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Abstract 

Today, information technology is used as a tool to improve education in organizations 

and universities. Due to the dependence of education on information technology, the e-

learning framework has been welcomed as a method worldwide. The purpose of this 

study is to identify and prioritize the key factors of success in implementing e-learning. 

The research method of this research is applied research in terms of purpose and 

quantitative research in terms of data collection. By reviewing the relevant literature, 6 

dimensions and a total of 56 indicators were identified for the implementation of           

e-learning. The multiplicity of indicators led to the use of fuzzy Delphi technique to 

reduce the number of indicators using the opinions of 20 scholars and academic experts. 

After selecting the indicators of high importance using the Analytical Hierarchy Process 

(AHP), the weight and importance of the dimensions and indicators were determined. 

The managerial dimension was the most important and the organizational dimension 

was the least important. 
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 کیدر  یکیالکترون جهت استقرار آموزش تیموفق یدیعوامل کل یبندتیو اولو ییشناسا

 کارآمد یتعامل طیمح

 3، نازنین فالح2علی زمانی بابگهری، 1مجتبی هداوند

 چکیده

. با شودیها به کار گرفته مها و دانشگاهجهت بهبود آموزش در سازمان یاطالعات به عنوان ابزار یامروزه فناور

 یروش در سطح جهان کیبه عنوان  کیاطالعات، چارچوب آموزش الکترون یآموزش به فناور یه به وابستگتوج

ت در یموفق یدیعوامل کل یبندتیو اولو یین پژوهش شناسایمورد استقبال قرار گرفته است. هدف از انجام ا

و از منظر  یکاربرد قاتیتحق از منظر هدف از نوع قیتحق نی. روش پژوهش ااست کیآموزش الکترون یسازادهیپ

 یسازادهیشاخص جهت پ 56بعد و مجموعاً  6مرتبط  اتیاست. با مرور ادب یکمّ قاتیها از نوع تحقداده یگردآور

جهت کاهش  یفاز یدلف کیها منجر به استفاده از تکن. متعدد بودن شاخصدیگرد ییناساش کیآموزش الکترون

با  یها. پس از انتخاب شاخصدیگرد یو خبرگان دانشگاه دیتن از اسات 20ها با استفاده از نظرات تعداد شاخص

که  د؛یگرد نییتع هاخصابعاد و شا تی(، وزن و اهمAHP) یمراتبسلسله لیتحل کیباال با استفاده از تکن تیاهم

 بود. تیاهم نیکمتر یدارا زین یو بعد سازمان تیاهم نیشتریب یدارا یتیریبعد مد

 لیروش تحل ،یفاز یاطالعات، روش دلف یفناور تیری، مدیکترونکال یریادگی ت،یموفق یدیلکامل عو: کلمات کلیدی
 (AHP) یسلسله مراتب
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 مقدمه

 ساتن، یز یهاا و روش هاا وهیبر ش هاآن ریاطالعات و تأث یدر فناور نینو یهادهیفنون و ظهور پد عیسر راتییبا تغ زمانهم

 یارتبااط  یهاجوامع است، متحول و دگرگون شده است. وجود شبکه نیادیو بن یاز ارکان اساس یکیکه  زیآموزش ن ندیفرا

امکاان را   نیا را متحول نماوده و ا  یشآموز یهاروش شرفته،یپ یو ابزارها و امکانات آموزش نترنتیگسترده از جمله ا اریبس

 ۀعلم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فواصل دور تحت پوشش شابک  ندگانیاز جو یعیوس فیفراهم ساخته است که ط

 .(2018، 2کیو و همکاران ؛2017، 1و همکاران الدیاب) ندیدرآ یآموزش

در هار زماان و در هار     یریادگیا امکاان   راگیاران ف یدر آموزش است که برا نینو یکردی( روی)مجاز یکیالکترون آموزش

 یکا یآماوزش الکترون  زمیناه  در یارزشامند  اتیا تجرب ر،یا اخ یهاا در سال. (2021، 3)سید و همکاران دینمایمکان را فراهم م

، 4)کاساترو و زرمناو   باوده اسات   یرسااخت یو ز یفنا  ،ینظارت ،یقوقح ،یفرهنگ ،یآموزش یهایدگیچیکه همراه با پ گرفتهشکل

 یناشا  یهاا رفع چالش ازمندین الکترونیکینظام آموزش  کرهیدر پ یتیریو مد یسازمان ،یانسان یسازتیرو، ظرف نی. از ا(2020

هماراه باا    یو آموزشا  یتا یترب نیناو  یهاا مشترک از نقش یهابرداشت یایو لزوم اح کسانیو مقررات  اتیادب ف،یاز عدم تعر

 .(2021، 5اجمی و همکاران)ال است یدرس یهاو برنامه یآموزش یاحاطالعات و ارتباطات در طر یکاربرد فناور

 هاای یژگا یو شاتر یآن شاامل ب  طیاسات کاه محا    یدیجد وهیاز راه دور و ش یریادگی هایاز راه یکی یکیالکترون آموزش

کارده و باا    فات ایرا در یآموزش یاطالعات )سامانه( محتوا یفناور رساختیز کی قیاز طر فراگیراناست و  یکیزیف هایکالس

ه نقاش آن ساامانه،   کا ر اسات  کالزم به ذ .(2013، 7و همکاران ؛ چِن2013، 6الدین)احمد و شمس کنندیارتباط برقرار م دیاسات

قارار   یط تعاملیمح یکن سامانه در قالب یا یرتأثدرصد آموزش تحت  70ش از یه بکن است یو اعتقاد بر ا استبرجسته  کامالً

ده دربااره  یمانظم و سانج   یتیکارآماد فعاال   یتعاامل  طیمحا  کیرد آموزش در یکرو (.2010، 8همکارن )مک ناقتون و ردیگیم

باه   مسائله ا یا چند نفره درباره آن موضوع  یهاگروه در قالبگر یدیکدر تعامل با  نیه مخاطبکخاص است  ایمسئلها یموضوع 

هاا  روش در ایان . (2020، 10؛ یاساون و یااموه  2020، 9ماارتین و همکااران  )سان  پردازناد یشه، بحث و اظهاارنظر ما  یمطالعه، اند

رناد. در  یگیما  بر عهدهرا  یریادگیت ینند و مسئولکیت مکند آموزش شرین فعاالنه در فرایمعمول مخاطب یهابرخالف روش

 رناد یگیقارار ما   لیا و تحل یانتخااب و ماورد بررسا    یتعامل طیمح یموضوع اتیشده بر اساس ادب ییراستا، ابعاد شناسا نیهم

وجاود دارد کاه باه     اتیا در ادب کیا الکترونموفق آماوزش   یسازادهیجهت پ یعوامل متعدد . ابعاد(2021، 11)شهزاد و همکاران

نسابت باه    1388همکااران در ساال    یاشاره نشده است. به عنوان مثال، سااالر  هاآن یو بررس لیطور جامع به نسبت به تحل

 رشیباا اساتفاده از مادل پاذ     هاا آنپرداختاد.   یان پرستاریک توسط دانشجوینرش آموزش الکترویعوامل مرتبط با پذ لیتحل

و همکااران،   ینکردناد )سااالر   نیای وزن عوامال را تع  نیو همچنا  تیا پژوهش خود پرداختناد و اهم  یبه اجرا سبتن یفناور

 کیا . عدم استفاده از دشویها پرداخته مشاخص لیو تحل یریگمینسبت به تصم اتیپژوهش با مرور جامع ادب نی(. در ا1388

( 2018کیو و همکااران،  )و  (2021اجمی و همکاران، )ال یهاوهشمرتبط مانند پژ اتیدر ادب زین یقیتلف یریگمیتصم کردیرو

 خواهد شد. لیپژوهش تکم نیدر ا خأل نیکه ا دیگرد ییشناسا

                                                           
1. Aldiab et al. 

2. Kew et al. 

3. Syed et al. 

4. Castro and Zermeno 

5. AlAjmi et al. 

6. Ahmad & Shamsudin 

7. Chen et al. 

8. McNaughton et al. 

9. San-Martín et al. 

10. Yawson & Yamoah 

11. Shahzad et al. 
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 ینساب  اتیخصوصا  لیا د شاخصه، به دلچن یریگمیتصم یهاروش ،یکیتوجه به وجود عوامل متعدد در آموزش الکترون با

 چناد  یریا گمیتصم یهاروش (.2021، 1)حیدری دهوئی و همکاران شودیم دیها تأکروش ریاز سا شتریتوسط محققان ب هاآن

 شانهاد یموجاود پ  یهاا یژگا یو و ارهاا یرا باا توجاه باه مع    ناه یگز نیبهتر، مسئله یهانهیمجموعه محدود گز انیاز م 2شاخصه

 یکا یآماوزش الکترون  یهاا پاژوهش، ابعااد و شااخص    نیا که در ا ارهایو محاسبه وزن مع نییبه ذکر است که تع. الزم کندیم

 مسائله  کیا  یارهاا یمعمحاسبه وزن  ،یموضوع اتی. بر اساس ادب(2010، 3)وانگ و لو برخوردار است یفراوان تیهستند، از اهم

 4مراتبای فرایناد تحلیال سلساله    پژوهش بر اسااس روش  نیر اکه د ردیپذیمحور صورت ممحور و دادهبر اساس دو روش خبره

 ،یفااز  یبار اسااس روش دلفا    ،یکا یآماوزش الکترون  یهابا توجه به متعدد بودن تعداد شاخص زیاز آن ن شی. پردیگیانجام م

دف پژوهش باه  به ه لین راستایپژوهش در  نیراستا، سؤاالت ا نیهم رپژوهش خارج خواهند شد. د ندیاز فرا هاآناز  یتعداد

 خواهند بود: ریشرح ز
 هستند؟ یردچه موا ییکترونکآموزش ال یسازادهیت در پیموفق یدیلک یهاابعاد و شاخص نیترمهم 

  برخوردار هستند؟ یباالتر تیابعاد از نقش و اهم نیاز ا کیکدام 

 چگونه است؟ ییعوامل منتخب و نها ینسب تیوزن و اهم 

هاا،  تکن امار توساط شار   یا ت در ساازمان و توجاه باه ا   یا موفق یدیلک یتورهاکفا دن بهیت بخشین پژوهش اهمیا هدف

آماوزش   یدهانا ی، فرآیالت حاضار در آماوزش حراور   کتا بتوانناد باا توجاه باه مشا      است هادانشگاهو مؤسسات و  هاسازمان

در آماوزش   هاا آنت یا اولوو  تأثیرگاذار  یهاا ن شاخصیو همچن تأثیرگذارابعاد  لیو تحل ییرا توسعه دهند. شناسا ییکترونکال

 ن پژوهش خواهد بود.یمورد بحث ا ییکترونکال
 

 پژوهش ۀپیشین

 یهاا ش بارخط، گاروه  آماوز  هایپرتال ها،کارگاه ها،ترم ها،شامل دوره تواندیم یکیو توسعه آموزش الکترون یطراح ندیفرآ

 خااص،  افزارهاینرم و افزارسخت ،یابع شخصاز من قیو دق حیصح یبیبه صورت ترک دیامر با نیباشد. ا یگریگپ و موارد د

 ناد ینسابت باه فرآ   دیا دهنادگان با کاربر انجام شاود. توساعه   ییبر اساس توانا اردمو یو طراح ایو رسانه یتعامل یارهایمع

 باا  دیا با هانآتسلط داشته باشند.  ،فراگیرانو  یدرس هایدوره لیو تحو یطراح طیدانش محتوا، مح ،یلیتحص یزریبرنامه

 ل،یعوامل در امر تحص نتریمهم از یکیبه عنوان  فراگیرانآشنا باشند.  زیخود ن فراگیرانو سن  یلیتحص فیوظا ت،یشخص

 .(2010)مک ناقتون و همکارن،  به صورت واضح و کامل شناخته شوند دیبا
 ،کارامادی خود یباورهاا ) یچهارچوب مفهاوم  یرهایمتغ نیب یروابط احتمال یو همکاران در پژوهش خود به بررس نیمارت

 تیریدما  ساتم یس کیا کاه داشاتن    دهاد ینشان ما  جی( و تعهد مستمر آموزش پرداختند. نتایسازمان ریو تأث ستمیس تیفیک

، خالقاناه  یساتر ب ان،یا مرب ازیا متناسب با ن یریادگی طیمح دیبا مؤسسات. کندیم تیرا تقو انیدر موسسه تعهد مرب یریادگی

 (.2020و همکاران،  نیمارت)سن کنند جادیا یفیروز با تعامالت ک امن، دوستانه و به ،یمشارکت
قارار   یدانشگاه را ماورد بررسا   انیتوسط دانشجو یکیآموزش الکترون یهاستمیس رشیو همکاران عوامل مؤثر بر پذ سالوم

اعتمااد و   ت،یا فیک ،یورناوآ  ریتأث یکردند که هدف آن بررس شنهادیرا پ یدیمدل جد هاآنهدف،  نیبه ا یابیدست یدادند. برا

 رشیهاا بار پاذ   داناش در دانشاگاه   تیا فینشان داد کاه اشاتراک و ک   جیبود. نتا یکیونآموزش الکتر رشیاشتراک دانش در پذ

آماوزش   ساتم یس رشیبار پاذ   یقابال تاوجه   ریو اعتمااد تاأث   یمثبت دارد. نوآور ریتأث انیدانشجو نیدر ب یکیآموزش الکترون

 (.2019، 5همکارانو  سالوم) نداشت یکیالکترون

                                                           
1. Heidary Dahooie et al. 

2. Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

3. Wang & Luo 

4. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

5. Salloum et al. 
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 .پرداختناد  یاک ترونکال یریادگیا چاارچوب   تیا موفق یاتیا عوامال ح  یبه بررس یو همکاران با استفاده از روش دلف هانگ

 یزیا ر، برناماه یت فنااور یرینادها، ماد  یت ماداوم فرا یریر، ماد ییا ت تغیریان ماد یا جااد تاوازن م  یانگر این پژوهش بیدستاورد ا

 (.2013، 1و همکاران نگها) ت پروژه استیریک و مدیاستراتژ

 یابعاد آموزش الکترونیک

ده است. شنشان داده  1در شکل  ییکترونکآموزش ال یاده سازیت در پیموفق یدیلکبه عنوان عوامل  یابعاد اصل

 کیساتمات یصورت گرفته اسات. باا مارور س    یانتخاب ابعاد نشان داده شده در بخش بعد لیو دال تیاهم حیتشر

 اتیا ها بار اسااس ادب  شاخص نیا یبندطبقه ،یکیمتعدد در حوزه آموزش الکترون یهاصشاخ ییو شناسا اتیادب

 تیریدما و  یتکنولاوژ  ،یناد یفرا ،یساازمان  ،یفرهنگا  ،یانسان ،یتیریابعاد مد نییمنجر به انتخاب و تع یموضوع

 (.2019)سالوم و همکاران،  دیگرد رساختیز
؛ 2021و همکااران،   یاجما )ال اسات  یکای ترونکزش الآماو  یسااز ادهیا ه پیا اصال و پا  جرئتبه ی تیریمد بعد

ن بعاد باه   یا ا یهاا شااخص ف ین تعرینترل است. با اک، اجرا و یزیرشامل برنامه یتیریبعد مد (.2008، 2کومباکارا

 یاثار بخشا   یمجموعاه بارا   ریا ز یهاا تمیا به هماه آ  یتیریبعد مد یابد. به نوعییش میافزا یاطور قابل مالحظه

ه به صاورت  کن است یهدف آن ا یتیریاثر بخش اشاره دارد. بعد مد یکیترونکال یریادگیستم یس یک یسازادهیپ

 یزیرند را برنامهیات فرایعمل یتیرید. بعد مدیپارچه و منسجم مبدل نمایکستم یس یکستم را به صورت یس یک

 یتیریثربخش بعاد ماد  رد اکدر گرو عمل ییکترونکدر آموزش ال ستمیسل کت یه موفقکد بتوان گفت یند. شاکیم

 (.2012، 3)لوسیو نیتو و همکاران خواهد بود
 یانساان  یرویا ار داشتن نیسازمان در گرو در اخت یکت یشود. موفقیسازمان شناخته م یه اصلیبه عنوان سرما یانسان بعد

برجساته در   یه نقشا کا د شناسان یساازمان ما   ییرا به عنوان دارا یانسان یرویاز متون ن یا و متعهد است. در برخیتوانمند، پو

 ناد یرا متحاول نما  ییکا ترونکال یریادگیا ناد  یتوانناد فرآ یتحول هستند و ما  منشأه افراد توانمند کت سازمان دارد چرا یموفق

 .(2020، 4)رینتاال

عوامل کلیدی موفقیت در 
پیاده سازی آموزش الکترونیک

مدیریتی
مدیریت 
زیرساخت

فرهنگی تکنولوژیفرایندیسازمانیانسانی

 

ییکترونکآموزش ال یاده سازیت در پیموفق یدیلکبه عنوان عوامل  ی. ابعاد اصل1ل کش  

 

                                                           
1. Huang et al. 

2. Kumbakara 

3. Lucio-Nieto et al. 

4. Rintala 
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اشااره   یر رسام یا و غ یاعم از فرهنگ رسم یپارچه در فرهنگ سازمانیک کامالًساختار  یکرد یکجاد و رویبه ا یعد فرهنگب

ناد. مفهاوم   یهاا را فرهناگ گو  گروه از انسان کینشان دادن در  العملعکسمشترک فکر کردن، احساس کردن و  یدارد. الگو

، یریپاذ کسا یدانناد. ر یگر ما یدیکا ن دو مفهاوم را معاادل   یا یو برخ ستاخته یآم یبه طور ملموس یفرهنگ با رفتار سازمان

ن بعاد  یا باا ا  گرددیم یه سعکباشند یدر سازمان م یفرهنگ مؤثر یبعدهااز  یو ثبات در رفتار برخ یمیار تک، توجه به ینوآور

 .(2020، 1)شاو رد است را بهتر محققکسازمان در عمل یپارچه سازیکه ک یتیریهدف بعد مد
و  ، انادازه یدگیا چیز، پکا نادها دارد، تمر یباودن، سااختار مناد باودن فرآ     ی، رسام ی، اشاره به استاندارد سااز یسازمان دبع

فتاار  ، رعوامال ن یا از ا یاک رد به هار  یکل سازمان دارد. نوع روکیل در تشیبدیب یه نقشکاست  یاز ابعاد بعد سازمان ینولوژکت

حماد  ا) است یزمانبعد سا یم اصلیطه نظارت از مفاهیو ح یخط فرمانده مراتب، سلسلهمتفاوت خواهد نمود.  کامالًسازمان را 

 (.2013، نیالدو شمس
ساب و  کات یواژه در ادب ینپرکاربردتراذعان نمود که  توانیاه سازمان دارد. میاشاره به جعبه س یندیفرآ بعد

و  ییمواد غذا ینتأمه کدر بدن هستند  هایرگموندها در سازمان در نقش یند است. فرآیواژه فرآ یامروز یارهاک

اهاد و موجاب ارتقاا     کیندمحور شدن از اتالف در سازمان میدهند. فرآیبدن را انجام م یهابه سلول یرسانخون

 ایا  کیا هستند که  هاتیاز فعال یاکسب و کار مجموعه یندهایفرا یلکد. به طور یخواهد گرد یسازمان یوربهره

کساب و   یندهایگر فراید ی. به عبارتکندیم جادیارزش ا ند،یفرا یمشتر یبرا هاآن یدارند و خروج یچند ورود

دساتاورد   کیا باه   یابیدسات  یدارناد و بارا   یارتبااط منطقا   گریکدیهستند که با  ییهاتیاز فعال یاکار مجموعه

 (.2009، 2استیل-)پوالرد و کاتر شوندیمشخص در کسب و کار، انجام م
د ماورد  یا ع آن هماواره با یرات سار ییبه واسطه تغ ینولوژکاست. موضوع ت یبشر امروز یزندگ نفکی، جز  الینولوژکت بعد

ن در ساازمان و  یناو  یهاا ینولاوژ کدر استفاده از ت یقات سعیها واحد توسعه و تحقرد. اغلب در سازمانیها قرار گش سامانیپا

 یاسات کاه بارا    یندیفرآ ایابزار  یدر سازمان است. تکنولوژ ندهایل فرآک یبرا عام یاواژه ینولوژکنمودن آن دارد. ت یاربردک

و  یهماان داناش فنا    ایا  قاتیتحق ییمحصول نها یاما از نظر اهل علم، تکنولوژ؛ شودیساختن محصوالت بهتر به کار گرفته م

 (.2014، 3)گوین و همکاران شود لیتبد یتجار یبه محصول تواندیاست که م یاطالعات
ان آماوزش  کا ام یفنا  یهاا رساخت و ساامانه یاست. بدون ز ییکترونکند آموزش الیفرآ ین اصلکر رساختیت زیریمد بعد

رسااخت نهفتاه   یت زیریمد ییاراکو  یدرصد انتقال مفهوم در اثربخش 70ش از یه بکتوجه داشت  دیوجود ندارد. با ییکترونکال

داشاته   ییکا ترونکشارفت آماوزش ال  یدر پ یاظاه قابال مالح  یرتأثرساخت چنان یت زیریه مدکد بتوان اذعان داشت یاست. شا

نباوده   آمااده  ییکا ترونکان آماوزش ال کا مارتبط ام  یهاو سامانه یفن یهارساختیاز افراد بدون بعد ز یه به اعتقاد برخکاست 

و  یاددهیا  ینادها ین در فرآیناو  یه امار کا ناد  کیخلق م یرساخت خود پداگوژیت زیریه مدکتوان گفت یم یاست و به نوع

 (.2004، 4)آلی است ییکترونکال یریادگی
 یارهاا یرمعیباه اختصاار ز   1ه در جادول  کا د یا گرد ییار شناساا یا رمعیز 56ن هفات بعاد   یدر ا یلکطور  به

ر کا ه اسات. الزم باه ذ  ات موضوع و مصاحبه با خبرگان امر مورد اشاره قرار دادیشده در ادب ییها( شناسا)شاخص

 تیریبعاد، در حاوزه ماد    5 یناد یبعاد، در حاوزه فرآ   9 یفرهنگا  بعاد، در حاوزه   17 یتیریه در حوزه مدکاست 

. دیگرد ییابعد شناس 6 یبعد و در حوزه انسان 4 یبعد و در حوزه سازمان 4 یبعد و در حوزه تکنولوژ 9 رساختیز

حاصل  قیتحق اتیمرور ادب یمشابه و ط قاتیتحق ین ابعاد بر اساس بررسیاز ا یارید. بسیر گردکه ذک طورهمان

 است. دهیگرد
 

                                                           
1. Shaw 
2. Pollard & Cater-Steel 

3. Nguyen et al. 

4. Ally 
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یکترونکآموزش ال یاده سازیت در پیموفق یدیلک یهاابعاد و شاخص. 1جدول   

 شاخص بعد

یتیریمد  

یسنجی آموزش الکترونیکبررسی طرح امکان  

فایده -گزارش هزینه   

 حمایت مدیریت ارشد

و تخصیص بودجه کافی و منابع مالی جهت ارتقا اثربخشی تأمین  

وزش الکترونیکیسودآوری فرآیندهای آم  

مالی مؤثرمدیریت   

گیریتعیین اهداف روشن و قابل اندازه  

ها و پیکربندیمدیریت دارایی  

گذاری در اجراپذیری و هدفمدیریت دسترس  

 تعیین راهبردی بهبود مستمر

پیش از شروع فراگیرانشناخت نیازها و انتظارات   

 میزان تمرکززدایی

کارکنانامنیتی  هایسیاست  

 فرآیند مدیریت استراتژیک

های آموزشیمدیریت استقرار سامانه  

 مدیریت حوادث و رخداد

 مدیریت بازخوردها در اصالح

یفرهنگ  

 فرهنگ سازمانی

ساالریفرهنگ شایسته  

 تعامالت بین بخشی و همکاری درون تیمی

 مشارکت ذینفعان

 فرهنگ مشتری مداری

ذیرنده تغییرفرهنگ سازمانی پ  

کنندهایجاد فرهنگ حمایت  

فراگیرانارتباط گسترده با   

 کار تیمی در فرهنگ سازمانی

یندیفرآ  

 چابکی سازمان جهت مدیریت تغییرات

یاستقرار عملیاتی فرایندهای آموزش الکترونیک  

یپایش فرآیند محتوای الکترونیک  

فراگیرانهای متمرکز بر استفاده از سنجه  

 کیفیت اطالع رسانی و پاسخگویی

رساختیت زیریمد  

کیاستراتژ یزیربرنامه  

 ایجاد تیم پروژه مجازی

و مسؤولیت پروژه هانقشتعیین مناسب   

 تمرین نگهداشت و بازبینی

 مدیریت استمرار خدمات فناوری اطالعات

 مدیریت امنیت اطالعات
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 شاخص بعد

 اولویت بندی فرآیندها

هاسامانهداوم عملکرد در طی بهره برداری از پایش و ارزیابی م  

مشاوران توانمند یریکارگهانتخاب و ب  

ینولوژکت  

وکارکسبهمسویی فناوری اطالعات و   

سخت افزاری مناسب هایزیرساختایجاد   

 مستند سازی سیستم

های ارتباطیکانال  

یسازمان  

 فرای آزاد سازمانی

 ساختار سازمانی

بازاریابی در داخل سازمانهای کمپین  

های سازمانیدستاوردها و موفقیت  

یانسان  

در سازمان فراگیرانسرانه کارکنان به   

 آموزش مؤثر نیروی انسانی

تعداد کل کارکنان با مهارت   IT در سازمان   

 قابلیت کارکنان برای انطباق با تغییر

هادانش و تخصص کارکنان درگیر در سامانه  

وری نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلیبهره  

 روش پژوهش

لاذا   ،اسات در  یکا یت در آماوزش الکترون یموفق یدیلکعوامل  یبندتیو اولو یین پژوهش شناسایهدف از انجام ا نکهیبه ا با توجه

موجاود   اتیا نظرو  هاا یو از تئاور  شودیتوسعه داده نم یدیجد هیاست؛ چرا که نظر یروش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربرد

است؛ چرا که بر باه منظاور    یپژوهش حاضر کمّ زیها نداده یپاسخ داد. از منظر گردآور پژوهشتا بتوان به سؤاالت  دیاستفاده گرد

خباره در   دیپاژوهش شاامل اساات    ی. جامعه آماردیاستفاده گرد کرتیل ییتا 5 فیبا ط یابه اهداف پژوهش از پرسشنامه یابیدست

باه مشاارکت در    مندعالقه نیهمچن باشند؛یدارا م یکیالکترون آموزش یندهایاز فرآ یهستند که شناخت کاف یکیآموزش الکترون

ن یا . ادیا مشاخص گرد  ،%5 یو خطا %95 نانیکه با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطم قی. نمونه تحقباشندیم یکار پژوهش

اناد،  را داشاته  یاک ترونکه سابقه حرور فعاالنه در آموزش الکاز خبرگان  یباشند که به صورت تصادفینفر م 20شامل تعداد  نمونه

 یناماه دارا ن پرساش یا ه اکا ر اسات  کنامه برگشت داده شد. الزم به ذپرسش 15شده،  عیتوز یهاپرسشنامه نیانتخاب شدند. از ب

ق باه حاداقل   یا تحق یاحتماال  خألهاای د تاا  گرد یبندز جمعیافراد خبره در قالب سؤاالت باز ن یلیمکز بود تا نظرات تیباز ن سؤال

هاا  داده یآورجماع  یبارا  یو کما  یفیپژوهش از ابزار ک نیاست در ا یدانیپژوهش از نوع م یهاداده یآورجمع وشموارد برسد. ر

. در دشاو یاز پرسشنامه ساختارمند اساتفاده ما   یو در روش کم ساختارمندمهیاز مصاحبه آزاد و ن یفی. در روش کشودیاستفاده م

 ساؤاالت پاساخ باه    یساؤال، بارا   56با طارح   ازیمورد ن یهاپرسشنامه اول داده در. گرددیپژوهش از دو پرسشنامه استفاده م نیا

ه بار  کا اسات   یفااز  یل پرسشانامه اول روش دلفا  یا تحل یشدند. مبنا یگردآور یکیدر آموزش الکترون تیعوامل موفق ،یپژوهش

صاورت   یروش دلفا  یجهات اجارا   مالز یو محاسابات فااز   یمثلث یدر قالب اعداد فاز ینزبا متغیرهایی گذاراساس نحوه ارزش

در پرسشانامه دوم   یسه زوجا یند مقاید تا فرآیل گردیتعد هاشاخصتعداد  یفاز یه با استفاده از دلفکر است کرد. الزم به ذیپذیم

 کیا اساتفاده از تکن  یسااز ادهیا در پ تیا مال موفق عوا یبناد رتباه  یل پرسشنامه دوم برایتحل یرخ دهد. مبنا یشتریبا سهولت ب

 اتیا را بار اسااس ادب   یکا یدر آماوزش الکترون  تیموفق یدیعوامل کل یهاشاخص. در پرسشنامه اول است AHP یسلسله مراتب

 مد نظر قرار گرفت. یدیعوامل کل نیا یبند تید و در پرسشنامه دوم اولویپژوهش در هفت عامل مطرح گرد ینظر
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در نرم افازار اکسال و    یفاز یدند. محاسبات دلفیگرد تیاهم نییشده و تع دهیعوامل وزن نیا AHPروش  استفاده از با

کاه در اداماه آماار     اسات نفار   15 زیا صورت گرفت. تعداد خبرگاان پاژوهش ن   سیدر نرم افزار اکسپرت چو AHPمحاسبات 

ه کا ر اسات  کا قرار گرفت. الزم به ذ ییدتأمورد  یصور ییق بر اساس روایتحق یید. روایح گردیتشر هاآن یلکت یوضع یفیتوص

ز چاون  یا د. در پرسشانامه دوم ن یا گرد 84/0ه عدد آن برابر کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت ک یدر پرسشنامه اول مقدار آلفا

ازگار از ناسا  یهاا سید تاا مااتر  یا اساتفاده گرد  یگر بوده است؛ لذا از مفهوم نارخ ناساازگار  یدیکرها با یمتغ یسه زوجیمبنا مقا

ه نشاان از  کا د یا گزارش نگرد یسات زوجیند مقایدر فرآ یس ناسازگاریچ ماتریه هکر است کمحاسبات حذف گردند. الزم به ذ

 شان دارد.یو نظرات صائب ا یسات زوجیق در مقایخبره بودن جامعه تحق

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

 زانیا از جنباه م  یزوجا  ساتیه و مقاینامه اولدگان به پرسشدهنپاسخ کی، مشخصات دموگرافیفیبر اساس آمار توص 2در جدول 

 در. شاد  خواهاد  پرداختاه  لیا ذ شارح  باه  دهنادگان پاساخ  یشاناخت تیجمع هاییژگیو فیبه توص التیسابقه کار و سطح تحص

اساتقرار  در  تیا موفق عوامل 56 شامل پرسشنامه نیا. دیگرد استفاده هاشاخص لیتعد جهت یفاز یدلف یکنکت از اول پرسشنامه

در قالاب   اریا هار مع  دربارهدرخواست شد نظر خود را  هاآنگروه خبره قرار گرفت و از  یار اعرایه در اختکبود  یکیترونکآموزش ال

شاد و از   لیا تحل یفااز  یدلف کیاز نظرات خبرگان با استفاده از تکن هیاول جینند. نتاکان یمندرج در پرسشنامه ب یالمک یرهایمتغ

 یباه عادد فااز    3جدول  فیاعداد، ابتدا بر اساس ط یساز یفاز یشاخص انتخاب شدند. برا 36شده تعداد  ییشاخص شناسا 56

 ییج نهاا ی. نتاا شاود یم لیتبد یبه عدد قطع یفاز نیانگیو در انتها م شودیاخذ م ازاتیاز امت یفاز نیانگیسپس م مکنییم لیتبد

 یمحاسابات دلفا   1 فیا رد اریا ان داده شده است. به عناوان مثاال مع  نش 4در جدول  ،یدر مرحله اول دلف فازی سازیمحاسبات 

 اند.داده صیتخص ادیز یلیخ ازیخبره امت 3و  ادیز ازیخبره امت 11متوسط،  ازیخبره امت 1: است ریبه صورت ز یفاز

 قیتحق یفی. آمار توص2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی سابقه خدمت

سال 10تا  5  34/80 ناسیکارش   7 

سال 15تا  11  12 کارشناسی ارشد 13 

سال 15بیشتر از   66/6  81 دکتری 

 1 جمع 1 جمع

 

 یمثلث یبه فاز یزبان یهال واژهی. درجات تبد3 جدول

یفکیدرجات  یمثلث یدرجات فاز   

(0.25،0،0) خیلی کم  

(0،0.25،0.5) کم  

(0.25،0.5،0.75) متوسط  

(0.5،0.75،1) زیاد  

(75،1،10.) خیلی زیاد  

 

, ,

Crisp

ij ij ij

j j j

a b c
a b c

n n n

a b c

 
    

 

 


  

3  



64 --------------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -----------------  ... یکیالکترون زشجهت استقرار آمو تیموفق یدیعوامل کل یبندتیو اولو ییشناسا ---

 تأییاد ته شاده و  خناا معتبار شانا    اناد کارده را کساب   7/0هایی که میانگین قطعی کمتار از  در روش دلفی فازی شاخص

را  7/0شاخص میاانگین قطعای کمتار از     20شاخص،  56شوند. با توجه به نتایج روش دلفی فازی در این پژوهش، از بین نمی

کاه   شاوند مینهایی  تأیید، اندکردهرا کسب  7/0شاخص که میانگین قطعی بیشتر از  36و  شوندمیاند و لذا حذف کسب کرده

 .اندشدهنشان داده  4در جدول 

 نهایی دلفی فازی . نتایج4جدول 

 میانگین فازی شاخص بعد ردیف
میانگین 

 قطعی
 وضعیت

1 

 مدیریتی

شروع شناخت نیازها و انتظارات فراگیران پیش از  (0.53،0.78،0.98)  767/0  تأیید 

یبررسی طرح امکان سنجی آموزش الکترونیک 2  (0.63،0.88،1)  839/0  تأیید 

(0.58،0.83،0.97) گزارش هزینه فایده 3  794/0  تأیید 

(0.58،0.83،0.95) حمایت مدیریت ارشد 4  789/0  تأیید 

اثربخشی تأمین و تخصیص بودجه کافی و منابع مالی جهت ارتقا 5  (0.48،0.73،0.93)  717/0  تأیید 

یسودآوری فرآیندهای آموزش الکترونیک 6  (0.55،0.8،1)  783/0  تأیید 

(0.33،0.55،0.78) مدیریت مؤثر تغییر 7  556/0  رد 

گیریتعیین اهداف روشن و قابل اندازه 8  (0.53،0.78،0.97)  761/0  تأیید 

ها و پیکربندیمدیریت دارایی 9  (،0.7،0.850.47)  672/0  رد 

گذاری در اجراپذیری و هدفمدیریت دسترس 10  (0.4،0.62،0.8)  606/0  رد 

(0.42،0.67،0.87) تعیین راهبردهای بهبود مستمر 11  650/0  رد 

های امنیتی کارکنانسیاست 12  (0.32،0.55،0.77)  544/0  رد 

(0.4،0.63،0.85) میزان تمرکززدایی 13  628/0  رد 

دیریت استقرار سامانه آموزشیم 14  (0.53،0.78،0.95)  756/0  تأیید 

(0.37،0.6،0.8) مدیریت حوادث و رخدادها 15  589/0  رد 

(0.53،0.78،0.92) مدیریت بازخوردها در اصالح 16  744/0  تأیید 

17 

 فرهنگی

(0.55،0.8،0.95) فرهنگ مشتری مداری  767/0  تأیید 

یرفرهنگ سازمانی پذیرنده تغی 18  (0.5،0.75،0.93)  728/0  تأیید 

(0.5،0.75،0.93) ایجاد فرهنگ حمایت کننده 19  728/0  تأیید 

(0.47،0.7،0.85) ارتباط گسترده با فراگیران 20  672/0  رد 

(0.4،0.62،0.8) کار تیمی در فرهنگ سازمانی 21  606/0  رد 

(0.42،0.67،0.87) مشارکت ذینفعان 22  650/0  رد 

سازمانیفرهنگ  23  (0.32،0.55،0.77)  544/0  رد 

ساالریفرهنگ شایسته 24  (0.4،0.63،0.85)  628/0  رد 

25 

 فرآیندی

(0.6،0.85،0.98) چابکی سازمان جهت مدیریت تغییرات  811/0  تأیید 

یاستقرار عملیاتی فرآیندهای آموزش الکترونیک 26  (0.53،0.78،0.95)  756/0  تأیید 

یالکترونیک پایش فرآیند محتوای 27  (0.5،0.75،0.93)  728/0  تأیید 

های متمرکز بر مشتریاستفاده از سنجه 28  (0.52،0.77،0.95)  744/0  تأیید 

(0.38،0.63،0.83) فرایند مدیریت استراتژیک 29  617/0  رد 

(0.53،0.78،0.93) کیفیت اطالع رسانی و انتقال تغییر 30  750/0  تأیید 

مدیریت  31

 زیرساخت

هابرداری از سامانهو ارزیابی مداوم عملکرد در طی بهرهپایش   (0.37،0.58،0.8)  583/0  رد 

ریزی استراتژیکبرنامه 32  (0.58،0.83،0.97)  794/0  تأیید 
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 میانگین فازی شاخص بعد ردیف
میانگین 

 قطعی
 وضعیت

ها و مسئولیت پروژهتعیین مناسب نقش 33  (0.5،0.75،0.92)  722/0  تأیید 

(0.38،0.6،0.8) ایجاد تیم پروژه مجازی 34  594/0  رد 

53 (0.58،0.83،1) تمرین نگهداشت و بازبینی   806/0  تأیید 

(0.5،0.75،0.95) مدیریت استمرار خدمات فناوری اطالعات 36  733/0  تأیید 

(0.48،0.73،0.95) مدیریت امنیت اطالعات 37  722/0  تأیید 

بندی فرآیندهااولویت 38  (0.55،0.8،0.97)  772/0  تأیید 

مشاوران توانمندکارگیری انتخاب و به 39  (0.57،0.82،0.97)  783/0  تأیید 

40 

 تکنولوژی

کارگیری نرم افزارهای مناسبانتخاب دقیق و به  (0.58،0.83،0.98)  800/0  تأیید 

های سخت افزاری مناسبایجاد زیرساخت 41  (0.65،0.9،0.97)  839/0  تأیید 

وکارهمسویی فناوری اطالعات و کسب 42  (0.5،0.75،0.93)  728/0  تأیید 

(0.35،0.6،0.82) مستندسازی سیستم 43  589/0  رد 

(0.35،0.58،0.83) زیرساخت تغییر 44  589/0  رد 

های ارتباطیکانال 45  (0.58،0.83،0.98)  800/0  تأیید 

46 

 سازمانی

(0.53،0.78،0.95) فرای آزاد سازمانی  756/0  تأیید 

(0.5،0.75،0.93) ساختار سازمانی 47  728/0 یدتأی   

(0.57،0.82،0.95) تعامالت بین بخشی و همکاری تیمی درون سازمانی 48  778/0  تأیید 

های سریعدستاوردها و موفقیت 49  (0.38،0.62،0.83)  611/0  رد 

های بازاریابی در داخل سازمانکمپین 50  (0.35،0.6،0.83)  594/0  رد 

51 

 انسانی

(8،0.73،0.920.4) سرانه کارکنان به فراگیران در سازمان  711/0  تأیید 

تعداد کل کارکنان با مهارت   52 IT (0.55،0.8،0.93)  761/0  تأیید 

(0.27،0.52،0.75) آموزش مؤثر نیروی انسانی 53  511/0  رد 

(0.68،0.93،0.98) قابلیت کارکنان برای انطباق با تغییر 54  867/0  تأیید 

هادانش و تخصص کارکنان درگیر در سامانه 55  (0.55،0.8،0.95)  767/0  تأیید 

وری نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلیبهره 56  (0.6،0.85،0.98)  811/0  تأیید 

 نیاقدام شد و همچن یهفت بعد اصل یبندتینسبت به اولو Expert choiceافزار در ادامه با استفاده از نرم

از  کیا هار   تیا و( و اولی)وزن نسب تیاهم کیکترونآموزش ال یاز ابعاد اصل کیهر  یهاشاخص یزوج مقایسهبا 

وزن  هیا و مرباوط   5پژوهش مربوط باه وزن ابعااد در جادول     یهاافتهی تاًی. نهادیگرد نییمحاسبه و تع زین هاآن

 نشان داده شده است. 2ها در شکل شاخص

 

 های آموزش الکترونیکو وزن نسبی ابعاد و شاخص اولویت. 5جدول 

 رتبه وزن نسبی بعد رتبه وزن نسبی بعد

 071/0 5 (C5تکنولوژی ) 317/0 1 (C1مدیریتی )

 047/0 6 (C3فرآیندی ) 241/0 2 (C2فرهنگی )

 033/0 7 (C6سازمانی ) 167/0 3 (C7انسانی )

رساخت یمدیریت ز

(C4) 
125/0 4    
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 (C2بعد فرهنگی ) هایشاخصب( اوزان  (C1بعد مدیریتی ) هایشاخصالف( اوزان 

  

  
 (C4رساخت )یمدیریت زبعد  هایشاخصد( اوزان  (C7بعد انسانی ) هایشاخصج( اوزان 

  
 (C5بعد تکنولوژی ) هایشاخصه( اوزان 

 

 (C3بعد فرایندی ) هایشاخصو( اوزان 
 

 

 (C6بعد سازمانی ) هایشاخصز( اوزان 

های آموزش الکترونیک. وزن نسبی ابعاد و شاخص2شکل   
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 ج حاصل شده:یر اساس نتاب

 رتباه   167/0وزن  باا  یرتبه دوم، بعد انساان  241/0با وزن  یرتبه اول را دارد. بعد فرهنگ 317/0با وزن  یتیریبعد مد

باا وزن   یناد یرآرتبه پنجم، بعاد ف  071/0با وزن  یرتبه چهارم، بعد تکنولوژ 125/0پروژه با وزن  تیریسوم، بعد مد

العااده  ت فاوق یا دهناده اهم ن موضاوع نشاان  یا هفتم را دارد. ا هرتب 033/0با وزن  یمانرتبه ششم و بعد ساز 047/0

 ند است.یل فرآک یپارچه سازیکدر  یتیریموضوع مد

 باا وزن   یکا یترونکآماوزش ال  یسااز ادهیا از شاروع پ  شیپ انیمشتر یازهایشناخت ن ،یتیریمد یهاشاخص انیدر م

باا وزن   ییکا رونتکآماوزش ال  یسااز ادهیاز شروع پ شیپ یسنجکانرتبه اول را کسب کرده است. مطالعات ام 232/0

 ا دارند.دوم و سوم ر یهارتبه بیبه ترت 158/0با وزن  یریگاهداف روشن و قابل اندازه نییو تع 205/0

 رندهیپذ یانرتبه اول را دارد. فرهنگ سازم 0.570با وزن  یمداریفرهنگ مشتر ،یفرهنگ یهاشاخص انیدر م 

دوم  یهارتبه بیتبه تر 149/0با وزن  ییکترونکال یریادگی کنندهتیفرهنگ حما جادیو ا 282/0زن با و رییتغ

 و سوم را دارند.

 ارد. درتباه اول را   370/0باا وزن   راتییا تغ تیریسازمان جهات ماد   یچابک ،یندیفرا یهاشاخص انیدر م

 یهاا رتبه بیبه ترت 165/0ا با وزن ند محتویش مستمر فرآیو پا 270/0با وزن  یندهایفرآ یاتیاستقرار عمل

 دوم و سوم را دارد.

 رد. رتبااه اول را دا 247/0ک بااا وزن یاسااتراتژ یزیااررساااخت، برنامااهیز تیریمااد یهاااشاااخص انیاادر م

 بیا باه ترت  163/0 مشااوران توانمناد باا وزن    یریکاارگ و انتخاب و به 231/0با وزن  ندهایفرآ یبندتیاولو

 رند.دوم و سوم را دا یهارتبه

 رتباه اول را دارد.  383/0ن مناساب باا وز   یافزارهاا نارم  یریکارگق و بهیانتخاب دق ،یتکنولوژ یهاشاخص انیدر م 

باه   196/0باا وزن   وکارکسباطالعات و  یفناور ییو همسو 278/0مناسب با وزن  یافزارسخت یهارساختیز جادیا

 دوم و سوم را دارند. یهارتبه بیترت

 و  248/0باا وزن   یآزاد سازمان یرتبه اول را دارد. فرا 581/0با وزن  یساختار سازمان ،یسازمان یهاشاخص انیدر م

 دارند. دوم و سوم را یهارتبه بیبه ترت 171/0با وزن  یدرون سازمان یمیت یو همکار یبخش نیتعامالت ب

 تعداد کل کارکنان  ،یانسان یهاشاخص انیدر مIT  یکارکناان بارا   تیا ول را دارد. قابلرتباه ا  406/0سازمان با وزن 

دوم و  یهاا باه رت بیا به ترت 156/0در پروژه با وزن  ریو دانش و تخصص کارکنان درگ 243/0با وزن  رییانطباق با تغ

 سوم را دارند.

 گیرینتیجه

 هاای یژگا یو شاتر یآن شاامل ب  طیاسات کاه محا    یدیا جد وهیاز راه دور و ش یریادگی هایاز راه یکی یکیآموزش الکترون

کارده و   افتیرا در یآموزش یاطالعات )سامانه( محتوا یفناور رساختیز کی قیاز طر فراگیراناست و  یکیزیف یهاکالس

 یکا یآماوزش الکترون  یسااز ادهیا پ (.2013؛ چِن و همکااران،  2013، نیالد)احمد و شمسکنند یارتباط برقرار م دیبا اسات

عوامال   (.2018، 1)الحبیاب و رولای   داشاته باشاد   یهاا و مؤسساات آموزشا   سازمان تیبر موفق ینقش قابل توجه تواندیم

 یدیا لکدن باه عوامال   یت بخشا یا ن پاژوهش اهم یا وجود دارد. هادف ا  یکیموفق آموزش الکترون یسازادهیدر پ یمتعدد

جاه باه   هاا باود تاا بتوانناد باا تو     ها و مؤسساات و دانشاگاه  ها، سازمانتکن امر توسط شریو توجه به ا سازمانت در یموفق

راساتا، در گاام اول ابعااد و     نیرا توسعه دهند. در هما  ییکترونکآموزش ال یندهایفرآ یالت حاضر در آموزش حرورکمش

 ییشناساا  یهاا . با توجه به متعدد باودن شااخص  دیدگر ییمرتبط شناسا اتیبر اساس ادب یکیآموزش الکترون یهاشاخص

بااال   تیا باا اهم  یهاا و شاخص افتندیشده کاهش  ییشناسا یهااخصش یفاز یدلف کیشده، در گام دوم با استفاده از تکن

                                                           
1. Alhabeeb & Rowly 
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مورد استفاده قرار گرفات و   AHP کیمنتخب تکن یهاو وزن شاخص تیاهم نییانتخاب شدند. در گام سوم، به منظور تع

 ها مورد محاسبه قرار گرفت.از ابعاد و شاخص کیهر  یبوزن نس

ماورد بحاث    ییکترونکدر آموزش ال هاآنت یو اولو تأثیرگذار یهان شاخصیو همچن تأثیرگذارابعاد  ییشناسا

آماوزش   یسااز پارچاه یکند یرا در سرلوحه فرآ یتیریگردد تا ابعاد مدیشنهاد مین اساس پین پژوهش بود. بر ایا

 فراگیرانانتظارات  ییاست، شناسا الحظهه قابل مک طورهمان. (2021، 1)االدوان و همکاران ردیقرار گ ییکترونکال

بر اساس انتظارات و  ییکترونکستم آموزش الیدارد. س ییکترونکآموزش ال یسازادهیت را در حوزه پین اولویشتریب

را  یاتواند خسارات قابل مالحظهیه عدم توجه به حوزه انتظارات مکر است کالزم به ذ .شده است یزیرهیازها پاین

   اسات، انجاام طارح     ییت بااال یا اولو یه داراکا گر یاخص دد. شیوارد نما یریادگیو  یاددهی ندیرآو ف فراگیرانبه 

ن یا ه اکا ر است ک. الزم به ذاست یتیریننده بعد مدکیبانیز پشتین ی. بعد فرهنگاستن حوزه یدر ا یان سنجکام

(. 2018، 2)سایدرال و همکااران   ت بر اساس پژوهش مارتبط قارار گرفتاه اسات    یگاه دوم به لحاظ اولویبعد در جا

ت ارشاد از جملاه ماوارد باا     یریمد یتیه حمایر و روحییردن فرهنگ تغکنه یتوجه به نهاد یرمدایرد مشتریکرو

و همراه شدن  ینولوژکرات تییر نسبت به تغیو حس فراگ یه بدون توجه به بستر فرهنگکن بعد است یت در ایاولو

د احسااس  یر بایفراگ (.2021، 3)اتیم و همکاران جه خواهد بودیبدون نت ییکترونکرات آموزش الیین تغیر با ایفراگ

رد نظاارت جهات ارتقاا     یکا است و آموزش با رو یریادگیدر  یت از ویو حما یانیه سازمان به دنبال پشتکد ینما

تواند نقاش  ینم یچ سازمانیاست. ه یندیبعد فرآ یبندتیاست. بعد سوم در اولو یالزم و ضرور فراگیرانمهارت 

ل یتبد یل برایبه بد ینقش کیان مد نظر قرار ندهد. چابیتر به مشترعیسر ییپاسخگو یرا برا یندهافرآدر  کیچاب

ن عمل یشود ایم ییکترونکآموزش ال یندها سبب استاندارد سازیسازمان به سازمان پاسخگو دارد. فرآ یکشدن 

و باه  خواهد باود   ترملموسو  تراثربخش ییکرونتکآموزش ال یشتر همراه باشد خروجیهر چقدر با دقت و تالزم ب

ن یرساخت است. ایت زیریخواهد داشت. بعد چهارم مد یریادگیر در یشرفت فراگیبر پ یارکرقابل انیغ یرتأث ینوع

بدون معنا است. اماروزه   ییکترونکرساخت آموزش الیاست. بدون وجود ز ییکترونکت آموزش الیماه یبعد به نوع

سااز اسات. داشاتن    یه پداگوژکشتابان است  یرساخت به قدریرد زکنوع عمل یعنی سازد؛یم یرساخت پداگوژیز

شاود و  یجا خاتم ما  کجا شروع و به کند از یه فراکنیاست ا یرساخت ضروریت زیریدر مد یکاستراتژ یزیربرنامه

 نیا اسات. ا  مانسااز  یکاساتراتژ  یهاا برنامهب است از یبه چه ترت یرساختیز یهاسازمان در سامانه یهاتیاولو

 یاک  کامالًرساخت یه زکل است ین دلیت را دارد به این اولویشتریرساخت بیدر ز کیاستراتژ تیریموضوع که مد

ق و توساعه معناا دارد.   یا در مفهوم تحق ینولوژکاست. ت ینولوژکدر سازمان است. بعد پنجم ت یکمفهوم استراتژ

 یبرا یرسازابزا یعام به معنا یدر معنا ینولوژکا گردد. تیپو یموضوع ینولوژکه تکعصر حاضر سبب شده است 

 ییکترونکه آموزش الکت را دارا است؛ چرا ین اولویشترین نرم افزارها بیارها تدویرمعیاست. در ز هدفدن به یرس

 ی. بعاد ساازمان  (2018، 4)علای و همکااران   در ارتبااط اسات   یه به طور قابل مالحظه با ابزارسازکاست  یندیفرآ

هاا را در  تیا ن اولویشاتر یب یساازمان و چاارت ساازمان   آزاد اعاالم نظار در    یت ششم است. توجه باه فراا  یاولو

 (.2019، 5)عباسی دارد ییکترونکال یریادگیو استقرار  یسازادهیپ

 یاز الگاو  یدپژوهشاگران بعا   گاردد یما  شانهاد یپ تار قیا دق جیصورت گرفته و به منظور کسب نتاا  یهاوجود استدالل با

راهکارهاا   گرددیم ادشنهیپ یکیموفق آموزش الکترون یسازادهیظور پبه من نی. همچنندیبدرالخان در پژوهش خود استفاده نما
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