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 : دهیچک

های جامع مبتنی بر فناوری ها، در استقرار نظامهای دولتترین چالشهای توسعه منابع انسانی یکی از مهمبرنامه

اطالعات موجب بازآفرینی بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره  گونه که فناوری ارتباطات و همان  و ارتباطات و اطالعات است

ها نظیر بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، دولت الکترونیک و غیره شده است، رشد روزافزون  سازمان

و  فراهم نموده استهای جدید آموزش را  فناوری اطالعات همراه با تحوالت جدید در آموزش، فرصتی عالی برای ایجاد راه

در این مقاله به شناسایی . دهدهای یادگیری را تغییر میاز فناوری اطالعات و ارتباطات بدون شک محیطامروزه استفاده 

های شغلی مورد استفاده قرار می  گیری در آموزشعوامل حیاتی موفقیت سیستم آموزش مجازی کارکنان که در بهره

های اطالعاتی آغاز  مطالعه با بررسی ادبیات مربوط به عوامل حیاتی موفقیت برای سیستم. این  شده است  گیرند، پرداخته

این مقاله یک چارچوب  نمود وهای آموزش الکترونیک را بررسی  پس از آن عوامل حیاتی موفقیت در سیستم د وشومی

ثیرگذار هستند با أها تن در سازمانهای آموزش مجازی کارکناسازی سیستماولیه برای درک عواملی که در موفقیت پیاده

نفعان که  تواند به ذیاین مطالعه میکند؛ همچنین های اطالعاتی دلون و مکلین، معرفی میبهره گیری از مدل سیستم

کارگیری سیستم آموزش مجازی در سازمان خود کمک  هها است، در پذیرش و بها و کارکنان آنها، شرکتشامل سازمان
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Abstract: 

Human resource development programs are one of the most important challenges for governments 

in establishing comprehensive systems based on ICT, and just as ICT recreates many of the day-to-day work 

processes of organizations such as e-banking, e-commerce, e-mail, e-government. The increasing growth of 

information technology along with new developments in education, has provided a great opportunity to 

create new ways of education and today the use of information and communication technology will 

undoubtedly change the learning environment.This article identifies the critical success factors of the 

employee's virtual training system that are used in in-service training.This study begins with a review of the 

literature on critical success factors for information systems and then examines the critical success factors in 

e-learning systems, and this article introduces a basic framework for understanding the factors that affect the 

success of the implementation of employee virtual education systems in organizations using the Delon and 

McLean information systems model, also this study can help stakeholders, including organizations, 

companies and their employees, in accepting and using the virtual education system in their organization. 
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 مقدمه

  یفناور   یال یاست یایدرواقع دن  کمیو  ستیقرن ب  یایدن

 راتییدر اثر تغ  خیتار  یشتابندگ  یایاطالعات و دن نینو

و   ی، فرهنگی، اقتصادیعلم زیشتاب آم  یو فراوان

اطالعات، شتاب  یفناور   شیدایخواهد بود. پ یاسیس

  ییجهان در عصر اطالعات و دانا یبه دگرگون یشتر یب

 ینظام  یهاطیابتدا از مح دهیپد نیا هاگرچ ؛داده است

شد، امروزه   دهیکش  یآغاز و سپس به مراکز دانشگاه

قرار    ریجوامع را تحت تأث یگوناگون زندگ  یهاعرصه

 یبه دو دهه است که فناور  کینزد  نکیداده است. ا

 یهااطالعات در عرصه آموزش پا نهاده و نظام

 دهیکشرا به چالش   یآموزش یهاطیو مح یآموزش

  یاندک اریبس زانیبه م یفناور   نیاگرچه ا ؛است

ها و  گوناگون آموزش کارکنان در سازمان  یهاقسمت

 دهیها را به کار گرفته است، اکنون زمان آن رسشرکت

جهان در   یکشورها  گرید  یهم پا  زیاست که ما ن

تا   میکن  جادیا یاساس رییخود تغ یآموزش یهاستمیس

 یایو هم از مزا میعقب نمان نقافله شتابا  نیهم از ا

 .( heMarilarheM,  2004)  میمند شوعصر اطالعات بهره

 نیتر از مهم یکی یمنابع انسان  یتوسعه یهابرنامه 

 یجامع مبتن یهاها، در استقرار نظامدولت  یهاچالش

(  ilr,iral, 2011ارتباطات و اطالعات است. ) یبر فناور 

ارتباطات و اطالعات موجب  یگونه که فناور همان

ها روزمره سازمان یکار   یندهایاز فرآ یار یبس ینیبازآفر 

، پست کی، تجارت الکترونکیالکترون یبانکدار  رینظ

 یشده است، حوزه  رهیو غ کی، دولت الکترونکیالکترون

 دی، نوزین  کیآموزش الکترون ای کیالکترون یر یادگی

ظاهر دور از دسترس  به یهاشدن آرمان  ییبخش اجرا

 یفناور   شرفتیتا دو دهه قبل است. توسعه و پ

و   ساخته لاطالعات و ارتباطات بستر آموزش را متحو 

 دیو گسترش ابزار و امکانات جد شیدایموجب پ

شده است.آموزش   یمجاز   یدر فضا  یآموزش

و  یکیز یف  یهاتی( با رفع محدود ی) مجاز  یکیالکترون

، یاز منابع آموزش یبردار زمان بهره شی، افزایزمان

به آموزش و  یدسترس  بیبرد و ضر  زانیم  شیافزا

  یتحول و دگرگون بهآموزش منجر  یفیو ک یکم  یارتقا

  یازهاین  گرید  یاز سو ؛آموزش شده است یدر نحوه

 یبرفناور  یجوامع دانش محور و مبتن یگسترده مهارت

نظام   یسنت  یهااده از روشاستف یاطالعات با ادامه

و با   زمینه نیدر هم  ؛ستین  ییقابل پاسخگو  یآموزش

، یآموزش نیدر نظام نو  یآموزش مجاز  تیتوجه به اهم

-یدر پ  یسع  رانیا یهاها و شرکتسازمان  از یار یبس

اند. مهم بوده  نیتحقق ا یاصول، برا یز یر و برنامه یز یر 

 کیآموزش الکترون رینظ  ییهاپروژه یکه اجرا  ییاز آنجا

جامع،   یدگاهیبه امکانات مربوط و د یابیدست  ازمندین

است،   یآموزش ستمینوع س  نیگوناگون ا  یهانهیدر زم

مهم   اریمورد بس  نیدر ا  یو آگاه عاتاطال  یآور جمع

  یایاز مزا یار ی( بس MrartarheM en ri,  2012است )

در زمان،    ییجومانند صرفه  کیآموزش الکترون یوهیش

به ترک   ازیکاهش تعداد سفرها به محل آموزش، عدم ن

  یدر ارائه  یآموزش، انعطاف زمان نیمحل کار در ح

از   یار یو بس یآموزش یبه فضاها ازیدروس، کاهش ن

 ها بودهخصوصاً مناسب کارکنان سازمان گریموارد د

ها از موسسات و سازمان یار یرو توجه بس نیاز ا است؛

آموزش کارکنان به  یکارآمد برا  یهاوهیشرا به عنوان  

اشتراک دانش به کمک   یخود جلب کرده است. از طرف

را  ی، ثروت جامعتواندیاطالعات و ارتباطات م یفناور 

 یاجتماع یهیدر قالب آموزش بهتر، سرما  هالتم  یبرا

 ,aکند   جادیرا ا یزندگ تیفیک  شتریو بهبود ب

2008)neerN). 

شده،   دهینام  شرفتیسرعت و پ  یایامروز که دن یایدن  

است که افراد با صرف  ییهااز روش یر یگبهره ازمندین

داشته باشند و    یزمان کمتر به آموزش دسترس

و نفوذ امکانات از راه دور به  یگسترش آموزش مجاز 

 نیروش نو قیآموزش از طر  یعمق جوامع با هدف ارائه

  به تواندیکه م  ستا یانبر یم  یرهایاز جمله مس

با توجه به  (. 2008art en ra,)  ابدیدست   یمقاصد بزرگ

و ورود به عصر اطالعات که در آن،   یجهان ریتحوالت اخ

کند، ما را با یم  جادیارزش افزوده را ا نیدانش باالتر 

-مواجه ساخته است که تنها با بهره  یچالش اساس
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آمد  ئقتوان بر آن فایم  یکیاز آموزش الکترون یر یگ

(2005 ,aera  , rth reaLE) . 

از   یشده است؛ برخ  انیب یار یبس فیآموزش تعار  یبرا

ی  هیکل»دانند از یمتخصصان آموزش را عبارت م

 یسطح دانش و آگاه  یکه در جهت ارتقا  ییهاکوشش

 جادیا نیو همچن یو شغل یو حرفه ا یفن  یها، مهارت

و  دیآیسازمان به عمل م  کیرفتار مطلوب در کارکنان 

شغل خود    یهاتیمسئول  رشین را آماده انجام و پذآنا

 یشناسروان»در کتاب خود با عنوان   فی. سندنکیم

  شیاز پ ریتدب ای تیآموزش را هرگونه فعال، «یپرورش

در    یر یادگی جادیکه هدف آن ا  یاشده  یز یطرح ر 

به   آموزشو در واقع  دنکیم  فی، تعر است رانیفراگ

دانش، نگرش و تعامل با همکاران است   رییمفهوم تغ

(1988,ariltZ )  آموزش کوشش در جهت و از طرفی

کسب   یافراد است که فرد را برا یهایآگاه رییتغ

عادات و  رییو در جهت تغ ختهیتازه برانگ یها  یآگاه

ها را و سرنوشت انسان یرفتارها پرورانده و جهت فکر 

و به   یر یادگیبر  یمبتن  یاآموزش تجربه .کندیعوض م

را قادر   ودر فرد، تا ا  دارینسبتاً پا  راتییتغ جادیمنظور ا

ها  مهارت  ریی، تغهایی، توانایبه انجام کار و بهبود بخش

آموزش  نیبنابرا سازد؛ یدانش، نگرش و رفتار اجتماع

دانش، نگرش و تعامل با همکاران   رییبه مفهوم تغ

 ( . rrhrn, 2010 است ) 

که   یمتعدد  یندهایز تمام فراعبارت است ا آموزش

متناسب با    یهاتیتا صالح ؛دکننیم  جادیاآن را افراد 

کسب شود )   ندهیکارکنان در حال و آ  یهاشغل

 ele,2007 ی، گاتر آموزش را نوعنهیزم نی( و در هم  

آن  یکند که هدف اصل  یم  فیدار تعر کوشش نظام

و  قیآرزوها، عال  ردنعبارت است از هماهنگ و همسو ک

و اهداف سازمان در قالب   ازهایآ افراد با ن یازهاین

 نیبتوان ا دیرود شایکه از افراد انتظار م  ییکارها

دانست؛ او آموزش   نیگلدشتا  فیرا مشابه تعر  فیتعر 

  ای میها، قواعد، مفاهمند مهارتدادن نظام  ادیرا 

در   ملکردبه بهبود ع تیداند که در نهایم  ییهانگرش

آموزش در   یطور کلبه وشود یمنجر مکار    طیمح  کی

  یهاها به منظور بهبود و کسب مهارتداخل سازمان

  یرهایحرکت در مس ی، آماده شدن برادیجد یشغل

 ورود یبه کار م یاحرفه یازهایمناسب و رفع ن  یشغل

 کیدر   یعمل نیتمر  ای ی، کارورز یتنها مفهوم کارآموز 

 یقدر هبلکه دامنه آن ب ؛ردیگیرا در بر نم خاصی ینهیزم

  ایحرفه و  کی یر یشود که از فراگیو گسترده م عیوس

کامل بر علوم و    یفن ساده شروع شده و به احاطه

  یرفتار و برخوردها ی، چگونگدهیچیپ اریفنون بس

 ی، اجتماعی، اقتصادیمناسب در مقابل مسائل انسان

 .( 2013hitMnraI, شود )یم  یمنته  یو فرهنگ

بشر رخ داده  یکه در زندگ  ییهایو دگرگون تحوالت

  ستین  یشک  و است یر یادگیآموزش و  لیدلاست، به

-فراتر از چشم  ی، بسیدر رشد آدم  یر یادگی تیکه اهم

  یآدم یزندگ طیاوست. چون مح یهاشهیانداز اند

غلبه بر  یانسان برا و است رییهمواره در معرض تغ

در   یر یادگی و ردیبگ ادیها ناچار است دگرگوني  نیا

است که در   یاگسترده  اریمفهوم بس  ی، داراقتیحق

، حل مسئله، کاربرد  ون  یهاچون نگرش ییهاقالب

 دیآیبه وجود م رهیمعلومات در استدالل، تفکر و غ

(iraeel, 2015 . ) 

به   یپرسود یگذار هیسرمای نیز،  انسان یرویآموزش ن 

و گسترش  ییرود که بازده آن در شکوفایشمار م

 یفرهنگ عموم  یدر اعتال   نیسازمان و همچن  ینهیبه

و ضرورت  تیاهم وکند یم  فایرا ا یجامعه نقش مؤثر 

 یفرد  چیبزرگساالن بر ه یبازآموز  ژهیوآموزش و به

از  ختهیآم آموزش( riatiaM, 2015 ) ستین  دهیپوش

هر سازمان است و از آنجا    یکار   یاصول مهم در زندگ

واژه، پرورش و رشد و مهارت و  نیبعد ا نیکه مهم تر 

و  یز یر  هیبدان جهت پا ،است یکار   یتخصص ها

-هنقش ب  یامروز  یهااستمرار روند آموزش در سازمان

بودن  شرویعمل کردن و در واقع پ یدر تخصص  ییسزا

امر  کیدر واقع، آموزش کارکنان   ؛ها داردآن در سازمان

طور مستمر به  هب دیاست که با ریناپذو اجتناب یاتیح

بتوانند سودمند واقع   تیر یمد  یندهایفرا  ریهمراه سا

  یو منطق یاصول یاز راه ها یکیدر واقع   و شوند

-هکارکنان در سازمان است و باعث ب  یهاتالش تیهدا

 لیقدرت تخ  یبه کارانداز  ،نهفته  یاستعدادها یر یکارگ

الزم در   یفکر   یر یپذوجود آمدن حس انعطافهو ب

 .(rrhrn, 2010 ) کارکنان خواهد شد

طور تر باشد، بهنهیو به دتریآموزش هر چه مف 

 لیاز قب ییهاهدف  یرا به سو ینیجامعه مع یعیوس
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 نیهم؛  کندیم  تیو اصالح هدا رییتوسعه، مهارت، تغ

سازمان در   کیشود که کارکنان یباعث م راتییتغ

. ندنکعمل   یتر به صورت موفق فشانیانجام وظا

شود یدر توسعه محسوب م  یدیعامل کل کیآموزش 

  شیافزا یاقدامات برا نیتر از مهم یکیتوان آن را یو م

 نیهمچن  ؛(irlieu ,2003) سازمان دانست  یکارآمد

ها نشان داده است که آموزش، به حفظ تداوم و یبررس

سه ساله در    یبررس کی و شودیسازمان منجر م  یبقا

 یهادرصد شرکت  17داده است که سنگاپور نشان  

 نیاند که از اکشور ورشکست شده  نیا یو صنعت یتجار 

  یاند که برابوده ییهاشرکتدرصد    1کمتر از ،  تعداد

 2012, اند )برگزار کرده یآموزش یهاکارکنانشان دوره

crRR ) 

و تحول   رییاست که در تغ یمیاطالعات پارادا یفناور   

 نیا و داشته و دارد  یدار یو پا یدر آموزش نقش اساس

-به یانجام امور آموزش یهاروش نییتع یبرا میپارادا

  .رودیرونده به کار م شیتکرار شونده و پ یاوهیش

علم   کیعنوان اطالعات را به یمانوئل کاستلز تکنولوژ 

 لیدلبه کیتحول تکنولوژ  یروند کنونو  کند  یم  یمعرف

 یصه هاعر  نیفصل مشترک ب  جادیاش در اییتوانا

که در آن   تالیجیزبان مشترک د قیاز طر  یتکنولوژ 

-ی، پردازش و منتقل میابی، باز رهی، ذخدیاطالعات، تول

 .(a, 2008)neerN ابدییشود، با شتاب فراوان گسترش م

 انقالب کیاطالعات  یمانوئل کاستلز فناور   ریبه تعب

)  یانسان تیفعال  یقلمروها  یاست که در همه

عنوان (، نه بهیو اجتماع ی، آموزش ی، فرهنگیاقتصاد

که   یبلکه به مثابه تاروپود یرونیب رگذاریمنبع تأث  کی

رسوخ کرده  ،شده است  دهیدر آن تن  یتیفعال  نیچن

  .( Rraneii, 1996است )

، در نقش  نینو  کردیرو کیاطالعات به عنوان  یفناور 

، تنوع سیتدر  تیفی، بهبود کیمکمل نظام آموزش

، فراهم ساختن آموزش  سیتدر  یهاوهیبه ش دنیبخش

مستمر و خودکار، کوتاه نمودن زمان آموزش، کوتاه  

، یفرد  ی، توجه به استعدادهایلیتحص یکردن دوره

با مشکالت آموزش  هکردن آموزش و مقابل  یانفراد

  .(iraeel, 2015کند )یعمل م یجمع

منبع    نیتر و مهم نیتر ی، اصلیانسان هیسرمااز طرفی  

  دیکار امروز با  یروین  و است یاقتصاد یگذار هیسرما

از اطالعات در مدت  یعیقادر به پردازش حجم وس

و  اتیح یتر شدن دورهبا کوتاه شد وبا یزمان کوتاه

  یهامحصول، اطالعات و آموزش  دیتول یهاچرخه

، گرید  یواز س ؛شوندیبه سرعت منسوخ م یقبل

موزش آ رانی، مددیمحصوالت جد  دیسرعت تول  شیافزا

و مؤثر دانش و مهارت به   عیبه انتقال سر  ریرا ناگز 

، یلحظه ا داتیکند. در عصر تولیکارکنان خود م

  تیکسب موفق  یبرا یعنصر اساس یفور   یهاآموزش

 شیبا افزا .(rrhrn, 2010 شوند)یها محسوب مسازمان

  یهامهارت  نیشکاف رو به رشد ب  جادیو ا یکار ینرخ ب

  یجوودر جست  صانهیحر  هاکاره شرکت  یروهاین

که    یسساتؤکار متخصص و کاردان هستند. م  یروین

-یم  شیکارکنان خود پ  یآموزش مداوم را برا استیس

کنند که    یخود حفظ م یرا برا یشتر ی، کارکنان برندیگ

  یروهایعنوان نتوانند بهیکارکنان م  نیهم  ندهیدر آ

 کاردان و متخصص، به شرکت سود برسانند

(hMiilarheM ,2015)در   یحفظ بقا یراها بو سازمان

کارکنان خود با   عی، اقدام به آموزش سر یبازار رقابت

 اند، مؤثر و ارزان کردهشرفتهیپ یهایاستفاده از فناور 

 نیرا ب یتر دهیچیپ یهارقابت یجهان نیاقتصاد نو و

و  لیاز تحص یکه سطح باالتر   دکنیافراد مطرح م

-اطالعات و مهارت لیتحل، یاانهیبافرهنگ را ییآشنا

در حال و   (iaaMrhl ، ,2016)طلبدیرا م یبیترک یها

کار و اقتصاد    یروین  یآموزش تیوضع نیحاضر، ب

که   ینحووجود دارد، به یادیبر دانش فاصله ز  یمبتن

  دانشاز   ینییکار در سطح پا  یرویدرصد ن  40از  شیب

-نیب یهارقابت یماندن در صحنه  یباق و هستند

 یهاها و روشکامل در برنامه  یبازنگر  ازمندین  یالملل

طور  به وکار است   یروین  یساز مرتبط با آماده  یآموزش

  یدوباره طراح  یو کار  یآموزش یهاطیمح  دیبا یکل
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 یدر جامعه  فهیانجام وظ یشوند تا افراد را برا

  .(  M, 2004intltآماده کنند )  یاطالعات

کارکنان    یو نگهدار  حفظ یمناسب برا  یاز راهکارها یکی

مناسب و   یآموزشی هابرنامه یها، ارائهدر سازمان

 ریتأث ییهابرنامه نیچن یبه آنان است و اجرا تیفیباک

تعهد کارکنان به سازمان و  شیافزا در  یمهم  اریبس

 دانش و مهارت موجود  رهیرفتن ذخ لیاز تحل یر یجلوگ

از   یار یاکنون در بس یتیوضع نیسازمان را دارد. چن  در

  یاز سو ؛است مشاهده قابل  زین  رانیا یهاسازمان

 یفناور " یر یکارگاز عوامل مؤثر بر به یکی گر،ید

  یشناختروان یهایژگیو (،فاوا) ای "عات و ارتباطاتال اط

 ،یشناختروان یهایژگیو انیکارکنان است. از م  یفرد

قرار گرفته   یبررس مورد  قیتحق نیدر ا  ی" خودکارآمد"

 .است

شناس مشهور،  روانخود کارآمدی از نظر آلبرت بندورا 

-ای فرد یا تواناییهمشتق شده که به باورها و قضاوت

ها اشاره دارد.  های خود در انجام وظایف و مسئولیت

جانبه  شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی سه  ینظریه

رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین 

عوامل شناختی،  )ت محیطی و عوامل فردی رفتار، اثرا

که به ادراک فرد برای توصیف    (عاطفی و بیولوژیک

کند. بر شناختی اشاره دارد، تأکید میکارکردهای روان

جانبه  اساس این نظریه، افراد در یک نظام علیت سه

،  "خودکارآمدی"گذارند. بر انگیزش و رفتار خود اثر می

هایشان در انجام یک ییتوانا یقضاوت افراد درباره

 eavlt ) وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص است

 &nMit, 1999.) 

رفتارهای انسان با سازو  سیاری از از نظر بندورا ب

شود و در  کارهای نفوذ خود، برانگیخته و کنترل می

تر و  کدام مهممیان مکانیسم های نفوذ بر خود، هیچ

به توانایی خود در فراگیرتر از باورها یا قضاوت فرد 

های شخصی و شغلی خود  انجام وظایف و مسئولیت

 (.rrthrar, 1997نیست )

بندورا معتقد است "خودکارآمدی" به اطمینان افراد از 

که توانایی انجام دادن برخی رفتارها را دارند، اشاره  این

توان گفت پیامد را نباید با دستاورد  پس میدارد و 

یعنی تنها هدف   ؛تباه کردآمیز یک عمل اش موفقیت

کسب پیامد نیست، چون پیامد، پیامدهای رفتار است 

معتقد است که در میان   "بندورا"نه تکمیل خود عمل. 

کدام از  ابعاد مختلف شناخت از خود، شاید هیچ

مؤثر نیست.   "خودکارآمدی" یاندازه مفاهیم به

بینی   کننده و پیش تعیین"خودکارآمدی"باورهای 

سطح قوی عملکرد هستند. بر پایه این    هایکننده

بحث کرده است که باورهای خودکارآمدی   دالیل بندورا

 خودکارآمدی در زندگی افراد نقش کلیدی دارد. فرد دارای

انگیز برای کسب  زیادی روی تکالیف چالش باال تالش

که افراد با درحالی  ؛موفقیت انجام خواهد داد

  و یا نیستوجه  ت ششان قابلال خودکارآمدی ضعیف، ت

بعد از شروع هر عملی دست از تالش خواهد کشید؛ 

ای باالتر و با  بنابراین شخص خودکارامد، قوی با انگیزه

فشار بیشتر با مشکالت روبه رو شده و کارایی 

 (.rrtMnlra , 2013بیسشتری از خود نشان می دهد )

خودکارآمدی کارکنان بر کاربرد "فاوا" در یک سازمان و  

یت بر عملکرد شغلی تاثیرگذا است. در واقع در نها

-عملکرد شغلی نقش بسیار پررنگ در میان نظریه

پردازان و اندیشمندان محیط کار دارد؛ چراکه عملکرد  

شغلی کارکنان دارای نقش اساسی و حیاتی براتی  

ها  ها به اهداف خود و از نظر سازمانیابی سازماندست

 (. irnnrLihr, 2013نیز دارای اهمیت زیادی است )

یق، تحق نیا یمسئله  نیتر چه شد مهمبا توجه به آن

-یادگیری سازمانی در سازمان یارائه مدلی برای توسعه

ثر از فناوری ؤبراستفاده م کیدأهای آموزشی بات

 ، است.اطالعات و ارتباطات و خودکارآمدی کارکنان

 

 روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش فوق توصیفی از نوع  

های سایر پژوهشگران ای و بررسی پژوهشکتابخانه

در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و  بود که  

  ؛له و موضوع تحقیق را مطالعه کندئسوابق مس

ای استفاده کند و نتایج  ، باید از روش کتابخانه درنتیجه

و    ، جدول مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش

بندی و بهره درپایان به طبقهفرم ثبت و نگهداری و  

نخستین گام در مهارت تحقیق  و   ها اقدام  برداری از آن

استفاده از کتابخانه  ی، آشنایی با نحوه ای کتابخانه

-، نحوه  های کتابداری یعنی محققان باید از روش ؛ است

  یدان و ثبت مشخصات منابع، نحوهاستفاده از برگهی
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 به عبارت دیگر،؛ یابندوجو و سفارش کتاب آگاهی  جست

ای مطالعاتی است که   منظور از مطالعات کتابخانه

موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق 

ای دور یا   و غالباً مربوط به گذشته است قرار نداشته

 گردد. نزدیک می

 

 های تحقیق یافته

 فرآیند آموزش

های  ریزی فعالیتفرآیند اصلی آموزش در برنامه  

اساسی برآورد   یگوناگون آموزشی شامل سه مرحله

نیازهای آموزشی، تدوین و اجرا و سرانجام ارزشیابی 

برنامه آموزشی است. هدف مرحله برآورد، گرداوری 

اطالعات به منظور اتخاذ تصمیم در مورد ضرورت 

آموزش است. اگر به یاری اطالعات گردآوری شده به این  

رت دارد موضوعی که نتیجه رسیدیم که آموزش، ضرو

کند تشخیص و تعیین موارد سه گانه  اهمیت پیدا می

های کاری سازمان، ها یا زمینهشامل: شناسایی بخش

ها و  ها، تواناییبررسی انواع آموزش مورد نیاز و آگاهی

شود. این اطالعات را با های مورد نیاز آموزش میمهارت

نی، تحلیل  گانه یعنی تحلیل سازماهای سهانجام تحلیل

کنیم. پس شغل و سرانجام تحلیل شخص، گردآوری می

توان اهداف برنامه از گردآوری و تکمیل اطالعات می

,  2011آموزشی را استخراج و تعیین و تدوین کرد ) 

Yitteiiu ).  یهدف مرحله تدوین و اجرای برنامه 

آموزشی، طراحی محیط آموزشی مناسب جهت نیل به  

های  ر این مرحله باید ویژگیمقاصد آموزش است. د

آموزشی، مورد بررسی قرار   یکنندگان در دورهشرکت

گیرد، اصول آموزشی که باید در موقعیت ویژه آموزشی 

  ،کار برده شوندهکنندگان مورد نظر ببرای شرکت

مشخص گردند، مواد و محتوای برنامه آموزشی و فنون 

آید.  آموزش، تعیین شوند و آموزش به مرحله اجرا در 

ارزشیابی ، بررسی این مطلب است که آیا  یهدف مرحله

اجرای برنامه آموزشی در نیل به اهداف مورد نظر، مؤثر 

بوده است. ارزشیابی مستلزم شناخت و تعیین ضوابط 

کنندگان  های شرکتهای واکنشویژه از جمله بررسی

آموزشی فرا   یچه در برنامهنسبت به آموزش، برآورد آن

 ید، معیارهای رفتار آنان پس از طی دورهانگرفته

های نتایج سازمانی نظیر تغییرات در  آموزشی و شاخص

ارزیابی، مستلزم گزینش  ی. مرحلهاستوری نرخ بهره

یک طرح ارزیابی تجربی به منظور برآورد کارایی آموزش 

که است. گزینش ضوابط و طراحی، هر دو پیش از آن

باید انجام گیرد تا امکان به اجرا درآید  آموزش عمالً 

  .( eitMnraI,  2013ارزیابی درست آموزش را فراهم آورد ) 

 های الزم جهت کارایی آموزشویژگی

  یکه آموزش به صورت ابزاری برای ارتقابرای آن 

وری و کارایی سازمان درآید باید شامل کارایی، بهره

-هایی مانند برخوردار باشند که در ذیل به عمدهویژگی

صورت یک فرایند  ه. ب1شود : ها اشاره میترین آن

ها، . در کل سیستم2نگریسته و سازماندهی شود . 

های سازمان به عنوان جزء الیتجزای  ها و برنامهروش

.  4. هدفمند باشد .3فعالیت سازمانی ادغام گردد. 

.  6، مرتبط و دارای توالی منطقی باشد .  ۵جامع باشد ، 

مبتنی بر تشخیص نیازها و بازخورها . 7مستمر باشد . 

، مورد ارزیابی قرار گیرد  ۹. با انگیزه، توام باشد . ۸باشد . 

. بازخوردهای آن در تدوین و اصالح  11. پیگیری شود . 10.

 برنامه ها مورد توجه قرار گیرد. 

 فناوری اطالعات و آموزش

فناوری اطالعات پارادایمی است که در تغییر و   

وزش نقش اساسی و پایداری داشته و دارد. تحول در آم

های انجام امور آموزشی این پارادایم برای تعیین روش

رود.  ای تکرار شونده و پیش رونده به کار میشیوهبه

مانوئل کاستلز تکنولوژی اطالعات را به عنوان یک علم  

کند. روند کنونی تحول تکنولوژیک به دلیل معرفی می

های فصل مشترک بین عرصهاش در ایجاد  توانایی

تکنولوژی از طریق زبان مشترک دیجیتال که در آن 

-اطالعات، تولید، ذخیره، بازیابی، پردازش و منتقل می

یابد. به تعبیر مانوئل  شود، با شتاب فراوان گسترش می

کاستلز فناوری اطالعات یک انقالب است که در همه  

،  قلمروهای فعالیت انسانی ) اقتصادی ، فرهنگی

آموزشی و اجتماعی ( ، نه به عنوان یک منبع تأثیرگذار 

بیرونی بلکه به مثابه تاروپودی که چنین فعالیتی در آن 

تنیده شده است رسوخ کرده است . اهمیت فناوری 
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اطالعات در این انقالب به اندازه همان اهمیتی است که  

از ماشین  -منابع جدید انرژی در انقالبهای صنعتی پیاپی 

  -ر تا برق ، سوختهای فسیلی و حتی نیروی هسته ای بخا

داشت ؛ زیرا تولید و توزیع انرژی عامل اصلی و زیر بنایی  

 (   Rraneii,  1996جامعه صنعتی بود )

اعضای خانواده فناوری اطالعات عبارت اند از : رایانه  

های بزرگ ، ریز رایانه ها ، لوح های فشرده ، تلفن های 

اپگرهای لیزری و رنگی ، تلفنهای همراه بیسیم ، مودم ، چ

، تصاویر متحرک و رایانه ای ) پویانمایی ( ، شبیه سازی 

رایانه ای ، منابع کمک آموزشی رایانه ای ، نشر 

الکترونیکی ، دوربین دیجیتالی ، آموزش از راه دور ، دی 

وی دی ، نمابر ، فیبر نوری ، رادیو ضبط و تلویزیون  

نظام اطالعات جغرافیایی ، دیجیتالی ، دیسکت ،  

بزرگراههای اطالعاتی ، شبکه های رایانه ای ) محلی و 

جهانی ( ، فرا رسانه ایها ، فرا متنها ، اینترنت ، جاوا ، لوح  

فشرده لیزری ، چند رسانه ای ها ، نرم افزارها ، شبکه ، ابر 

رایانه ها ، تلفن ویدیوی ، واقعیتهای مجازی ، شبکههای  

، وب و مانند آنها . همان گونه که در   گسترده جهانی

تعاریف فوق شاهد هستیم منظور از فناوری در اینجا  

هرگونه فرایند و روش و ابزاری است که به تولید ، انتشار 

و انتقال بهتر و مطلوب تر اطالعات مدد رساند . ) 

Nr eal, 2013 . ) 

عنوان یک رویکرد نوین، در نقش  فناوری اطالعات به

ظام آموزشی، بهبود کیفیت تدریس، تنوع مکمل ن

های تدریس، فراهم ساختن آموزش  بخشیدن به شیوه

مستمر و خودکار، کوتاه نمودن زمان آموزش، کوتاه  

تحصیلی، توجه به استعدادهای فردی،  یکردن دوره

انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکالت آموزش 

 .(. iraeel, 2013کند ) جمعی عمل می

اطالعات شاخص قدرت است؛ برخالف گذشته   امروزه

که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی 

)سرمایه، ماشین آالت، مواد اولیه و نیروی انسانی( 

چه کشوری را در سطح اول، دو یا  استوار بود، امروزه آن

  یگیرد، آغاز هزارهسوم جهان قرار می دهد و یا به کار می

ت و یکم، تبلور حقیقی حضور  سوم و شروع قرن بیس

کشورهای پیشرفته اطالعاتی است. امروزه با در اختیار  

داشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، 

امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش 

از پیش میسر گردیده است. افراد در هر کجا که باشد  

-ز خود را در هر زمینهتوانند آخرین اطالعات مورد نیامی

شک بیشترین تأثیر پدید آمدن  اما بی ؛ای دریافت کنند

های آموزشی های اطالعاتی و ارتباطی بر محیطفناوری

(، نیاز روزافزون مردم به  hitnraea, 2016بوده است ) 

ضرورت حفظ ارتباط میان آموزش و کار، کمبود   ،آموزش

آموزشگران متخصص ، بودجه زیادی که صرف آموزش  

های جدید مقرون به صرفه و با  شود؛ وجود نظاممی

 یهای اقتصادی گسترهکیفیت را که عالوه بر جنبه

طور همزمان وسیعی را تحت پوشش داشته باشد و به

زش قرار دهد را  زیادی از فراگیران را تحت آمو یعده

ضرورت می بخشد . فناوری اطالعات عالوه بر 

پاسخگویی به نیازهای یادشده، به فراگیران این امکان را  

های مناسب به یادگیری بپردازند. در دهد تا در زمانمی

کارگیری فناوری اطالعات و بسیاری از کشورها به

ارتباطات در نظام آموزشی به منظور ارتقای کیفیت 

یادگیری مورد توجه خاصی قرار   -ای یاددهی هروش

گرفته است. فناوری اطالعات و ارتباطات چارچوب و یا  

آورد که از این طریق کیفیت ساختاری را به وجود می

توانند با استفاده از این  آموزش ارتقا یافته، فراگیران می

 یفناوری به منابع یادگیری وسیعی دست یابند، انگیزه

های مختلف ا افزایش دهند و شکلیادگیری خود ر 

 .(iatrel, 2008یادگیری را مورد استفاده قرار دهند

اشاره شد، پیشرفت فناوری  طور که قبالً همان

اطالعات و فروریختن سد مبادالت تجاری موجب  

سهولت تجارت در سراسر جهان شده است. با برداشته  

شود، تجارت در شدن مرزها رقابت جهانی تشدید می

های زمانی  های بیشتری را در موقعیتحاضر مکانعصر 

-مختلف در اختیار دارد و کارکنان بیشتری را با فرهنگ

های مختلف و سطوح علمی متفاوت به خدمت می  

گیرد؛ بنابراین، الزم است که اطالعات بیشتری برای 

-ها در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. اکنون سازمانرقابت

رتر با نوآوری بیشتر برای آموزش  های مؤثها در پی راه

به   ؛نیروی کار خود در نقاط جغرافیایی مختلف هستند

طور کلی دالیل ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی  

شامل دائمی شدن فرایند آموزش و امکان افزایش  

های مجازی است که در ادامه توضیح داده شده کالس

 است . 

نوین،  دائمی شدن فرایند آموزش: در اقتصاد  

-ها باید نیروی کار خود را به روز نگه دارند و بهسازمان

یابی به این هدف، در پی روشی هستند که  منظور دست
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به کمک آن، انگیزه و نوآوری کارکنان خود را در آموزش  

، اینترنت در امر زمینهدائمی افزایش دهند. در همین 

آموزش نقش مهمی یافته است. اینترنت که با ظهور 

ت الکترونیکی و باز شدن مرزهای تجاری بیش از تجار 

پیش مورد توجه قرار گرفت، اکنون در حال شکستن  

مرزهای جغرافیایی در امر آموزش است. امکان برگزاری 

های آموزشی  آزمون از جمله مواردی است که در دوره

تواند از طریق اینترنت انجام شود. افزایش تعداد می

های اخیر، نشانگر  نت در سالاستفاده کنندگان از اینتر 

فزونی رشد استفاده از اینترنت است. تعداد زیادی از  

ها بخشهایی از فعالیتهای آموزشی شان را به شرکت

های دیگر واگذار  ای خارجی یا شرکتواحدهای مشاوره

های آموزشی و کنند تا از این راه، بخشی از هزینهمی

شاراتی نیز به  های انتاداری خود را کاهش دهند. شرکت

ها و مشارکت با فروشندگان  سوی همبستگی بین روش

روند. پذیرش استانداردهای فناوری آموزشی پیش می

های جدید جامع و کامل ضروری است. با فناوری

های آموزش الکترونیکی حلاستاندارد شده و ظهور راه

های آنالین بر آموزش یزودی شاهد عرضهتعاملی، به

 (  mitMnraI, 2013هیم بود . ) روی شبکه خوا

دهندگان  ای نه چندان دور، توسعهدر گذشته

محتویات درسی، برای تولید دو ساعت برنامه آموزشی به 

ولی امروزه با افزایش  ؛حدود شش ماه وقت نیاز داشتند

های رقابت و ظهور آموزش الکترونیکی، دیگر شرکت

ای آموزشی نه تنها شش ماه، بلکه شش هفته هم بر 

یک واحد درسی فرصت نخواهند داشت. در   یتوسعه

صنایع نرم افزار و آیتی، چرخه تحقیق و توسعه شتاب 

مشابهی    یزیادی پیداکرده است و به موازات آن، توسعه

,  2009برای آموزش الکترونیکی نیز پیش بینی می شود  ) 

 rLMiiiI ).  

های های مجازی: یکی از ویژگیامکان افزایش کالس

رویکرد به آموزش الکترونیکی، توجه به نیازهای جامعه 

است. در این رویکرد برگزاری کالس برای ارائه بر روی  

شود. در مدل آموزشی جدید شبکه آنالین ممکن می

های واقعی، از عالوه بر دسترسی به تمامی موارد کالس

شود. با توجه به  دیگری نیز استفاده می  یامکانات عمده

کارگیری آموزش هن شده در مورد ضرورت بمطالب عنوا

های آموزش  رسد که سامانهالکترونیکی، به نظر می

سنتی برای حفظ بقا در امر آموزش، به جز افزودن حرف 

به نحوه آموزش خود و همگامی با سامانه های آموزش 

, 2013الکترونیکی راه دیگری نخواهند داشت ) 

eitMnraI.) 

 الکترونیکی به آموزشمقایسه رویکردهای سنتی و 

ویژه اخیر به یتحوالت صورت گرفته در چند دهه

های اطالعات و ارتباطات سبب شده فناوری  یتوسعه

است که فناوری نوین تدریس از رویکردی متفاوت و 

توسعه یافته نسبت به فناوری سنتی تدریس برخوردار  

های سنتی و های آموزشتفاوت  rntlta (2004 ،) شود. 

رونیکی از جوانب مختلفی بررسی کرده است. در الکت

های میان رویکردهای سنتی و تفاوت 1 یجدول شماره

 YraMnrtlالکترونیکی به آموزش درج شده است ) 

Mearartl, 2006  ) 

 : رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش1ی جدول شماره

 الکترونیکی سنتی رویکرد

 گارگروهی رقابت تأکید بر

مدیریت و تولید دانش و  حفظ مطالب ی فراگیروظیفه

 حل مسئله

ی مدرس با  رابطه

 فراگیر

 جامعه فراگیران عالم و جاهل

استاندارد و از پیش  فرآیند آموزش

 مشخص شده

 پذبرانعطاف

 سراسر شبکه محدود به کالس محیط آموزش

 هر زمان که اراده کنید ی زمانیمحدود به بازه زمان آموزش

یادگیرنده در دو نظام آموزش سنتی و الکترونیکی: 

بررسی نقش یادگیرنده در دو نظام آموزش سنتی و 

های میان این دو نوع  جدید ما را در فهم بهتر تفاوت

 2 یدر جدول شماره  .رساندنظام آموزشی یاری می

بیان شده  Itir h (2005)تفاوت میان این دو امر ازنظر 

 .است

 (13۹3یادگیرنده در دو نظام سنتی و الکترونیکی )نیری، : 2جدول 

 فراگیردر نظام آموزش سنتی فراگیردر نظام آموزش الکترونیکی

فراگیر با روش نیمه حضوری و غیر 

 حضوری می آموزد

یادگیری از روی عادت، اجبار یا انگیزه  

 شود.ضعیف انجام می

خودگردانی در یادگیری و خودنظارتی 

 وجود دارد.

نوعی اجبار با نظارت در یادگیری وجود  

 دارد.

فراگیر از انعطاف موجود در نظان 

 آموزشی برخوردار است.

با محدودیت مکانی و زمانی مواجه 

 است.

فراگیر نیاز به خود مدیریتی، خود  

 نظارتی و خود کنترلی دارد.

امر برنامه ریزی و هدایت بر عهده  

 دیگران است.
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 فرایند یادگیری استاد محور است. محور است.فرآیند یادگیری پژوهش 

فراگیر با اعتماد به نفس خود پژوهی و 

 یادگیری مستقل را می آموزد.

فراگیر بر آموزه های مدرس و 

 محفوظات از محتوای درس تکیه دارد.

فراگیر ابزارهای متنوع و نوین آموزشی را 

 برای آموختن به کار می برد.

خاصی برای فراگیر معموال به روش 

 آموختن تکیه می کند.

 فراگیران با یکدیگر مقایسه می شوند. نظام خود ارزشیابی وجود دارد.

 

 آموزش مجازی کارکنان

منظور از آموزش مجازی کارکنان، آموزش افراد با   

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است. یک  

کند  سیستم آموزش مجازی محیطی مجازی فراهم می

اگیر بدون نیاز به حضور یاددهنده بتواند مطالب را  تا فر 

فراگیرد. آموزش الکترونیکی نوع جدیدی از آموزش است  

-های برنامهکه در آن نیازی به حضور فراگیران در کالس

ریزی شده نیست . در واقع یک محیط آموزشی مجازی  

های آموزشی به نحوی طراحی  در شبکه است و موضوع

را به بهترین روش راهنمایی کنند چرا   اند که کارکنانشده

های درس حضور نداشته و از ارتباط  ها در کالسکه آن

اند. هدف آموزش مجازی بهرهمستقیم استادان بی

های نیروی انسانی با به کارگیری  ارتقای دانش و مهارت

 Eiila rth,  2014روز و مقرون به صرفه است )ای بهبرنامه

iratlr )کنان شرکت وقت کافی برای حتی اگر کار  ؛

باز هم  های سنتی داشته باشند.حضور در کالس

باالیی   یهای زنده مبتنی بر کالس درس، هزینهآموزش

که کارکنان ها ایجاد خواهد کرد. ضمن اینبرای سازمان

باید همزمان با پیشرفت فناوری، اطالعات خود را به روز  

کار متخصص    کنند. با توجه به استقبال و کمبود نیروی

رسد در جامعه و عدم ظرفیت مراکز آموزشی، به نظر می

ثر در جهت پوشش  ؤتواند گامی مآموزش مجازی می

 ؛ها برداردهای شغلی شرکتنیازهای آموزشی و مهارت

تواند  عالوه بر این از آنجایی که آموزش الکترونیکی می

های کامپیوتری و فناوری اطالعات کارآموزان را مهارت

خدمت آمادگی  یشک فرد برای ادامهقا بخشد، بیارت

چرا که در تمام دنیا فناوری  ؛کندبیشتری پیدا می

ها و مشاغل  عنوان ابزاری در خدمت رشتهاطالعات به

ها و کمک به بهبود  درآمده و عالوه بر گاهش هزینه

  ؛مشاغل سنتی، مشاغل جدیدی را نیز تعریف کرده است

الکترونیکی  یشیوهبنابراین باید گفت آموزش کارکنان به

سطح نگرش افراد نسبت به استفاده از    یباعث ارتقا

 ,Bozorgzad)فناوری اطالعات در مشاغل خواهد شد 

2010.) 

دست آمده از اجرای طرح آموزش مجازی  همزایای ب

که پس از طی مراحل نیازسنجی آموزشی در سطح  

پذیری در  موجب انعطافگیرد،  شرکت صورت می

طوری که  به ؛شوددسترس بودن و سهولت آموزش می

توانند در هر زمان و مکانی و متناسب با  کاربران می

ظرفیت و پتانسیل خود وارد سیستم آموزش شده و به 

های مجازی در  یادگیری بپردازد. استفاده از آموزش

فنی و فناوری،   یآموزشی، توسعه یسازمان توسعه

مالی و اقتصادی را    یه فرهنگ سازمانی و توسعهتوسع

سازد. در این روش آموزش نیازی به حضور  محقق می

زیرا از طریق هر   ؛کارکنان شرکت در مرکز آموزش نیست

سیستم کامپیوتری، وب دردسترس است و بر طبق 

-تحقیقات انجام شده زمان مورد نیاز برای آموزش به

ر از روش سنتی است. درصد کمت  ۵0کامپیوتر ،   یوسیله

افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزش به دلیل قدرت 

انتخاب زمان و مکان توسط یاد گیرنده ، پویایی و کارایی 

روشهای فراگیری به پشتوانه استفاده از ابزارهای 

چندرسانه ای ، افزایش قدرت دسترسی به منابع 

وهمچنین تنظیم آهنگ فراگیری از مهمترین مزیتهای 

 (.Behzadi, 2009)موزش مجازی می باشد آ

 تأثیر آموزش مجازی بر کارکردهای سازمان

ها، آموزش کارکنان ترین اهداف سازمانیکی از مهم 

و افزایش سطح دانش آنان برای رسیدن به کارکردهای  

های وری هرچه بیشتر است. هزینهمؤثر و بهینه و بهره

نی و  قابل توجه آموزش و بازآموزی نیروی انسا

های برتر و های آن، اندیشه استفاده از فناوریمحدودیت

ها، ارتقای کیفیت جایگزین به قصد کاهش هزینه

تر و عادالنه به منابع آموزش، امکان دسترسی گسترده

 (.Bozorgzad, 2010سازد آموزشی را متصور می

آموزش مجازی به جای تکیه بر  یتوسعه قطعاً   

وری  ریق افزایش بهرههای سنتی آموزش از طروش

نظام آموزشی و اصالح کارکردهای سازمان و در نتیجه 

خدمات، به تعالی سازمانی خواهد انجامید.   یئهبهبود ارا

تواند توانمندسازی  کارگیری این روش آموزشی میبه

کارکنان را در ابعاد مهارتی و دانشی با به کارگیری فناوری 

یش و تعمیق  اطالعات و ارتباطات به منظور افزا

وری  بهره یهای فردی، گسترش کارکردها و ارتقامهارت

 trvlelnirc rthسازمان را به همراه داشته باشد ) 

araelE  ,2015). 
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 عوامل حیاتی موفقیت

اهمیت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای   

ها، هنگامی که قصد استفاده از یک سیستم سازمان

این پژوهش به منظور   جدید را دارند. شناخته شده است.

شناسایی عوامل حیاتی که در اتخاذ تصمیم برای  

انجام   ،سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر می گذارند

گرفته است. این مقاله به بررسی عوامل حیاتی موفقیت 

طور ویژه در  های اطالعاتی و بهبه طور کلی در سیستم

پردازد. عوامل های آموزش الکترونیکی میسیستم

ها و ترکیباتی است که عنوان فعالیتی موفقیت بهحیات

کارگیری  هباید برای اطمینان از موفقیت در تصمیم ب

توان  ها را میهمچنین آن  ؛7سیستم جدید برآورده شوند

چه باید در سازمان انجام شود تا به موفقیت  به عنوان آن

برسد در نظر گرفت. این عوامل حیاتی موفقیت را باید 

الب اعداد، اندازه گیری و کنترل کرد ) بتوان در ق

hraaM,2008). 

 های اطالعاتیعوامل حیاتی موفقیت سیستم 

-سازی سیستمعوامل حیاتی موفقیت برای پیاده 

های اطالعاتی توسط محققان مختلفی بررسی شده 

 یتوان به مطالعاتی دربارهدر بررسی ادبیات می  .است

گذاری در زمان و  منظور سرمایهاهمیت تعهد مدیریت به

هدایت پروژه، ارتباط شفاف و روشن با اهداف استراتژیک،  

مدیریت مقاومت سازمانی در مشکالت، تکنولوژی  

مناسب، کیفیت کارکنان دارای دانش فنی، اطالعات قابل 

(   iiN ,  2010اعتماد از منابع داخلی و خارجی اشاره کرد ) 

سازی  عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده 3در جدول 

-های اطالعاتی در شش بعد با توجه به شباهتسیستم

ها دسته بندی شده است. بعد سازمانی شامل های آن

عوامل مربوط به رهبری، پشتیبانی مدیریتی، ارتباطات، 

استراتژی، فرهنگ و انگیزه است. بعد دیگر، فناوری در  

های تکنولوژیکی و شرایط  مورد مسائل مرتبط با چالش

. آموزش )آموزش کاربران و کارمندان(، تاستجهیزات 

-های فنی و مدیریتی کافی( و دادهارزیابی، مردم )مهارت

ها ابعاد دیگر درنظر گرفته شده در این مطالعه هستند 

(2007  ,ilN  en ra ). 

 های اطالعاتیسازی سیستم: عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده3جدول 

 انمحقق فاکتورهای حیاتی موفقیت ابعاد

تعهد و حمایت مدیران   سازمانی

 ارشد

  ،فرهنگ )مشارکتی

 خالقانه(

   ارتباطات )مشارکت همه در

گذاری اطالعات و  به اشتراک

 فرصت برای بیان(

 اهداف روشن استراتژیک 

   همکاری و مشارکت درون

 سازمانی

 انگیزه 

Nam, Catersels, 

Trkman,Chow,Wong, 

Umble,Coronado, 

al-mashari, Kaur 

 فناوری های جدید  فناوری

 شرایط تجهیزات 

  پیچیدگی سیستم و فقدان

 های داخلیهمکاری

 سخت افرار، نرم افزار 

neiie, natert, 

 Rrneaaeia, tre 

 آموزش   آموزش

 نظام مستمر 

Nam, Catersels, 

Trkman,Chow,  

Wong,Umble, 

Coronado,al-

mashari, 

 Kaur 

 تأثیر سیستم جدید  ارزیابی

  ارزیابی عملکردنظات و 

Trkman,  

Wong,Umble, 

al-mashari 

های تیم )صالحیت توانایی  افراد

 و تخصص باالی تیم(

 تخصص 

 مدیریت پروژه 

neiie , 

Chow, natert , 

Rrneaaeia 

دقت 

 اطالعات

   داده های قابل اطمینان از

 منابع داخلی و خارجی

 سازی و نگهدارییکپارچه 

   اعتماد به اطالعات ارائه

 توسط سیستمشده 

srneaaeia, 

 neiie,  iie  

 

عوامل حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی 

عوامل حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی از 

شود. بررسی ادبیات به منظور ادبیات موجود آشکار می

آوری عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده توسط  جمع

-ل را مینویسندگان مختلف انجام شده است. این عوام

توان در موفقیت سیستم آموزش الکترونیکی حیاتی به 

ذکر شده  4ترین این عوامل در جدول حساب آورد. مهم

است. با توجه به مطالعه انجام شده، شش بعد در نظر  

گرفته شد که شامل : تکنولوژی، محیط یادگیری، استاد،  
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فراگیر، حمایت سازمانی و رهبری است. هر بعد شامل 

 .( elai,  2015)  استعددی عوامل مت

-هیک لیست از عوامل بالقوه موفقیت با تطبیق ب

کارگیری سیستم آموزش الکترونیکی مشخص گردید. در  

طی این فرایند برخی عوامل حیاتی موفقیت مرتبط با  

های آموزش های اطالعاتی با توجه به سیستمسیستم

و  الکترونیکی با حذف یا اضافه مواردی، تطبیق داده شد

ابعاد و فاکتورهای جدیدی ایجاد گردید. این چارچوب در  

-(. مشخصه 1هفت بعد طبقه بندی شده است ) شکل 

 های هر بعد نیز به طور مجزا مشخص گردیده است.

 

 

 : مدل چارچوب پیشنهادی برای سیستم آموزش مجازی کارکنان1شکل 

کیفیت زیرساخت سیستم آموزش مجازی: به  

زیرساخت سیستم آموزش  منظور بررسی کیفیت 

ای برای بررسی درک پاسخ دهندگان از  مجازی، پرسشنامه

کیفیت اجزای خاص سیستم آموزش مجازی و مناسب 

تواند از  ها طراحی شد. کیفیت و زیرساخت میبودن آن

افزار ارزیابی  طریق بررسی هر دو بعد سخت افزار و نرم

اد شده  جنبه های کیفیتی و پیشنه. ( elai,  2015شود ) 

شامل مواردی است که در ادامه آمده است. جنبه های  

-کیفیتی از طریق تحلیل مستندات سیستم و گزارش

های شود. آیتمگیری میهای عملیاتی سیستم اندازه

پرسشنامه میزان قابلیت اطمینان )امنیت، تعداد خطا،  

در دسترس بودن سیستم، وابستگی و یکپارچگی(، 

وری(، کاربرپسند بودن هاثربخشی )عملکرد و بهر 

های راهنما( و و قابلیت  )سهولت استفاده و ویژگی

  ؛دهندنگهداری )سازگاری( را تحت پوشش قرار می

همچنین در بخش مصاحبه به منظور بیان نظرات 

کیفیت سیستم از چهار سؤال   یپاسخ دهندگان درباره

-هایی از این سؤاالت عبارتآزاد نیز استفاده شد که نمونه

ای از زیرساخت سیستم از نظر شما چه جنبه»ند از: ا

چه »و « آموزش مجازی نیاز فوری برای بهبود دارد ؟

 «اقدامی برای بهبود موارد ذکر شده الزم است؟

 یارتباطات و محتوا تیفیک  دانیمطور که میهمان

در    یآموزش ی: محتوایآموزش مجاز  ستمیس  یآموزش

-یارائه م یکیونصورت الکتر به یآموزش مجاز  ستمیس

 یهاصورت کتابمعموالً به  یکیالکترون لیوسا نیشود. ا

ضبط شده   ییدئویو و یصوت  یهاو درس یکیالکترون

 قیطر   ازمرتبط   یاز موارد، مواد آموزش یار یاست. در بس

 یهاشود و متناسب با سرفصلیم  افتیدر   نترنتیا

به   جانیشود. ارتباطات در ایداده م  قیتطب یآموزش

شبکه، قرار دادن مواد   قیمستندات از طر   افتیدر 

اشاره   یکیدر شبکه و ارتباطات پست الکترون  یآموزش

 یمتناسب با استانداردها  دیبا یآموزش یدارد. محتوا

ی نهیدر زم  یاطالعات رانیباشد و به فراگ یآموزش

 قیشده از طر   افتیدر   یها بدهد. مواد آموزشآن یر یادگی

الزم   راتییشود و تغ  یبا دقت بررس دیبا زین  نترنتیا

ها داده شود. در آن  یآموزش یمتناسب با استانداردها

محتوا و ارتباطات شامل دقت محتوا   یتیفیک  یهاجنبه

موقع اعتماد و به تیو اطالعات، کامل بودن، فرمت، قابل

ارتباطات در   ستمیاعتماد س تیشود. قابلیمبودن  

است.   یاتیح اریکارکنان بس  یآموزش مجاز  ستمیس

مربوط   یمحتوا  ریبه فراگ دیبا یآموزش مجاز  ستمیس

محتوا   نیاز ا یرا ارائه دهد. بخش یآموزش یهابه برنامه

 ستمیدر س  ناو مشارکت مدرس یهمکار   قیاز طر 

و  هیاقدام اول کی نیشود. ایم  جادیا یآموزش مجاز 

است که   یسنت  ستمیبرگرفته از انتشارات موجود در س

 یاست. محتوا قیدق  یبررس ندیفرا  کیهمچنان تحت 

شده توسط مشارکت مدرسان توسط کاربران مورد   دیتول

  کی جادیبه ا ازین  زین  رانی. فراگردیگیقرار م  یابیارز 

از   نیدارند که ا  یکارگروه  یبرا یو تعامل یهمکار   طیمح

  نیشود. ایم  سریم  یکیارتباط با پست الکترون قیطر 

 یمناسب بودن محتوا  یدهندهمستقل نشان  ریمتغ

 ییاز هدف نها تیحما یارتباطات برا ییو کارا یآموزش

و  یآموزش یمحتوا  تیفیک  یابیشده است. در ارز   انیب

از   یور مسائل مربوط به بهره  یارتباطات، پرسشنامه

 ی، ارتباط محتوا با برنامهیوزشآم یبه محتوا یدسترس

از  نانی، اطمیآموزش یفرمت محتوا  تیفی، کیآموزش

 یو در دسترس بودن محتوا رانیتبادل اطالعات با فراگ
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شبکه    قیشده توسط مشارکت مدرسان از طر   دیتول

 ردیگیقرار م  یمورد بررس  یآموزش مجاز  ستمیس

(hiMrerhl, 2013.) 

را با  یکیمنابع الکترون  یطور که مراکز آموزشهمان

به   زیمدرسان نکنند،  یخود ادغام م یدرس  یبرنامه

 یدارند که انتقال محتوا  ازین  ینانیقابل اطم  ستمیس

 رانیکنند و به فراگ  لیتسه رانیها را به فراگآن یآموزش

  نارا بدهد. مدرس یآموزش یمحتوا  هب یابیامکان دست

 ی. فضاهارندیگیقرار م  یز یچالش برانگ طیدر شرا

که تحت   یناهستند و مدرس  تیمعموالً پرجمع  یآموزش

  ،اندآموزش الزم را کسب نکرده ایآموزش هستند و 

. ندیچالش فائق آ نیتوانند بر اینم  ییتنهامعموالً به

 یفناور   یر یکارگدر کالس با به  یر یادگیبهبود  یبرا

به   ازین  یآموزش مجاز  ستمیاطالعات و ارتباطات، س

 رانیالزم از مدرسان و فراگ تیدارد تا حما  یکادر فن

الزم و   ینگهدار   اتین( را فراهم کند و از عمل)کارکنا

, 2003حاصل شود )  نانیآموزش الزم اطم نیهمچن

nlnpکاربران در    هیکل  وستهیاقدام از شرکت پ نی(. با ا

شود. یحاصل م نانیاطم یکیبه منابع الکترون یدسترس

 ،شودیارائه م یکه توسط کادر فن  یسیخدمات و سرو

 ستمیس  یساز   ادهیپ یهاتیموفق  نیتر از بزرگ یکی

 است.  یآموزش مجاز 

  یالدیم  1۹00به سال  یسازمان  یر یادگیمفهوم 

  گریبه د یر یادگیموضوع انتقال   nr iicکه   یهنگام

و بهبود سازمان مطرح   ییکارا  شیافزا یکارکنان را برا

بودند   یکسان  نیاول R eap & hraaMامـا  ؛گرددیکرد، برم

و سازمان را به هم   یر یادگی یدو واژه  1۹63 سالکه در  

در   یسازمان  یدهیپد کیعنـوان را بـه یر یادگیمتصل و 

-موفـق  یمسلم است که اگر حت  ودند کر  یمعرف  اتیادب

باشند، ممکن است  یر یادگیها دچـار فقر سازمان  نیتـر 

 یهاتیقابل  یاما هرگز تمام ؛خود ادامه دهند اتیبه ح

-نهیچه زمند. آنظهور نخواهند رسا  یخود را به منصه

 تیتحت عنوان قابل یاست، مفهوم یر یادگی نیساز ا

  یسازمان  اتیدر ادب  1۹۹0 یاست که از دهه یر یادگی

و چند  یدگیچی، پیمطـرح شده است. مطالعات متعدد

اند را روشن نموده یر یادگی تیبودن قابل یبعد

(relhrtMnl ,2013.) 

 طیمح  توان توانمند سازها ویعوامل م نیجمله ا از

هستند که سازمان را    یتوانمندسازها عوامل را ذکر کرد.

کنند. اگر یم  یار ی رندهیادگیسازمان   کیبه  لیدر تبد

الزم  طیاما مح ؛باشد ایعوامل توانمندساز مه یتمام

  یوجود نداشته باشد، تمام رندهیادگیرشد سازمان  یبرا

الاقل کم اثر خواهند بود. ممکن  ایو  ثمریها بکوشش

  طیها و شرااست عوامل توانمندساز در مدلها و نگرش

به صورت  لیاما چهار عامل ذ ؛مختلف متفاوت باشند

 وجود دارند:  یعموم

 هااستیو س هایاستراتژ  -

 ( تیر ی)مد یرهبر  - 

 (یمنابع انسان  یندهایبر افراد )فرآ تیر یمد  -

 اطالعات  یفناور   - 

 نیثرتر ؤو م نیتر از مهم یکیاطالعات  یفناور 

  یطور به ؛است رندهیادگی یهاها در سازمانتوانمندساز

 ریدر صورت وجود سا  یتوان ادعا کرد حتیکه م

اطالعات تحقق سازمان  یتوانمندسازها، بدون فناور 

 یهاممکن خواهد بود. سازمان  ریغ ایناقص و   رندهیادگی

  -هستند:   ریز  یها  تیابلحداقل ق ازمندین  رندهیادگی

و  یجهت حفظ و نگهدار  یهوش و حافظه سازمان

 انتشار دانش و تجربه 

  یورا یمیو کار ت ی، هماهنگیامکانات همکار  -

 یزمان یو حت ییایجغراف یمرزها

 و ...  هالی، فاامیتبادل پ برایارتباط  یبرقرار  - 

 هنگام.هو ارائه اطالعات ب یابی، باز جادیا -

-تیاز قابل یار یاشاره شده و بس یهاتیقابل  یتمام 

اطالعات قابل تحقق   ی، توسط فناور ازیمورد ن  گرید  یها

-ستمیافزارها، سدانش، گروه  یهاگاهیهستند. وجود پا

مهم کمک    نیابزارها به ا ری، و ساکیپست الکترون یها

  رندهیادگیسازمان   جادیعوامل ا یکنند. اگر تمامیم

  جادیا ،اما فرهنگ الزم وجود نداشته باشد ؛فراهم باشد

از   یبعض ؛موفق نخواهد بود  رندهیادگیسازمان 

 نداز: اعبارت یفرهنگ  یهاشاخصه
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 یحام یهاارزش یرندهیها و باورها: در برگارزش -

طور مرتب از به یاست که در ارتباطات سازمان یر یادگی

 یار ک  یوارد مکالمات و زندگ یر یادگی ؛شود  یم  ادیآن 

خود را به عهده   یر یادگی تیافراد مسئول وشود یافراد م

ال ببرند و بدون  ؤس  ریو آزادند تا مفروضات را ز  رندیگیم

 اتهام اشتباه کنند. زترس ا

از  تیلغات و زبان در جهت حما رییزبان: تغ - 

،  یر یادگیآموزش به  یهاواژه رییمثال تغ  یبرا یر یادگی

 آن.  ریو نظا یسرپرست به مرب

، توقعات و هاامیگفتار و رفتار افراد سطح باال: پ  -

  یاست که برا یز یآن چ یکننده  انیارشد ب رانیرفتار مد

آن  هاامیگفتارها و پ  نیاست. افراد از ا یاتیسازمان ح

 ؛کنندیم  افتیرفتار خود در  برایرا که الزم است  یز یچ

 یضرور   اریبس یر یادگیارشد بر  رانیلذا توجه و تمرکز مد

 .ستا

اختصاص زمان و پول: تعهد به اختصاص زمان و   - 

 نیاست. پاسخ به ا یساز نکته مهم در فرهنگ  کیپول 

 نهیهز   یر یادگی یمنابع صرف شده برا  ایپرسش که آ

است.   یاتیح اریبس ی؛گذار هیسرما  ایشوند یم  یتلق

  هاتیجزو اولو دیبا یر یادگیمربوط به   یهایگذار هیسرما

است که همگان   یز یچ یر یادگی: تیکقدرت مال  -باشند. 

واحد خاص   ایمالک آن هستند و اختصاص به شخص 

  .ندارد

  یر یادگیموانع   نیتر : بزرگیداور   شیغرور و پ - 

و  یامپراتور  جادی، غرور، ایباز  استی، سیسازمان

 یهاعنوان قدرت است. سازماناستفاده از اطالعات به

  یاطالعات و تجربه، فضا یگذار تراکبا به اش رندهیادگی

 آورند.  یبه وجود م یمتفاوت  یسازمان

 

 بحث و نتیجه گیری

-به یز یصورت شگفت انگبه کیو  ستیقرن ب  یجامعه

متحول شدن   انیدر جر   یاانهیرا یهاشبکه  یلهیوس

  یها، روش کارکردن، روشیروش و زندگ یعنی ؛است

ما، همه   یارتباطات انسان تیو ماه حیو تفر  یسرگرم

 ,Zraeleهستند )  یدر حال دگرگون  یر یطور چشمگبه

اطالعات و  یبه کمک فناور  دانش(. اشتراک  2008

ها در  ملت  یرا برا ی، ثروت جامعتواندیارتباطات م

  شتریو بهبود ب یاجتماع یهیقالب آموزش بهتر، سرما

امروز که   یای(. دن ele,2007 کند )   جادیرا ا یزندگ تیفیک

-بهره ازمندیشده، ن  دهیو نام شرفتیسرعت و پ  یایدن

است که افراد با صرف زمان کمتر  ییهااز روش یر یگ

داشته باشند و گسترش آموزش    یبه آموزش دسترس

و نفوذ امکانات از راه دور به عمق جوامع با   یمجاز 

از جمله   نیروش نو قیآموزش از طر  یهدف ارائه

  یبه مقاصد بزرگ تواندیکه م  است یانبر یم  یرهایمس

(. با توجه به  livea &  liilre, 2008 ) ابدیدست 

-در حال شکل  رامونیپ طیکه درمح  یعیسر   راتییتغ

 یهئبه منظور ارا یمجاز   یهانظام  یاست، اجرا یر یگ

و  سیتدر  ینهیدر زم  دیجد یهایخدمات و فناور 

مطرح شده است )   یاساس ازین  کیصورت به یر یادگی

2008 ,hrvi  وب  یجهان یو شبکه نترنتیا شیدای(. با پ

و   رانیفراگ  یپا شیآموزش پ یبرا یگر یروش د

 یعنی ؛( e , 2014آموزش قرار گرفته است ) نال مسئو

 نیدتر یجد جادی)وب( منجر به ا یمجاز   یشبکه  شیدایپ

  یآموزش مبتن ای یآموزش مجاز  یعنی یروش آموزش

عنوان آموزش ارائه  که به  یبر وب شد. آموزش مجاز 

وب که عمدتاً  یجهان یشبکه  قیشده از راه دور از طر 

که منجر به اخذ    یواحد یسها و برنامه در دوره  یبرا

در   و شده است  فیتعر  ،شوندیو مدرک م نامهیگواه

داشته است. آموزش    یر یکوتاه رشد چشمگ  یزمان

تا  یابزار  کامالً   یهااز نگاه یعیوس یحوزه یمجاز 

و  یر یادگی یحوزه میپارادا رییبر تغ یمبتن  یر یتعاب

  ازمندیها نحوزه نیاز ا کیشود. هر یآموزش را شامل م

و  ی، ساختار ی، راهبردیگوناگون مفهوم  یهافهمؤل

است )  یبردار و بهره یابیاستقرار، ارز  برای یعملکرد

2012  ,,rMrtlrt & eneirc ی( متفکران رفتار سازمان ،

آموزش را با توجه به تحوالت  ندیاعوامل و عناصر فر 

 یاند و براداده  رییتغ کیخصوصاً تحوالت تکنولوژ  دیجد

-یم  شنهادیرا پ یدیاثر بخش، روش جد آموزش یارائه

-توانند با بهرهیمدرن م  یهاوهیها معتقدند شکنند. آن

 جیتر و نتاعیاز عناصر اطالعات، راه آموزش را سر  یر یگ

رو، نظام نیاز ا ؛(Nr eal, 2014تر کنند ) یآن را عمل

، نامحدود و متنوع است یقی،تحقیفیمدرن، ک  یآموزش

اطالعات و  تیر ینظام، مد  نیدر ا  رانیراگف  یفهیو وظ

رسد در  یبه نظر م جهیدر نت  ؛دانش است  دیتول
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به جهت نوع رفتار، سن مخاطبان،   یسازمان  ینهادها

به  ها و حرکت سازمان کیسبک روابط، رشد تکنولوژ 

 یهامحور، استفاده از روش  ییدانا  یهاسمت سازمان

در   یمجاز   موزشتر و مؤثرتر باشد. آی، کاربردنینو

ها و انواع  از شرکت یار یبس یآموزش برا ینهیزم

در   ییاست، باعث صرفه جو دیمف  رانیمختلف فراگ

شود. آموزش  یقابل سنجش م  جینتا  دیوقت و تول

 رایز  ؛کاراتر است  اریبس ینسبت به آموزش سنت  یمجاز 

 2013شود )یصرف آن م  یکمتر   ینهیوقت و هز 

,tiaiaIتیموفق  ریبا توجه به اهداف ز  یبنتل تری(. پ 

 نیشمرد. ایها را برمدر سازمان  یمجاز   یهاآموزش

-یم  کیو اهداف استراتژ  یاتیاهداف شامل اهداف عمل

-آموزش یر یعبارت از به کارگ یاتیاهداف عملو  شود

و  هاتیو ارتباط دادن آن با مقاصد، مامور  یمجاز   یها

شامل   کی. اهداف استراتژ استسازمان   یلاهداف عا

  یو توانمند ییبه کارا یسازمان  یارتباط دادن استراتژ 

، ازهایبه ن ییگوو پاسخ یکارکنان، بهبود عملکرد سازمان

،  انیمشتر   یتمندیو رضا یعملکرد رهیکردن زنج  نهیبه

 یر یپذتیبه مسؤل بی، ترغنگهداشت بهتر کارکنان

، یفرد  یهاییتوسعه توانا قیر کارکنان از ط  شتریب

روز  دانش، به  تیر یو مد یفکر   یهیسرما  یساز نهیبه

در ارائه   عی، تسر  یدرآوردن دانش، توسعه تجارت مجاز 

  طیو بهبود شرا ازیبر ن یهدفدار و مبتن  یهاآموزش

است. هر چه آموزش با اهداف و مقاصد  یطیمح

  یشتر یب ریمرتبط باشد، تأث  شتریسازمان ب  کیاستراتژ 

ها و سازمان خواهد داشت  نهیو کاهش هز  ییدر کارا

( riatiaM, 2015). 

  نیخارج از کشور که از ا یهاتعداد مؤسسات و سازمان

خود استفاده   یمنابع انسان  یتوسعه ینوع آموزش برا

ها و مؤسسات داخل  از سازمان شتریکنند، بیم

-ها و مؤسسات خارج از کشور در ارائهکشورند. سازمان

  یو جهان یکامالً تجار   یاهداف کیآموزش الکترون ی

کداک با روش آموزش   رکتعنوان مثال شبه ؛دارند

طور واحد و استاندارد کارکنان خود را به  کیالکترون

  کیو شرکت جنرال الکتر  دهدیتحت آموزش قرار م

به تجارت  یابیرا دست کیآموزش الکترون یهدف از اجرا

  یامطالعه  جینتا  ؛(13۹3، یر ی)ن یم  یکار جهان  یرویو ن

(  i pY)  کایآمر  یکه توسط انجمن آموزش و توسعه

 یانجام شد، نشان داد رابطه ییکایشرکت آمر   ۵01 یرو

 یرو یگذار هیشرکت و سرما  تیموفق  نیب یتنگاتنگ

(. در aeaa, 2002 وجود دارد ) یکیآموزش الکترون

  کسانی یتمام کاربران به آموزش یمجاز   یهاآموزش

 یدوره  کیچه چنان نیبنابرا ؛کنند  یم  دایپ یدسترس

توان یساخته و ارائه شود، م  یخوببه یز مجا  یآموزش

  اریبس ییایدر سطوح جغراف  رانیادگیانتظار داشت که 

تر، بتوانند از بزرگ یحت ایسازمان   کیگسترده در سطح 

-نیبا ا یبرخوردار شوند. آموزش مجاز  کسانی یآموزش

گذراند، بر آموزش سراسر  یهنوز زمان رشد خود را م  که

نخواهد   یر ی. در سطح کالن دتگذاشته اس  ریتأث ایدن

خود را بر ابعاد مختلف آموزش  ریتأث دهیپد نیکه ا  دییپا

انقالب  کیعنوان به المللنیدر سطح ب  یاحرفه

؛ ( reMarhl, 2014خواهد گذاشت )  شیبه نما یآموزش

با توجه به  که  بر آن است یمقاله سع  نیدر ا  نیبنابرا

محدود در   قاتیموضوع و وجود تحق  نیا ادیز  تیاهم

  یساز ادهیپ یبرا یچارچوب مفهوم کی، نهیزم نیا

  یفاکتورها  یکارکنان بر مبنا  یآموزش مجاز  ستمیس

که از    ستین  ی. شکدنک یمشخص شده، معرف  یتیفیک

ها در اکثر سازمان  کیآموزش الکترون یهاستمیس

 تالزم اس نی(؛ بنابراZraele, 2015شود )یاستفاده م

  یکیآموزش الکترون تیکننده موفق  نییکه تع  یعوامل

توسط   یشود. مطالعات مختلف  یابیارز  ،شودیم

در    تیموفق  یاتیمحققان مختلف بر عوامل ح

انجام   یکیو آموزش الکترون یاطالعات یهاستمیس

و ارائه شده  زین  ییهاچارچوب نیهمچن  ؛شده است

 (. ral, 2015 است )

 

 

 

 



 کارکنان  یاطالعات و ارتباطات و خودکارآمد یمؤثر از فناور   یبراستفاده دیباتأک یآموزش یهادر سازمان  یسازمان  یر یادگی یتوسعه یبرا یمدل  یارائه

 

62 |    

 

Refrences 

iatrel i rth  relhl i. pMe aiie ie lteiaernlit rth 

lt nMe heveiineetn ie  RieertlRrnlit neRMtiiiL 

ehrRrnlit rth ttitiehLe tlnM eenMrala it nMe aiie ie 

vlanrri iliaralea, Iteiaernlit setnea rth  RletnlelR 

2007YiRreetna ie Iart,  

relhrtMnl, iil itira, Neernl, hiMreerh iil, iralel, 

 iairart, pMe hihearnltL ciie ie MaLrtlarnlitri 

lneetn lt nMe ceirnlitaMln ienteet siee

MaLrtlarnlitri aeratltL rth  rRReaalit hrtrLeeetn, 

srae  nrh :  eieRneh ntlveaalnlea ie peMart, niratri ie 

 ,10Iaare  ,5EreRrnlve rth  RletnlelR hrtrLeeetn, uera 

iiireeM,  e eh hiMreerh  2013 eRith  rie ie 

rel, heMhl " nrh  ie nMe aeirnlitaMln  raart. hiLMrhh

ienteet iaLrtlarnlitri ieratltL rth iaLrtlarnlitri 

neaeiaertRe." niratri ie EreRrnlve hrtrLeeetn, uera 

.2013  laan  rie ie ,38Iaare  ,10 

riaiaLarh, h., pMe aiie ie vlanrri ehrRrnlit lt nMe aRletnlelR  

anree ie nMe  nrnlanlRa setnea ie Iart  naieinlit ie nMe

rRRiahltL ni nMe Liria ie aranrltriie heveiineetn, 

 r ree Niia ntlveaaln  ie peMart,  rRrin  ie 

hMiilarheM,  .,  alialnlaltL  narneLlea  2012 rertlnlea, 

eia saernltL rth YeveiinltL r ilanrri EhrRrnlit   anee 

ltL crhli rth peievlalit  nree )naltL eia parlt

-Iteiaernlit peRMtiiiL  srnrililnlea, iMr,eM Nrala ri

.2002Ylt pral ntlveaaln  ie peRMtiiiL ,  

aeratltL tlnM -YraMnrtl  earal Z, i sienrarnlve  nrh  ie E

parhlnlitri EhrRrnlit, IairelR iarh ntlveaaln , setnari 

.2008tRM, h. R. pMeala, peMart rar 

ceeieRnlita it naihrRnlvln  rth " ,)2001(hairn, rrMare 

.aeirneh nMeiaenlRri laarea", peMart, crea  riilaMltL 

heraraltL nMe eeeeRnlveteaa ie " ,)2001(nriiral, aineril 

ehrRrnlitri naiLarea lt iaLrtlarnlita", prhila 

.127hrLralte, Ni.  

-iraeel,  ., Melhl, h., " rRniaa reeeRnltL nMe ievei ie aeie

hlaeRneh ieratltL aerhlteaa ie anrhetna ie nMe  rRrin  ie 

iLalRrinrae, peMart  RletRe rth ceaeraRM rartRM, 

niratri ie Ernetalit ceaeraRM, iLalRrinrari EhrRrnlit, 

.2012 ,4 lenM uera, Ni.  

ilrt,ial, Y, nreralrt. a . " nrh  ie nMe aiie ie Mrert aeairaRe  

iaLrtlarnlitri         ertrLeeetn lt nMe heveiineetn ie

etnaenaeteraaMln", Nrnlitri siteeaetRe it 

-EtnaenaeteraaMln rth hrtrLeeetn ie ititiehLe

.2012rraeh rralteaaea,  

 rRniaa ieeeRnltL nMe  hiMreerhl, i  nrh  ie nMe

EanriilaMeetn ie ilanrri EhrRrnlit lt nMe  erhhrraneaa 

ie nMe  iRlri  eRraln  MaLrtlarnlit, hltlana  ie  RletRe, 

.2006ceaeraRM rth peRMtiiiL ,  r ree Niia ntlveaaln ,  

 aeavlRe narltltL lt r-Nrlal, i.,  rave  ie arnlaerRnlit tlnM lt

vlanrri tr  rth lna eeeeRn it nMe naihrRnlvln  ie nMe 

crhli rth peievlalit MaLrtlarnlit, IairelR iarh 

ntlveaaln , setnari peMart rartRM,  rRrin  ie 

.2014 a RMiiiL  rth EhrRrnlitri  RletRea,  

Nitaral h, Zrthle rth hrar hrhrtl "crttltL ie eenMiha 

lit ie lteiaernlit neRMtiiiL  lt nMe naiReaa ie rnnilRrn

ieratltL lt aRMiiia"  rraneai  niratri ie -ie nerRMltL

.1387,17rth  16 ,26EhrRrnlitri Ittivrnlita, Ni.  

crarLMl  . ItveanlLrnltL nMe  rRniaa ieeeRnltL nMe 

Yeveiineetn ie ilanrri ntlveaaln  lt Iart rth 

Ina  narneLlR  nrnra,  rRrin  ie Iteiaernlit  YeneaeltltL

peRMtiiiL  hrtrLeeetn, ntlveaaln  ie peMart, h. R. 

.2006pMeala,  

 rrhrn, i., " rert ceairaRe hrtrLeeetn", MaLrtlarnlit 

eia nMe  nrh  rth sienlirnlit ie  rertlnlea riita rth 

eaeraRM rth ntlveaalnlea ) ialnlit(, setnea eia c

.2011Yeveiineetn ie  rertlnlea,  

 rert ceairaRe hrtrLeeetn", " ,)2006( rrhrn, Eaerthlra 

peMart,  rern  riilRrnlita 

 riarteaM, i., hraltrtl,  ., Niia hiMreerhl,  ., "parltltL 

aeairaRea lt nMe    rth heveiineetn ie Mrert

 nrhlea it YlaRlniltra   iaLrtlarnlit", hrtrLeeetn

.2013 ,6uera  ,4EhrRrnlit, Ni.  

EhrRrnlit rth lna eeeeRna it " ,)2010( reelrt,  ehlLMeM 

.naihrRnlvln ",  reaMrMal hrLralte 

 ele i. heraraeeetn, iaaeaaeetn rth EhrRrnlitri 

Evrirrnlit,  iranM Ehlnlit, Yiart  riilaMltL, peMart, 

.2007 

EhrRrnlitri  a RMiiiL , iLrM  ,)2002(ele, iil itira  

. riilRrnlita 

 narneLlR nirttltL eia nMe " ,)1992( lhhlh, reMaiia 

heveiineetn ie nMe rheltlanarnlve a anee", peMart, 

 riilRrnlita ie nMe  aiLare rth rrhLen MaLrtlarnlit. 

ln  rth lna rtri ala lt  aihrRnlv" ,)2005(prMeal,  MrMtre 

iaLrtlarnlita )ltRiralve naihrRnlvln  ertrLeeetn(", 

.peMart, YeManrt  riilaMltL 

 livea n rth  liilre ii aetla i / partairneh i  iMi te,rh h 

sraalRrire  irttltL eia rennea perRMltL rth aeratltL, 

raean, hitn ,2005 rern  riilRrnlita, peMart, 

rraeh Iteiaernlit peRMtiiiL  -Yeveiineetn

Yeveiineetn lt nMe Iartlrt EhrRrnlitri   anee 

.ErReiiet 

ieratltL lt nMe -Zrael Zrvrartl i. rth  rerel hivrMeh  l e

an Retnra ,  RletRe rth peRMtiiiL   riilRrnlita, 21

.2005peMart,  

 


