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Abstract 

Objective: According to the community conditions and the prevalence of COVID-19 

disease, the evolution of education, awareness and familiarity of officials and managers with 

the concepts, attitudes and approaches of virtual education in the organization to achieve 

goals, respond to problems and establish a virtual education system. Efficient seems 

necessary. Therefore, the main purpose of this study is to design a model for providing 

virtual education in line with the strategies of the Social Security Organization. 

Methods: The research method is applied in terms of purpose and using the data theory of 

the foundation qualitatively and sampling in a theoretical way and using targeted techniques 

(judgment) and snowball (chain), based on which to saturation Theoretical data, interviews 

with experts and experts of the organization were conducted. 

Results: The results of data analysis obtained through an open, centralized and selective 

coding process, led to the creation of data-based theory in the field of virtual education and 

the designed model includes causal, contextual, mediating, constituent elements. Shows the 

consequences and strategies for implementing a public policy. 

Conclusion: The results of this study can be used by brokers and policymakers in order to 

increase the effectiveness of virtual training in the organization. Also, providing virtual 

education in the current situation, especially the common disease, is a basic need and 

enriches the theoretical gap in terms of literature and theoretical foundations. Finally, 

practical suggestions for improving virtual education were provided.  

Keywords: Model, Virtual education, Social security organization, Data Theory-Based Approach 
 

Citation: Monavarian, Abbas, Peyvasteh, Ali Akbar and Ehteshami Dizaji, Seyed Habib (2021). 

Designing a Model for Providing Virtual Education in the Social Security Organization of Iran Based 

on Grounded Theory. Journal of Public Administration, 13(3), 533-560. (in Persian)  

 
  Journal of Public Administration, 2021, Vol. 13, No.3, pp. 533-560 Article Type: Research Paper 

  https://doi.org/10.22059/JIPA.2021.322429.2939 Received: April 26, 2021 

  © Authors Accepted: September 07, 2021 

   Published by University of Tehran, Faculty of Management 
   

https://orcid.org/0000-0001-6951-4673
https://orcid.org/0000-0002-4082-7454
https://orcid.org/0000-0003-0675-3356
https://doi.org/10.22059/JIPA.2021.322429.2939
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


  

 اساس بر ايران اجتماعي مينأت سازمان در مجازي هاي آموزش ارائه مدل طراحي
   بنياد داده تحليل

  منوريان عباس
  amonavar@ut.ac.ir :رايانامه .ايران تهران، تهران، دانشگاه ،مديريت دانشكده دولتي، مديريت گروه استاد،

  پيوسته اكبر علي
   a.peyvasteh@ut.ac.ir :رايانامه .ايران تبريز، اسوه، عالي آموزش مؤسسه مديريت، گروه استاديار، مسئول، نويسنده *

  ديزجي احتشامي حبيب سيد
  ehteshamhabib8@gmail.com :رايانامه .ايران تبريز، اجتماعي، تأمين سازمان دولتي، مديريت گروه ،ارشد كارشناس

  چكيده
 هـا  نگـرش  مفاهيم، با مديران و نمسئوال آشنايي و آگاهي آموزش، هئارا در تحول، 19 ـ  كوويد بيماري شيوع و جامعه شرايط به توجه با :هدف

 ،كارآمـد  مجـازي  آموزشـي  نظـام  اسـتقرار  و مشـكالت  بـه  گويي پاسخ اهداف، به دستيابي براي سازمان در مجازي هاي آموزش رويكردهاي و
 ادبيـات  و سـازمان  عايـدي  بر آن نتايج و مجازي هاي موزشآ ي برايمدل طراحياز اين رو، پژوهش حاضر با هدف  .رسد مي نظر به ضروري

  .استاجرا شده  حوزه اين
 گيري نمونه .است اجرا شده كيفي صورت به بنياد  داده نظريه از استفاده با وشود  مي محسوب كاربردي هدف، لحاظ بهحاضر  پژوهش :روش

ها انجام شده اسـت؛   و بر مبناي اشباع نظري داده )اي زنجيره( برفي هگلول و )قضاوتي( هدفمند هاي روش از مندي بهره با و نظري روش به
مصـاحبه   حـوزه،  اين در اجتماعي تأمين سازمانباتجربه و متخصص  خبرگان و كارشناسان بااي كه تا زمان رسيدن به اشباع نظري  گونه به

  .به عمل آمد
 هـاي  آمـوزش  حوزه در بنياد  داده نظريه ايجاد به انتخابي، و محوري باز، هاي يكدگذار فرايند طي آمده دست به هاي داده تحليل نتايج :ها يافته
 راهبردهـاي  و پيامـدها  محـوري،  پديده كه است شده تشكيل اي واسطه و اي زمينه علّي، شرايط از، شده  طراحي مدلعناصر  .شد منجر مجازي
  .دهد مي نشان را عمومي مشي خط اجراي
 سـازمان  در مجـازي  هـاي  آمـوزش  بيشـتر  كارآمـدي  بـراي  ،پـژوهش  ايـن  نتـايج  از توانند مي گذاران مشي خط و كارگزاران :گيري نتيجه
 از و شـود  مي محسوب اساسي نياز ،شده  شايع بيماري خصوص به ،كنوني موقعيت در مجازي هاي آموزش ارائه همچنين، .كنند برداري بهره
 ارائـه  كـاربردي  پيشنهادهاي ،مجازي هاي آموزش بهبود براي ،پايان مقاله نيز در .كند  مي غني را تئوريكي خأل نيز نظري مباني و ادبيات نظر
  .ه استشد
  بنياد  داده هنظري ،مدل ،اجتماعي مينأت ،مجازي هاي آموزش :ها كليدواژه
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  مقدمه
 پيدايش از ،برخط آموزش يا الكترونيك آموزش .است بوده ،تغيير حال در سرعت به اطالعات توليد دنياي ،امروز دنياي

 راه از آموزش شيوه املتك حقيقت در و است شده ايجاد آن ايه  تقابلي از استفاده و فناوري پديده اين گسترش و اينترنت
 هاي آموزش امروزه .است مكان و زمان بودن اختياري به توجه با يادگيري خواهان و ها انسان نياز كننده برطرف دور

 و كرده رسوخ پيش از بيش ،غيررسمي چه و رسمي صورت به چه ،افراد زندگي بر دور راه از آموزش نوعي به و مجازي
 است رييتغ حال در سرعت به زيچ همه ي،كنون جهان در .)1394 ،يميرح و ياحمد( است هشد آن جدانشدني جزء عنوان به
 داده رييتغ را ياقتصاد و ياسيس ي،اجتماع ،يفرهنگ هاي  نهيزم در موجود امكانات از ياريبس اطالعات، و يفناور توسعه و

 جامعه راتييتغ ريسا با گام هم ديبا زين آموزش رو، اين از است، گرفته بر در زين را آموزش مبحث تحول، و رييتغ نيا .است
 ،)يكيالكترون( دور راه از آموزش ستميس .كند رييتغ اي پذيرفتني و مناسب نحو به دارد، نآ افراد از جامعه كه يانتظارات و

 يولوژتكن ريمس در حركت خواهان كه هايي هسسؤم يبرا جامع حل راه و هنرمندانه و ديجد كرديرو ،يمجاز هاي آموزش
 صورت به را يآموزش نينو هاي وهيش به يابيدست امكان كه ينحو به هستند، خود يآموزش طيمح و ها روش رييتغ در

 مستقيم پيامد عنوان به ،مجازي يادگيري ،بنابراين ).1393 ،زاده لياسمع و يوثوق( دكن يم فراهم شكل نيبهتر و ريفراگ
 شده پديدار ،اينترنت هاي فناوري از استفاده با ويژه به يادگيري درتمندق رسانه يك صورت به آموزش، و فناوري ادغام
 و الكترونيكي آموزش هاي دوره تعداد گسترده رشد به آموزش در الكترونيكي يادگيري انكارناپذير اهميت .است

 از اطمينان براي نيكيالكترو يادگيري هاي سيستم ارزيابي بنابراين، .شود مي منجر خدمات مختلف انواع ارائه هاي سيستم
 ).1،2020سينكلير و جوي الفرايهات،( است مهم بسيار يادگيرندگان بر مثبت تأثيرات و كارآمد استفاده آميز، موفقيت ارائه

 مشكالت اما ؛است شده برده كار به مختلفي آموزشي هاي شيوه مختلف، هاي زمينه در فراگيران يادگيري براي تاكنون
 به دسترسي امكان و منطقه در جديد آموزشي امكانات متخصص، و كارآزموده اساتيد حضور اب رابطه در يگوناگون
 و ها روش توسعه باعث حضوري، هاي كالس در فراگير حضور مشكالت ،همچنين و آموزشي جديد هاي فناوري

، اسمعيلي( است شده يرهغ و آموزشي افزارهاي نرم و فناوري از گيري بهره با حضوري غير يادگيري ـ ياددهي راهبردهاي
 كه است الكترونيكي آموزش عصر، اين مهم دستاوردهاي از يكي ).1397 ،طاهري اطاقسرا وپور  ، سعيديفرج الهي

 ناتواني و سو يك از آموزش براي تقاضا گسترده حجم به اكنون،  .است شده آموزشي نظام در شگرف تحول ايجاد موجب
 ايجاد ديگر، سوي از الكترونيكي آموزش نوين هاي روش نفراوا هاي قابليت و سو يك از آن به گويي پاسخ در كنوني نظام

 ).1392 نيا، شعباني و ميرزايي( است كرده تبديل مهم و ضروري موضوعي به را الكترونيكي آموزش هاي سيستم توسعه و
 در كه شود مي گفته آموزشي ريزي برنامه در رويكردي به و است دور راه از آموزش شكل جديدترين الكترونيكي آموزش

 موحدي سعدي، ميرزائي،( شود مي استفاده اينترنت و اي رايانه ابزارهاي از فراگيرمحور، هاي روش از استفاده بر عالوه آن
 اطالعات عصر در آموزش و يادگيري هاي محيط ترين شده شناخته از الكترونيكي آموزش ).1397 موحدي، و محمدي

 اطالعاتي جامعه پايدار توسعه در يادگيري، و تدريس به كمك بر الوهع غني، آموزشي محتواي آوردن فراهم با كه است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Al-Fraihat, Joy & Sinclair 
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 توسعه ).1396 نوري، و اوضاعي مرادي، مرادي،( كند مي ايفا بسزايي نقش مختلف كشورهاي آموزشي هاي نظام و

 شده وزشآم و بهداشت، تجارت، مالي، امور جمله از مختلف هاي زمينه در انگيزه ايجاد باعث )IT( اطالعات فناوري
 مستقيم پيامد كه كند مي تحريك را الكترونيكي يادگيري پذيرش و كرده رشد سرعت به آموزش دليل همين به .است
 ،همكاران و الفرايهات( شود مي شناخته يادگيري براي قدرتمند رسانه يك عنوان به و است فناوري و آموزش ادغام
 عنوان به انسان دادن قرار محور و ارتباطات و اطالعات فناوري بر ااتك با الكترونيكي يادگيري و مجازي آموزش .)2017

 تقاضاي از حاصل مشكل به كند مي تالش و كرده متحول را ويكم بيست قرن يادگيري و آموزش فعال، يادگيرنده
 هاي شآموز .)2009 ،1، يانس و كاسبيرميل( دهد پاسخ كافي آموزشي منابع فقدان و آموزش براي روزافزون اجتماعي
 از بسياري اند توانسته اند، كرده ايجاد سنتي آموزش مفاهيم در كه بنياديني تغييرات با اينترنت، نوين تكنولوژي بر مبتني

 زهي، رحمت( دنآور وجود به اساسي هاي دگرگوني آموزش در و كرده رفع را آموزشي سنتي هاي سيستم هاي ناكارآمدي
 عمل جهاني و كردن فكر جهاني جديد، عصر شرايط با سويي هم رقابت، دنياي در ماندگاري الزمه ،بنابراين .)1397
 بسياري ).54 ،2006 ،2ايرلي( است آموزشي نظام شدن شدن  اثربخش هرچه راستاي در الزم هاي فرصت يافتن و كردن

 هاي ظرفيت ننشد ارزيابي شكست، اين دليل .اند خورده شكست الكترونيكي آموزش سيستم اتخاذ در ها سازمان از
 اين در موفقيت و ها شكست اين از جلوگيري براي ).1396 صدقي، و باقري( است الكترونيكي آموزش براي سازمان
 و بررسي سازماني و انساني آمادگي لحاظ به چه و اي شبكه عناصر لحاظ به چه آمادگي مختلف ابعاد است الزم عرصه،
 دهد مي اجازه گذاران سياست و مسئوالن به الكترونيكي آموزش اجراي و قراراست براي آمادگي ارزيابي اين .شوند ارزيابي

 زاده، رضايي و شمس تاري،( كند اجرا نفع ذي هاي گروه مشاركت با را توسعه هاي طرح و كرده اتخاذ را مناسبي سياست تا
 محور، رايانه يادگيري مثل لفمخت هاي نظام قالب در كه است اطالعات فناوري كاربرد ترين مهم مجازي، آموزش ).1396

 كه يادگيرندگان از دسته آن براي آموزش نوع اين .شود مي ارائه شبكه تحت آموزش و محور شبكه يادگيري برخط، يادگيري
 تمايل مختلفي داليل به يا كنند  مي زندگي آموزشي هاي مؤسسه از دور يا هستند غيرسنتي هاي آموزش وجوي جست در

 سيستم كل همچنين، ).1396 باغطيفوني، كرمي( كند  مي ايجاد جذابيت ببينند، آموزش ترونيكالك صورت به دارند
 بلكه ،هند در تنها نه 3ويروس كرونا بيماري از ناشي قرنطينه دوره طي عالي آموزش سطوح تا ابتدايي سطح از آموزشي

 تغيير شبه يك را فرد هر هاي  ذهنيت 19كويد همچنين .)2020 ،4، گوپتا و شريميشرا( است شده مختل جهان سراسر در
 در اند شده مجبور مديران .اند كرده تجربه را ناآگاهي از ترس و قرنطينه شوك ها  قاره و كشورها اقتصاد، شهرها، افراد، .داد

 هچ و بماند كار محل در بايد كسي چه اينكه درباره هايي تصميم ،بگيرند زيادي هاي تصميم كوتاهي بسيار زمان مدت
 چگونه و چيست ها  اولويت ،كرد منتقل ديجيتال فضاي به را مردم توان  مي كجا از و چگونه .برود خانه به بايد كسي
 سازمان در مسلم، طور به ).5،2020همكاران و پاوال( كرد منتقل كارمندان به شكل بهترين به را ها  اولويت اين توان  مي

 از اي مجموعه مجازي مجتمع اين .نيست اي ساده كار مجازي موزشيآ يكپارچه سيستم برپايي ،اجتماعي تأمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mills, Yanes & Casebeer 
2. Early  
3. COVID-19 
4. Mishra, Gupta and Shree 
5. Paula, De Cieri, Minbaeva, Verbeke & Zimmermann  
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 روز و ساعت در كه مختلف كاركنان كلي طور به يادگيرنده اينجا در .است اينترنت و وب ارتباطات، آموزش، هاي فناوري
 از ديده آموزش و ماهر افراد يا سازمان خارج از متخصص فرد يك ياددهنده و داشته حضور خود سيستم پشت خاصي
 .آمد خواهد پايين آموزش كلي هزينه ،نهايت در و شده توزيع هاي قسمت بين آموزش هزينه ،صورت اين در .است سازمان
 گذاري اشتراك به ،متخصصان دانش شدن سطح هم ،متخصصان و كاركنان پنهان دانش نگهداري به ،سيستم اين اجراي
 متعدد مزاياي و آموزش هزينه در جويي صرفه و هم فكري هم و ككم با فني مسائل و مشكالت رفع ها، هتجرب آسان
 آموزشي هاي دوره و ها كارگاه برگزاري لزوم ديگر، سويي از و كرونا ويروس شيوع به توجه با تا شد خواهد منجر ديگر
 و شود زاربرگ مجازي صورت به ها آموزش اين تابعه مراكز و اجتماعي مينأت درمان مديريت سطح در همكاران، براي

 سنتي شيوه زيرا ،گفت و دانست ضرورت يك بايد را مجازي آموزش سمت به حركت .برندب بهره آن فوايد از همكاران
 جاي به كه خود فعلي قالب از اجتماعي مينأت سازمان است الزم و داده دست از را خود يياكار ها جنبه برخي در آموزش
 در گذاري سرمايه كه داد نشان كرونا بحران همچنين .كنند حركت مجازي شآموز سمت به انتقادي تفكر ترويج و آموزش
 مجازي هاي آموزش خصوص در .است ايمن اي آينده سمت به حركت براي هوشمند گذاري سرمايه يك مجازي آموزش

 ميتواند سازمان هر ساختار و شرايط به توجه با تواند مي كه شده طراحي گوناگوني هاي مدل مختلف هاي سازمان در
 طراحي پي در اجتماعي تأمين سازمان اندركاران دست اي زمينه و زيسته تجربه فهم دليل به پژوهشگر و باشند متفاوت
 آشنايي و آگاهي مجازي، آموزش هاي ريزي برنامه در تحول ضرورت به توجه با ،بنابراين .است سازمان براي بومي مدل
 رويكردهاي و ها نگرش اساسي، مفاهيم با مجازي آموزش اجتماعي مينأت نسازما مديران و ريزان برنامه بيشتر هرچه
 نظام يك استقرار و موجود مشكالت به گويي  پاس نظر، مد اهداف به دستيابي براي راهبردي ريزي برنامه حوزه جديد

 به منوط ها سازمان در يشرفتيپ و توسعه هرگونه امروز يايدن در ين،ابنابر .رسد مي نظر به ضروري كارآمد، آموزشي
 يها روش ر،ياخ هاي سال در اطالعات يفناور يگستردگ .است سازمان آن يانسان يروين يراهبرد و حيصح آموزش
 ياديز يها تيمز ها سازمان يبرا لحاظ نيا از و است حركت در شدن يكيالكترون سمت به و كرده متحول را يآموزش
 يريادگي تيريمد سامانه يساز ادهيپ و يمجاز آموزش سمت به ها سازمان در آموزش ندايفر اساس نيهم بر .داشت خواهد
 در يمناسب طور به ها سازمان در يمجاز آموزش ابزار به اعتماد و هيتك كه ميشاهد زين امروزه و كرد دايپ سوق يكيالكترون
 و اند داشته اي ژهيو توجه يسازمان هاي  آموزش توسعه و يانسان منابع به همواره نگر ندهيآ رانيمد .است شيافزا حال
 شده، انجام هاي پژوهش اساس بر .پردازند يم آن به و برند يم يپ آن تياهم به رانيمد از يتر عيوس فيط زمان مرور به

 ياجتماع مينأت سازمان رد يمجاز هاي  آموزش ارائه مدل كه است پژوهش اصلي پرسش به ييگو پاسخ يپ در پژوهشگر
  باشد؟ داشته ضرورتي چه تواند مي سازمان براي و چيست مجازي آموزش مدل نهايت، در و است چگونه انيرا

  پژوهش نظري پيشينه
 بين در دانشگاهي هاي فعاليت تبادل هاي برنامه بودن محدود و پويايي محدوديت دليل به آموزش سازي جهان و آزادسازي
 تغيير سناريوي كنترل براي سوم جهان كشورهاي .است شده تلمخ چشمگيري طرز به ،19 كويد درگير كشورهاي
 اين طي دهي سازمان و مديريت براي ناكارآمد فني هاي زيرساخت سياستي، ناكارآمدي با آموزشي ريزي برنامه ناگهاني
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 متوسط و كم درآمد با كشورهايي آنها، ميان در .هستند رو به رو منابع كمبود و آكادميك صالحيت نداشتن گيري، همه

 بايد همه وضوح به اما ).2020 ،1توماس( شود نمي مينأت آنها مالي بودجه حاضر حال در زيرا ،بينند مي را آسيب بيشترين
 از تواند نمي كس هيچ درازمدت، در است، راه آغاز فقط اين زيرا ،بمانند زنده و كنند زندگي كنوني بحران با كه بگيرند ياد

 ويژه توجه قرآن، ديدگاه از كاركنان اشتياق الزمه ،)2020،همكاران و ميشرا( كند غفلت وزشآم مراكز در ديجيتال تحول
 كرده اي ويژه توجه آن به بايد انساني منابع حوزه مديران كه است فردي خود تعالي راستاي در انسان سرشت و فطرت به
 انسان، سرشت قرآني، باورهاي و اصول بر منطبق كار، تعريف .كنند سازي پياده خود سازمان در را اسالمي فرهنگ و

 و سازمان تعالي و رشد زمينه و شده منجر كاركنان اشتياق  گيري شكل به كاركنان، قلبي هاي تعلق و اسالمي وجدان
 طور به انساني سرمايه ،بنابراين .)1399 كلياني، نجفي و رستگار لطيفي، ،دامغانيان( آورد مي فراهم زمان نيز را كاركنان

اين وضعيت  در كه هايي شركت براي .است اهميت حائز محور، دانش اقتصاد در ويژه به سازماني، موفقيت براي شمگيريچ
، فرنهوف، ويدوتو( هستند سازماني هاي فعاليت توسعه محركه نيروي ،خبره و كرده تحصيل افراد كنند، مي فعاليت  اقتصادي

 شركتكاركنان  به دانش باالي سطح .است دانش انساني، هسرماي مفهوم عطف نقطه ).2017 ،2سليق و باستو
 و كنند بيني پيش بيشتري دقت با را نتايج و ها خروجي كنند، مديريت بهتر را منابع تا بخشد مي شناختي هاي توانايي

 فاكتوري ساني،ان سرمايه سازمان، در ).3،2014هالر و نيوس( بسازند باالتري كارايي با را تغيير از حاصل جديد فرايندهاي
 روش ).2018 ،4و آلوسا ا، آسكويروساردو( شود مي محسوب خدمات كيفيت اساسي مؤلفه و بوده سازمان موفقيت در اصلي
 يك از پژوهش كه نيست صورت اين به تئوري گراندد روش در .است موضوع بررسي براي مناسبي روش تئوري، گراندد
 آنچه تا شود مي داده فرصت و شده شروع مطالعاتي دوره يك از پژوهش بلكه كنند، اثبات را آن بعد و شود آغاز نظريه

 شكل واقعي هاي داده اساس بر و منظم شكل به تئوري همچنين، .دهد نشان را خود است، آن به مربوط و متناسب
 در اجتماعي مينتأ سازمان اندركاران دست اي زمينه و زيسته تجربه فهم دليل به سازمان در روش اين اهميت .گيرد مي

  .دهد مي نشان را كدگذاري پارادايمي مدل طبقات و محورها گيري شكل نحوه 1شكل .است مجازي آموزش حوزه
  

  
   محوري كدگذاري پارادايمي مدل طبقات و محورها گيري شكل نحوه .1 شكل

  )1387( بازرگان :منبع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thomas 
2. Vidotto, Ferenhof, Selig & Bastos  
3. Nieves & Haller  
4. Sardob, Serr asqueiroa & Alvesa  

 طبقه  

 بقهط

 طبقه

 طبقه

  پديده اصلي شرايط علّي

 بستر حاكم

 )كنش و تعامالت(راهبردها

 گرشرايط مداخله

 پيامدها
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  پژوهش تجربي پيشينه
  .است داده نشان 1 جدول در پژوهش موضوع خصوص در خارجي، و داخلي شده انجام هاي پژوهش پيشينه از اي خالصه

 پژوهش نهيشيپ خالصه .1 جدول

 پژوهش نتايج عنوان  )سال( مؤلف

 جهانبخش و يسلطان
)1398(  

 نو يكرديرو( يبيترك يادگيري
  )درآموزش

 .اسـت  يكيالكترون آموزش و چهره به چهره آموزش از يقيتلف عواق در يبيترك يادگيري
 يكـي الكترون يريادگي يوهش استقرار منظور به يضرور هاي يرساختز از يتحما منظور به
   .شود گرفته بهره اطالعات و ارتباطات يفناور يسازوكارها از است الزم يبي،ترك

 و ييطوا ،ينيحس
 )1397( باك يب

 آموزش ياثربخش سنجش
   خدمت ضمن يمجاز

 يمطلـوب  يتوضع خدمت ضمن يمجاز آموزش يها دوره يكل طور به هك داد نشان يجنتا
 اثربخش و يفضع نسبت به يها يرساختز يان،فرهنگ عالقه و يازهان به يتوجه بي .دنارند

 موجـود  مشـكالت  از يحضـور  يهـا  دوره با مقايسه در يمجاز آموزش يها دوره نبودن
 .است

 يمجاز آموزش نقش يبررس  )1397( يانببر
  يكار يزندگ يفيتك يارتقا در

ـ  يكـار  يزندگ يفيتك بهبود بر نگرش و مهارت دانش، يرهايمتغ ،نتايج اساس بر  يرثأت
 نسـبت  يكار يزندگ يفيتك بهبود بر يشتريب يرثأت مهارت ينب ينا در و دارند يدارامعن
ـ  كاركنـان  يتوانمندسـاز  بـر  نگـرش  و مهارت دانش، ياًثان .دارد نگرش و دانش به  يرثأت

 يكـار  يزنـدگ  يفيـت ك بهبـود  بر يساز توانمند و يمجاز آموزش اثر ،يتنها در و دارند
  .بود يتوانمندساز از يشترب يمجاز آموزش اثر و دارامعن

 يدنهالرش و يغالم
)1397(  

 هاي  آموزش نقش يبررس
 نظام ياثربخش در يمجاز

  يآموزش

 ،)يوزشـ آم نظـام  ياثربخشـ ( معلمـان  يستـدر  شدن بخش اثر در يمجاز هاي آموزش
 مـدارس،  )يآموزشـ  نظـام  ياثربخشـ ( معلمـان  يـت خالق رشـد  در زيمجا هاي آموزش
 و مـدارس  )يآموزش نظام ياثربخش( معلمان يعلم يتوانمندساز در يمجاز هاي آموزش
 يپرورشـ  و يآموزشـ  يازهـاي ن رفع يبرا تالش و يساز به متس به يمجاز هاي آموزش

  .است بوده ثرؤم )يآموزش نظام ياثربخش(

  )1397( زهي حمتر
 يدتاك با يآموزش يفيتك توسعه
 هاي آموزش نقش بر

  يمجاز و يكيالكترون

 و يكـي الكترون يادگيري ينب يوندپ يجادا يبرا كه دهد يم نشان پژوهش يها  يافته نتايج
 يهـا  يرسـاخت ز و يـزات تجه يه،سـرما  چـون  يعوامل وجود يانسان منابع آموزش بهبود
 يريتمـد  با همراه يانسان يروهاين يلم و يزهانگ شده، هئراا مطالب يتكم و يفيتك الزم،

 ينـه به يريتمـد  و يانسـان  يروين يفيتك يشافزا و دانش يارتقا به تواند يم خردمندانه
  .شود منجر برده نام منابع

 )1396( تبار يمانيسل 

 دوره از كاركنان يترضا يزانم
 يكيالكترون هاي آموزش

   يمجاز

 رو و متوسـط  هـا،  آموزش ينا از دانشگاه كاركنان يتمنديرضا نيزام كه داد نشان نتايج
 امكانـات  بـه  توجه با خدمت ئهارا در كاركنان آموزش خشب ،ها يلتحل طبق .باالست به

   .است برخوردار يخوب يگاهجا از كاركنان، دسترس در يافزار نرم و يافزار سخت

 زاده ينحس و يديس
)1395( 

 نظام استقرار يسنج امكان
  يمجاز خدمت ضمن زشآمو

 لحـاظ  از يمجـاز  آمـوزش  ياجـرا  كـه  شـد  گرفته نتيجه ها داده يلتحل و يهتجز از بعد
 يشـرق  يجـان آذربا اسـتان  ياسـالم  ارشـاد  و فرهنگ كل اداره در يريتيمد و ياقتصاد
  .است يرپذ امكان

  همكاران و فرايهات
)2020(  

 هاي سيستم موفقيت ارزيابي
  الكترونيكي يادگيري

 عوامـل  ياددهنـده،  كيفيت و يادگيرنده پشتيباني، سيستم اطالعات، فني، سيستم كيفيت
 يـادگيري  از اسـتفاده  بـر  ثيرگـذار أت سـازه  چهـار  .هسـتند  شـده  درك سودمندي بر ثرؤم

 و يادگيرنـده  كيفيـت  پشـتيباني،  سيسـتم  آموزشـي،  سيسـتم  كيفيـت  يعني الكترونيكي،
 اختصـاص  خود به را واريانس از رصدد 1/34 آنها مجموع كه بودند شده درك سودمندي

 سـودمندي  با الكترونيكي يادگيري مزاياي واريانس از درصد 7/64 نهايت، در .دهند مي
  .است شده تبيين كاربرد و شده درك رضايت شده، درك
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 1جدول دامة ا

 پژوهش نتايج عنوان  )سال( مؤلف

 همكاران و ميشرا
)2020(  

 در آنالين آموزش و يادگيري
 كويد بيماري قرنطينه دوران

19   

 ايجاد جمله از ،دوره طي آنالين تدريس و يادگيري هاي فعاليت از كلي يتصوير ترسيم
 آموزشـي  سيستم در آنالين تدريس و يادگيري فرايند و تغيير مديريت يندافر بين ارتباط

 در و كنـيم  غلبـه  تحصيلي مداوم اختالالت بر كه طوري به است، بيماري شيوع ميان در
 سيسـتم  در عـادي  اي رويـه  عنوان به آموزشي مباحث و ها فعاليت مجدد شروع از ،نتيجه

  .كنيم حاصل اطمينان آموزشي

 1رسويل و ويليامز
)2014(  

 در كليدي هاي حوزه كيفيت
  الكترونيكي يادگيري

 را چارچوبي الكترونيكي يادگيري در كليدي هاي حوزه كيفيت روي توجه تمركز براي
 كيفيـت  سازي غني معيار 35 كه اند كرده ارائه الكترونيكي يادگيري در تعالي عنوان با
 ،دوره طراحـي  درسـي،  برنامـه  طراحـي  ،استراتژيك مديريت ؛دادند قرار گروه 5 در را

  .دانشجويان پشتيباني و كاركنان پشتيباني دوره تحويل

   2سينگتچن و 
)2012(  

 آموزش پذيرش ثرؤم عوامل
 ضمن آموزش در الكترونيكي

   خدمت

 ادراك اينترنـت،  خودكارآمدي تكنولوژي، از طرابضا استفاده، انگيزش چونهم عواملي
عنـوان   بـه  تكنولوژي، اين از استفاده قصد بر بودن ثرؤم در را آسان استفاده و بودن مفيد
  .كردند معرفي خود پژوهش نتايج

  پژوهش شناسي روش
 است استقرايي ژوهشپ هاي روش جمله از و است بنياد ه داد پردازي نظريه رويكرد بر مبتني كيفي پژوهشي حاضر، پژوهش

 ،3كوربين و استراوس( كند مي ارائه توضيحاتي دهند، مي رخ كه شكلي همان به حوادث براي و داشته واقعيت در ريشه كه
 از برخاسته )تئوري( نظريه كيفي پژوهش روش تئوري، ساخت براي پژوهش اين در شده استفاده اصلي روش ).2008
  عنوان به كوربين و استراوس 4بنياد داده نظريه روش از و بوده كيفي رويكرد ارايد حاضر پژوهش بنابراين، .هاست داده
 هاي استراتژي از يكي تئوري گراندد )2012( 5كرسول از نقل به كوربين و استراوس .كند مي استفاده پژوهش روش

 گيرد مي شكل ها داده از حاصل اصلي مفاهيم مبناي بر تئوري آن طريق از كه است 6تفسيري پارادايم با پژوهشي
  .است شده داده نشان 2 شكل در حاضر پژوهش انجام هاي فعاليت و مراحل ).1391 آذر، و الواني فرد، دانايي(

 يها حوزه در كه كساني( اجتماعي تأمين سازمان خبرگان و كارشناسان شامل پژوهش اين كنندگان مشاركت
 تخصص و تجربه پژوهشي، و علمي حوزه در همچنين و كار سابقه داراي و بوده فعاليت مشغول انساني نيروي آموزش
 معرف GTM در 7نمونه چارچوب اينكه جاي به و است )انساني منابع امور متخصصان( دانشگاهي خبرگان و )داشتند
 محتوايي كفايت به كه است زماني تا 11تكرارشونده رايندف نظري، گيري نمونه در .است 10نظري و 9هدفمند باشد، 8آماري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Williams & Rosewell 
2. Chen & Tseng 
3. Strauss & Corbin 
4. Grounded Theory 
5. Creswell 
6. Interpretive Paradigm 
7. Sample frame 
8. Representative sample 
9. Purposive sample 
10. Theoretical sample 
11. Iterative 
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 روش ).1395 فراستخواه،( برساند )معتبر اي فرضيه هاي گزاره يا( نظريه اكتشاف و نظري انتزاع سطح به را ما و برسد
 غيراحتمالي، هاي روش از استفاده با كه بود نفر 26 تعداد به و نظري صورت به برداري نمونه پژوهش، اين در گيري نمونه

 شناخت به توجه با ابتدا كه ترتيب بدين .شد انجام 2هدفمند گيري نمونه و )اي زنجيره ارجاع( 1برفي گلوله و قضاوتي
 داشتند، را شده مطرح هاي پرسش به پاسخ شايستگي كه منتخبي خبرگان از پژوهش، اهداف گرفتن نظر در و پژوهشگر
 پژوهش اين در .يابد ادامه گيري نمونه تا كردند معرفي را ديگري خبرگان سپس ،آمد عمل به 3)يافته ساخت نيمه( مصاحبه
 اشباع مرحله به آمده دست به هاي داده كه كند مي پيدا ادامه جايي تا پژوهش اهداف به رسيدن براي ها مصاحبه مسير

 از پس پژوهش اين در اساس، اين بر .نشود استخراج ها مصاحبه درون از جديدي مفاهيم ديگر و رسيده )تكرارپذيري(
 تا ها داده اشباع از اطمينان منظور به و يافتيم دست آمده دست به هاي مقوله و ها پاسخ در نظري اشباع به نفر 18 با مصاحبه

  .يافت ادامه نيز ديگر مصاحبه 8
  

  
  

  حاضر پژوهش انجام هاي فعاليت و مراحل .2 شكل
  

  نظريه اعتباربخشي
 كدهاي و ها كدگذاري روش ت،نخس مرحله در .شد انجام مرحله دو طي پژوهش اين در نظريه به اعتباربخشي

 الزم اصالحات و شده داده قرار تئوري گراندد پژوهش خبره افراد از نفر 8 اختيار در اعتباربخشي منظور به آمده دست به
 نتايج نيز منظور اين براي .شد پرداخته نتايج اعتبار بررسي به نتايج، حصول از بعد دوم مرحله در همچنين .شد برطرف

 ارزيابي براي .شد بازبيني و اعمال نتايج در آنان نظرهاي و شد داده قرار شوندگان مصاحبه از نفر 8 اختيار در آمده دست به
 هاي پژوهش و تفسيري هاي پژوهش ارزيابي در شده استفاده معيارهاي از تركيبي از تفسيرها، و ها داده بودن اتكاپذير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball sampling 
2. Purposive sampling 
3. Semi-Structured 
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 2 جدول .)2002 ،1گارديال و وودراف رابرت، فلينت،( است شده ستفادها ها، داده از برخاسته نظريه شناسي روش بر مبتني

  .دهد مي نشان را تفسيرها و ها داده كيفيت و پژوهش فرايند كفايت سنجش معيارهاي از اي خالصه

  پژوهش فرايند كفايت سنجش معيارهاي .2 جدول
  شرح  معيار

 نتـايج  دهد مي نشان كه ميزاني :اعتمادپذيري
 پـژوهش  هـاي  داده نماينده حد هچ تا پژوهش
  .هستند

 مـرور  هـا،  داده تحليـل  و آوري جمـع  فرايند بر پژوهش تيم اعضاي نظارت ها، مصاحبه هدايت
 كننـدگان  شـركت  به پژوهش نتايج از گزارشي ارائه شده، انجام تفسيرهاي ارزيابي و ها مصاحبه

 كـه  واقعيتـي  مختلـف  ايهـ  جنبـه  از پژوهشگر تفسيرهاي درباره بازخورد كسب و مصاحبه در
 بـا  پژوهشـي  و دانشـگاهي  خبرگـان  با كانوني گروه هاي جلسه و بود شده توصيف آنها توسط
  تفسيرها پااليش و بسط :نتيجه .شده بندي صورت نظريه بيشتر پااليش هدف

 كـارگيري  بـه  قابليـت  كه ميزاني :پذيري انتقال
 مشـابه  هـاي  موقعيت در را پژوهش هاي يافته
  .دهد مي نشان ديگر

 بيـرون  در كـار  سـابقه  شـوندگان  مصـاحبه  غالـب  پژوهشگران، با مصاحبه نظري، گيري نمونه
ــد داشــته را ســازمان ــاهيم :نتيجــه .ان ــه نظــري مف  تمــامي از حاصــل هــاي داده از شــده ارائ
  .شد استخراج پژوهش اين شوندگان مصاحبه

 هـا  يافتـه  بودن منحصر كه ميزاني :اتكاپذيري
 و ثبـات  دهـد،  مـي  نشـان  ار مكان و زمان به

  .شده انجام هاي تبيين در پايداري

 مجـازي  آمـوزش  با رابطه در را خود پيشين و جاري هاي تجربه كنندگان شركت ها، مصاحبه در
  .شد برده پي آنان هاي  تجربه به وقوع، زمان از نظر صرف :نتيجه .كردند عنوان

 هـا  يافتـه  دهـد  مي نشان كه ميزاني :عموميت
 خود در را بررسي دست در پديده تلفمخ ابعاد
  .اند داده جاي

 پـرده  شـده  بررسي پديده پيچيده ماهيت از آنها به كافي زمان اختصاص و ها مصاحبه بودن باز
 اجتمـاعي،  تـأمين  سازمان اعضاي شامل كه مختلف نفعان ذي ديدگاه از هم مصاحبه برداشت،
  .شد شناسايي شده بررسي پديده از تعدديم ابعاد :نتيجه .شده انجام بودند دانشگاهي خبرگان

 دهـد  مـي  نشـان  كـه  ميزانـي  :پذيري تصديق
 گفتـــه از برآمـــده حـــد چـــه تـــا تفســـيرها
 سـوگيري  تأثير تحت و بوده شوندگان مصاحبه

  .است نبوده پژوهشگر

 تفسيرهاي و كرده مرور را كاغذ روي شده پياده هاي مصاحبه از مورد چند پژوهش تيم اعضاي
 8 بـه  شـده  بندي صورت الگوي از كلي اي خالصه ارائه با پژوهشگر .كردند ارزيابي را پژوهشگر

  .تفسيرها پااليش و بسط :نتيجه .شد جويا را آنها نظر شوندگان، مصاحبه از نفر

 تـأثير  تحـت  تفسـيرها  دهـد  مي نشان :راستي
ــات ــت اطالعـ ــا نادرسـ ــره يـ ــتن طفـ  رفـ

  .است نگرفته قرار شوندگان مصاحبه

 .شـدند  انجام تهديد يا فشار از دور و دوستانه فضايي در و نام بي اي، حرفه صورت به ها مصاحبه
  .نشد يافت شده بحث هاي  موضوع از گريز براي شونده مصاحبه تالش بر دال شواهدي :نتيجه

 نتـايج  دهـد  مي نشان كه ميزاني :پذيري فهم
 واقعـي  جهـان  از اي نماينده حد چه تا پژوهش
  .است شوندگان مصاحبه

 دانشـگاهي  خبرگان از نفر 4 همچنين و شوندگان مصاحبه از نفر 8 اختيار در پژوهش هاي يافته
 پژوهشـي  خبـره  و شـونده  مصـاحبه  بـراي  پـژوهش  هاي يافته :نتيجه .شد قرارداده پژوهشي و

  .بود فهميدني
  )1399( خداداديان و فياضي كيماسي، ،حسيني شاه از اقتباس )2002( همكاران و فلينت :منبع

  
 هاي روش و تئوريك چارچوب پژوهشگر، و است پژوهش هاي بخش ساير به ورود دريچه پژوهش، هاي پرسش

 نائل پژوهش اهداف به پژوهشي چرخه اين در نهايت، در .كند مي انتخاب پژوهش، هاي هدف با متناسب را خود آماري
 فرايند از عميق و جانبه همه فهم دنبال به و بوده پژوهش هاي پرسش به پاسخ راستاي در پژوهش، هدف .شود مي
 يمجاز يها آموزش ارائه مدل :كرد مطرح زير شرح به را پژوهش اصلي پرسش توان مي مبنا اين بر .است گذاري مشي خط
   است؟ چگونه يرانا ياجتماع ينمأت سازمان در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Flint, Robert, Woodruff & Gardial 
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  :برشمرد چنين توان مي را شده بررسي پژوهش فرعي هاي پرسش

 ؟يستچ يمجاز يها آموزش علي شرايط .1

 اند؟ كدام فرايند اين 1محوري پديده و دهنده تشكيل عناصر .2

 يست؟چ يمجاز يها آموزش 2اي زمينه شرايط و حاكم بستر .3

  اند؟ كدام يمجاز يها آموزش 3اي واسطه شرايط .4

  چيست؟ يمجاز يها آموزش 4راهبردهاي .5

 چيست؟ يرانا ياجتماع ينمأت سازمان در يمجاز يها آموزش 5پيامدهاي .6

  پژوهش هاي يافته
 هاى ويژگى خالصهنفر مصاحبه شد كه  26در مجموع با  .است شده بررسي شوندگان هاي مصاحبه ويژگي بخش اين در

  .شود مشاهده مي 3 جدول در آنها شناختى جمعيت

  شناختى جمعيت ىها ويژگي خالصه .3 جدول
 متغير برچسب فراواني فراواني درصد تجمعي درصد

 مجرد  11 33/33 33/33
 تأهل

  متأهل  15  67/66 100
  سال 30-20 بين  6  20  20

 سن
  سال 40-30 بين 8  34/33  34/53

  سال 50-40 بين  7  66/26 80
  سال 50 از بيشتر  5  1/19  100

  ليسانس  5  33/13  33/13

 تحصيل سطح
  فوق ليسانس  7  20  33/33

 دكتري  14 67/66  100

  سال 10زير   6  08/23  08/23
  سال 20 الي 11 بين  12 16/46  24/69

  سابقه
  سال 20 باالي  8  76/30  100
  عملياتي مديران  7  20  20

  مياني مديران  11  66/46  66/66  سازماني جايگاه
  عالي مديران  8 34/33  100

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Phenomenon 
2. Contexctual Conditions 
3. Intervening Conditions 
4. Strategies 
5. Consequences 
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  شده انجام مصاحبه از اي نمونه .4 جدول

  كد مفاهيم/گزاره  مصاحبه
 خواهد گذشته از توانمندتر را سازمان انساني نيروي شده، تدوين آموزشيي ها دوره اساس بر
 تـوجهي  شـايان  هاي هزينه متحمل طور كلي به آموزش، هاي سيستم دليل به ها سازمان. شد
  .شوند مي

 IN-01  توانمندسازي كاركنان

  .است روزتر به بلكه تر ارزان تنها نه مجازي آموزش سامانه
روزتر  به و صرفه به مجازي آموزش

  IN-02  بودن

كند تا با ارائه محتواي آموزشي الكترونيكي باكيفيـت و   اين امكان را براي مديران فراهم مي
 دانشـي  سـطح  ارتقـاي  راسـتاي  در و داده آمـوزش روز، كاركنان خود را بدون محدوديت  به

  .باشند داشته سهمي خود كاركنان

محتواي آموزشي الكترونيكي با 
  IN-03  كيفيت

  IN-04  آموزش محدوديت در نبود

  IN-05  كاركنان دانشي سطح ارتقاي

افزارهاي آموزش مجازي، نيـاز اسـت    سامانه آموزش مجازي و نرم و ارتقاي اندازي براي راه
متناسب بـا   استمين سرور و پهناي باند الزم أكه شامل ترا افزار مناسب  كه سازمان سخت
 .اي آموزشي سـازمان در دسـتور كـار خـود قـرار دهـد      ه كننده طي دوره ميزان تعداد شركت

 بـه  مربـوط  تـوان مشـكالت   مي را حاضر حال شرايط در آموزش روي پيش مهم مشكالت
  .دانست كشور در اينترنت پهناي

  IN-06  افزار مناسب سخت

 IN-07  اينترنت مشكالت

 تمركـز  و كاركنـان  حـواس  رفـتن  بين از براي عاملي درس، كالس مكرر هاي وصل و قطع
مواجـه   مشـكل  بـا  كـالس  مجدد دهي شكل اينترنت، مجدد وصل شود و با مي اعالم استاد
ها نياز به آموزش  اگرچه اغلب سازمان .گرفت نظر در بايد نيز را اينترنت هاي	هزينه. شود مي

اند، اما در عمل براي آموزش كاركنان زمـان الزم را تـدارك    مداوم و پيشرفت را درك كرده
  .اند نديده

و موقعيت مناسب تشكيل  زمان
  IN-08  دوره

، زماني هم براي با كار كردن در سازمانزمان  رود تا هم در اغلب موارد از كاركنان انتظار مي
توسعه فرهنگ آموزش مجازي جـدي   خصوصدر  ها واقعاً اگر سازمان. كننديادگيري صرف 

توانند براي كسـاني كـه اهـداف     ا ميه باشند، نياز دارند به اهدافي باالتر توجه كنند، سازمان
  .كنندهاي جذابي ايجاد  كنند، انگيزه يادگيري را برآورده مي

 IN-09  توسعه فرهنگ آموزش مجازي

 IN-10  يادگيري كاركنان و سطحانگيزه 

 نتيجـه  در شوند، نمي متوجه درستي به را درسي مباحات از برخي مجازي آموزش در كاركنان
 .شـود  كمتـر  رقابت براي كاركنان انگيزه تا شود مي باعث و آيد مي ينپاي نيز يادگيري سطح

 آمـوزش  هـاي  سـامانه  در هـا  كـالس  باكيفيـت  برگـزاري  در كافي نظارت همچنين نداشتن
  .گرفت نظر در بايد نيز را ها سامانه اين در آموزشي سيستم نظارت و مجازي

 IN-11  ها كافي دوره نظارت نبود

 كـه  طوري  به. است آموزش نوع اين هاي مزيت جمله از سيستم اين به آسان البته دسترسي
  .باشند داشته هم حضور كالس در زمان هم توانند مي هستند، خانه در وقتي كاركنان

 IN-12  ها  به كالس سهولت دسترسي

 مـديريت  بـا  تواننـد  مـي  ها سازمان مجازي، آموزش بسترهاي ايجاد و تكنولوژي پيشرفت با
 البتـه در  .كننـد  مجـازي برگـزار   صـورت  بـه  را آموزشـي  هاي دوره هزينه، رينكمت با و بهتر

 سازمان كه صورت اين به. ايجاد كرد سازمان در الكترونيكي آموزش واحد بايد يك سازمان
 سـبب  بـه  كه كند مجازي ايجاد آموزش عنوان با مستقل واحدي خودش سازماني ساختار در

  .شود شناخته رسميت به سازمان كل در الكترونيكي آموزش واحد آن، ايجاد

 IN-13  مجازي آموزش بستر ايجاد

 IN-14  هزينه كمترين با و بهتر مديريت

 IN-15  آموزش الكترونيكي واحد

 مشـتاق  مجازي آموزش سامانه از استفاده به را كاركنان توانيم مي آن با كه هايي راه از يكي
 هاي دوره بسازيم و با طراحي كاربرپسند ربسيا را مجازي آموزش محيط كه است اين كنيم،

  .كند نمي سردرگم را كاربران كه باشد تري كوتاه آموزشي

 IN-16  مجازي آموزش محيط

 IN-17  تر كوتاه آموزشي هاي دوره
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  4ادامه جدول 

  كد مفاهيم/گزاره  مصاحبه
 مجـازي،  آمـوزش  بـه  كاركنـان  باشـند كـه   داشـته  نظر مد را نكته اين ها سازمان است نياز

. انـد  كرده عادت حضوري آموزش به حد از بيش زيرا دهند، مي نشان زيادي ترس و مقاومت
 از اسـتفاده  چگونگي خصوص در راهنمايي و تخصصي پشتيباني نيروي تأمين با مشكل اين

  .است شدني حل مجازي آموزش

ترس كاركنان از  و مقاومت
 IN-18  مجازي آموزش

 را آنهـا  كـه  هسـت  كسـي  بر بخورنـد  مشكلي به اگر كه دكنن حاصل اطالع كاركنان وقتي
 مجـازي  آموزش در شركت ميزان و يافته كاهش مشاركت نداشتن ميزان كند، مي راهنمايي

شده با ايجاد زمينه الزم مطمئن دانـش   ، با توجه به موارد بيانبنابراين .يابد افزايش تواند مي
وري بيشـتري   تـأمين اجتمـاعي بهـره    و مهارت كاركنان رشد خواهد يافت و براي سـازمان 

  .خواهد داشت

 IN-19  رشد كاركنان مهارت و دانش

 IN-20  وري بيشتري براي سازمان بهره

  
هاي  آمده از مصاحبه دست ها و مفاهيم به مرحله كدگذاري شامل ابعاد پژوهش، مقوله در نهايت نتايج حاصل از هر سه

  .آورده شده است 5خبرگان در جدول 

  انتخابي محوري، باز، كدگذاري از حاصل نتايج .5 جدول
  مفاهيم مقوله  ابعاد پژوهش

علي
يط 

شرا
  

  پژوهي نگري و آينده آينده

آموزشـي،   هاي فعاليت در افزايي و هم كاركنان، رشد براي يكنواخت آموزشي فضاي ايجاد
 يعسر عالي، تغيير آموزش به دسترسي انساني، فرصت هاي سرمايه سازي باز، غني آموزش

 بـراي  پشتيبان و حمايتي پذيري، وسيله و تنوع آموزشي خدمات آسان، گسترش انعطاف و
 ايجـاد  فراگيـران و  بـه  دهي خدمات آموزش سنتي، افزايش نظام در آموزشي، تغيير جامعه

  آموزشي و علمي هاي تجربه و ها تخصص بهترين از اي مجموعه

  يكپارچه مديريت

 آن، سـويه  يـك  انتقـال  جـاي  بـه  دانـش  توليـد  بر تمركز مراكز، بين دانش گذاري اشتراك
 بيشـتر، ايجـاد   انعطـاف  داراي آموزشـي  هـاي  برنامه دانش، ارائه اشتراك در شدن شريك

 امـور، حركـت   كاري دوباره از جغرافيايي، جلوگيري پراكندگي به نسبت كاركنان مشاركت
 مسـتقل  اي سـازمانه  دسازمان، وجو در مشاركت سازماني، تفكر افقي ساختارهاي سمت به
 يافته سازمان منابع و همكاري از كارآمد مجازي، استفاده آموزش در

  هدفمند آموزشي كيفيت

يـاد   و اكتشاف چگونگي يادگيري به مطالب محض حفظ از محتوا، تغيير از فراتر يادگيري
 ياثربخش و كيفيت ها ايجاد كننده شركت روزانه كاري تقاضاهاي بر حسب حمايت گرفتن،
 و كاركنـان  تعامـل  آمـوزش،  كننده تسهيل رويكرد از استفاده متفاوت، مناطق در آموزشي
 آموزشي هاي شايستگي حفظ به توجه يادگيري و فرايند در مشاركت

  تكنولوژي

 و افـزار  نـرم  بـودن  وب، فـراهم  بـر  مبتنـي  اطالعـاتي  هـاي  سيسـتم  اسـاس  بـر  آموزش
 همكــاري و ارتباطــات تكنولــوژي مجــازي، هــاي كــالس مــورد نيــاز، افزارهــاي ســخت

 خصـوص  در تكـويني  بـازخورد  آمـوزش، وجـود   بـراي  مفيـد  ابزارهاي الكترونيكي، وجود
 جبـران  و تكرارپـذيري  عملكـرد، قابليـت   از پشـتيباني  هـاي  كاركنـان، سيسـتم   پيشرفت

  آموزش فرايند مشكالت و تحليل
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  5ادامة جدول 

  مفاهيم مقوله  ابعاد پژوهش

علي
يط 

شرا
  

  سترسيد سهولت

يـادگيري،   بـه  منـدان  عالقـه  همـه  دسترسي مكان، امكان و زمان هر در آسان دسترسي
فراگيـران،   اضـطراب  كـاهش  بـراي  چارچوبي مكان، ارائه و زمان هر در اطالعات كسب

 خـدمت  تـرك  مشـكالت  رفع دانش، منبع و اطالعاتي هاي پايگاه به  دستيابي در سهولت
 بيشتر و بهتر تر رزانا و يادگيري سازمان از خارج  براي

ري
حو

ه م
مقول

  

 هاي فناوري افزونزرو توسعه
  نوين

مجازي،  علمي نهاد تحول، تأسيس طرح در مجازي آموزش توسعه با موافق هاي  سياست
 هـاي  فنـاوري  روزافزون توسعهمجازي،  آموزش كشوري شوراهاي و ها كميته در عضويت

 هـاي  شـاخص  وجـود ، عمـل  اهنمـاي عنوان ر به مجازي آموزش توسعه بسته وجود، نوين
 مجـازي، توسـعه   آموزش هاي زيرساخت تأمين، الكترونيكي هاي زيرساخت توسعه آور الزام

  فناوري اطالعات صنعت جديد و فشار هاي فناوري

  مجازي آموزش توسعه

  مجازي آموزش هاي زيرساخت

ينه
ا زم

تر ي
بس

 
  ساز

 بـه  مثبت چندان نه نگرش مجازي، آموزش براي هاي بودجه رديف نبود و مالي مشكالت  فناوري هاي زيرساخت
 نبـود  مجـازي،  آمـوزش  خصـوص  در اسـاتيد  ناكافي دانش ها، سازمان در مجازي آموزش
، گـذاري  سياسـت  و مـديريت سـازي،   مجـازي  هـاي  فعاليت در معنوي و مادي هاي مشوق
 و اطالعـات ، يقـانون  يهاي، سـازوكار مـال  يها، سازوكارگذاران سياست و متوليان نگرش

 و كـم  ، دسترسـي ساختاري، تفكـرات مـديران ارشـد سـازمان     فناوري سازمان، پيچيدگي
 ناكـافي  باتجربه، دسترسي و متخصص انساني نيروي پرسرعت، كمبود اينترنت به ضعيف

 و انـزوا  احسـاس (اجتمـاعي   تعامـل  فني، فقدان پشتيبان افزار، فقدان نرم و افزار سخت به
   تكنولوژي از آموزش و ترس نوين نظام ابلمق در ، مقاومت)تنهايي

يادگيري  متخصصان نبود
  الكترونيكي

 مجازي آموزش ناكافي دانش

 مشوق و آور الزام هاي نامه آيين
 مجازي هاي فعاليت

خله
 مدا

ايط
شر

  گر 
  مشكل زير ساختي ـ فني

جربـه،  دسترسي كم و ضعيف به اينترنت پرسرعت، كمبود نيروي انساني متخصـص و بات 
  و فقدان پشتيبان فني  افزار نرم و افزار سختدسترسي ناكافي به 

فقدان تعامل اجتماعي، مقاومت در مقابل نظام نوين آموزش، ترس از تكنولوژي و فقـدان    مشكل فرهنگي ـ اجتماعي
  تعريف روشن از ماهيت و چيستي آموزش الكترونيكي

  
  مشكل آموزشي

  

شـده در آمـوزش مجـازي،     ، كيفيت پايين محتـواي ارائـه  تسلط نداشتن به زبان انگليسي
هاي آموزشي، توجـه كـم بـه     ضعف دسترسي به فراگيران و مدرسان، اجراي ضعيف دوره

  هاي آموزش مجازي و پايين بودن ميزان سواد اطالعاتي فرايند ارزشيابي دوره

، فقدان وجـود  )توسعه آنها در منزلهاي مجازي يا  هزينه دوره(مشكالت مربوط به هزينه   مشكل مالي ـ حقوقي
  گذاري ضعيف و نامناسب دستورالعمل و قوانين، پايين بودن دستمزد مدرسان و سرمايه

  مشكل سازماني ـ مديريتي
هـاي سـازماني يـادگيري الكترونيكـي،      مشـي  ها و خـط  انگيزگي كاركنان، نبود سياست بي

كارگيري آموزش مجـازي   ان از بهنگراني درباره حجم كاري، حمايت ناكافي مديران سازم
  و فقدان فرهنگ يادگيري سازماني

ي 
دها

هبر
را

دل
م

  

  مجازي آموزش در بازانديشي
 فرد، توجـه  و سازمان منافع به ها، توجه در برنامه درگير افراد هاي  ارزش و باورها به توجه
 ينتعيـ  و موجـود  و مطلـوب  وضـعيت  سازمان، بررسـي  منافع به افراد، توجه بهزيستي به

  مشترك آرمان به سازمان و توجه درون نيازهاي
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  5ادامة جدول 

  مفاهيم مقوله  ابعاد پژوهش

دل
ي م

دها
هبر

را
  

  آموزشي اطالعات نظام مقوله

 اطالعـات  شدن روز اطالعات، به بودن انرژي، جامع اتالف و زمان در جويي صرفه
 هاي فناوري گيريكار ساليانه، به و منظم صورت به اطالعات انتشار شده، آوري جمع
 هـاي  آماره تدوين و و ايجاد  پردازي داده ساختار اطالعات، ايجاد تبديل براي الزم

  آموزشي هاي سياست با مرتبط

  راهبردي تفكر مقوله توجه به
آينده،  به سازمان و بيرون سازمان در خصوص آموزش، توجه نياز تغييرات به توجه

 اجتمـاعي،  هـاي  نتيجـه  بـين  منطقـي  مجـازي، ارتبـاط   آموزش به تحولي نگرش
  جامعه نيازهاي به فردي و توجه و سازماني

  مديريتي و سازماني عوامل
پشتيباني،  نظام و سازماني ساختار زيرساختها، سازماني، اهداف و رسالت انداز، چشم

 شـهرت  و اعتبـار  مؤسسـه و  رهبـري  و مـديريت  مـالي،  تداركات و گذاري سرمايه
  اي برنامه و اي مؤسسه

  آموزشي طراحي و پداگوژيكي عوامل

 كيفيت وب، بر مبتني طراحي اصول اهداف، بر اساس ها دوره سازي پياده و طراحي
 يادگيري كامل بسته اثربخش، ارائه و فعال يادگيري اعتبار محتوا، و بودن روز به و

 اندهنـدگ  يـادگيري، ارائـه   يـاددهي  بازخورد، راهبردهاي ارائه و شناختي، ارزشيابي
 آموزشـي  رسـانه  كاركنـان و انتخـاب   انگيزش سازگاري، و انعطافپذيري چندگانه،
  مناسب

 و افزارهـا  آموزشـي، نـرم   سـامانه  هـاي  اطمينان، قابليـت  قابليت و پذيري دسترسي  تكنولوژيكي عوامل
  محتوا رابط و كردن روز فني و به افزارها، پشتيباني سخت

دل
د م

پيام
  

 هاي زيرساخت تأمين

  فناوري
 آمـوزش  از مجـازي، اسـتفاده   آمـوزش  توسـعه  بـا  سـو  هـم  و مرتبط هاي سياست

 در الكترونيكـي  آمـوزش  از آن، استفاده ابزار بودن دسترس صورت در الكترونيكي
 استفاده به بودن مند آن، عالقه امكانات بودن دسترس صورت در آموزشي دوره هر
 آمـوزش  ابزارهـاي  از اسـتفاده  بـه  مثبـت  نگـرش  داشـتن  الكترونيكـي  آموزش از

 مناسـب  عنوان ايده به الكترونيكي آموزش از استفاده به داشتن الكترونيكي، اعتقاد
 آمـوزش  بـراي  الكترونيكـي  ابزارهـاي  از اسـتفاده  به داشتن يادگيري، اعتقاد براي
 هـاي  محـدوديت  مكـاني، نداشـتن   محـدوديت  مؤثر، نداشتن و مفيد عنوان ايده به

 فردي، گسترش استعدادهاي گرفتن پذيرش، در نظر ظرفيت نبودن زماني، محدود
تـر   گسـترده  هـاي  حـوزه  در مجـرب  اسـتادان  از مجازي، استفاده يادگيري فرهنگ

، )فـردي  نيازهـاي  بـا  مشـاوره  و هـا  تمرين ها، كالس سازي بهينه و تطبيق امكان(
 آمـوزش، مزايـاي   سـرعت  محتـوا، افـزايش   تغييـر  يـا  اصـالح  در پـذيري  انعطاف

 هـاي  آلـودگي  ترافيك، كـاهش  زيست، كاهش محيط حفظ به كمك غيرآموزشي،
، )حقيقـي  هـاي  كـالس (كالبـدي   و بسـته  فضـاي  به نياز صوتي، كاهش و هوايي

رطرف كـردن مشـكالت ايـاب و    و ب دستيابي به عدالت آموزشي، ها كاهش هزينه
  ذهاب

  انساني نيروي تعليم
  محتواي توليد
  دانش نشر و توليد
  سازي زيمجا توسعه

افزايش دسترسي به آموزش، مواد و 
  منابع آموزشي

  پذيري در آموزش انعطاف

تعميق و دوام آموزش و بهبود كيفيت 
  يادگيري
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  مجازي هاي آموزش محوري كدگذاري پارادايم مدل نمودار .4 شكل

  )پژوهش الگوي نظري روايت( انتخابي كدگذاري نتايج
 و سازي يكپارچه براي كدگذاري اين از .است »انتخابي كدگذاري« اي، زمينه نظريه روش در كدگذاري نهايي مرحله
 نظري طرح و پيوندند مي يكديگر به پژوهش از برآمده اصلي مقوالت مرحله اين در .شود مي استفاده ها مقوله پااليش
 فرايند از مرحله آخرين انتخابي ذاريكدگ .بگيرد خود به نظريه شكل پژوهش هاي يافته تا دهند مي ارائه را تري بزرگ
 محوري مقوله يك انتخابي، كدگذاري فرايند طي .انجامد مي نهايي تئوري يك توسعه به كه است بنياد داده پردازي نظريه
 سير خط محوري، مقوله اين مبناي بر .گردند مي بر محوري مقوله اين به ديگر هاي مقوله همه و شود مي انتخاب واحد

 كه نهايي محوري مقوله خصوص در بحث .شوند مي دهي سامان آن پيرامون اطالعات همه كه گيرد مي لشك واحدي
 سطح سه بين رابطه محوري مقوله اين .شود مي انجام بخش اين در شد، نمايان انتخابي و محوري باز، كدگذاري طي

 روبط از پرداز نظريه كدگذاري، از مرحله اين رد .كند مي كمك ها مقوله هاي ويژگي تشريح به و پردازي مفهوم را كدگذاري
 را مطالعه مورد پديده نظريه اين .آورد مي در نگارش به را اي نظريه محوري كدگذاري در آمده دست به هاي مقوله بين
 در ها مصاحبه كدگذاري مرحله سه هر از حاصل نتايج ).1998 كوربين، و استراوس( كند مي تشريح انتزاعي اي گونه به

   .است شده كشيده تصوير به 3 جدول



 
 

  3، شماره 13، دوره 1400مديريت دولتي،   549

 
  محوري مقوله

 ها داده مختلف هاي بخش در آن ردپاي زيرا است، شده گرفته نظر در مجازي هاي آموزش محوري مقوله پژوهش اين در
 از متشكل مقوله اين .كند جمع خود حول را ها مقوله ساير تواند مي كه نحوي به دارد، محوري نقشي و داشته وجود

 هاي زيرساخت توسعه آور الزام هاي شاخص وجود مجازي، آموزش توسعه نوين، هاي فناوري روزافزون توسعه نظير، مفاهيمي
 روز به هاي سياست از كارمندان اطالع براي مجازي آموزش .است مجازي آموزش هاي زيرساخت تأمين و الكترونيكي

 با مقايسه در .است كارمندان عملكرد بهبود و رجوع ارباب به ارائه قابل خدمات از خود آگاهي و دانش افزايش و سازمان
 تشويق را اي حرفه ارتقاي ثرتريؤم طور به مجازي، آموزش فرهنگ و دانش ترويج با مجازي آموزش سنتي، آموزش

  .كند مي

  علي شرايط
 پديده كه صليا موجبات و علل گذارد، مي اثر محوري مقوله بر كه است شرايط و وقايع از اي مجموعه علي شرايط
 مسائل خالقيت، و نوآوري هدفمند، آموزشي كيفيت عوامل هاي مقوله .شود مي ناشي آنها از )اصلي مقوله( شده اكتشاف
 و نگري آينده ساالري، شايسته پذيري، سنجش دسترسي، سهولت تكنولوژي، يكپارچه مديريت دانش، مديريت سازماني،

 مقوله بر علي هاي مقوله مثبت اثرگذاري براي كه اند شده گرفته نظر در يعل طيشرا و عوامل عنوان به رقابتي مزيت
 توجه نكته اين به بايد .برد بين از را احتمالي سوء آثار كاركنان، در انگيزه و  سازي فرهنگ ايجاد با بايد مجازي آموزش
 سازمان كاركنان كه صورتي در ين،بنابرا .دارد بستگي آن كاركنان عملكرد به اجتماعي تأمين سازمان عملكرد كه داشت

 بيشتري هاي  خواست و نيازها تواند نمي كنند، كار امروز رقابتي فضاي در توانست نخواهند نباشند، برخوردار باال عملكرد از
 يراستا در بايد سازمان نتيجه، در كرد، خواهد حركت نابودي سمت به سازمان نتيجه، در كند برآورده را خود رجوع ارباب از
 را وري بهره حداكثر بتواند تا گيرد كار به را خود تالش تمام روز، تكنولوژي با كردن هماهنگ و كاركنان كردن روز به

  .باشد داشته

  گر مداخله شرايط
 پژوهش در .دهند مي رخ پژوهش انجام حين و شروع از پس كه هستند شرايط و وقايع از اي مجموعه گر مداخله شرايط
 در گر مداخله شرايط .افتند مي اتفاق مجازي آموزش ارائه اجراي فرايند در كه هستند عواملي گر لهمداخ شرايط حاضر
 و حقوقي ـ مالي مشكل اجتماعي، ـ فرهنگي مشكل و فني ـ زيرساختي مشكل هاي مقوله از مطلوب، الگوي به رسيدن
 مجازي آموزش ارائه بروز بر توانند مي خود نوبه به عوامل اين از يك هر .است سازماني شرايط تأثيرگذار، مديريتي شرايط

 دهند، ترجيح خود اهداف بر را سازمان اهداف كه بديم آموزش نحوي به را انساني نيروي بايستي ما .باشند تأثيرگذار
 عانمراج و افراد با تعامل در و ها سال طي كاركنان كه دانشي تجارب باشند، داشته كافي توجه بايد ها سازمان مديران
 عنوان توان مي نهايت، در .باشند آفرين ش ارز بسيار سازمان براي تواند مي و بود ارزشمند بسيار اند، كرده كسب مختلف

 تعامل فقدان هاي مؤلفه كه شود مي ياد اجتماعي ـ فرهنگي عوامل عنوان به آنها از كه گر مداخله عوامل از بخشي كه كرد
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 آموزش چيستي و ماهيت از روشن تعريف فقدان تكنولوژي، از ترس آموزش، يننو نظام مقابل در مقاومت اجتماعي،
 اتخاذ هايي تصميم بايد بنابراين .شود منجر سازمان كاركنان نيازهاي و عاليق و فرهنگ شناسايي به تواند مي كه مجازي

 به دستيابي و خود رشد راستاي در را عاليق اين از گيري بهره زمينه عوامل از بخش اين به توجه با بتواند سازمان كه شود
  .آورند فراهم سازمان اهداف

  بستر شرايط
 .گذارند مي تأثير ها كنش و رفتارها بر و كنند مي فراهم را نظر مد پديده زمينه كه هستند شرايطي مجموعه بستر شرايط
 هاي زيرساخت ها، مقوله وهشپژ اين در .دهد مي قرار تأثير تحت را آن از منتج نتايج و محوري مقوله بستر، شرايط
 و كارشناسان ناكافي دانش و گذاري سياست و مديريت الكترونيكي، يادگيري متخصصان و مالي سازوكارهاي فناوري،
 مالي مشكالت هاي مؤلفه از كه است قانوني سازوكارهاي و آور الزام هاي نامه آيين و مجازي آموزش خصوص در كاركنان

 ناكافي دانش ها، سازمان در مجازي آموزش به مثبت چندان نه نگرش مجازي، آموزش ايبر اي بودجه رديف نبود و
 تفكرات و نگرش ،سازي مجازي هاي فعاليت در معنوي و مادي هاي مشوق نبود مجازي، آموزش خصوص در اساتيد
 ضعيف و كم دسترسي ساختاري، پيچيدگي سازمان، فناوري و اطالعات ،سازمان ارشد مديران و گذاران سياست ،متوليان

 فقدان و افزار نرم و افزار سخت به ناكافي دسترسي باتجربه، و متخصص انساني نيروي كمبود پرسرعت، اينترنت به
 در  ويژه به سازمان عملكرد بر غيرمستقيم يا مستقيم صورت به كه هستند متعددي عوامل بنابراين .است فني پشتيبان

  .گيرند قرار نظر مد ايدب كه اثرگذارند مجازي آموزش حوزه

  راهبردها
 و پيامدها ايجاد به و آورند مي فراهم هايي حل راه نظر، مد پديده براي كه هستند هدفمندي اقدامات ها كنش يا راهبردها

 به زنند، مي دست هايي تاكتيك و رفتاري راهبردهايي چه به علي موجبات اثر بر كنشگران واقع در .شوند مي منجر نتايج
 قرار آن در كه شرايطي و ها زمينه اقتضاي به شگردهايي و ترفندها و تدابير چه و كنند مي مبادرت هايي شيوه و مالاع چه

 عوامل و راهبردي تفكر مقوله به توجه و آموزشي اطالعات نظام مقوله ،مدل يراهبردها گيرند؟ مي پيش در دارند
 رشد محيط ايجاد و ارائه عوامل و تكنولوژيكي عوامل ،آموزشي طراحي و پداگوژيكي عوامل مديريتي، و سازماني
 اجتماعي، تأمين سازمان در كه صورتي در بنابراين، .است فرهنگ اصالح سازوكار ساختار، اصالح سازوكار كاركنان،
 كار به يادگيري براي كه تالشي كه يابند دست اطمينان اين به كاركنان و شود حاكم مجازي آموزش ارائه فرهنگ

 احسن نحو به را خود وظايف تا برد خواهند كار به يادگيري خصوص در را خود توان تمام بود، نخواهد نتيجه بي گيرند، مي
  .دهند ياري دارد، كه اهدافي به دستيابي راستاي در را سازمان و داده انجام

  پيامدها
 ،مدل اين يامدهايپ كه شوند  مي صلحا نظر مد پديده به مربوط هاي كنش و راهبردها از كه هستند نتايجي پيامدها
 سازي، مجازي توسعه دانش، نشر و توليد الكترونيكي، محتواي توليد انساني، نيروي تعليم فناوري، هاي  زيرساخت تأمين
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 كيفيت بهبود و آموزش دوام و تعميق آموزش، در پذيري انعطاف آموزشي، منابع و مواد آموزش، به دسترسي افزايش
 نتيجه، اين تبيين در .است اجتماعي پيامدهاي و سازماني پيامدهاي و فردي پيامدهاي شامل كلي ورط به و يادگيري

 خود با نيز پيامدهايي ناگزير پيوندد، مي وقوع به سازمان در كه فعاليتي و رويداد هر و اقدام هر كه كرد عنوان توان مي
 توجه آن به بايد سازماني هر كه است اساسي و مهم اقدامات زا پيامدها اين به توجه و بررسي بنابراين، .دارد  دنبال به

  .دارد مبذول خاص

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 به گيري نمونه و كيفي صورت به بنياد  داده نظريه از استفاده با و كاربردي هدف، لحاظ به پژوهش روش حاضر، پژوهش در

 با مصاحبه ها، داده نظري اشباع تا آن مبناي بر كه است فيبر گلوله و هدفمند هاي روش از مندي بهره با و نظري روش
 و محوري باز، كدگذاري فرايند طي آمده دست به هاي داده تحليل نتايج و گرفت انجام سازمان خبرگان و كارشناسان

 اي، زمينه ي،علّ شرايط شامل شده طراحي مدل و شده منجر مجازي هاي آموزش حوزه در بنياد  داده نظريه ايجاد به انتخابي،
 .دهد مي نشان را عمومي مشي خط اجراي راهبردهاي و پيامدها محوري، پديده كه است دهنده تشكيل عناصر و اي واسطه
 گذاران مشي خط و كارگزاران سوي از سازمان در مجازي هاي آموزش بيشتر كارآمدي راستاي در تواند مي پژوهش اين نتايج
 و محسوب اساسي نياز يك ،شده شايع بيماري خصوص به كنوني شرايط در مجازي هاي آموزش ارائه كه شود برداري بهره
 استفاده بنياد، داده نظريه از پژوهش اين در همچنين و شود مي مشاهده تئوريكي خأل يك نظري مباني و ادبيات نظر از

 سر پشت حال در بشري جامعه .ستا شده ارائه كاربردي پيشنهادهاي مجازي هاي آموزش بهبود براي نهايت، در .است شده
 از زندگي بنيادين مفاهيم بلكه شود، مي مواجه تحول با ما كردن زندگي چگونگي تنها نه ،است عميقي تحول گذاشتن
 حوزه به اطالعات فناوري نفوذ دامنه بنابراين، .شود مي اساسي تحول دستخوش آموزش، مفهوم تا گرفته كار مفهوم
 قبيل از گسترده ارتباطي هاي شبكه ظهور .است يافته گسترش نيز است بشر تعالي و رشد و بقا ركن ترين مهم كه آموزش
 كرده فراهم را امكان اين و شده آموزشي هاي روش در تحول باعث پيشرفته، آموزشي امكانات و ابزار كنار در اينترنت،

 آموزشي شبكه پوشش در نزديك و دور واصلف از و مختلف نقاط در را سازمان كارمندان از وسيعي طيف بتوان تا است
 و علمي هاي آموزش حضوري، هاي كالس در شركت به نياز بدون سنتي، انواع از متفاوت هايي روش با و درآورد

 شده مطرح اطالعات فناوري نام به جديدي پاراديم اطالعات، عصر به ورود  آستانه در .درآورد اجرا مرحله به را تخصصي
 بزرگي تغييرات دستخوش را اجتماعي مختلف نهادهاي و داشته ناپذيري اجتناب تأثير بشري دانش هاي زهحو تمامي بر كه

 سطوح در را خود آموزشي نظام جديد، رويكردهاي اساس بر پاراديم، اين با مواجهه در آموزشي نهادهاي .است كرده
 است سالي چند و است اطالعات فناوري ولمحص و جديد پاراديمي نيز الكترونيكي آموزش .ندكن مي تنظيم مختلف،
 فناوري كلي طور به .است شده اجرا حتي و مطرح متعدد آموزشي هاي طرح قالب در ها دانشگاه و ها سازمان برخي توسط

 شناسايي را ها فرصت اين تر سريع كه جوامعي ،است كرده ايجاد مختلف جوامع براي را جديدي هاي فرصت اطالعات،
 معضالت از بسياري تواند مي مجازي آموزش .كنند جبران را خود هاي ماندگي عقب ساختاري، جهشي با ندتوان مي كنند،
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 امكانات كمبود آموزشي، مراكز به يكسان نداشتن دسترسي آموزش، به مردم روزافزون نيازهاي جمله از ـ جوامع

 مدل اينكه به توجه با .كند برطرف را ودش مي آموزش صرف كه زيادي هاي هزينه و مجرب آموزگاران كمبود اقتصادي،
 با تا بود نشده طراحي اجتماعي تأمين سازمان خصوص به ها سازمان در پيشين هاي پژوهش در مجازي هاي آموزش پارادايمي

 كه است سازگار پژوهشگران ساير هاي يافته با مختلف هاي مؤلفه در پژوهش اين نتايج اما .شود مقايسه حاضر پژوهش نتاج
 همكاران و ينيحس يپژوهش در و درآموزش نو يكرديرو خصوص در ،)1398( جهانبخش و يسلطان يپژوهش به توان يم
 يارتقا در يمجاز آموزش نقش ،)1397( يانببر پژوهش خدمت ضمن يمجاز آموزش ياثربخش سنجش ،)1397(
 نظام يبخش اثر در يمجاز هاي آموزش نقش يبررس ،)1397( يدنهالرش و يغالم پژوهش و يكار يزندگ يفيتك

 يمجاز يكيالكترون هاي آموزش هاي دوره از كاركنان يترضا يزانم يبررس ،)1396( تبار يمانيسل پژوهش و يآموزش
يكي و الكترون يادگيري يها يستمس يتموفق يابيارزخصوص  در )2020( و همكاران يهاتفرا پژوهش در خدمت، ضمن
 كي پژوهشو همچنين  19 يدكو يماريب ينهدر دوران قرنط ينو آموزش آنال ريبررسي يادگي )2020(و همكاران  ميشرا

 و چن پژوهش و الكترونيكي يادگيري در كليدي هاي حوزه كيفيت روي توجه تمركز براي )2014( 1روسيول و ويليامز ير،
، خدمت ضمن هاي آموزش در الكترونيكي آموزش پذيرش مؤثر عوامل عنوان با خود هاي پژوهش در )2012( 2نگيست
 در و يتخالق رشد و شدن اثربخش در يمجاز هاي آموزش به گرفته انجام هاي پژوهش كه گرفت يجهنت توان يم

 از يتحما منظور به .اند بوده ثرؤم يپرورش و يآموزش يازهاين رفع يبرا تالش و يساز به متس و يعلم يتوانمندساز
 و ارتباطات يفناور يسازوكارها از است الزم يبي،ترك يكيالكترون يريادگي يوهش استقرار براي يضرور هاي  يرساختز

 استفاده و بودن مفيد ادراك اينترنت، خودكارآمدي تكنولوژي، از استفاده انگيزش چون عواملي .شود گرفته بهره اطالعات
 ،امروزه بنابراين .ردندك معرفي خود پژوهش نتايج عنوان به تكنولوژي، اين از استفاده قصد بر بودن مؤثر در را آسان

 در كه رفتيپذ ديبا اما ،است مطرح ياساس اصول از يكي عنوان به كاركنان آموزش اجتماعي، تأمين سازمان در دتردي يب
 ناگفته و روست هروب خود خاص مشكالت و ها تيمحدود ط،يشرا با ها سازمان در كاركنان آموزش بحث ،يكنون طيشرا
 هاي آموزش توسعه و يزري برنامه موانع و سو كي از يانسان يروين يساز به و آموزش به ازين يعني تضاد، نيا كه داستيپ

 منابع به همواره نگر ندهيآ رانيمد .است درآمده يجد يمشكل صورت به گر،يد يسو از آموزش امر انيمتول يبرا يسازمان
 يپ آن تياهم به رانيمد از يتر عيوس فيط زمان مرور به و اند داشته اي ژهيو توجه يسازمان هاي آموزش توسعه و يانسان

 كه است اين پژوهش پيشينه در شده مطرح هاي پژوهش به حاضر پژوهش مزيت نهايت، در .پردازند يم آن به و برند يم
 در مؤثر هاي مؤلفه اكثر تا كوشيده زمان هم كه است عمل بر مبتني و جامع نسبت به مدلي پژوهش اين در شده ارائه مدل

 عملي و كاربردي راهكاري نهايت در و كرده بررسي سازمان خبرگان از كثيري جمع نظر از را مجازي آموزش صوصخ
 هرچند گامي جامعه بااهميت افراد از قشر اين تداوي راستاي در و كند ارائه سازمان گيران تصميم و گذاران سياست براي

  .باشد برداشته كوچك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Williams & Rosewell 
2. Chen & Tseng 
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   پيشنهادها
 بر در زيادي هاي هزينه اجتماعي، تأمين سازمان مجازي آموزش يكپارچه سيستم كه برسد رنظ به چنين است ممكن
 .شود مي داده بازگشت سيستم به شده صرف هاي هزينه تمام آن صحيح برقراري با كه است مسلم اما ،داشت خواهد

 دانش ،آن بر افزون .دهد مي ششپو را آن معايب كه اند شمرده بر آموزشي سيستم نوع اين براي زيادي مزاياي همچنين،
 را آن توان نمي كه ستا اي سرمايه ،گيرد مي قرار كاربران ساير اختيار در كه متخصصان هاي هتجرب و ها اندوخته و پنهان

 مدل اجزاي تفكيك به كاربردي پيشنهادهاي پژوهش، اين در آمده دست به نتايج به توجه با .كرد مقايسه چيزي با
   :از اند عبارت ترتيب به اجتماعي تأمين سازمان در مجازي هاي آموزش رائها در بنياد داده

  علي عوامل سطح در اجرايي پيشنهادهاي

 جمله آن از كه دارد مسائلي و مشكالت اهداف، به دستيابي راه در اجتماعي، تأمين سازمان كه باشيم داشته توجه بايد
 دسترسي، سهولت تكنولوژي، يكپارچه مديريت سازماني، مسائل د،هدفمن آموزشي كيفيت عوامل هاي مقوله به توان مي

 باشيم داشته توجه بايد همچنين .كرد اشاره يعل طيشرا و عوامل عنوان به نگري آينده و ساالري شايسته پذيري، سنجش
 .داشت كافي توجه موضوع اين به بايد نتيجه در بخشند، مي تحقق را سازمان آن اهداف سازمان، يك انساني نيروي كه
 به هستند موظف سازمان اهداف به دستيابي لزوم منظور به سازماني ريزان برنامه و مديران كه كرد عنوان توان مي

 آنان هاي خواسته و نيازها تأمين خصوص در الزم منابع و امكانات و شرايط و باشند داشته توجه شده مشخص هاي مقوله
 با بايد مجازي آموزش مقوله بر علي هاي مقوله مثبت اثرگذاري براي همچنين .ددهن قرار نظر مد ها ريزي برنامه در را

  .برد بين از را احتمالي سوء آثار كاركنان، در انگيزه و سازي فرهنگ ايجاد

   گر مداخله عوامل سطح در اجرايي پيشنهادهاي
 مشكل هاي مقوله از مطلوب، لگويا به رسيدن در گر مداخله شرايط كه شد مشخص پژوهش هاي يافته و نتايج اساس بر

 .است سازماني شرايط تأثيرگذار، مديريتي شرايط و حقوقي ـ مالي مشكل اجتماعي، ـ فرهنگي مشكل و فني ـ زيرساختي
 ريزان برنامه و مديران نتيجه، در .باشند تأثيرگذار مجازي آموزش ارائه بروز بر توانند مي خود نوبه به عوامل اين از يك هر

 از ترس و آموزش نوين نظام مقابل در كاركنان نكردن مقاومت خصوص در الزم سازي فرهنگ هستند موظف يسازمان
 مجازي آموزش در درگير كاركنان براي تشويقي و انگيزشي هاي سياست تدوين منظور به ريزي، برنامه تكنولوژي،
 با بتواند سازمان تا شود اتخاذ هايي تصميم يدبا بنابراين مجازي، آموزش خصوص در كاركنان نيازهاي و عاليق كاركنان،

 فراهم سازمان اهداف به دستيابي و خود رشد راستاي در را عاليق اين از گيري بهره زمينه عوامل از بخش اين به توجه
 ها نسازما مديران دهند، ترجيح خود اهداف بر را سازمان اهداف كه بديم آموزش نحوي به را انساني نيروي بايستي .آورند
  .باشند داشته كافي توجه بايد

 ها شركت اكثر كه آنجا از .آنهاست مشترك تجارب گذاري اشتراك به افراد، آموزش در مهم لئمسا از ديگر يكي
 اي آينده در ،روند مي پيش شدن مدرن سمت به قديمي هاي شركت نزديك آينده در يا داشته هم مشابه عملكردي ساختار
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 علم و تجربه از مجازي موزشآ جامع سيستم ايجاد با .رسيد خواهند يكساني دانش به متخصصان و كاركنان دور چندان هن

 جلوگيري اجتماعي تأمين سازمان دانش سرمايه پراكندگي از زيادي حدود تا و شده استفاده سازمان خود متخصصان
  .شد خواهد

  اي زمينه عوامل سطح در اجرايي پيشنهادهاي
از  يلئبه مسا اند موظف سازماني ريزان برنامه و مديران ،اي زمينه عواملدر سطح  پژوهش هاي هيافت و نتايج اساس بر

 مجازي آموزش به متوليان مثبت چندان نه نگرش مجازي، آموزش برايبودجه رديف  يفرعدم تع و مالي مشكالت جمله
 ، مجازي هاي فعاليت در معنوي و اديم هاي مشوق فقدان مجازي، آموزش خصوص در اساتيد ناكافي دانش ، سازمان در

 انساني نيروي كمبود پرسرعت، اينترنت به ضعيف و كم دسترسي ساختاري، پيچيدگي سازمان، فناوري و اطالعاتكمبود 
 ،بنابراين. اي داشته باشند توجه ويژه ،فني پشتيبان فقدان و افزار نرم و افزار سخت به ناكافي دسترسي باتجربه، و متخصص

 ريزان برنامه و مديران نظر مداشاره شده  مهم نكات ، بايدمجازي شزآمو جامع سيستم سازي پياده براي ستا بديهي
  .دگير قرار سازماني

 خطوط چون مناسبي هاي زيرساخت كردن فراهم با بايست مي اجتماعي تأمين سازمان مسئوالنبر اين اساس 
 تبليغ و كاركنان فعال در اين حوزه از حمايت ارزان، و اسبمن افزاري نرم و افزاري سخت خدمات ارائه پرسرعت، اينترنت
 و رشد براي مناسبي بستر، يمجاز هاي يتآور و مشوق فعال الزام هاي نامه يينآو تدوين  كاركنان بين در مجازي آموزش
  .دنآور وجود به روز، امكانات از استفاده با شركت علمي سطح ارتقاي

  مؤثر هايراهبرد سطح در اجرايي پيشنهادهاي
 هستند موظف سازماني ريزان برنامه و مديران نتيجه در شدند، مشخص راهبردها پژوهش هاي يافته و نتايج اساس بر

 كار به يادگيري براي كه تالشي كه يابند دست اطمينان اين به كاركنان و كنند حاكم مجازي آموزش ارائه فرهنگ
 نحو به را خود وظايف تا برد خواهند كار به يادگيري براي را خود توان تمام صورت، اين در .بود نخواهد نتيجه بي گيرند، مي

  .دهند ياري دارد، كه اهدافي به دستيابي راستاي در را سازمان و داده انجام احسن
 خانهبكتا لشام تواند مي ،اجتماعي تأمين سازمان آموزش برنامه سازي يكپارچه بر عالوه مجازي آموزش سيستم

 كاربران تمام براي را منابع از زمان هم استفاده و جوو جست امكان و بوده متصل واحدها ساير هاي كتابخانه به كه يتالجدي
 سازمان آموزشي هاي برنامه ،سيستم اين در .كرد خواهد جلوگيري دانش ماندن راكد و تجمع از و باشد ،آورد مي فراهم
 ساير آموزشي برنامه از خود نياز اساس بر توانند مي ها قسمت ساير كه طوري هب ،درآمده يكپارچه صورت به اجتماعي تأمين
  .شد خواهد حذف تكراري هاي دوره برگزاري رو اين از كنند، استفاده واحدها

 برگزار مختلف هاي زمان و يكسان مختلف هاي استان در اجتماعي تأمين سازمان كاركنان آموزشي هاي دوره اكثر
 با را خود آموزشي هاي برنامه اجتماعي تأمين سازمان ،باشد موجود مجازي آموزشي يكپارچه و جامع سيستم اگر .دشو مي

  .شود اجرا مجازي صورت به اجتماعي تأمين سازمان بين بار يك مشترك اي دوره تا گذارند مي اشتراك به ديگر واحدهاي
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  پيامدها سطح در اجرايي پيشنهادهاي

 بر كه است هايي فرصت و تهديدها ها، ضعف ها، قوت تشخيص ريزي، نامهبر براي آگاهي و دانش زمينه ترين مهم
 تعريف نيازسنجي، فنون خصوص در ريزان برنامه و مديران آگاهي و دانش .دارند تأثير مجازي آموزش ريزي برنامه
 هاي نامهبر ارزيابي و نظارت اجرا، طراحي، نوين رويكردهاي و مجازي آموزش هاي سازمان براي مشترك هاي آرمان

  .آورد مي فراهم ها سازمان اين در را راهبردي مديريت و ريزي برنامه تحقق امكان آموزشي،
 عوامل كليه خصوص در هستند موظف سازماني ريزان برنامه و مديران پژوهش، هاي يافته و نتايج به باتوجه

 وجودآمده به شرايط اين از بتواند اجتماعي تأمين سازمان تا دهند قرار نظر مد را مدل ارائه مختلف مراحل شده شناسايي
  .كنند فرصت به تبديل را تهديد و كرده را استفاده حداكثر

  پژوهش  محدوديت
 ،ديگر يها سازمان به پژوهش هاي يافته و نتايج تعميم در بايد و است مكاني محدوديت ،پژوهش هاي محدوديت از
 در سازمان خبرگان نگرش در تفاوت بايد به همچنين .كرد رعايت ار طاحتيا جانب ،مديريتي و فرهنگي هاي تفاوت دليل به

 .ردكتوجه  شده انجام هاي مصاحبه

  سپاسگزاري
 در كه عزيزاني همه و اجتماعي تأمين سازمان و دانشگاهي جامعه مساعدت و همكاري از دانند مي الزم مقاله نويسندگان

  .ندكن سپاسگزاري اند، كرده ياري را ما پژوهش اين

  منابع
 يـادگيري  ــ  يـاددهي  ميزان بر آن ثيرأت و گرايي ساختن فضاي در مجازي آموزش بررسي .)1394( عبداهللا، رحيمي ،هايده ،احمدي

 شناسـي،  روان و تربيتـي  علـوم  تـرويج  و توسـعه  سراسـري  پژوهشـي  علمـي  كنگـره  اولـين  .متوسـطه  دوره آموزان دانش
  .تهران ،نايرا اجتماعي فرهنگي علوم و شناسي جامعه

هـاي سـامانه آمـوزش     لفـه ؤتبيـين م  ).1397( الـه  همـت  ،بهمن، طـاهري اطاقسـرا   ،پور مهران، سعيدي ،زهره، فرج الهي ،اسماعيلي
پژوهشـي راهبردهـاي آمـوزش در علـوم      ـ  دوماهنامـه علمـي   .الكترونيكي و رابطه آن با رضايت اساتيد دردانشگاه پيام نور

  . 171 -157 ،)1(11 ،پزشكي

  .تهران ديدار، نشر ،اريرفت علوم در متداول رويكردهاي :آميخته و كيفي تحقيق هاي روش. )1387(عباس  بازرگان،

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه آموزشي نظام در الكترونيكي آموزش آمادگي طراحي ،)1396( ناصر بوكاني، صدقي و اله روح مجد، باقري
  .172-149، )4(7 ،تربيتي علوم در ارتباطات و اطالعات فناوري فصلنامه .مهاباد

 ،)نيشـابور  پزشـكي  علوم دانشكده :موردي مطالعه( كاري زندگي كيفيت يارتقا در مجازي آموزش نقش بررسي .)1397( ندا ،ببريان
  .فرزانگان دانش توسعه شركت تهران، حسابداري، مديريت، كنفرانس دومين
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 آمـوزش  كـارگيري  بـه  هـاي  چـالش  تـرين  مهم سازي مدل و ناساييش .)1396( مرتضي زاده، رضايي ،غالمرضا شمس، ؛فرزانه تاري،

 منـابع  توسـعه  و آمـوزش  فصـلنامه  .ايـران  گاز ملي شركت در )ISM( تفسيري ساختاري سازي مدل رويكرد با الكترونيكي
  .27-1، )14( ،انساني

 منطقـه  فرهنگيـان  خـدمت  نضـم  مجـازي  آموزش اثربخشي سنجش .)1397( احسان باك، بي و عايشه ،طوايي ،اسماعيل ،حسيني
 شهرسـتان  پـرورش  و آمـوزش  مينـاب،  .معلم نگاه از استاني پژوهشي علمي همايش چهارمين .)موردي تحقيق( آباد صالح
  .ميناب

 كنفـرانس  دومـين  ،)درآمـوزش  نـو  رويكـردي ( تركيبـي  يـادگيري  .)1398( جهـانبخش  رحمـاني،  و السادات مرجان ،سلطاني خليفه
 دانشـگاه  همكـاري  بـا  كنفـرانس  دائمـي  دبيرخانه گرجستان، ـ تفليس ،انساني علوم و تربيتي علوم ،شناسي روان المللي بين

  .آجا ستاد و دهي فرمان

 بـرانگيختن  عوامـل  و كاركنان اشتياق ابعاد واكاوي ).1399( وحيد ،كلياني نجفي ،عباسعلي ،رستگار ،ميثم ،لطيفي ،حسين ،دامغانيان
  .23-1، )1(12 ،يدولت مديريت .قرآني رهنمودهاي پرتو در آن

انتشـارات  : تهران ،رويكردي جامع: شناسي پژوهش كيفي در مديريت روش. )1391( ادل، آذر، عهديم يد، الواني، سسنفرد، حدانايي
 .اشراقيـ  صفار

 انجمـن  همـايش  نهمـين  مجازي، و الكترونيكي هاي آموزش نقش بر كيدأت با آموزشي كيفيت توسعه .)1397( خدانظر ،زهي رحمت
  .بلوچستان و سيستان دانشگاه بلوچستان، و سيستان ،ايران تربيت و تعليم فلسفه

 ضـمن  مجـازي  الكترونيكـي  هاي آموزش هاي دوره از كاشان دانشگاه كاركنان رضايت ميزان بررسي ،)1396( اعظم، ،تبار سليماني
  .تهران فرهنگي، مطالعات و انساني علوم المللي بين كنفرانس سومين خدمت،

 انساني منابع ريسك مديريت الگوي ارائه ).1399( .محمدرضا ،خداداديان ،مرجان ،فياضي ،مسعود ،كيماسي ،محمدعلي ،حسيني شاه
  .376-346، )2(12 .دولتي مديريت .)تهران ملت هاي بانك :لعه مطا  مورد( بنياد داده تحليل اساس بر بانكداري صنعت در

 معلمـان  :مـوردي  مطالعـه ( آموزشـي  نظام بخشي اثر در مجازي هاي آموزش نقش ررسيب .)1397( مريم رشيدنهال، ،بهمن ،غالمي
 دانشـگاه  محمودآبـاد،  ،پـژوهش  و آمـوزش  در نوين رويكردهاي ملي كنفرانس سومين .)ايالم شهرستان پرورش و آموزش

  .كشور اي حرفه و فني

 .اهآگ انتشارات: تهران ،)چاپ دوم( اجتماعي علوم در كيفي تحقيق روش. )1395( قصودم فراستخواه،

 پـژوهش  فصلنامه .جهان باز هاي دانشگاه در شناسي روان رشته الكترونيكي آموزش تطبيقي بررسي .)1396( زهرا باغطيفوني، كرمي
   .116-99، )1(5 ،مجازي و آموزشگاهي يادگيري در

 آمـوزش  محتـواي  كيفيـت  اثربخشـي  وضـعيت  .)1396( مـريم  نوري، ،نسرين اوضاعي، ،رحيم مرادي، ،مرتضي دوليسكاني، مرادي
 صـدوقي  شـهيد  پزشـكي  علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مركز فصلنامه .مشهد پزشكي علوم دانشگاه الكترونيكي

   .166-154، )3(12 ،يزد

 ييـادگير  دانشـگاهي  مجلـه  .الكترونيكـي  آمـوزش  نـوين  هـاي  سيسـتم  بـر  مـروري  ).1392( فريدون نيا، شعباني ،عليرضا ميرزايي،
  .74-62، )2(4 ،)مديا( الكترونيكي
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 الكترونيكـي  آموزش مقبوليت ميزان بررسي ).1397( رضا موحدي، ،سيدحميد محمدي، موحدي ،اله حشمت سعدي، ،خليل ميزرائي،

  .272-259، )4(12 ،آموزش فناوري نشريه .ايران عالي آموزش مراكز در

 مـدل  پيشـنهاد  و هـا  سازمان در مجازي آموزش اجراي ارزيابي هاي مدل سيبرر .)1393(اعظم  ثمرين، زاده اسمعيل ،عبداله ،وثوقي
 اجرايي، تجربيات بر مبتني كاربردي رويكرد با سازماني آموزش شناسي آسيب ملي همايش سومين .كشورمان جهت مناسب
  .تهران
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