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  چکيده

بر اين اساس، پژوهش حاضر با است.  سزايي برخوردار هاز اهميت ب کارکنانکيفي، موثر و کارآي آموزش  ،مانيزوري سا بهرهتحقق در راستاي  مقدمه:

  هاي نفتي ايران انجام شد.  هاي مجازي در شرکت ملي پخش فرآورده هدف بررسي الگوي ارزيابي اجراي آموزش

هاي نفتي ايران با  نفر از مديران و کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده ۱۴۴شد. تعداد انجام  ۱۳۸۹اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال  ها:روش

اي بود که با استفاده از ابزارهاي پژوهشي  ساخته نامه محقق اي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين مطالعه پرسش گيري تصادفي طبقه استفاده از روش نمونه

  استفاده شد. SPSS 11افزار اي به کمک نرم نمونه تک Tاسميرنوف و آزمون  - آزمون کولموگروف ها ازنظران طراحي شد. براي تحليل داده صاحب

اداري، راهبردي و اقتصادي، عوامل موثر و قابل قبول برای ارزيابي اجراي  -اجتماعي، آموزشي، حقوقي - تكنولوژي، فرهنگي - های فني مولفه ها:يافته

  جز مولفه راهبردي از وضعيت مطلوبي براي اجراي آموزش مجازي برخوردار بودند. گو بههای ال آموزش مجازي بودند. همه مولفه

اداري و اقتصادي، در شرکت ملي پخش  -اجتماعي، آموزشي، حقوقي - تكنولوژي، فرهنگي - های فني اجراي آموزش مجازي در مولفهگيری: نتيجه

   هاي نفتي ايران مفيد است. فرآورده

  هاي نفتي ايران شرکت ملي پخش فرآورده ،سنجي امکان ، آموزش مجازي، فناوري اطالعاتآموزش،  :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: In order to meet organizational productivity, high quality and effective training of the employees seems 

critical. Based on this fact, this study was carried out with the aim of investigating the assessment pattern of 
virtual education in the National Iranian Oil Products Distribution Company.   

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2010. 144 managers and staff of the National 

Iranian Oil Products Distribution Company were selected by stratified random sampling method. The main data 

collection tool was a researcher-made questionnaire designed based on professionals’ research tools. Data were 

analyzed by Kolmogorov-Smirnov test and one-sample T-test using SPSS 11 software.  

Results: Technical and technological, social and cultural, educational, legal and administrative and strategic and 

economic components were all effective and acceptable factors for the assessment of virtual education. All of the 

pattern components were in acceptable condition for the implementation of virtual education, except for the 

strategic component.   

Conclusion: Implementing virtual education is beneficial in technical and technological, social and cultural, 

educational, legal and administrative and economic fields in the National Iranian Oil Products Distribution 

Company.  
Keywords: Education, Virtual Education, Information Technology, Feasibility, National Iranian Oil Products Distribution 

Company 
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

شدن فناوري اطالعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به  با گسترده

هاي آموزش نيز دچار تحول شدند. تحول  عمق جامعه، ابزارها و روش

و هر ها در جهتي است که هر فرد در هر زمان  اين ابزارها و روش

کند  مکان بتواند با امکانات و در بازه زماني که خودش مشخص مي

مشغول يادگيري شود. اين موضوع با پيدايش و گسترش اينترنت 

ها و  دنبال آن، ابزارها و روش تر دنبال شد و به طور جدي به

استانداردهايي براي آموزش الکترونيک ارايه شد و دائماً اصالحات 

  ].١شود [ ه انجام ميجديدتري در اين زمين

اندازي  در حال حاضر بسياري از کشورهاي پيشرو در حال ايجاد و راه

هاي مجازي هستند. ايجاد و اداره اين موسسات  ها و کالس دانشگاه

عالوه بر فوايد بسيار آن از قبيل افزايش تعداد دانشجو، حذف بسياري 

منابع  از موانع فيزيکي و جغرافيايي، دسترسي سريع و موثر به

تر بين اساتيد و  اطالعاتي دنيا، امکان برقراري ارتباط بيشتر و گسترده

دانشجويان، جذب اساتيد و نيروي انساني زبده و متخصص مورد نياز از 

گير اداري،  پا و هاي دست سراسر دنيا، حذف يا کاهش موانع و محدوديت

مسلم  همراه خواهد داشت. اما آنچه هايي را نيز به مشکالت و چالش

هاي مجازي عرصه مناسبي براي ظهور و بروز  است، آموزش

ها خواهند بود و موجب افزايش کارآيي  استعدادها، خالقيت و نوآوري

 ].٢شوند [ فرآيندهاي آموزش مي

هاي مبتني بر کامپيوتر، الگوهاي سنتي آموزش به  با گسترش آموزش

يادگيرنده نقش الگوهاي جديد تبديل خواهند شد، در اين الگوي جديد، 

اي، مهارت فردي و اجتماعي را با هم  تر دارد. الگوهاي رايانه فعال

نمايند. در حال  کنند و درنهايت مشارکت را تقويت مي ترکيب مي

هايي که در آموزش علوم در سطح  ترين بحث  حاضر يکي از اساسي

خيلي از کشورهاي پيشرفته مطرح است، اين است که چگونه 

اي فزآينده در حال کامپيوتري  گونه اي که به براي جامعهدانشجويان را 

 ].٣شدن است، آماده نمايند [

تر  ها، يادگيري سريع در قرن جديد تنها عامل ايجاد تمايز بين سازمان

است و ساختار و فرآيند سنتي آموزش، جوابگوي جوامع انساني در 

"يادگيري هاي  ]. هزاره جديد تحولي در برنامه٤عصر اينترنت نيست [

هاي آموزشي  از راه دور يا آموزش مجازي" در پوشش تکنولوژي

شيوه سنتي را به عقب خواهد  وجود خواهد آورد که کالس درس به به

هاي  تکنولوژي ماهواره، نوارهاي صوتي و تصويري، کنفرانس ].٥راند [

دهد.  هاي يادگيري پيوند مي ها نفر را به گروه تلفني و اينترنت، ميليون

ر ها را براي يادگيري از راه دو ها بيشترين فرصت ها و دانشگاه انشکدهد

هاي جديد در آموزش است، آمار  ]. همه اينها تاثير تکنولوژي٦دارند [

پرکاربردترين روش آموزشي  ١٩٩٩نشان داده است که در سال 

سه درصد بوده است ولي با گذشت  و هاي آموزشي با پنجاه دي سي

شود که يادگيري  بيني مي روند معکوس شد و پيشسال اين  ٥حداقل 

  ].٤سه درصد کسب کند [ و الکترونيکي مقام اول آموزش را با شصت

گفته  يکم، بيشترين تاثير را از تحوالت پيش و هاي قرن بيست سازمان

اند و اين تحوالت در همه ارکان و  در فناوري اطالعات پذيرفته

جمله اين ارکان يادگيري کارکردهاي آنها نفوذ کرده است. از 

هاي  ها و فعاليت ها، سياست است که از طريق تدوين برنامه الکترونيکي

آموزشي الکترونيکي، رسيدن به اهداف فردي و سازماني سرعت 

]. نوع ماموريت و گستردگي و ماهيت استراتژيک خدمات ٧يابد [ مي

 ، عمدتاً فرصت زمانيهاي نفتي ايران شرکت ملي پخش فرآورده

گذارد. بر اين اساس،  کمتري براي يادگيري حضوري در اختيار مي

نيازمند رويکردهاي نوين آموزشي است که امکان آموزش فراگير و 

با عنايت به لزوم و فوايد غيروابسته به جا و مکان را فراهم آورد. 

هاي مجازي در شرکت ملي پخش  کارگيري آموزش حاصل از به

هاي روز و  نيز ضرورت همگامي با فناوريهاي نفتي ايران و  فرآورده

هاي مورد نياز  هاي حضوري و جابجايي هاي آموزش کاهش هزينه

هاي سنتي، اين مساله براي محقق متصور است که الگوي  آموزش

هاي  هاي مجازي شرکت ملي پخش فرآورده ارزيابي اجراي آموزش

اين اساس  هاي آن کدامند؟ بر نفتي ايران کدام است؟ و ابعاد و مولفه

  اند. فرضياتي تدوين و در جامعه آماري به آزمون گذارده شده

در قرن  (Open University)هاي گشوده  اولين نسل از دانشگاه

طور عمده از طريق مدارک نوشتاري و آموزش از طريق  ميالدي به ١٩

ها، آموزش از  کردند و در نسل دوم اين نوع دانشگاه مکاتبه فعاليت مي

هاي قبلي اضافه شد. امروزه به سوي نسل سوم  يز به روشراه دور ن

ها و  کنيم که عميقاً بر استفاده از چند رسانه ها حرکت مي اين دانشگاه

  تعليم با فاصله جغرافيايي تکيه دارند.

توان مقارن با گسترش شبکه اينترنت  زمان تولد دانشگاه مجازي را مي

کشوري که در اين  ميالدي) دانست. اولين ١٩٨٠در جهان (دهه 

هاي دنيا  قدم شد آمريکا بود، هم اکنون برخي از دانشگاه عرضه پيش

هايي که روش کار آنها آموزش از راه دور است، بخش  ويژه دانشگاه به

اند و از  هاي آموزشي مشخصي را از طريق اينترنت آغاز کرده برنامه

ترين موسسه توان به "دانشگاه آزاد" انگلستان که مشهور اين ميان مي

آموزش عالي در حوزه آموزش از راه دور در جهان است، اشاره کرد 

]٣.[  

، دانشگاه علم و صنعت ايران براي اولين با مجوز ١٣٨٠در سال 

تاسيس دانشگاه مجازي را از وزارت علوم دريافت کرد، اما تا سال 

هاي مجازي در دانشگاه شيراز، موفق  اندازي دوره همزمان با راه ١٣٨٣

به جذب دانشجو نشد. پس از شيراز و علم و صنعت ايران، 

هاي اميرکبير، خواجه نصير، علوم حديث، شهيد بهشتي، قم،  دانشگاه

صنعتي اصفهان و غيره اقدام به جذب دانشجو به شکل مجازي 

هاي نيروي ]. هدف آموزش مجازي ارتقاي دانش و مهارت٨اند [ کرده

صرفه است. حتي اگر  روز و مقرون به بهاي  کارگيري برنامه انساني با به

هاي سنتي  اي وقت کافي براي حضور در کالس کارمندان موسسه

هاي زنده مبتني بر کالس درس، هزينه  داشته باشند، باز هم آموزش
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ها ايجاد خواهد کرد. عالوه بر اين، کارمندان بايد  بااليي براي سازمان

  روز کنند. به همزمان با پيشرفت فناوري، اطالعات خود را

االمکان تعريف دقيقي  اي الزم است حتي سازي هر پديده براي مفهوم

از آن داشته باشيم. آموزش مجازي نيز از اين قاعده مستثني نيست. 

فردي که مورد قبول  درخصوص آموزش مجازي تعريف منحصربه

همگان باشد وجود ندارد، با اين وجود نظرات مشترکي درباره ماهيت 

  دارد. ذيالً برخي از تعاريف آموزش مجازي ارايه شده است.آن وجود 

هر نوع يادگيري، آموزش يا پرورش كه با استفاده از فناوري 

هاي مبتني بر شبكه اينترنت  خصوص فناوري شده به كامپيوتري شناخته

]. يادگيري ٩نامند [ شود را يادگيري الکترونيکي مي ارايه مي

شود كه با  هاي آموزشي اطالق مي الكترونيكي به مجموعه فعاليت

اي،  استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اعم از صوتي، تصويري، رايانه

. ]١١]. هورتون و هورتون [١٠گيرد [ هاي مجازي صورت مي شبكه

معتقدند كه يادگيري الكترونيكي يا آموزش الكترونيكي در يك تعريف 

ينترنت به منظور هاي وب و ا وسيع شامل هرگونه استفاده از فناوري

خلق تجربيات يادگيري است. در واقع، يادگيري الكترونيكي زاييده 

هاي نوين به مفهوم  چرخه تحوالت سريع و رو به گسترش فناوري

  ].١٢واقعي آن است [

سه ويژگي عمده براي يك نظام يادگيري الكترونيكي درنظر  خان

پذير،  د انعطافگيرد، او معتقد است نظام يادگيري الكترونيكي باي مي

شده، و باز باشد. هر كدام از اين خصوصيات از نظر وي داراي  توزيع

كه يادگيرنده در اين  پذيري يعني اين تعريف خاصي هستند. انعطاف

نظام امكان كنترل بر شيوه و نحوه يادگيري خودش را داشته باشد. 

رسي شده يعني درنورديدن مرزهاي جغرافيايي و زماني، براي دست توزيع

بودن يعني  باز به محتواي نظام يادگيري الكترونيكي، و نهايتاً

بردن موانع يادگيري براي يادگيرندگان با شرايط و مكانات  بين از

بودن دو مطلب مجزا  پذير بودن و انعطاف باز خانمتفاوت. به عقيده 

پذيري  بودن موضوعي تكنيكي است، انعطاف هستند، در حالي که باز

 ].١٣ط به طراحي است [موضوعي مربو

هاي ارزيابي آمادگي سازماني براي   مطالب مختلفي در زمينه مدل

ها،  اند كه دربرگيرنده پرسش هاي مجازي مطرح شده آموزش

ها و ابزارهايي براي ارزيابي آمادگي  ها، راهبردها، مدل راهنمايي

 Chapتوان به مدل چپنيك ( ها مي انواع اين مدلها هستند. از  سازمان

Nickاي ارزيابي آمادگي سازمان و براي يادگيري ؛ ابزاري بر

عنوان مدل سنجش نيازهاي يادگيري  الكترونيكي که خودش را به

؛ Rosenberg، مدل روزنبرگ (]١٤الكترونيكي مطرح كرده است) [

سئوال براي ارزيابي آمادگي يادگيري  ٢٠اي متشكل از  نامه پرسش

وكار، ماهيت متغير  كسبعامل آمادگي  ٧ها که  الكترونيكي در سازمان

يادگيري و يادگيري الكترونيكي، ارزش طراحي يادگيري و اطالعاتي، 

مديريت تغيير، ، صنعت يادگيري الكترونيكي و تعهد شخصي را 

هايي براي  که پرسش؛ Anderson( ]، مدل اندرسون١٥سنجد) [ مي

عامل  ٥ها دارد و  ارزيابي آمادگي يادگيري الكترونيكي سازمان

سنجد. اين  گ، محتوي، قابليت، هزينه و مشتريان را ميفرهن

اي به پاسخگو ارايه  نامه حاوي سئواالت باز است و گزينه پرسش

که ؛ Ayden & Tasci] و مدل آيدين و تارسکي (١٧، ١٦كند) [ نمي

شركت برتر  ١٠٠براي ارزيابي آمادگي يادگيري الكترونيكي در بين 

، افراد و توسعه شخصي را درنظر تركيه چهار عامل فناوري، نوآوري

  ] اشاره کرد.٥اند) [ گرفته

  
  هاي مجازي مدل مفهومي الگوي ارزيابي اجراي آموزش )١نمودار 

  

 آموزش مجازي

 مولفه فرهنگي اجتماعي

 مولفه آموزشي

 مولفه راهبردي مولفه حقوقي اداري
 

 مولفه اقتصادي 

 

مولفه فني وتكنولژي        

تكنولوژي           

 شاخص ها شاخص ها

 شاخص ها

 شاخص ها شاخص ها

هاشاخص   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدي خيرانديش  ۱۴۰

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي مجازي الزم است ابعاد مختلف آمادگي چه  براي تحقق آموزش

به لحاظ زيرساخت فني، چه به لحاظ آمادگي سياستي، آمادگي منابع 

رو  انساني و آمادگي سازماني مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. از اين

ضروري است که با تعيين ساختار اصلي تحقيق، چارچوب مناسبي 

هاي گوناگوني براي ارزيابي يادگيري الكترونيكي بنا نهاده شود. مولفه

در زمينه ارزيابي يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر نگرش كلي و 

كه ارزيابي يادگيري  ه شده است، اما با توجه به اينعمومي اراي

هاي نفتي ايران به نگاهي  الكترونيكي در شرکت ملي پخش فرآورده

هايي كه به  نگر نيازمند است، سعي شده كه اغلب چارچوب جامع و كل

پردازند، انتخاب  پوشش ابعاد مختلف ارزيابي نظام يادگيري مجازي مي

  شود.

شده، مدل پيشنهادي براي آزمون در قالب  امبرمبناي مطالعات انج

 -مولفه فرهنگي ٦ارايه شده است. اين نمودار داراي  ١نمودار 

 -اداري، راهبردي، اقتصادي و فني -اجتماعي، آموزشي، حقوقي

تكنولوژي است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير عوامل فوق 

هاي نفتي  هبر اجراي آموزش مجازي در شرکت ملي پخش فرآورد

  ايران بود.

  
داري ميزان پذيرش  اي بررسي فرض معني نمونه کت Tآزمون  )۱ جدول

  های مطالعه لفهوم

  ←آماره

  ↓مولفه
t 

سطح 

 داري معني

تفاوت 

 ميانگين

فاصله 

  %۹۵اطمينان

 بيشينه  کمينه

  ۹۳۶۱/۰  ۱۱۹۵/۰  ۵۲۷۷۸/۰  ۰۱۳/۰  ۶۲۴/۲  تكنولوژي -فني

 -فرهنگي

  اجتماعي
۰۳۹/۲  ۰۴۸/۰  ۲۵۶۴۱/۰  ۰۰۱۸/۰  ۵۱۱۰/۰  

  ۸۹۳۴/۰  ۲۱۷۷/۰  ۵۵۵۵۶/۰  ۰۰۲/۰  ۳۳۹/۳  آموزشي

  ۲۰۰۳/۱  ۴۱۰۸/۰  ۸۰۵۵۶/۰  ۰۰۰۱/۰  ۱۴۳/۴  اداري -حقوقي

  ۸۹۵۰/۰  ۲۳۳۲/۰  ۵۶۴۱۰/۰  ۰۰۱/۰  ۴۵۱/۳  راهبردي

  /۷۹۰۵  ۱۵۳۹/۰  ۴۷۲۲۲/۰  ۰۰۵/۰  ۰۱۲/۳  اقتصادي

  

  ها روش

استفاده کاربردي، از مطالعه حاضر از نظر هدف توصيفي، از نظر نوع 

ها، کمي است. جامعه آماري  بعد زماني مقطعي و از نظر نوع داده

پژوهش کليه مديران و کارکنان واحد مديريت امور اداري و مديريت 

هاي نفتي ايران بودند. از  بازرگاني ستاد شرکت ملي پخش فرآورده

مينان نفر از کارکنان با سطح اط ۲۳۲طريق فرمول کوکران، از ميان 

نفر  ۱۴۴، تعداد ۵/۰و احتمال موفقيت  ۰۵۰/۰%، خطاي برآوردي ۹۵

اي انتخاب شدند. در اين  گيري تصادفي طبقه با استفاده از روش نمونه

هاي مختلف کارکنان  گيري از يک جامعه آماري ولي طيف روش، نمونه

  مثالً کارشناسان و مديران انجام شد.

اي بود که با استفاده از  ساخته محققنامه  ابزار اصلي اين مطالعه پرسش

نامه تحقيق در دو  نظران طراحي شد. پرسش ابزارهاي پژوهشي صاحب

ها به  بخش تنظيم شده است، در بخش اول براي بررسي ورود مولفه

ها تنظيم شده است. قسمت  مدل يعني پذيرش و عدم پذيرش مولفه

ر جامعه آماري ها د نامه براي بررسي وضعيت موجود مولفه دوم پرسش

ها در جامعه آماري تنظيم شده است. پايايي  شناسي مولفه يعني آسيب

و روايي آن نيز  ۸۳/۰ابزار سنجش با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

  با روش روايي محتوايي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. 

 -بودن توزيع متغيرها از آزمون کولموگروف براي سنجش نرمال

ها از  ها و وضعيت موجود مولفه و براي بررسي پذيرش مولفه اسميرنوف

  اي استفاده شد. نمونه تک Tآزمون 

  

  نتايج

 -اجتماعي، آموزشي، حقوقي -تكنولوژي، فرهنگي -هاي فني مولفه

اداري، راهبردي و اقتصادي، عوامل موثر و قابل قبول براي ارزيابي 

  ).۱اجراي آموزش مجازي بودند (جدول 

  
  هاي مطالعه اي بررسي وضعيت موجود مولفهنمونه تک Tآزمون  )۲جدول 

  ←آماره

  ↓مولفه
t 

سطح 

 داري معني

تفاوت 

 ميانگين

فاصله 

  %۹۵اطمينان

  بيشينه کمينه

  ۹۱۸۸/۰  ۰۲۵۶/۰  ۴۷۲۲۲/۰  ۰۳۹/۰  ۱۴۷/۲  تكنولوژي -فني

 -فرهنگي

  اجتماعي
۷۷۲/۲  ۰۰۹/۰  ۵۰۰۰۰/۰  ۱۳۳۸/۰  ۸۶۶۲/۰  

  ۷۶۲۰/۰  ۰۱۵۸/۰  ۳۸۸۸۹/۰  ۰۴۲/۰  ۱۱۶/۲  آموزشي

  ۸۶۴۲/۰  ۰۸۰۳/۰  ۴۷۲۲۲/۰  ۰۲۰/۰  ۴۴۶/۲  اداري -حقوقي

  ۴۷۴۷/۰  -۱۴۱۳/۰  ۵۶۴۱۰/۰  ۲۷۹/۰  ۰۹۹/۱  راهبردي

  /۶۶۰۳  ۰۰۶۳/۰  ۳۳۳۳۳/۰  ۰۴۶/۰  ۰۶۴/۲  اقتصادي

  

هاي الگو نشان داد که با توجه به  بررسي وضعيت موجود تمامي مولفه

جز مولفه راهبردي از  ها به هاي در حال اجرا، همه مولفهآموزش

وضعيت مطلوبي براي اجراي آموزش مجازي برخوردار بودند (جدول 

۲.(  

  

داري و نامه اول (براساس ضريب معني هاي پرسشبندي مولفهرتبه )۳جدول 

  ) Tمقدار

  ←شاخص

  ↓(براساس رتبه) مولفه

  سطح

  داريمعني
  tمقدار 

ميانگين 

  پاسخ

  ۸۹/۳  ۱۴۳/۴  ۰۰۰۱/۰  اداري -حقوقي

  ۰۷/۴  ۴۵۱/۳  ۰۰۱/۰  راهبردي

  ۹۰/۳  ۳۳۹/۳  ۰۰۲/۰  آموزشي

  ۹۶/۳  ۰۱۲/۳  ۰۰۵/۰  اقتصادي

  ۹۷/۳  ۶۲۴/۲  ۰۱۳/۰  تكنولوژي -فني

  ۸۹/۳  ۰۳۹/۲  ۰۴۸/۰  اجتماعي -فرهنگي
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آمده براي هر مولفه،  دست داري بهبا توجه به مقدار ضريب معني

هاي اول و دوم  نامه هاي مورد پژوهش براي پرسشاولويت بين مولفه

نامه اول بر اجراي آموزش مجازي  هاي پرسش تعيين شد. همه مولفه

نامه دوم،  هاي پرسش ). از ميان مولفه۳موثر ارزيابي شدند (جدول 

مولفه راهبردي وضعيت مطلوبي براي اجراي آموزش مجازي نداشت 

  ).۴(جدول 

  
داري و نامه دوم (براساس ضريب معني هاي پرسشبندي مولفهرتبه )۴جدول 

  ) Tمقدار

  ←شاخص

  ↓(براساس رتبه) مولفه

  سطح

  داريمعني
  tمقدار 

ميانگين 

  پاسخ

  ۹۶/۳  ۷۷۲/۲  ۰۰۹/۰  اجتماعي -فرهنگي

  ۰۴/۴  ۴۴۶/۲  ۰۲۰/۰  اداري -حقوقي

  ۹۵/۳  ۱۴۷/۲  ۰۳۹/۰  تكنولوژي -فني

  ۰۱/۴  ۱۱۶/۲  ۰۴۲/۰  آموزشي

  ۱۹/۴  ۰۶۴/۲  ۰۴۶/۰  اقتصادي

  ۹۲/۳  ۰۹۹/۱  ۲۷۹/۰  راهبردي

  

  بحث

تواند سه هدف تسهيل دسترسي به  رويکرد آموزش از راه دور مي

آموزش (حذف فاصله ميان آموزش گيرنده و محل آموزش، افزايش 

ها، عدم افزايش شمار مربيان، کاهش  گيران، تقليل هزينه تعداد آموزش

دسترسي به آموزش)، گيران با محل  فاصله محل زندگي و کار آموزش

تر (استقرار آموزش مداوم به معني   تر و فردي  عرضه آموزش باانعطاف

واقعي، عدم مراجعه به فاصله طوالني براي آموزش، طي آموزش 

کننده در مدتي کوتاه، انعطاف بيشتر از نظر محل، زمان، مدت،  خسته

 تدارکات و غيره، حذف و تقبيح موانع گوناگون و از جمله موانع

کردن آموزش مداوم در عرضه کار و زندگي) و  شناختي و وارد روان

شدن کساني که به  تقليل انزواي اجتماعي (جلوگيري از به حاشيه رانده

 ].٣[ هاي جاري دسترسي ندارند) را تامين نمايد آموزش

هاي مربوط به  توان به کاهش هزينه از مزاياي آموزش الکترونيکي مي

ها و مدارس قديمي و تسهيل آموزش،  ساختمانترميم و نگهداري 

آمد دانشجويان،  و هاي مربوط به مسافرت استادان و رفت کاهش هزينه

فراگيري مطالب آموزشي توسط دانشجويان با توجه به توانايي و درک 

خود و با سرعت دلخواه، دسترسي دانشجويان در هر زمان يا مکان به 

براي مطالعه توسط دانشجويان،  منابع آموزشي، اختيار انتخاب مطلب

هاي درس، امکان برقراري  عدم نياز به صرف وقت و حضور در كالس

تماس از طريق شبكه ارتباطي با دانشجويان و مدرسان تمام دنيا و 

بحث و گفتگو، از بين رفتن محدوديت ظرفيت پذيرش دانشجو و 

حيط پذير، دارابودن مزاياي غيرآموزشي شامل کمک به حفظ م آموزش

هاي هوايي و صوتي، امکان  زيست، کاهش ترافيک و کاهش آلودگي

جاي  آموزش فردي در کنار يادگيري مشارکتي، آموزش دوطرفه به

که فقط استاد گوينده باشد, کاهش تبعيضات رايج، ماندگاري بيشتر  اين

شدن  اي و مشخص مطالب در ذهن با استفاده از امکانات چندرسانه

  ش و يادگيري اشاره کرد.تر نتيجه آموز سريع

ها متحول شده است و به زعم  در عصر حاضر، بستر عمل سازمان

ها در فرآيندهاي کاري پيچيده و غيرقابل  انديشمندان، سازمان

کنند. در اين بستر منبع کليدي و ارزشمند حصول  بيني فعاليت مي پيش

مان موفقيت، کسب، خلق و استفاده موثر از دانش است. آنچه در اين ز

ها براي کسب موفقيت را تسهيل نمايد،  تواند روند حرکت سازمان مي

طور معمول در  طور کلي مکانيزم يادگيري است. اين امر به آموزش و به

ها قرار دارد. اما شرايط کنوني، عمدتاً  دستور کار بسياري از سازمان

گذارد. بر  فرصت زماني کمتري براي يادگيري حضوري را در اختيار مي

ها نيازمند رويکردهاي نوين آموزشي هستند که  اين اساس، سازمان

امکان آموزش فراگير و غيروابسته به جا و مکان را فراهم آورد. بر اين 

هاي نفتي  شرکت ملي پخش فرآوردهاساس، اجراي آموزش مجازي در 

اي برخوردار است. در اين مقاله با مطالعه  از اهميت ويژه ايران

درخصوص ارزيابي اجراي آموزش مجازي مدل هاي مختلف  مدل

بومي آن ارايه شد و با توجه به ابعاد آن فرضياتي تدوين و به آزمون 

اند. نکته مهم اولويت فزآينده مولفه راهبردي است که  گذارده شده

متاسفانه در بررسي وضعيت موجود داراي بدترين وضعيت است. آنچه 

گيري  ين نقيصه، جهتحايز اهميت است آن است که براي رفع ا

هاي مجازي و کاهش استفاده  سوي آموزش شرکت ملي پخش بايد به

محوري در سازمان  از فضاي فيزيکي تغيير يابد. چنانچه رويکرد دانش

گيري ديدگاهي استراتژيک در کالم و  مورد توجه قرار گيرد شاهد شکل

 عمل مديران خواهيم بود. نقطه قوت جامعه آماري نيز وجود بستر

هاي مجازي ايت که در بررسي  سازي آموزش فرهنگي براي پياده

  وضعيت موجود کامالً مشخص است. 

تدوين برنامه تکنولوژي به  -بعد فنيتوان در  براساس پژوهش، مي

اندازي بستر ارتباطي بين واحدها، تشکيل يک  استراتژيک براي راه

ريزي و  دايره مجازي در واحد آموزش شرکت براي کنترل و برنامه

ها و اتخاذ تدابيري براي تدوين متون آموزشي، افزايش تعداد رايانه

دادن  دسترسي مديران و اساتيد به اينترنت پرسرعت، در اختيار قرار

اي براي کليه مناطق آموزشي، ايجاد تجهيزات  عادالنه امکانات رايانه

افزاري الزم و کافي و پشتيباني جدي امور افزاري و نرم سخت

افزاري توسط واحد فناوري اطالعات و ارتباطات  افزاري و نرم سخت

اتخاذ تدابيري براي آشنايي اجتماعي به  -بعد فرهنگيشرکت؛ در 

هاي الکترونيکي، اتخاذ تدابيري براي کنترل عامه کارکنان با آموزش

مسايل اخالقي در آموزش وب محور، اعزام کارشناسان و مديران براي 

ايي که  داراي سيستم آموزش مجازي هستند، ه بازديد از سازمان

هاي آموزش مجازي، ايجاد اطمينان در  آشنايي کارکنان از مزيت

هاي مشابه و  هاي موجود در سازمان مسئولين از طريق ارايه مدل

درآمد براساس عواقب اجراي سيستم مطروحه و  -تعيين جدول هزينه

-تدوين استانداردبه  اداري - بعد حقوقيارايه آن به سلسله مراتب؛ در 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدي خيرانديش  ۱۴۲

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي معتبرسازي مواد و محتواي آموزشي، ايجاد امنيت الکترونيکي از 

هاي ها، تدوين چارچوب قانوني براي پشتيباني از طرح نگاري طريق رمز

بندي مطالب آموزشي براساس ميزان  ابتکاري آموزش الکترونيک، طبقه

اي مورد تاييد ه افزارهاي مربوطه از طريق سازمان دسترسي، خريد نرم

ها  شرکت و تدوين دستورالعمل اجرايي روش انجام کار و تعيين اولويت

بعد آموزشي ها مطابق با مصوبات صورت جلسات متشکله؛ و در  و گام

افزارهاي مناسب و هماهنگ با نظام  توليد و انتشار برنامه و نرمبه 

هاي نفتي ايران با توجه به  آموزش شرکت ملي پخش فرآورده

هاي آشنايي با هاي موجود، گنجاندن دورهافزار يدگي نرمپيچ

، ايجاد ITهاي هاي آموزش الکترونيکي براي ارتقاي مهارت سيستم

هاي آموزشي براي طراحي تيمي از اساتيد، طراحان و تکنولوژيست

هاي الکترونيکي مناسب به خانه اي، ايجاد کتاب مواد آموزش شبکه

نجي و شناسايي مشکالت جديد آموزشي همراه نشريات چاپي و نيازس 

بعد راهبردي به افزار؛ در  قبل از تجهيز مراکز آموزشي و ورود سخت

هاي روشن براي واحد آموزش شرکت ملي پخش تدوين استراتژي

و  ITانداز جامع در زمينه  هاي نفتي ايران، طراحي چشم فرآورده

 هاي آموزشي در زمينه آن و تعريفنمودن ماموريت مشخص

بعد اقتصادي به سازي آموزش موصوف در قالب يک پروژه؛ و در  پياده

گذاري در  ها در زمينه سرمايه ايجاد هماهنگي و مشارکت کليه مديريت

هاي آموزش الکترونيک، اختصاص بودجه مورد نياز در راستاي عرصه

نمودن واحد  هاي مجازي در سازمان و متقاعد سازي اجراي آموزش پياده

هاي مالي از طريق  العات و ارتباطات براي کمکفناوري اط

   پرداخت. ITهاي  بودجه

  
  گيري نتيجه

 -تكنولوژي، فرهنگي -هاي فني اجراي آموزش مجازي در مولفه

اداري و اقتصادي، در شرکت ملي پخش  -اجتماعي، آموزشي، حقوقي

  هاي نفتي ايران مفيد است. فرآورده
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