های بیان شده استفاده 
کنند. همچنین ازآنجاکه در اين پژوهش ويژگی های مؤثر عامالن آموزشی مشخص و بیان شدند، 
پیشنهاد می شود پژوهشگران نحوۀ اثرگذاری اين ويژگی ها را در يادگیرندگان با جنسیت و سنین 

مختلف و همین طور موضوعات يادگیری گوناگون بررسی کنند.
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