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مروریبرچالشهایجاریسازیرويکردآموزشالکترونيکي


”تجربهموردیشركتايرانخودروديزل“

ما در حال گذر از جامعه صنعت محور به جامعه اطالعات محور و يا به عبارت ديگر
گذر از دنياي فيزيكي به دنياي مجازي هستيم و شايد سخن دقيق اين باشد که
هم اکنون در جامعه مجازي زيست مي کنيم.

ورود و حضور در عصر اطالعات و زندگي اثربخش در آن ،پيش و بيش از
هر چيز مستلزم شناخت ويژگيهاي آن است در غير اين صورت به
عنوان يک شهروند ،نمي توانيم زندگي با کيفيت و مطلوبي را تجربه
کنيم.
بي ترديد يكي از نهادهاي اجتماعي بنيادين که در اين عصر دستخوش تغييرات
وسيع شده است ،نهاد آموزش و يادگيري است که طبعا بايد براساس رويكردهاي
جديد تنظيم شود وگرنه ناکارامد خواهد بود و يكي از موثرترين ابزارها در وارد
شدن به اين پهنه ،گسترش آموزش الكترونيكي در سطوح مختلف ميباشد.

آموزش الكترونيكي به مجموعه وسيعي از نرمافزارهاي کاربردي و
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روشهاي آموزشي مبتني بر فناوري گفته ميشود که شامل آموزش بر
پايه رايانه ،وب و اينترنت ،و همچنين کالسها و دانشگاههاي مجازي و

غيره ميباشد.
آموزش الكترونيكي ميتواند مبتني بر ديسک فشرده ،شبكه ،اينترانت
يا اينترنت باشد .به عبارت ديگر آموزش الكترونيكي يا آموزش مجازي

نوعي از يادگيري است که در هر زمينه ،براي هر فرد ،در هر زمان و در
هر مكان ،به صورت مادام العمر فراهم آمده است.

روندنگاری رویکرد آموزش از راه دور در ایران خودرو دیزل
نشريه کاغذي با عنوان "پيام آموزش" به صورت مجلد درحدود  20صفحه صحافي شده در بازه زماني ماهنامه از 1375
 نشريه کاغذي با عنوان "آموزشنامه" با درج مطالب آموزشي به صورت هفتگي
انتخاب ،تامين و ارسال کتابهاي مناسب براي تيم مديريتي و بعضا براي تمام کارکنان
انتخاب و ارسال کتابهاي الكترونيكي علمي  E-bookبراي تيم مديريتي و کارشناسان شرکت به صورت هفتگي

طراحي و انتشار نشريه ماهنامه "توان" ابتدا به صورت کاغذي و سپس به صورت الكترونيكي در فضاي اينترانت
انتخاب و ارسال بسته  A&Vهدفمند (سي دي) براي توسعه دانش مديريت براي اليه هاي مديريت شرکت به صورت هفتگي
ايجاد امكان استفاده از فضاي اينترنت (کالس مجازي) براي چند دوره پايلوت(مديريت پروژه ،کاربري کامپيوتر  ، ICDLو ) ...
طراحي و اجراي آموزش هاي مكاتبه اي براي کارگزاران نمايندگيهاي شرکت در سراسر کشور
راه اندازي سيستم آموزش  Offlineکاربري کامپيوتر به صورت اجاره Account
طرح ويژه سامانه يادگيري مجازي ايران خودرو ديزل "سيما" (به صورت پايلوت در دست اجراست)
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مواردی که در راستای جلب نظر مدیریت و تامين منابع برای توسعه آموزش الکترونيکی مطرح گردید:
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همزمان

اهميت و ضرورت تحقيق (تحليل چالش های استقرار رویکرد)

مطالبه رو به تزاید

زمينههای نامناسب

چالشهای جدی

آموزش الکترونيکی

مدیریتی ،مالی،

متوليان آموزش

(ذایقه یادگيری)

فنی و فرهنگی

سازمان

اهداف تحقيق
 -1تعيين عوامل موثر بر عدم توفيق استقرار رویکرد آموزش الکترونيک در شرکت ایران خودرو دیزل
 -2تعيين ميزان اهميت و اثرگذاری هریک از عوامل در شرکت ایران خودرو دیزل

پرسش های تحقيق

عوامل/مولفههای موثر بر عدم توفيق استقرار رویکرد آموزش الکترونيکی کدامند؟
ميزان اهميت(تاثير) هر یک از عوامل در عدم توفيق آموزش الکترونيکی چقدر است؟

پيشينه تحقيق

 .1بررسي موانع توسعه آموزش الكترونيكي در نظام آموزشي ايران (حسيني ،مريم)
 .2تأثير يادگيري الكترونيكي بر يادگيري مبحث جبر و معادله درس رياضيات هشتم دوره
متوسطه اول سال تحصيلي  96-95شهر نصرت آباد(ناصري)
 .3بررسي نقش مكمل سيستم هاي يادگيري الكترونيكي و سيستم هاي مديريت دانش و
تأثير آن بر يادگيري دانشجويان(حسيني ،جمال الدين)
 .4ارزيابي اثربخشي يادگيري الكترونيكي در آموزش ضمن خدمت فرهنگيان(محمودي)

روش تحقيق

روش تحقيق

• تحقيقات
آميخته
(ترکيب کمي
و کيفي)

هدف

نوع تحقيق

جامعه آماری

• تحقيقات
کاربردي

• توصيفي-
پيمايشي

•  100نفر جامعه
آماري
متشكل از
کارشناسان،
متخصصين،
اعضاي تيم
مديريتي
شرکت ايران
خودرو ديزل

نمونه

•  20نفر از
جامعه آماري

رواييواعتبار

• آزمون آماري
آلفاي
کرونباخ
ضريب به
دست آمده
به يک
نزديک است

گام های اجرایی تحقيق

در این مطالعه گردآوری و تحليل دادهها از گروه هدف در  7گام انجام شده و
نتایج به دست آمده در هر گام  ،مبنای گام بعدی قرار گرفت.
در ادامه یافته های هر گام به صورت جداگانه آمده است:

یافته های تحقيق1 -

گام اول

از گروه تعيين شده سوال شده که:
ميدانند؟"
"اساساچهعوامليرادرعدمتوفيقآموزشالکترونيکيدرشركتايرانخودروديزلموثر 
پس از گردآوري پاسخهاي ارائه شده و در کنار هم قرار دادن آنها در مجموع  26عامل شناسايي شد که در
اساليد بعدي آمده است:

یافته های تحقيق2 -
 .1نبود /ضعف در تامين سامانه آموزش مجازي LMS
 .2نبود /ضعف در تامين زير ساخت مناسب سخت افزار
 .3نبود /ضعف در تامين زير ساخت مناسب شبكه
 .4نبود /ضعف در تامين پهناي باند مناسب و کافي/پايين بودن سرعت اينترنت
 .5نبود /ضعف کيفيت فضاهاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .6پشتيباني مالي مناسب (کافي و به موقع)
 .7هزينه هاي اوليه ايجاد نظام آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .8عالقه شخصي افراد به يادگيري در فضاي الكترونيكي
 .9اعتقاد مديران به اثربخشي آموزش الكترونيكي
 .10احساس کفايت دورههاي آموزشي حضوري
 .11تصوير ذهني جامعه هدف از آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .12جاري نبودن حقوق مالكيت معنوي
 .13ضعف امنيت الكترونيكي
 .14ضعف امكان کنترل حضور افراد در کالس مجازي
 .15محدوديت در امكان محاسبات جبران خدمت مدرسان
 .16مهارت استفاده از رايانه توسط فراگيران گروه هدف
 .17توان برنامه ريزي آموزشي الكترونيكي
 .18تامين و توليد محتواي الكترونيكي
 .19ماهيت تخصصي دوره هاي آموزشي (عدم امكان طراحي دوره الكترونيكي)
 .20عدم پوشش نيازهاي تخصصي با دوره هاي الكترونيكي
 .21مهارتي بودن محتواي دورههاي آموزشي مورد نياز شرکت(عدم امكان طراحي دوره الكترونيكي)
 .22قابل فهم بودن و کاربردي بودن جزوات و منابع درسي ارائه شده در فضاي الكترونيكي
 .23محتوا و شيوه آزمونهاي پايان دوره آموزشي
 .24ترويج و تبليغ آموزش الكترونيكي توسط متوليان آموزش شرکت
 .25توان علمي مدرسان دورههاي آموزشي براي طراحي دوره الكترونيكي
 .26توانايي مدرسان براي ايجاد انگيزه و اشتياق يادگيري در فراگيران در فضاي مجازي
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یافته های تحقيق3 -

گام دوم

عوامل گردآوري شده گام اول براي گروه تعيين شده ارسال و
خواسته شد عوامل را بازبيني ،صحه گذاري و تكميل نمايند که در
اين مرحله با تغييرات جزيي نتيجه نهايي با  27عامل فهرست شد
که در اساليد بعدي قابل مشاهده است.

یافته های تحقيق4 -
 .1تامين سامانه آموزش مجازي ( )LMS
 .2تامين زير ساخت مناسب سخت افزاري (قابليت سيستم/اسپيكر و )...
 .3تامين زير ساخت مناسب شبكه (اينترانت)
 .4سرعت اينترنت (دسترسي به پهناي باند مناسب و کافي)
 .5کيفيت فضاهاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .6امكانات زيرساختي توليد دورههاي الكترونيكي(استوديو و ) ...
 .7عالقه شخصي افراد به يادگيري در فضاي الكترونيكي
 .8اعتقاد مديران به اثربخشي آموزش الكترونيكي (التزام نظري)
 .9احساس کفايت آموزش الكترونيكي در رفع نيازهاي دانشي و مهارتي شرکت
 .10تعارض ميان"ساختار آموزش الكترونيكي" با "فرهنگ شفاهي غالب در جامعه"
 .11تعارض ميان ساختار آموزش الكترونيكي با سبک کنترلي افراد (شخصيت نيازمند کنترل مستقيم)
 .12پشتيباني مالي (کافي و به موقع) شرکت از برنامه آموزش الكترونيكي
 .13هزينه هاي اوليه ايجاد نظام آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .14رسميت و جاري بودن حقوق مالكيت معنوي در کشور (در شرکت)
 .15امنيت الكترونيكي اطالعات  /دانش
 .16امكان کنترل حضور افراد در کالس مجازي
 .17حمايت عملي مديران از برنامه هاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
 .18امكان محاسبات جبران خدمت مدرسان فعال در زمينه آموزش الكترونيكي
 .19مهارت استفاده از رايانه توسط فراگيران گروه هدف
 .20توان برنامه ريزي آموزش الكترونيكي در متوليان آموزشي شرکت
 .21تخصصي بودن آموزشهاي مورد نياز شرکت(عدم پوشش نيازهاي تخصصي با دوره هاي الكترونيكي)
 .22مهارتي بودن دوره هاي آموزشي مورد نياز شرکت (عدم پوشش نيازهاي مهارتي با دوره هاي الكترونيكي)
 .23تدوين جزوات و منابع درسي کاربردي براي فضاي آموزش الكترونيكي
 .24محتوا و شيوه آزمون در آموزشهاي الكترونيكي
 .25ترويج و تبليغ آموزش و يادگيري الكترونيكي توسط متوليان آموزش شرکت
 .26توان علمي مدرسان دورههاي آموزشي براي طراحي آموزشهاي الكترونيكي
 .27توانايي مدرسان براي ايجاد انگيزه و اشتياق يادگيري در فراگيران در فضاي مجازي

یافته های تحقيق5 -
گام سوم عوامل نهايي  27گانه در يک فرم مخصوص به گروه هدف داده شد و از ايشان خواسته شد ميززان
تاثيرگذاري هر يک از عوامل تعيين شده را در يک طيف  5بخشي به شرح زير اعالم کنند.
درخواست از گروه هدف:
"لطفا به ميزان تاثير هر عامل در عدم توفيق استقرار رويكرد آموزش و يادگيري الكترونيكي يک
امتياز (عدد) در محل مشخص شده درج فرماييد“

بسيار زياد
9-10

زياد
7-8

تا حدودي
5-6

کم
3-4

بسيار کم
1-2

یافته های تحقيق6 -

گام چهارم

پرسشنامههاي تكميل شده گردآوري شده و امتيازهاي هر عامل براي دسته بندي و
تحليل هاي بعدي يک به يک در نرم افزار وارد شدند.
با اين اقدام مجموع امتياز هر عامل مشخص شده و در نهايت امكان رتبه بندي عوامل
 27گانه ايجاد گرديد که شماي کلي آن در اساليد بعدي آمده است:

یافته های تحقيق7 -
رديف/رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

شرح عامل
تامين زير ساخت مناسب شبكه (اينترانت)
تامين سامانه آموزش مجازي ( )LMS
سرعت اينترنت (دسترسي به پهناي باند مناسب و کافي)
تامين زير ساخت مناسب سخت افزاري (قابليت سيستم/اسپيكر و )...
هزينه هاي اوليه ايجاد نظام آموزش و يادگيري الكترونيكي
امكانات زيرساختي توليد دورههاي الكترونيكي(استوديو و ) ...
ترويج و تبليغ آموزش و يادگيري الكترونيكي توسط متوليان آموزش شرکت
توان علمي مدرسان دورههاي آموزشي براي طراحي آموزشهاي الكترونيک
توانايي مدرسان براي ايجاد انگيزه و اشتياق يادگيري در فراگيران در فضاي مجازي
کيفيت فضاهاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
حمايت عملي مديران از برنامه هاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
تدوين جزوات و منابع درسي کاربردي براي فضاي آموزش الكترونيكي
توان برنامه ريزي آموزش الكترونيكي در متوليان آموزشي شرکت
احساس کفايت آموزش الكترونيكي در رفع نيازهاي دانشي و مهارتي شرکت
محتوا و شيوه آزمون در آموزشهاي الكترونيكي
مهارتيبودن دورههاي آموزشي مورد نياز شرکت (عدم پوشش نيازهايمهارتيبادورههاي الكترونيكي)
امنيت الكترونيكي اطالعات  /دانش
مهارت استفاده از رايانه توسط فراگيران گروه هدف
تخصصي بودن آموزشهاي مورد نياز شرکت(عدم پوشش نيازهاي تخصصي با دوره هاي الكترونيكي)
تعارض ميان"ساختار آموزش الكترونيكي" با "فرهنگ شفاهي غالب در جامعه"
عالقه شخصي افراد به يادگيري در فضاي الكترونيكي
اعتقاد مديران به اثربخشي آموزش الكترونيكي (التزام نظري
پشتيباني مالي (کافي و به موقع) شرکت از برنامه آموزش الكترونيكي
تعارض ميان ساختار آموزش الكترونيكي با سبک کنترلي افراد (شخصيت نيازمند کنترل مستقيم)
رسميت و جاري بودن حقوق مالكيت معنوي در کشور (در شرکت)
امكان محاسبات جبران خدمت مدرسان فعال در زمينه آموزش الكترونيكي
امكان کنترل حضور افراد در کالس مجازي

امتياز
153
150
150
146
143
143
143
138
136
134
133
132
131
130
130
129
128
128
128
128
126
126
123
120
118
118
108

یافته های تحقيق8 -
گام پنجم

به منظور بررسي امكان مداخله در عوامل شناسايي شده و زمينه سازي براي توفيزق
در برنامه هاي آتي توسعه آموزش الكترونيكي در شرکت ،مجموع عوامزل شناسزايي
شده براي دستهبندي در طبقات بزرگتر به پرسش از گروه هدف گذاشته شد.
همكار فرهيخته:
لطفا با توجه به ماهيت و نوع هر عامل در خانه روبروي آن عالمت بزنيد
و چنانچه دسته بندي کلي ديگري مد نظر داريد در پشت صفحه قيد فرماييد.

یافته های تحقيق9 -
گام ششم

در گام ششم سهم هر دسته از عوامل شناسايي شده محاسبه گرديد.
1

• عوامل تکنولوژیک

22%

• عوامل اقتصادی

33%

7%
• عوامل فرهنگی و اجتماعی

19%
• عوامل حقوقی و اداری

• عوامل آموزشی

19%

یافته های تحقيق10 -
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تامين سامانه آموزش مجازي ( )LMS
تامين زير ساخت مناسب سخت افزاري (قابليت سيستم/اسپيكر و )...
تامين زير ساخت مناسب شبكه (اينترانت)
سرعت اينترنت (دسترسي به پهناي باند مناسب و کافي)
کيفيت فضاهاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
امكانات زيرساختي توليد دورههاي الكترونيكي(استوديو و ) ...
پشتيباني مالي (کافي و به موقع) شرکت از برنامه آموزش الكترونيكي
هزينه هاي اوليه ايجاد نظام آموزش و يادگيري الكترونيكي
عالقه شخصي افراد به يادگيري در فضاي الكترونيكي
اعتقاد مديران به اثربخشي آموزش الكترونيكي (التزام نظري)
احساس کفايت آموزش الكترونيكي در رفع نيازهاي دانشي و مهارتي شرکت
تعارض ميان"ساختار آموزش الكترونيكي" با "فرهنگ شفاهي غالب در جامعه"
تعارض ميان ساختار آموزش الكترونيكي با سبک کنترلي افراد (شخصيت نيازمند کنترل مستقيم)
رسميت و جاري بودن حقوق مالكيت معنوي در کشور (در شرکت)
امنيت الكترونيكي اطالعات  /دانش
امكان کنترل حضور افراد در کالس مجازي
حمايت عملي مديران از برنامه هاي آموزش و يادگيري الكترونيكي
امكان محاسبات جبران خدمت مدرسان فعال در زمينه آموزش الكترونيكي
مهارت استفاده از رايانه توسط فراگيران گروه هدف
توان برنامه ريزي آموزش الكترونيكي در متوليان آموزشي شرکت
تخصصي بودن آموزشهاي مورد نياز شرکت(عدم پوشش نيازهاي تخصصي با دوره هاي الكترونيكي)
مهارتي بودن دوره هاي آموزشي مورد نياز شرکت (عدم پوشش نيازهاي مهارتي با دوره هاي الكترونيكي)
تدوين جزوات و منابع درسي کاربردي براي فضاي آموزش الكترونيكي
محتوا و شيوه آزمون در آموزشهاي الكترونيكي
ترويج و تبليغ آموزش و يادگيري الكترونيكي توسط متوليان آموزش شرکت
توان علمي مدرسان دورههاي آموزشي براي طراحي آموزشهاي الكترونيكي
توانايي مدرسان براي ايجاد انگيزه و اشتياق يادگيري در فراگيران در فضاي مجازي

یافته های تحقيق 11 -
گام هفتم

نقش هدايتگران فرآيندها (مداخلهگران) در شرکت بر اساس ميزان امكان و توانايي
نقش آفريني در ايجاد ،تقويت و يا حذف عوامل توفيق آموزش الكترونيكي مشخص شد.
مديران ارشد

تيم مديران عملياتي

متوليان IT

مدير منابع انساني

متوليان آموزش

مدرسان

رابطين آموزشي

عوامل تكنولوژيک
عوامل اقتصادي
عوامل فرهنگي و اجتماعي
عوامل حقوقي و اداري
عوامل آموزشي

*
*
*
*

عوامل

کارکنان شرکت
(فراگيران)

مداخله گران

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

نتيجه گيری

با توجه به ضرورت بهرهمندي از ابزارهاي

بر اساس شواهد به دست آمده از اين مطالعه

تكنولوژيک براي توسعه عدالت آموزشي از

اگر چه گويه مستقيم "نقش حمايتي رهبران"

طريق ايجاد امكان دسترسي زمانشمول و

در رديفهاي مياني قرار گرفته است اما در

مكانشمول به آموزش ،تسريع در تبادل و انتقال

دسته بندي  5گانه عوامل و موانع ،دستكم 4

دانش و مهارت و  ...به ويژه در شرايطي که

عامل مستقيما "نقش تصميمات رهبران در

امكان تجمع فراگيران براي آموزش حضوري

توفيق يا عدم توفيق استقرار آموزش

کمتر فراهم است،

الكترونيكي در سازمان" به عنوان پيشران

استقرار سيستمهاي آموزش از راه دور به ويژه

عمل مي کند لذا در اين رهگذر توجيه و همراه

آموزشهاي مبتني بر رايانه و وب ،از رويكردهاي

سازي رهبران به عنوان يک عامل گلوگاهي

موثر و پيشران به حساب مي آيد..

کليدي بايستي مد نظر قرار گيرد.
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