


 

 مهریزی سادات اصغر علی سید  و  بختیاری یزدان

و چالش های پیش رواجرای یادگیری الکترونیکی تجربه سازمانی   



 

oتوجیهی گفتمان 
 

oمهندسی گفتمان 
 

oاقتصادی گفتمان 

پارادایم مدیریت  
 آموزش



 

oبالندگی و توسعه گفتمان 
 

oپژوهش و تحقیق گفتمان   
 

oفرهنگی چند گفتمان 



 

ویژگی های 
پارادیم 
 یادگیری

 تسهیل گری
تدارک فرصت ) 

  (یادگیری

روابط غیر 

 رسمی

مسئولیت  

 پذیری

مشارکت، تعهد 

 و پاسخ گویی

استفاده از روش 

های آموزشی 

غیر 

( بهسازی)رسمی  



 
 دالیل تغییر پارادایم آموزش به یادگیری

oیادگیری در کارکنان متنوع سبکهای   

oدانش های حوزه در متعدد انشعاب 

oکارکنان جدید نسل ویژگیهای 

oیکم و بیست قرن مشاغل ماهیت و کارکنان بودن پرمشغله   

oمهارت و دانش توسعه در بهسازی با آموزشی های روش اثربخشی میزان متفاوت 

oیادگیری مدیریت و یادگیری بر آموزشی استانداردهای تاکید (ISO 29990:2013  ISO 10015:2019&) 



 
روش های آموزشی دانش 

و مهارت را ایجاد اما  
توسعه آنها با روش های  
. بهسازی امکان پذیر است  

 
پیاده سازی گفتمان های مدیریت 
یادگیری فقط با روش های بهسازی 

 .  شدنی است

 

افزایش نقش آفرینی ، مشارکت، 
و  تعهد و مسئولیت یادگیرندگان 

فرایند همیاران یادگیری در 
یادگیری با اجرای روشهای  

 .  بهسازی قابل انجام است

 نکات



مزایای یادگیری 
 الکترونیکی

کاهش شدید 

 هزینه ها

کمک به نظام 

مدیریت دانش 

 سازمان 

سهولت و 

 دسترسی آسان

انعطاف در  بعد 

 زمان و مکان

 شمولیت بیشتر

رعایت پروتکل 

 های بهداشتی

دوستی با 

 محیط زیست 

جذب 

فراگیران 

 خاموش



عوامل 

 فنی

 ...سخت افزار، تجهیزات آموزشی ، کمک آموزشی و•

عوامل 

 اقتصادی

 ...و مالی منابع•

عوامل  

فرهنگی و 

 اجتماعی

اگر مردم احساس کنند که موضوعی دارای اهمیت نسیت بدون شک  به سراغ آن نمی روند تغییر فرهنگ و نگرش جامعه و •

 ...افراد برای استفاده از فناوری اطالعات، رایانه، نظارت بر آموزش الکترونیکی از طرف مسئولین و

عوامل 

 راهبردی

عدم وجود راهبرد کالن شفاف، عدم تشخیص درست متولیان، نبود برنامه ریزی دقیق ، ارائه نامناسب اولویت ها، کمبود نیروی •

 متخصص  در زمینه فناوری

عوامل 

 آموزشی

محدود بودن تجربه فناوری فراکیران ،تجربه ناموفق گذشته این موضوع، عدم باور قابلیت ها و توانایی ها، چالشی بودن بیش •

 ... از حد مواد و مطالب آموزشی، عدم وجود سیستم های انگیزشی، پشتیبانی نامناسب،  عدم مشارکت جمعی و

 موانع عمده مدیریت
یادگیری الکترونیکی   

 



 
 : الکترونیکی یادگیری سازی پیاده روی پیش عمده های چالش

(استاد اخالقی و تربیتی مره روز های واکنش از فراگیر گیری الگوی عدم رو، روردر ارتباط فقدان )تربیت 

( اخالقی تربیت برای بستر این بودن وضعیف تربیتی و اخالقی تعهدات کاهش ) ؟ مجازی تعهدات 

شناختی اولیه مراحل در ماندن و بلوم باالتر یادگیری سطوح به توجه عدم و حفظیات بر تمرکز :خالقیت : 

  از خالق و بداهه های ایده بروز اجازه مسئله، حل بر مبتنی آموزش فناوری، های قابلیت با همراه یادگیری محیط شدن تر تعاملی )

 (یادگیری محیط شدن پویا جهت ...و استادان میان اندیشی هم افزایش استاد، سوی از فوری بازخورد اخذ فراگیران، سوی

ها دوره اجرای و طراحی در کارکنان انگیزشی و یادگیری های سبک به توجه عدم و آموزشی محتوی منظم طراحی در ضعف 

مختلف های نسل وجود(M-X-Y) مدیران توسط نسلی های تفاوت به توجه عدم و سازمان در. 

سازمان و کشور در الکترونیکی یادگیری فرهنگ نشدن نهادینه   

و کشور سطح در الکترونیکی یادگیری اجرای نبودن موفق... 

کار محیط به ها آموخته انتقال برای سازمان در آور الزام و فعال عملکردی های محیط وجود عدم   



محیط های 

عملکردی جهت 

 انتقال یادگیری 

 بازدارنده

 )preventive( 

ناامید کننده 
)discouraging( 

منفعل یا خنثی 
)neutral( 

فعال 
)encouraging( 

الزام آور 
)requiring( 



 
 ها چالش ادامه

توجه با سازمان و دانشگاهها کشور، در برخط الکترونیکی یادگیری اجرای های ساخت زیر نبودن مهیا  

 آمده پیش وضعیت به

آموزش مدیران فناوری و اطالعاتی سواد نبودن سطح هم 

سازمان در الکترونیکی یادگیری برای مناسب جایگاه ایجاد عدم   

باال یادگیری سطوح و محور مهارت های دوره اجرای در الکترونیکی یادگیری محدودیت 

بیرونی آموزشی موسسات و مراکز ظرفیت از استفاده جهت سازمانی های محدویت   

 



 سازمانمراحل پیاده سازی و اجرای یادگیری الکترونیکی در  

 ( ...و  سامانه راهبران و کاربران ها دسترسی ایجاد باند، پهنای اختصاص مجوز، اخذ ) ها زیرساخت ایجاد :الف

   الکترونیکی یادگیری های سامانه از استفاده سازی فرهنگ و آموزش :ب

   الکترونیکی یادگیری صورت به مصوب های آموزش از بخشی اجرای بودن الزامی :ج

 ماهه سه زمانی بازه در الکترونیکی یادگیری اجرای فرایند مستمر پایش و ارزیابی :د



 ها زیرساخت مرحله در شده انجام اقدامات

  شبکه از استفاده در محدودیت و مدنظر سازمانی الزامات وجود دلیل به سازمان

  شبکه بستر در زیر مجازی آموزش های سامانه اندازی راه به اقدام ...و اینترنت

 (سازمانی های محدودیت به توجه با ها ظرفیت کلیه از استفاده ) .نمود داخلی

 سامانهLMS   (off line) 

سیستم ویدئوکنفرانس(on line) 

Adobe Connect (on line) 

استفاده از قابلیت های سامانه آموزشی سازمان 

سیستم اتوماسیون، نرم )سامانه های موازی موجود در سازمان جهت آموزش

 (off line)…… (مدیریت دانش)افزار رایون 



   الکترونیکی یادگیری های سامانه از استفاده سازی فرهنگ و آموزش مرحله 

 آن های قابلیت و سامانه تشریح و  آموزش مدیران  همه از دعوت و افتتاحیه جلسه برگزاری

   سامانه کاربران و راهبران به کمک  جهت آموزشی فیلم تدوین و تهیه

 راهبری مرکز توسط ها پشتیبان با ارتباطی کانال ایجاد و سامانه از پشتیبانی و حمایت

 آموزش مدیران مشارکت جلب و تشویق منظور به واحدها برای آموزشی های دوره رایگان محتوای تولید

 ...و



   الکترونیکی یادگیری اجرای کردن الزامی 

 سیاست از یکی (پراکندگی و وسعت به توجه با) سازمان در الکترونیکی یادگیری از استفاده مزایای به توجه با

  های  سامانه کلیه از استفاده توسعه یادگیری، و توسعه آموزش، حوزه در سازمان آموزشی های رویکرد و ها

 .باشد می موجود

  از 80امتیاز) سازمان آموزش فرایند ارزیابی مدل براساس الکترونیکی یادگیری اجرای ارزیابی و پایش

1000) 



 :طراحی مرحله های چالش

الکترونیک محتوای تولید جهت متخصص نیروی کمبود( 

 ، شناسی روان تربیتی؛ افزار،علوم نرم افزار، سخت کارشناسان

 (..و تدوینگر بردار، فیلم عکاس، کارگردان، طراح،

الکترونیک محتوای تولید جهت تجهیزات کمبود 

سامانه ظرفیت اساس بر ها دوره طراحی در محدودیت LMS 

آموزشی مستندات و مدارک منابع/آموزشی محتوای کمبود 

آموزشی اجرای های روش انتخاب در محدودیت 

 

 :راهکارها

محتوای از بخشی تولید  سپاری برون 
 آموزشی

افزاری سخت تجهیزات و لوازم تدارک و تهیه 
 ...و کم وب میکروفون، اسپیکر، افزاری نرم و

الزم های ساخت زیر ایجاد جهت مجوز اخذ  
   داخل در الکترونیکی محتوی تولید برای

 



 

 چالش های مرحله اجرا

مشکالت فنی و 

کمبود  

 تجهیزات

کند بودن 

سرعت 

 سیستم 

عدم اتمام 

دوره توسط 

 فراگیران

عدم 

همه مشارکت 

 فراگیران 

تداخل کار 

با آموزش و 

 یادگیری

 :راهکارها

 افزاری سخت تجهیزات تهیه•

 فزاری نرم پشتیبانی ایجاد•

   جلب جهت ها مشوق تدارک•
 مشارکت

 باند پهنای توسعه•

  از درصدی اجرای گذاری هدف•
 صورت به مصوب های آموزش

 الکترونیکی

 ...و•

 



 :ارزشیابی مرحله های چالش

گرم ارزشیابی مراحل در فراگیران ضعیف مشارکت 

های محدودیت و پاسخ بسته و عینی سواالت از استفاده  
  یادگیری سطوح ارزیابی نتیجه در و آن کاربردی و طراحی

 بلوم پایین

پیش در ضعیف مشارکت)یادگیری نرخ محاسبه در دشواری  
 (آزمون پس و آزمون

ها آزمون اجرای بر جدی نظارت بودن رنگ کم 

شده تعیین زمانی بازه در ها آزمون در مشارکت عدم 

 

 

 :راهکارها

به فراگیران ترغیب جهت ها مشوق از استفاده  
 همکاری

بستر از خارج آزمون برگزاری LMS صورت به و 
 حضوری

سطوح که استنباطی انفرادی های آزمون طراحی 
 ، تحلیل و تجزیه مستلزم و سنجیده را شناختی باالی

 .هستند باال سطح در ارزشیابی و ترکیب

های فعالیت اساس بر فراگیران ارزیابی  
  به عالقه و تعهد تکالیف، انجام مشارکت،)یادگیری
 (...و یادگیری

 



 جمع بندی   


