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ها  هايي است كه بسياري از دانشگاه يادگيري الكترونيكي يكي از چالش دستيابي به اهداف: چكيده
هاي  ارائه شيوهبا  الكترونيكي در فضاي از آنجا كه مدرس. آن مواجه استدانشگاه تهران با  همانند
هاي دستيابي به  يكي از راهها  كند، تقويت اين شيوه ور يادگيري را تسهيل و مديريت ميام خالقانه
ن نسبت به مدرسا كگذارد در مي اثر ها اما يكي از عواملي كه بر انتخاب اين شيوه. است آناهداف 

 -خروجي فرآيند ياددهي ثيري است كه برتأ ،درك نقش است و اهميت ر اين حوزه نويند نقش خود
با توجه به ، 89الكترونيكي دانشگاه تهران در سال هاي  اساس گزارش مركز آموزشبر. دارديادگيري 

اين منطبق با  تيد درك درستي از نقش خود داشته،درصد اسا 53/2تنها  التحصيالن، ميزان موفقيت فارغ
با توجه به . اند محور، به تدريس مشغول بوده معلم با همان نگرش سنتيِو سايرين اند  فعاليت كرده ،نظام
 گاه تهران در نقشالكترونيكي دانش مدرسان ذهنيتشناسايي " حاضر هدف پژوهش ،لهمسئاين 

كترونيكي المدرسين  عملكردهاي  شيوه ي بارهدر گفتمان ابتدا تاالردر اين راستا  .است "ياددهنده
در دانشگاه  تدريس الكترونيكي ي نحوهگر  كه نمايانها  معرفي از اين گفتمان ي سپس نمونه بررسي

با استفاده از روش كيو، عبارات تاالر گفتمان تحليل و چهار الگوي ذهني  وانتخاب  ،تهران است
الگوي  .طراح محتواو  كننده ساطتو ،كننده ، مشاركتدانش دهنده انتقال :شود مي و نامگذاريآشكار 
روي آن داراي بار عاملي كنندگان  ليل آنكه تعداد بيشتري از مشاركتد به دانشدهنده  انتقالذهني 
شد، نسبت به  مي مهم تلقي اين الگوي ذهني در مطالعه كيو كنندگان نماينده و جايگاه مشاركت بودند
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  مقدمه
اي  يادگيري به شيوههاي  يادگيري الكترونيكي، ابزار نوين آموزشي است كه به ارائه فرصت

با ادعاي بهتر برآوردن  ين تكنولوژيا. ]14[دپرداز مي جديد از طريق اينترنت و شبكه
تر، با محدوديتي بسيار كمتر و با  مراتب گسترده هاي آموزشي مخاطبان، در فضايي بهنياز

 و سبب ايجاد تحولي در مفاهيمي مانندآموزشي شده است هاي  امكانات بيشتر وارد حوزه
و طرف و تغيير در ساختار ارتباطات، تعامالت  وزش، استاد، دانشجو و كالس از يكآم

در اين ميان دغدغه اصلي متخصصان . يادگيري از طرف ديگر شده است -فرايند ياددهي
 هاي روش يادگيري با استفاده از همه -امر آموزشي و يادگيري تحقق فرايند ياددهي

   .]3[فني و عوامل انساني استهاي  الكترونيكي و با لحاظ ويژگي
يادگيري الكترونيكي  ي هپديدجهاني، همسو با تحوالت  هفتاد ي در ايران از اواخر دهه

اقدام به  ،دانشگاه تهران مانند ها برخي دانشگاه ،ايگاهي در آموزش عالي پيدا كردهج
الكترونيكي دانشگاه هاي  كاوي دوره گزارش وب. اند كردههاي الكترونيكي  دورهبرگزاري 

تعريف مفهوم نقش لزوم تغيير نگرش اساتيد و باز ، حاكي از آن است كه89تهران در سال 
در اين بررسي با تحليل . شود مي شدت احساس بهيادگيري  - ايشان در فرآيند ياددهي

گانه انتوناندو و  سامانه يادگيري الكترونيكي و براساس معيارهاي پنج ردپاي اساتيد در
درك صحيحي از نقش  الكترونيكي درصد مدرسان 53/2تنها  ، مشخص شد)2006(آلنسو 

ديگر  بيان به. اند داشته، عملكرد متناسب با محيط داشته يدر دوره برگزارو وظايف خود 
 فعاليت ر محيط الكترونيكي،سنتي د معلمبا همان ذهنيت و نگرش  نسامدر بيشتر
  .]9[ندكن مي

در  "آموزش"مفهوم  با ورود فناوي اطالعات، ،كند مي پژوهش بيان ادبيات همچنين
تحول تبع آن، سبب ايجاد  و به كرد الكترونيكي تبديلروي در "يادگيري"به  رويكرد سنتي

و  مربي و به راهنما سخنگوي صرفرا از  اوكه  طوري است؛ به شده ،نيز "مدرس "در نقش 
ت ساختاري و ماهيتي در تغييرا با وجود اين اما .]28، 23[ده استگر تبديل كر تسهيل

ني كه وارد شود مدرسا مي هدهويژه استاد، در عمل مشا آموزشي بههاي  لفهمفاهيم و مؤ
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محيط نيز اين همان ذهنيت سنتي از نقش استاد را در  شوند بيشتر مي عرصه الكترونيكي
الكترونيكي هاي  تبع آن بر موفقيت دوره و بهها  آن كه اين امر بر عملكرد ]24[ندكن مي وارد
يجاد نگرش و دانش سبب ا كه شده و با فرض اين مطالب مطرح لحاظبا  .گذارد مي ثيرتأ

، پس چرا اساتيد الكترونيكي با وجود اطالع از ]22[رفتار و عملكرد است  منشأنگرش 
 رو ازاين الكترونيكي را ندارند؟ محيطتغيير محيط و نقش خود، رفتار و عملكرد متناسب با 

يعني  "عمل كردن"و  "دانستن"ميان  ي حلقه دنبال شناسايي و تفسير بهمطالعه حاضر 
يادگيري  اساتيدي ذهني هاالگو" :ست ازا عبارت آن ال اصليسؤو  ستا "نگرش"

  "؟چيست ،ياددهندهدر نقش  الكترونيكي دانشگاه تهران
  

  چارچوب نظري
فردي است كه نقش و وظايف خود را  ،الكترونيكي منظور از مدرس: مدرس الكترونيكي

خالقانه، امور هاي  ارائه شيوه با و ارتباط، ايفا كرده، اطالعات فناورير كار گيري ابزا هبا ب
  .]15[دكن مي يادگيري را تسهيل و مديريت

حقوق و وظايف مرتبط با  ،نقش":آورده است يوكسل ،در تعريف نقش: دهندهنقش ياد
شامل  نقش ،از ديدگاه عملكردي .شود مي يك پست است كه براي دارنده پست تعيين

 كند مي ف يك شغل آمده را منعكسهايي كه در شرح وظاي رفتارهايي است كه مسئوليت
)Thomas, Biddle, 1979(" ]29[. هنده، رفتار و دتعريف، منظور از نقش ياداساس اين بر

كننده عنوان يك راهنما، مربي و تسهيل  واسطه بروز آن، مدرس به عملكردي است كه به
  .شود مي مطرح ]18[در امر يادگيري

براي  ،2001در سال . وضع شد توسط كراس  eLearningاصطالح : يادگيري الكترونيكي
 مبتني بر كامپيوتر بود كه از طريقبه معناي آموزش بار جنبه همگاني پيدا كرد و  ليناو

و راميزوفسكي ) 2003(تعاريف كالرك و ماير" .]14[شد مي اينترنت و اينترانت ارائه
هاي  از طريق لوح يادگيري كهگونه هر: رسد مي نظر تر از بقيه تعاريف به ، جامع)2004(

فشرده، شبكه جهاني اينترنت و شبكه محلي با استفاده از مطالب مرتبط با هدف آموزش، 
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جديدي مرتبط با اهداف هاي  اي، دانش و مهارت آموزشي و استفاده از عناصر رسانهفنون 
. ، يادگيري الكترونيكي نامنددايجاد كن را سازمانيهاي  يادگيري شخصي يا عملكرد

هي و راميزوفسكي يادگيري الكترونيكي را تركيبي از مطالعه انفرادي و گرو بر آن افزون"
تعريف البته در مطالعه حاضر  .]5["تعريف كرده است صورت پيوسته و گسسته همچنين به

يادگيري الكترونيكي رويكردي منعطف و فراگير ": است نظردكتر بازرگان و همكاران مد
، با سرعت و اطالعات فناوريري را با استفاده از ابزار در آموزش است كه فرآيند يادگي

يادگيران امكان انتخاب زمان، مكان و نحوه آموزش را متناسب با  اخته،سهولت ميسر س
  .]2["ندهست نيازها و شرايط خاص خود دارا

  
  پژوهش ي پيشينه

متون   اي در زمينه ادبيات گسترده لنتل است،كه منطبق با نظر  پژوهشگرانطبق كنكاش 
چگونگي  ي ا متون اندكي دربارهآموزشي و منابع يادگيري الكترونيكي وجود دارد ام

اين نحوه  ي تدريس در نظام يادگيري الكترونيكي و ديدگاه و نگرش مدرس درباره
كه خالصه بررسي اين متون در  ]21[نوشته شده است هاي مرتبط با آن تدريس و نقش
  .شود ادامه ارائه مي

  
  يداخل لعاتسابقه مطا

كنفرانس ملي و دومين كنفرانس پنجمين  اي كه در مقاله دكتر بازرگان و همكاران در
دومين عامل  ياددهنده ،آورده است ،موزش الكترونيكي ارائه شدالمللي يادگيري و آ بين

ررسي تحليلي از كليدي موفقيت يادگيري الكترونيكي پس از يادگيرنده است كه نياز به ب
در فضاي  كه مدرسان ر اينتصو: معتقدند امين خندقي و كاظمي .]2[دارد ابعاد مختلف

در فضاي مجازي نقش . انگارانه است ارند، تصوري سادهمجازي ديگر هيچ نقشي ند
كاردان  .]1[ترسي به اطالعات و كاربرد آن استمدرس، كمك به يادگيرندگان براي دس

هاي  شركت در دوره ر برايه چارچوبي براي آمادگي يادگيضمن ارائ و همكاران
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متخصص  هاي آنالين و طراح دوره آموزشي، مجري فعاليت كليدي الكترونيكي، سه نقش
را از  كار گيري آن هرا براي استاد مطرح و لزوم توجه و ب اطالعات فناوريهاي  در مهارت

خود به ويژگي اساتيد  پژوهشدر مكاران يعقوبي و ه .]7[ندكن مي سوي اساتيد گوشزد
ند كه مديريت و تشويق، تعامل كن مي الكترونيكي از ديدگاه دانشجويان اشارههاي  ورهد

به يادگيري الكترونيكي، و نگرش مثبت از دانشجويان، تعهد الكترونيكي  مجازي، پشتيباني
همچنين نتايج  .]10[رود مي شمار مطلوب اعضاي هيئت علمي بههاي  ترين ويژگي مهم

عنوان  الكترونيكي به ين است كه استادان نگرش مثبتي به يادگيريبيانگر انقوي مطالعه سيد
آموزشي دارند و عوامل تمايل آنان به استفاده از اين ابزار، احساس مفيد بودن  ابزار كمك

  .]6[است و خودكاميابي
  

  خارجيسابقه مطالعات  
 تا 2002موضوع پژوهش از سال مرتبط با  و مطالعات خارجي موجود رويكنكاش طي 

كه آموزش طور ، همانندكن مي بيان بونك و دنن .است ه در ادامه آمده، نتايج حاصل2011
هاي يادگيري  رود، چارچوب هاي جديد و الكترونيكي پيش مي عالي به سمت محيط

ايفا خواهند گذاران  و سياست در كمك به مدرسان، متوليان  تري الكترونيكي نقش حياتي
يادگيري نظام  مدرسان درهاي خاص از سوي  وجود ديدگاهكيد بر لزوم با تأ آنان. كرد

هاي آموزشي الكترونيكي افزايش  ها و برنامه تعداد دوره چههر ،دنكن الكترونيكي، بيان مي
تواند به  مي امرخواهند يافت كه اين افزايش  ها نيز ها و مدل ها، ديدگاه يابد، چارچوب مي

 اساتيددو سناريو براي  ولمن .]12[كندبهبود آموزش و يادگيري مبتني بر وب كمك 
دهنده،  تعليم مانندها  طيف وسيعي از نقش مدرسكه  اول اين ،دكن مي مطرح الكترونيكي

يك سرپرست  مدرس تنها كه اين دوم ،را برعهده دارد مربي و مشاور و رايزن و ارزياب
كشيدن  چالش بهكند و با  است كه شرايط را براي فرايند يادگيري فراگيران مهيا مي

به تغيير  گمان معتقد است هر دو سناريو، بي وي. كند را راهنمايي ميها  آن ،دانشجويان
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دستيار هاي شغلي  شود و بر تخصصي بودن تدريس و ايجاد پست وظايف مدرس منجر مي
  .]28[دكن مي كيدالكترونيكي تأ ريينظام يادگدر  استاد

 "يگر تسهيل ، گري ، مربيييراهنما"بردي كارو ارائه مدل نظري ضمنمورفي و همكاران 
دوره الكترونيكي توانند  مي اين مدلاساتيد به كمك  ان الكترونيكي، معتقدندبراي مدرس

الگوسازي  ،راهنمايي مدل منظور ازاين در  .نداي مديريت كن طور خالقانه موردنظر را به
، پند و اندرز، و شغلي، حمايت احساسي و عملي درسي  رفتاري و ادراكي، مشاوره

عملكرد فراگير و تشويق،   مشاهده گري مربي .اي و ارزيابي، هدايت است ازي حرفهس شبكه
هاي  فعاليت  گري ارايه تسهيلهمچنين  .باشد مي ويبازخورد به   بازشناسي، راهنمايي و ارايه

د و فني، آموزشي، مديريتي و اجتماعي كه ارتباط پايدار و قابل اعتماد را ميان اساتي
  .]23[كند دانشجويان حفظ مي

انتوناندو و آلنسو با استفاده از مدل مورفي به ارائه يك پروپوزال آموزشي در راستاي 
پنج بعد مختلف فرايند يادگيري شامل آنان . پردازند تربيت مدرسين الكترونيكي مي

نامه درسي را طراحي برهاي تعاملي، ابزارهاي ارتباطي و  ها، مكانيسم محتواي نظري، فعاليت
تربيت مدرسان الكترونيكي  نتايج حاصله را در قالب يك طرح آموزشي براي مطرح كرده،

ترين عوامل ايجاد انگيزه براي مشاركت اساتيد  قوي ،معتقد استكايل  .]15[دنكن ارائه مي
ويان، با ساير اساتيد و دانشج سريع و آسان ارتباط: آموزش الكترونيكي عبارتند از در امر

ي آن در ساز هاي مختلف يادگيري و سهولت پياده سبك، سترسي به مواد درسي متنوعد
: ترين عوامل بازدارنده مشاركت اساتيد عبارتند از قويهمچنين . محيط الكترونيكي

 ها و كارها براي ارتقاي تاعتبار فعالي عدمها در محيط الكترونيكي،  گير بودن فعاليت زمان
زياد كار براي  ايجاد حجم و اطالعات فناوريآشنايي با نااز مشكالت ناشي  ،علمي آنان

هاي چشمگير تدريس در آموزش  پيشرفت ،ندكن مي بيانو همكاران  پانداك .]13[ايشان
 "تلفيق فناوري وب در آموزش"و  "هاي يادگيري فعال ترويج روش"عالي به دو روند 

هاي تفكر در  رتمهاباعث بهبود موفقيت، مشاركت و  اين دو روند. است مرتبط
آموزش  براي سنتي هاي از روش بيشتر مدرسان هنوز اين جودبا شود،  دانشجويان مي
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 ورود نسبت به مدرساننگرش  آشكار ساختن راراهكار اين موضوع  آنان. كنند ه ميداستفا
 :كند مي خود بيان مقاله يوكسل در .]24[دانند مي به حوزه يادگيري ها خالقيت و نوآوري

ده، متخصص در تدوين گر، مشاور، يادگيرن تسهيل: الين عبارتند ازهاي مدرس آن نقش"
 .]29[و حامي دير، طراح، متخصص فناوري، مدرس، ارزياب، راهنما، ممحتوا، پژوهشگر

تايوان تدريس الكترونيكي در كشور  ي بررسي استنباط مدرسان درباره به هوان هي
به ني كه دسته اول مدرسا: ي آشكار كرده استسه دسته كلآنان را در  نظرات پرداخته،

 ارزيابياند، دسته دوم اساتيدي كه وجود ابزار  دهتوجه كر هاي تعاملي فعاليتامكان انجام 
گونه تدريس را  اند و دسته سوم كه اين اين روش دانسته قوترا نقطه  مستمر دانشجويان

 البته. اند دانستهها  آن علمي و عملي و در نتيجه ارتقاي از خود انمدرس رانتظاباال بردن  سبب
در اين زمينه بسيار است كيفي  هاي كند كه نياز به پژوهش اشاره مي مقاله در پايان نويسنده
الگوهاي فلسفي و زيربنايي و  هاي غيرآماري مدرسان آنالين را تحليل كرده، داده تا بتوان
شود مقاله  كه مشاهده مي گونه همان .]19[را مشخص ساختها  آن شناختي يت روانوضع
ي موجود در زمينه نياز ادبيات جام پژوهش حاضر، اشاره و خألت انبه ضرور طور دقيق هي به

 .دكن ي و نگرش اساتيد را گوشزد ميشناخت روي وضعيت روانهاي گسترده  به پژوهش
آن گامي  نو مدرساها  زمان آن رسيده دانشگاه ،عبدالطيف در مقاله خود آورده است

وگرنه طبق نظر  ؛ندكناستفاده  تري در سطح وسيعيادگيري الكترونيكي  از وتر نهاده،جل
استفاده نكنند در پيگيري ي الكترونيكي ها از فناوري يادگير اگر دانشگاه) 2000(وولري 

  .]16[سازي عقب خواهند ماند فرايند جهاني
  

  پژوهش روش
به نام ويليام يكدان بريتانيايي روانشناس و فيز ي  وسيله به 1930ي  روش كيو در دهه
نظرات، عقايد و  ها، نقطه ي اصلي آن شناخت ذهنيت ايده .]11[داستيونسون معرفي ش

زيباشناختي،  گيرنده مفاهيم متنوعي مانندو دربر ]27[هاي افراد و مانند آن است نگرش
 هاي موسيقي، تجربيات فردي و خانوادگي، نگرش نسبت به گروه ي ترجيحات درباره
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گردآوري داده  ي روش كيو هم داراي شيوه .]11[ياسي و مواردي از اين دست استس
 جاري پژوهشمراحل انجام  .]4[است) كيفي(ها  داده تحليل ي و هم داراي شيوه) كمي(

  :از عبارت است

ع و گوناگون اي از مطالب متنو شامل مجموعهكه تاالرگفتمان  :گردآوري تاالر گفتمان
، تهران دانشگاهالكترونيكي از طريق مصاحبه با اساتيد  ؛]27[است ژوهشمرتبط با موضوع پ

 ي دربارهنامبرده الكترونيكي دانشگاه هاي  پورتال مركز آموزش ي تاالر گفتگوي مطالعه
ها، مجالت  سايت وب موضوع پژوهش، بررسي كليه مطالب نوشتاري و غيرنوشتاري

مرتبط با موضوع پژوهش و جستجو در  برگزاره شدههاي  آموزش الكترونيكي و كنفرانس
   .گزاره تصوير شد 93صورت  علمي و دانشگاهي مرتبط بههاي  پژوهش

تعداد  به كمك سه صاحبنظر و متخصص در اين زمينه، :معرف تاالر گفتمان ي انتخاب نمونه
ساير با  متمايزعباراتي كه معني و مفهومي  در پايان و يافت تقليل گويه 44به  93از ها  گزاره
  .]4[داشت، انتخاب شد عبارات

يعني افرادي از اهالي  صورت هدفمند انجام شد؛ انتخاب بهاين :  كنندگان انتخاب مشاركت
داليل تحصيلي، شغلي، تجربي و غيره داراي  كه به شدندانتخاب براي مشاركت  گفتمان

ونيكي يد الكتراز ميان اساتاين افراد  در پژوهش جاري. ]4[ارتباط خاصي با موضوع هستند
در جلسه مصاحبه  نفر 31 كننده، مشاركت 53از ميان  دانشگاه تهران انتخاب شدند كه

هاي  به پرسش ،كيو كه در ادامه خواهد آمدسازي  بر اجراي مراحل مرتب شركت و افزون
  .)1نمودار شماره ( پژوهشگر پاسخ دادند
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  يك نمونه پرسشنامه كيو .1 نمودار

  
يان آغاز و تا پا 1390آبان از اواسط و مرحله در شهر تهران انجام شد ن اي :كيو سازي مرتب

را ها  آن ها كنندگان بعد از مطالعه كارت مشاركت آذر ماه همان سال ادامه يافت كه در آن
  .)2نمودار شماره (طبق دستورالعمل نمودار كيو مرتب كردند
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 نمودار كيو .2نمودار 

  
  حليل نتايجت

 ،برمبنـاي تحليـل عـاملي مركـزي     تحليل شـد و متد كيو پيافزار  با نرمسازي  نتايج اين مرتب
واريماكس چـرخش داده   ي شيوه بهها  عامل در ادامه. دست آمد هنيافته ب چرخش عامل چهار

نشان داده ) 1 شماره جدول(د كه در رخش، چهار الگوي ذهني انتخاب شاز چ شدند و پس
   .شده است

  عامليهاي  و آرايهها  گزاره .1جدول 
  4  3  2  1 هاگزاره شماره

  2  2  1  0  در ارائه دروس ايجاد زمينه براي مشاركت فراگيران  1
  -3  2  -1  -2 تشويق فراگيران به ارائه كنفرانس  2
  0  0  -3  -1  راهنما و هادي دانشجويان  3
  -1  4  -3  -1  درسي گر مباحثطراح و آغاز  4
  3  2  1  2 هاها و ابهامپاسخ به پرسش  5
  -4  -1  -4  -4 حول كردن تدريس به يادگيرندهم  6
  0  0  3  3 ارتباط آنالين و آفالين با يادگيرنده  7
  0  1  0  -1  اساس ميزان نيازشان به راهنماييبندي دانشجويان بر دسته  8
  -1  -1  -2  1 ن الكترونيكيتبادل تجربه با ساير مدرسا  9

  0  1  0  -2 سازي زمينه تعامل فراگيران با يكديگرآماده  10
  -3  0  0  0 هاامتعامل با دانشجويان از طريق پي  11
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  4  3  2  1 هاگزاره شماره
  -1  1  2  1 ايجاد و مديريت تاالر گفتگوي تخصصي متناسب با هر مبحث  12
  -2  0  3  0  گويي به دانشجويان تسريع پاسخ استفاده از دستيار استاد براي  13
  0  0  -1  4 كالس الكترونيكي براي پوشش كامل سيالبس درسي  14
  2  1  2  2  يع به فراگيرانبازخور سر  15
  2  3  3  2  ايجاد انگيزه خوديادگيري در فراگيران  16
  1  0  -1  1 رساني دانشروزكمك و هدايت فراگيران در به  17
  2  3  0  1 شاندانشجوها و توجه كامل به عملكردتشويق  18
  -4  -1  -1  -3  برگزاري مسابقه بين دانشجويان  19
  -2  -1  -1  0 و، ايميل و وبالگويديروم، فايل صوتي،استفاده از چت  20
  -3  -2  0  0 پشتيباني فني دانشجويان  21
  4  -2  4  -1 اساس استانداردهاي محتواي الكترونيكيسناريونويسي درس بر  22
  -2  1  1  -2  تعريف تمرين آنالين  23
  -1  -1  -2  0 تعريف تمرين آفالين  24
  0  -3  1  3 دورهسازيدرس قبل از فعالهايبخشسازيآماده  25
  4  -4  2  1  نويسي درسر سناريولحاظ روانشناسي آموزشي د  26
  3  1  -3  2  رساني مداوم محتواي دروسروز به  27
  1  4  0  -1 مستندات تكميلي براي درسيارائه  28
  -1  -4  -2  -3 تنظيم و تعريف ميزان دسترسي مخاطبان به محتواي دروس  29
  4  2  -3  3  و دانشجوكارگيري سبك يادگيري متناسب با درس  هب  30
  1  0  1  0 مناسب با توجه به پيشرفت دانشجورسي در زمانمحتواي ديارائه  31
  1  0  2  0 فراگيرانو منابعهاپژوهشنقد و بررسي تمارين،  32
  3  4  2  3 چارچوب و منابع اصلي مباحث در ابتداي دورهيارائه  33
  1  2  1  -3  معرفي منابع درسي در هر جلسه  34
  -3  -2  4  -4 زاري كالس آنالين فقط براي رفع اشكالبرگ  35
  3  -4  0  -2 آرايي در تدوين درسه به ساختار زبان و نگارش و صفحهتوج  36
  2  3  0  -1  متناسب با هر مبحث درسي طرح موضوع پژوهش  37
  0  3  4  1 -ترمترم و پاياننه ميان-رزيابي مستمر در طي ترما  38
  -2  -3  -4  -4 مباحث درسييو در ارائهمحدود كردن مشاركت دانشج  39
  -2  -3  3  4 دسترسي دانشجوفتر مجازي و اعالم زمان حضور برايايجاد د  40
  0  -2  -4  -2  الين مرتبط با درسآنهاي  برقراري ارتباط با ساير دوره  41
  1  -1  -1  4 نيازوره آموزشي و ايجاد تغييرات موردارزيابي مستمر د  42
  -4  -2  -2  -3 اي براي دانشجويانرفهحهايايجاد تشكل  43
  -1  -3  -2  2  پشتيباني كامل درسي فراگيران  44
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از روي بارهاي عاملي به تفسير  طور مستقيم بهتوان  كه در تحليل عاملي كيو نمي علت اين به
 عاملي استفاده شده استهاي  در ادامه از آرايه رو ؛ ازاينالگوهاي ذهني حاصله پرداخت

داراي بار كدام از نمودارهاي كيو كه هر متدكيو افزار پي به كمك نرم ).2شماره جدول (
پس از ايجاد . دار شده است لگوي ذهني مورد نظر هستند، عالمتتري روي ا عاملي بزرگي

ها بين الگوهاي  تفاوتها  آن كننده شناسايي و با استفاده ازعاملي، عبارات متمايزهاي  آرايه
  .ذهني شناخته شد

  ها اتريس عاملم .2جدول
QSORT             1         2         3         4 
 
p.1          0.1885    0.2452    0.4327   -0.3251 
p.2          0.0803    0.2109    0.7681X  -0.0059 
P.3          0.4610X   0.1738    0.1526    0.3197 
P.4          0.0550    0.7525X   0.0100    0.0699 
P.5          0.2344    0.7171X  -0.0644    0.2278 
P.6          0.3972   -0.0127    0.0794    0.4866X 
P.7          0.2597   -0.0096    0.3259    0.2949 
P.8          0.5535X  -0.0444    0.1551    0.0591 
P.9         -0.0123    0.1112   -0.0914    0.3043X 
P.10        -0.2367    0.1336    0.4134    0.3868 
P.11         0.2647    0.1573    0.1967    0.6873X 
P.12         0.2395    0.0412    0.2060    0.6456X 
P.13         0.0621    0.3708   -0.4928X   0.1332 
P.14        -0.0830    0.0517   -0.0245    0.7002X 
P.15         0.5624X   0.0191    0.0001    0.3895 
P.16         0.6050X   0.1452    0.0926   -0.1384 
P.17         0.3196X   0.0225    0.0015   -0.1315 
P.18         0.1037    0.2571   -0.0121   -0.0041 
P.19         0.5061X  -0.0084   -0.0036    0.1908 
P.20         0.4342    0.0170   -0.3626    0.3189 
P.21         0.2423    0.1585    0.0747    0.5549X 
P.22         0.1748    0.0008    0.0983    0.6458X 
P.23         0.4618X   0.0732   -0.0692    0.2116 
P.24        -0.0577    0.4979X  -0.0130    0.0283 
P.25         0.0126    0.5345X   0.2551   -0.0093 
P.26         0.0079    0.6152X   0.0645    0.1530 
P.27        -0.0466   -0.0586    0.2965X  -0.2503 
P.28         0.6416X   0.2537    0.0965    0.2626 
P.29         0.1415   -0.0677    0.5170X   0.1201 
P.30         0.0109    0.1714    0.3117X   0.1845 
P.31         0.0795    0.0183    0.6733X   0.2703
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  هاي پژوهش يافته
 مدرس الكترونيكينقش  ي حليل، چهار الگوي ذهني را دربارهاز ت پس پژوهشهاي  داده

 مهم كنندهمتمايزهاي  براساس گزاره ي حاصلهالگوهادر دانشگاه تهران آشكار كرد و 
كالس مجازي  كه هستند دانش دهنده انتقالگروه اول  :نامگذاري و تحليل شدندگونه  ينا

دهند، پشتيبان كامل فراگيران هستند  مي را براي پوشش كامل سيالبس درسي خود تشكيل
ل در سناريونويسي درسي رعايت طور كام شناسي آموزشي را به كنند روان مي سعي و
 در كنار فراگير هستند كهها  كننده مشاركت دوم گروه ).26 و 44،  42، 14هاي  گزاره(ندكن

تاالرهاي گفتگو را براي ارتباط برقرار . كنند مي را در فضاي مجازي بازي همكارنقش 
 الين براي رفع اشكال استفادهاز كالس آن. كنند مي كردن با دانشجو ايجاد و مديريت

دن كامل سيالبس درسي پوشش دا ند و تمايل ندارند از كالس الكترونيكي برايكن مي
 بيشترند و طراح و آغازگر مباحث درسي و هادي و راهنماي دانشجو نيستند و استفاده كن

ك نقش فرعي و مشاركتي در واقع خود يدر. كنند مي براي آموزش از دستيار استاد استفاده
هستند كه  كننده وساطتگروه سوم  ).26، 12، 38، 35، 22هاي  گزاره(الين دارندكالس آن

و از ابزارهاي الكترونيكي براي تسهيل آموزش  گري دارند در دوره مجازي نقش تسهيل
طراح وآغازگر مباحث  دارند كننده برخالف اساتيدي كه نقش مشاركت. دنكن مي استفاده

كنند  مي دهند، منابع درسي را معرفي مي مستندات تكميلي ارائه ،براي دروس. درسي هستند
طراح گروه چهارم  .)34و 37، 28، 4هاي  گزاره(ملي از عملكرد دانشجو دارندو ارزيابي كا

 پردازند؛ مي براساس استاندارد محتواي الكترونيكي به سناريونويسي درس ند كههست محتوا
شناسي آموزشي را در  و راون كنند مي را انتخاب سبك يادگيري متناسب با دانشجو

و در تدوين دروس به ساختار زبان و نگارش دهند و  مي نويسي مدنظر قرارسناريو
  ).42، 36، 30، 26، 22هاي  گزاره(آرايي توجه خاصي دارند صفحه
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  گيري نتيجه
ن شناسايي ذهنيت مدرسا"انجام آن دف از ه وشناسي  اين پژوهش نوعي ذهنيت

طور كه در ادبيات پژوهش به  همان. است "ياددهنده الكترونيكي دانشگاه تهران در نقش
تدريس هاي  نقش و شيوه ي متعددي دربارههاي  بندي و طبقهها  چارچوب ،اشاره شد آن

بندي جديدي به ادبيات  طبقه اين مطالعه .]26[استاد در فضاي آنالين ارائه شده است
گوناگون را در تاالر گفتمان موجود در دانشگاه تهران هاي  شيوهموجود مي افزايد و 

شان  از نقش الكترونيكيالعه اين است كه تصور اساتيد فرض اين مط پيش .دكن ميبررسي 
ع مختلف اين مناباز  رو ؛ ازايناثرگذار خواهد بودها  آن و تدريس مديريت ي بر شيوه

 ،نتايجسازي  و بعد از مرحله مرتب شدانتخاب  سپس نمونه كيو فضاي گفتمان مطالعه
متمايز هاي  وها براساس گزارهتحليل و چهار الگوي ذهني استخراج شد كه اين الگها  داده
دهنده دانش،  انتقال: اي كه باالترين امتياز را داشتند تحليل و نامگذاري شدند كننده

-انتقالآشكار شده نقش هاي  در ميان نقش .محتوا و طراح كننده وساطت، كننده مشاركت

دگيري اساتيد يا به اين دليل كه بيشتر. الب استنسبت به سه نقش ديگر غ دانش دهنده
 ي شوند و چون در شيوه مي وارد الكترونيكي محيط الكترونيكي از فضاي سنتي تدريس به

تنه  گيرد و يك مي پشتيبان كامل را در كالس درس به عهده معلم نقش ،سنتي تدريس
شوند و  مي محيط الكترونيكياين افراد با همين ذهنيت وارد  ؛ پسكند مي كالس را هدايت

ن ن است كه مدرسانتايج اين پژوهش نمايانگر اي. گيرند مي كار هبهمان شيوه سنتي را 
و اين گوناگوني  گيرند مي كار هب دوره الكترونيكيگوناگوني را براي مديريت هاي  شيوه

  .است محيط الكترونيكيشان در  نسبت به نقشها  آن برگرفته از تفاوت ديدگاه
  

  ارائه پيشنهادها
در دانشگاه  يادگيري الكترونيكي متوليان امرمسئولين و ضر پژوهش حاهاي  با توجه به يافته

سازي اساتيد  آماده فرآيندهاي اجرايي يادگيري الكترونيكي را در سه حوزهتوانند  مي تهران
و ابزارهاي موجود در ها  قبل از شروع دوره، توليد محتواي الكترونيكي با استفاده از قابليت



37  ... گوهاي ذهني اساتيد الكترونيكي دانشگاه تهران در نقششناسايي ال

يادگيري متشكل  -ياددهيهاي  اساتيد و ايجاد تيم خود سامانه يادگيري الكترونيكي توسط
مورد بازنگري و  اساتيد در مراحل مختلف برگزاري دوره براي پشتيبانياز دانشجويان 

 استكه محدوده پژوهش جاري، دانشگاه تهران  با توجه به اينهمچنين  .اصالح قرار دهند
 ي هايي كه در زمينه دانشگاههاي آتي در ساير  پژوهش ،شود پيشنهاد مي پژوهشگرانبه 

آموزش هاي گوناگون  شيوه در اين مطالعه .نيكي فعالند نيز انجام شودآموزش الكترو
ها را  اين شيوه دشو پيشنهاد مي رو ؛ ازاينن بررسي شده استالكترونيكي از ديدگاه مدرسا

توانند با  يگرامي م پژوهشگراندر آخر  .ديران يا دانشجويان نيز بررسي شواز ديدگاه فراگ
مديريت "خان كه در كتاب . توجه به هشت بعد مدل آموزش الكترونيكي بدرل اچ

پرداختن به مبحث پداگوژي، به ساير  بر وي آمده است، افزون "الكترونيكي يادگيري
ارزيابي،  موارد مطرح در اين زمينه شامل ابعاد تكنولوژيكي، اخالقي، دانشگاهي، طراحي،

  .در شكوفايي اين نظام يادگيري، همكاري نمايند يز پرداخته،و پشتيباني ن مديريت
  

  منابع
مشاركتي در روندها و رويكردهاي يادگيري  .چه مهوش قره ، كاظميخندقي مقصود امين .1

المللي  كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بينپنجمين  .محيط آموزش الكترونيكي
  .1389 :تهران .يادگيري و آموزش الكترونيكي

شناسايي عوامل كليدي موفقيت نظام  .صمدي وحيد ،منتظر غالمعلي ،عباسبازرگان  .2
كنفرانس ملي و دومين كنفرانس پنجمين  .ايرانهاي  يادگيري الكترونيكي در دانشگاه

 .1389 :تهران .مللي يادگيري و آموزش الكترونيكيال بين

 .1386؛ چاپ اول .كبيرانتشارات امير: تهران .آموزش زبان در بستر مجازي. حقاني نادر .3

سيماي جمهوري اسالمي  و صدا :تهران .شناسي كيو روش. عليرضا فرد خوشگويان .4
  .1386 ؛مركز تحقيقات ،ايران

اشاعه نوآوري و پديده يادگيري . عباسسيد دوست غالمحسين، رضوي رحيمي .5
 .142-127 ):4(3 ؛1385مجله علوم تربيتي و روانشناسي  .يكيالكترون



 1391، پاييز 12 شماره ،4 دوره ،اطالعات فناوري مديريت 38  

: الكترونيكي سي نگرش استادان و دانشجويان به يادگيريبرر .ميرعلي سيدنقوي .6
پژوهش و  فصلنامه  .داراي آموزش الكترونيكي در ايران هاي پيمايشي در دانشگاه

 .176-157 :3؛ 1386 ريزي در آموزش عالي برنامه

منظور  ارائه چارچوبي به .سعيد قاضي طاهرهمير احمد، خراط محمود، كاردان .7
پنجمين  .ي از يادگير در نظام يادگيري الكترونيكي دانشگاهيو پشتيبانسازي  آماده

 :تهران. المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين
1389.  

يادگيري الكترونيكي در دهه هاي  موضوع كاوي پژوهش. غالمعلي باني فاطمه، منتظرقر .8
المللي يادگيري و  مين كنفرانس بينكنفرانس ملي و دوپنجمين  .ميالدي 2010تا  2001

 .1389 :تهران .آموزش الكترونيكي

 .98 ؛1389 .الكترونيكي دانشگاه تهرانهاي  مركز آموزشهاي  گزارشي از فعاليت .9

هاي  ويژگي .عطاران محمد محمدي ايرج، ايرواني هوشنگ، ي جعفر، ملكيعقوب .10
كي در آموزش عالي مطلوب دانشجويان و اعضائ هيأت علمي در يادگيري الكتروني

ريزي در آموزش   فصلنامه پژوهش و برنامه .مجازيهاي  ديدگاه دانشجويان دوره: ايران
 .159-173: 47 ؛1387 عالي

11. Amin Z. Q Methodology: A journey into the subjectivity of human 
mind. Singapore Med Journal 2000; 41(8): 410-414. 

12. Bonk C., Dennen V. Frame works for research, Design. Benchmarks, 
Training, and Pedagogy in Web-Based Distance Education. 2002; San 
Diego State University.  

13. Cahill R. What motivates faculty participation in eLearning: A Case 
Study of Complex Factors. 2008; Pro Quest LLC. 

14. Dublin Lance. The nine myths of eLearning implementation: Insuring 
the Real Return on Your eLearning Investment Industrial and 
Commercial Training 2004; 36(7): 291-294. 

15. Entonado Blázquez Florentino, Alonso Díaz  Laura. A training proposal 
for e-Learning teachers. Journal of Open, Distance and E-Learning. 
2006; www.eurodl.org. 



39  ... گوهاي ذهني اساتيد الكترونيكي دانشگاه تهران در نقششناسايي ال

16. Fadzil M., Abdol Latif L. Enhancing teaching and learning: development 
of a new e-Learning model at open university malaysia. In: 6th Pan-
Commonwealth Forum on Open Learning. 07 Apr 2011, Kochi, India. 

17. Fung Kai-Hung. Taiwan's officials' perceptions of fiscal 
decentralization: An analysis using Q methodology. Doctoral 
Dissertation, University of Pittsburgh; 2006. 

18. Hoy W. K., Miskel C. G. Educational administration (Theory, Research 
and Practice), 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. 

19. Hsieh Pei-Hsuan. Globally-perceived experiences of online instructors: 
A preliminary exploration. Journal of Computers & Education 2010; 54: 
27-36.  

20. Jeffares Stephen, Skelcher Chris. Democratic subjectivities in network 
governance: A Q methodology study of English and Dutch Public 
Managers 2009; Political Science Association Conference.  

21. Lentell H. The importance of the tutor. In A Tait, R Mills (eds.), 
Rethinking learner support in distance education; 2003. Routledge, 

London. 64-76. 
22. Liaw s. Consideration for developing constructivist web-based learning. 

International Journal of Instructional Media 2004; 31: 309-321.  

23. Murphy Karen L. et. Al. A constructivist model of mentoring, coaching, 
and facilitating online discussions. Distance Education 2005; 26(3): 341-
366. 

24. Pundak David, Herscovitz Orit, Shacham Miri, Wiser-Biton Rivka. 
Instructors' attitudes toward active learning. Journal of E-Learning and 
Learning Objects 2009; 5. 

25. Salmon Gilly. E-moderating: The Key to teaching and learning online. 
London, Kogan Page 2000; 455. 

26. Selden Sally Coleman, Brewer Gene A, Brudney Jeffrey L. Reconciling 
competing values in public administration: Understanding the 
administrative role concept. Administration & Society 1999; 31(2): 171-
204. 

27. Van Exel Job, Graaf Gjalt de. Q methodology: A sneak preview 2005; 
www.jobvanexel.nl. 



 1391، پاييز 12 شماره ،4 دوره ،اطالعات فناوري مديريت 40  

28. Volman M. A variety of roles for a new type of teacher educational 
technology and the teaching profession. Teaching and Teacher Education 
2005; 21(1): 15-31. 

29. Yuksel I. Instructor competencies for online courses. Procedia Social 
and Behavioral Sciences 2009; 1726–1729. 


