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 چکيده
بی شک مهم ترین رکن هر مجموعه ای نیروی انسانی آن مجموعه است.عملکرد موثر و سازنده در توسعه منابع انسانی باعث 
پیشرفت بهتر و بیشتر آن مجموعه می شود.توسعه منابع انسانی بدون آموزش های تخصصی و بروز امری دشوار است که به 

تباطات ، زمینه به وجود آمدن آموزش های الکترونیکی و جایگزینی آن ها به جای شیوه های سنتی مدد فناوری اطالعات و ار
مبحث جدیدی است که به سرعت جای خود را در بین روش های  E-Learningفراهم آمده است.یادگیری الکترونیکی 

و از انعطاف پذیری و سرعت باالیی در  آموزشی دیگر باز کرده است.به کمک این شیوه محدودیت زمان و مکان از بین رفته
آموزش و باال بردن سطح مهارت نیروی انسانی، برخوردار است.مقاله حاضر به بررسی توسعه انسانی و نقش آموزش در توسعه 

 ی منابع انسانی و یادگیری الکترونیکی که روش نوین آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری است می پردازد. 

 .آموزش و یادگیری الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی ،آموزش و بهسازی منابع انسانی، عه منابع انسانیتوس :گانکليدواژ

 

 مقدمه
امروزه در جهان آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص و کارآمد در رشته های تخصصی و مدیریت بهینه آن ها جزء کلیدی 

شود. از این رو ارتقاء کیفیت و نحوه آموزش منابع انسانی یکی از مهم ترین مباحث توسعه و اثر بخشی هر سازمانی قلمداد می 
در انسانی یکی از چالش های دولت ها ترین موضوعات در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی است و برنامه های توسعه منابع 

لیت های فناوری ارتباطات و استقرار نظام های جامع مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات می باشند. همانگونه که قاب
اطالعات مکمل باز آفرینی سازمان ها در بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره به مانند بانکداری الکترونیکی، تجارت 
الکترونیکی، پست الکترونیکی، دولت الکترونیکی و ... گردیده است، حوزه یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی نوید 

آرمان های به نظردور از دسترس تا دو دهه قبل شده است. حذف محدودیت زمان، مکان و سن آموزش  بخش اجرایی شدن
منتظر، گیرنده که به عنوان آرمان های دوردست مطرح بوده است، امروزه دیگر محدودیت های بزرگی به نظر نمی رسند )

آن است و جوامعی در بلند مدت قرین موفقیت خواهند  عمده ترین منبع استراتژیک هر سازمان یا جامعه، منابع انسانی (.5002
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توسعه و پرورش داده و همراه با تقویت دانش و معرفت و مهارت  شد که بتوانند منابع انسانی خود را بطور صحیح و اصولی،
مل حل مهم ترین هدف توسعه منابع انسانی شا (.3131)میرسپاسی،  های فنی الزم، افرادی پرکار، معتقد مومن بسازند

توسعه منابع انسانی  مشکالت فعلی عملکرد، جلوگیری از چالش ها و مشکالت آتی عملکرد و توسعه دانش کارکنان است.
 .(3111 یکی از فرآیندها و ماموریت های اصلی و مهم در مدیریت منابع انسانی است )جزئی و دیگران،

مدیران سازمان، کارآمدترین مزیت یادگیری الکترونیکی در  کارکنان و (3111)علوی و دیگران،  در تحقیق انجام شده توسط
عدم وجود محدودیت "اعالم کردند و مدیران  "کاهش زمان الزم برای حضور در کالس های حضوری"محل خدمت خود را 

گیری را نیز به عنوان مهم ترین مزایای یاد "امکان بهنگام سازی سریع محتوای آموزشی "و "مکانی و زمانی برای آموزش
الکترونیکی دانستند. وقتی برای یادگیرندگان، دسترسی به دوره های آموزش الکترونیکی مهیا شده باشد و آن ها ارتباط این 

 دوره ها را با کار خود درک کنند تمایل آن ها به استفاده از یادگیری الکترونیکی افزایش می یابد.
وری های اطالعاتی و ارتباطاتی، انقالبی در زمینه یادگیری ایجاد کرده رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی، همانند دیگر فنا

، در هر است. یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب با ارائه ویژگی های کاربر پسندی چون یادگیری در هر زمان
یادگیری مستقل و مبتنی بر عالیق  ، یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز ایجاد امکانمکان

 .(3111را در سراسر جهان به خود جلب نمود است )سمیعی رومدشتی،  و استعداد های شخصی، توجه بسیاری از افراد
 

 توسعه منابع انسانی

 دلگشایی و  توسعه منابع انسانی مجموعه ای از فعالیت ها در جهت کسب نتایج فردی و سازمانی مطلوب است(
 .(3114به نقل از میرسپاسی،  3116 دیگران

  توسعه و توانمندسازی کارکنان به معنای ایجاد ظرفیت های الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنن ها به ایجاد
 (.5000)مک کراکن،  ارزش افزوده در سازمان  ایفای نقش و مسئولیت در سازمان توام با کارایی و اثر بخشی است

 برنامه ها ، سیستم ها و فعالیت هایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی می  توسعه منابع انسانی شامل
 (. 5001)تسنگ و مک لین،  شود

  فعالیتی که در کوتاه مدت یا بلند مدت بتواند ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره وری و رضایت برای منافع سازمانی
 .(5003سون، )سوان یا فردی، جامعه، ملت یا بشریت را توسعه دهد

  توسعه منابع انسانی با هدف ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح دانش کارکنان، ارتقای قابلیت کارکنان و توسعه
 .(3111به نقل از گالبی،  3116)دلگشایی و دیگران،  مهارت ها و به روز کردن اطالعات است

یفیت های مجهز شوند که هیچ گونه تعارضی با سازمان در مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسان های سازمانی باید به ک
نداشته باشند و با دلسوزی، تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریت 

 .(3111، )کاوسی و فخرالدین های سازمانی قرار دهند و دائما برای سازمان ارزش های فکری و کیفی جدیدی تولید کنند
، بهره مندی از منابع انسانی توانمند و ورداری از یک سازمان موفق و پویاهمانگونه که مطرح شد از جمله الزامات در برخ
 توسعه و تعالی آن ها به طریق مختلف می باشد.
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و اثر بخشی آن ها موثر امروزه شرکت ها دریافته اند که توسعه منابع انسانی می تواند به طور فزاینده ای در افزایش کارآیی 
د شرایطی برای تعالی بوجود باشد و به همین دلیل به شیوه های مختلف و ممکن سعی کرده اند تا برای نیروی انسانی خو

، به طوری که هر فرد بتواند به عنوان جزیی از شرکت، اهداف استراتژیک شرکت را برآورده سازد و در جوار همکاری آورند
بتوان به مزایای رقابتی مورد نظر و تعالی دیگر بخش های سازمان دست یافت. برای رسیدن به این  استراتژیک با آن ها

 شاهداف، توسعه منابع انسانی از طریق روش های مختلف آموزش توام با پیاده سازی راه حل های مدیریتی برای ایجا انگیز
 .(3113، )مجیبی و دیگران در افراد به عنوان ضرورت اساسی مطرح می گردد

 

 مولفه های توسعه منابع انسانی
هیچگونه مشکلی به سازمان  ، انسان های سازمانی بایستی به کیفیت هایی مجهز شوند کهر مفهوم جدید توسعه منابع انسانید

وریت ، تخصص و فکر خود را در راستای نحقق مامو با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندی ها، انرژیباشند  نداشته
برای سازمان ارزش های فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی  های سازمانی قرار دهند و دائماً

 دارای مولفه های زیر است:
ایحاد ارزش افزوده به  -1 تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛ -5 ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛ -3

به روز کردن اطالعات  -6 توسعه مهارت های انجام کار؛ -2 ارتقای قابلیت های کارکنان؛ -4 ان کیفیت در کارکنان؛عنو
رشد شخصیت  -30؛تصمیم گیری عقالیی -1 درست انجام دادن کار؛ -1 توانایی حل مسائل به شکل علمی؛ -3 کارکنان؛

 .(3113، )سلطانی ن مجموعه های جدیدتوانایی ترکیب اطالعات و ساخت -33 هماهنگ در کارکنان؛
، نگرش و رفتار منابع انسانی است که این تغییرات در سایه آموزش و به سازی ه های فوق مستلزم تغییر در آگاهیتحقق مولف

نیروی انسانی امکان پذیر می شود چون آموزش یکی از محوری ترین روش ها در ایجاد و افزایش دانش و مهارت و بهبود 
عملکرد نیروی انسانی تلقی می شود و محور اصلی توسعه منابع انسانی است و از این طریق شاخص توسعه منابع  نگرش و

انسانی بهبود می یابد و در نتیجه کشور به سمت توسعه پایدار مبتنی بر محور دانایی )نوسعه دانایی محور( و شاخص های آن 
 حرکت می کند.

عات و ارتباطات(، عنصر دانایی است و این عنصر از طریق آموزش متناسب این عصر )فناوری اطال عنصر اساسی عصر فاوا
یعنی آموزش از راه دور قابل دستیابی است که سرانجام منجر به رشد دانش، نگرش، مهارت و رفتار افراد می گردد که با نام 

حل مشکالت آموزشی، کاهش هزینه ها،  آموزش از دور به علت .(3114، )اسداله توسعه منابع انسانی از آن یاد می شود
پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه افزایش دانایی و دانش افزایی، رشد مهارت های فنی، انسانی و ارتباطی و ایجاد 

 .(3115)سلطانی،  تغییر در نگرش افراد می تواند به توسعه منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی کمک کند
دور بطور عام و اموزش الکترونیکی بطور خاص بخش مهمی از آموزش ارتقای منابع انسانی سازمان ها،  امروزه آموزش از

بخش های مختلف صنعت، کسب و کار و سالمت شده است. یادگیری در هر زمان و مکان، تسهیل یادگیری فردی، آزادی و 
)کلسمن و همکاران،  ازمان ها جذاب نموده استاستقالل یادگیرنده و هزینه کمتر نسبت به آموزش حضوری، آنرا برای س

5006.) 
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 انسانی منابع بهسازی و آموزش

 (.3134 )سیف، است یادگیرندگان در یادگیری ایجاد آن هدف که شدهای ریزی طرح پیش از تدبیر یا فعالیت هرگونه

 در که است کوششهایی و مساعیکلیه  به مربوط مسائل و کار انجام با ارتباط در شاغل کرد عمل بهبود جهت در کوشش

 سازمان یک کارکنان در مطلوب رفتار ایجاد چنین هم و شغلی و ای حرفه فنی، مهارتهای آگاهی، و دانش سطح ارتقای جهت

 .(3111 )ابطحی، نماید می خود شغلی مسئولیتهای و وظایف انجام آماده را آنان و آید می عمل به
 

 آموزش منابع انسانی 
پایه های مدیریت  ،مدیریتی است و بدون آموزشکارکنانه گذاری منابع انسانی در حقیقت تسهیل جریان آموزش و سرمای

 برای بهبود کیفی نیروی انسانی و پیشرفت دانش بشری مدیران باید توجه داشته باشند که هر .متزلزل و سست خواهد گردید
 رفتار سازمانی می تواند از سه عامل نشآت گرفته شود:

 فرد در انجام وظایف خود توانا می شود. که از طریق آموزش مناسب، توانایی فرد در انجام وظایف:عدم  -
توجیهی و تبادل اطالعات در سازمان میتوان پاسخ  که از طریق جلسات مختلف آموزشی، عدم انگیزش در انجام شغل: -

 (.5002)گرهارت و فانگ،  مناسبی برای آن یافت

 انسانی برای کارکنان را ضروری ساخته عبارتند از: و بهسازی نیرویکه آموزش  عوامل موثری
 آموزش کارکنان برای مهارت بیشتر و انطباق با پیشرفت تکنولوژی امری ضروری است. الف( پیشرفت تکنولوژی:

را  رکنان عادیمدیران سطح باال تا کا تمام سطوح از نیاز به آموزش و بازآموزی در ،سازمان: این پیچیدگی ها پیچیدگی ب(
 ضروری می سازد.

مشکالت درون  ،ی و گوناگون مانند از خودبیگانگیبه بروز مشکالت اساس منجر روابط سازمانی: رشد و پیچیدگی سازمانها، ج(
 زمینه روابط انسانی برای حل مشکالت انسانی ضرورت می یابد شده است. به همین دلیل آموزش در درون گروهی فردی،

 .(3114ر، )گانینگل و مو
 آموزش و تربیت کارکنان و مدیران را به دالیل ذیل ضروری دانسته است: جمعی ازصاحب نظران،

 جهت دادن به کارکنان جدید استخدامی -3

 افزایش و حفظ مهارت کارکنان -5

 آماده ساختن نیروی انسانی ماهر برای آینده -1
 کمک برای اجرای تعهدات قانونی سازمان  -4

 بوسیله خلق فرصت های رشد برای آنها ایجاد انگیزه در کارکنان -2

 آماده ساختن کارکنان برای احراز شاغل باالتر  -6

اجتناب از شیوه ای طرد شده با توجه به مطالب مشروحه فوق در میابیم که مرکزنقل و هسته اصلی فرآیند مدیریت و  -3
 ،ازمان و جذب و نگهدارینی در یک ساستوار است و کمیت و کیفیت نیروی انسا توسعه منابع بر اندیشه و عمل

تجهیز و آموزش همه جانبه آن از اهم مسائل به حساب می آید و این اهمیت و ضرورت را با عنایت به آنچه که ذکر 
 توان به قرار زیر دسته بندی کرد: شد می
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 شتاب فرآیند علوم بشری در تمام زمینه ها -3
 پیچیدگی سازمان -5

 تغییر شغل و جابجایی شغلی -1

 ن زندگی پیشرفت روزافزو -4

 روابط انسانی و مشکالت آن -2
 ارتقاء و ترفیع کارکنان  -6

 اصالح عملکرد شغلی -3

 نیازهای تخصصی و حرفه ای کارکنان -1
 آموزش کارکنان جدید استخدامی -1

 .(3114)گانینگل و مور،  بهره وری و افزایش کارآیی نیروی انسانی -30
 از است عبارت فراگیری :دآموزش میگوی تعریف در االن،بزرگس آموزش به مربوطه متون مطالعه و بررسی از پس جارویس،

 .نظر و مهارت دانش، به تجربه یل تبد مراحل

 

 انسانی منابع فرایندتوسعه

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 (9331 )رستمی، انسانی منابع توسعۀ فرایند (:9) شکل

 گواهینامه

 آموزشی

N1 

 افزایش

 و اثربخشی
 کارایی

 کارکنان

O1 

 ارتقای

 شغلی 

p1 

 نظام
 ارتقاءشغلی

J1 

ارزیابی نظام  

 بهره و عملکرد
 وری
K1  

 نیازهای
 آموزشی
 کارکنان

L1 

 نیازهای
مشاغل آموزشی  

M1 

 مستندات

D1 

 سازمانی ساختار

 تشکیالت و

 تفضیلی

E1 

 و وظایف شرح
 مسئولیتها

F1 

 بندی طبقه

G1 

 و وام حقوق،
 مزایا سایر

H1 

 جذب برنامه

I1 

 برنامه

 استراتژیک

A1 

 و رسالتها
 ها مشی خط

B1 

 و اهداف
 مأموریتها

C1 

 تشکیالت

 نگهداشت وساختار

 

 آموزش

 وسعهت و
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 :انسانی توسعۀ منابع فرایند ایسیستمه زیر به توجه با شود، می مشاهده( 3) شماره شکل در که چنان هم

 ساختار؛ و تشکیالت سیستم زیر

  مزایا؛ و حقوق و داشت نگه سیستم زیر

 ارتقاء و توسعه سیستم زیر

 (.3114)رستمی،  است شده لحاظ کارکنان ارتقاء و توسعه سیستم زیر جزء فرایند، این در کارکنان آموزش

 تکنولوژی و جوامع پیچیدگی علت عدم به گذشته در که میدهد شانن بشری سازمانهای تحول و گیری شکل مسیر بررسی

 مدت ظرف می توانستفرد  دلیل همین به است بوده ابتدایی و عموماً ساده نیز آنان کارکردهای و سازمانها ساختار محدود،

 تدریجی علت ظهور به همه این با .شود آماده خاص مشاغل برای شاگردی استاد آموزشهای یا و کارآموزی طریق از کوتاهی

 بخشید، حرفه ها و مشاغل به ویژه ای که چهره صنعتی انقالب از پس خصوصاً بشری زندگی مختلف ابعاد در تحول و تغییر

 .داد دست از مختلف مشاغل جهت افراد آماده سازی برای را خود توانایی شاگردی استاد آموزش

 گذشته به نسبت متفاوت ساختارهای سازمانی گیری شکل باعث فناوری و علم روزافزون و سریع تغییرات و گسترش بنابراین

 با مناسب را خود سازمانی درون ارتباطی کانالهای رشد، به و رو سریع تغییرات این با شدن هماهنگ برای سازمانی هر و شد

و  ترقی سوی به را خود فتهر پیش افزون روز دانش که است سازمانی موفق، سازمان چنین شرایطی در. تغییرداد تحوالت این
 که باشد می سازمانی تمامی سطوح در مستمر و منظم آموزشی فعالیتهای انجام مستلزم امر این که، کند هدایت پیشرفت

 نکته این شده بیان نکات به توجه با .نیازمندند بدان امروزی سخت تحول و تغییر پر جهان در پیشرفت و بقا برای سازمانها

 کند. کمک خویش اهداف به رسیدن راه در سازمان به تواند نمی آموزشی دورههای آموزش و اجرای صرفاً که است تامل قابل
 طرف بر را موجود نیازهای دست آمده به نتیجه تا شوند گذاشته بنا علمی روشهای و اصول به توجه با باید آموزشها که چرا

 .سازد

 :گیرد قرار توجه مورد زیر ردموا تا است الزم آموزشی ریزی برنامه و طراحی در

 سازمان؛ نیازمندیهای و اهداف

  آموزشی؛ اهداف

 گیرندگان؛ آموزش

  محتوا؛ و آموزش روشهای

  مالی؛ مسایل و تاریخ مدت، مانند، نیازمندیها، برنامه

  پرسنل؛ و آموزشی مواد منابع،

  آموزش؛ خروجی ارزیابی معیارهای

  کارکنان آموزش ضرورت و اهداف

 روش متداولترین بگذارند، اثر اعضای خود و کارکنان رفتار بر طریق دو به آموزشی های برنامه اجرای با توانند می نهاسازما

 به بیاموزند خود اعضای به را (نظر مورد وظایف انجام برای) الزم مستقیم، مهارتهای طریق از کوشند می آنها که است این
 اگر که است بدیهی .دهد انجام بهتر و باالتر سطحی در را کارها بالقوه، صورت به بتواند و یابد افزایش فرد که توانایی گونهای

 .(3115و نور محمدی،  مزینانی )صبرکش، شد خواهد فرد در باالیی انگیزه موجب شود، شناسایی بالقوه توان این
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: از است عبارت نفس به اعتماد .دهد یافزایش م را کارکنان نفس به اعتماد که است این آموزشی برنامه های منفعت دومین
 که انجامد، بی نظر مورد هدف به که کند رفتار گونه بدان میتواند که براین مبنی دارد، خودش از شخص که انتظاراتی یا توقع

 به بتخوردارند نس بر نفس به اعتماد از که کارکنانی .باشد فرد آمیز موفقیت و مؤثر کرد عمل جز تواند چیزی نمی آن نتیجه

 حس تقویت موجب آموزشی برنامه رو اجرای ازاین دارند، اطمینان خود به آنان .دارند زیادی اعتماد کار آمیز موفقیت انجام توان

 راه این در و بپذیرند را تر سخت کارهای انجام مسئولیت که کنند پیدا می بیشتری تمایل و شود می آنان نفس به اعتماد

 به باشد و روز به همواره مدیران، و کارکنان مهارت سو یک از که شود می باعث آموزش .ندنمای می را خود سعی نهایت

 )رابینز، نیابد کاهش شان شغلی و رضایت نکند بیزاری احساس خود کار به نسبت فرد دیگر، سوی از و نشود منسوخ اصطالح

3134). 

 می خالصه زیر شرح به شد کارکنان قائل بهسازی و آموزش برای میتوان سازمان اهداف به نیل جهت در که مزایایی اهم
 :شود

 کار؛ وکیف کم و وظیفه انجام نحوه در بهبود .3

 اضطراری؛ شرایط در متخصصها کردن گزین جای امکان .5

 راه؛ این از هزینه ها کاهش و داخلی منابع از استفاده امکان .1

 ضایعات؛ و حوادث کاهش .4

 سازمان؛ در بیشتر ثبات ایجاد .2

 .(3133 سپاسی، کاری )میر خود قدرت افزایش و ها فاوتت میزان کاهش .6

 
 

 آموزش کارکنان
آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد نظر قرار داده شده و 

نیروی انسانی سازمان و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد. بدین جهت برای تجهیز 
بهسازی و بهره گیری هر چه موثرتر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهم ترین و موثر ترین تدابیر و عوامل برای بهبود 

  .(3111 )کاوسی و فخرالدین، امور سازمان بشمار می رود
ن با وظایف و مسئولیت های مربوطه هدف اساسی برنامه های آموزش کارکنان توسعه مهارت های فنی و آشنا ساختن آنا

با کارایی بیشتر انجام  است. با آموزش های فنی و عمومی کارکنان خواهد توانست وظایف روزمره را بطور منظم ، بدون وقفه و
 .(3114)اسداله،  ازمان را در استفاده مطلوب از نیروی کار و مهارت های فنی خویش بهره مند سازندداده و بدین ترتیب س

مسلم است که آموزش های سنتی برای تعداد  موزش های ضمن خدمت به دو شکل سنتی و الکترونیکی ارائه می شود.آ
زیادی از کارکنان زمان بر، هزینه بر و سخت است و با آموزش الکترونیکی می توان در صدد رفع این مشکل بر آمد و 

ساعته درس بخوانند و نیاز به رفت و آمد برای کالس  54رت همچنین در یادگیری الکترونیکی یادگیرندگان می توانند بصو
 .(5001علوی و همکاران، ) های حضوری مرتفع می شود و در برنامه کاری کارکنان تداخل ایجاد نمی شود

آموزش از "و  "آموزش از  راه دور"است که  عمده روش های معمول را در آموزش کارکنان را در چند مورد خالصه کرده
 دو نمونه از آن هاست: "ینترنتطریق ا
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 آموزش از راه دور
یکی از روش های نوین آموزشی محسوب می شود. در این روش با استفاده ار فناوری ارتباطات برنامه های آموزشی در اختیار 

از فنون رایج این افراد مورد نظر قرار گرفته و ارزیابی الزم از آن ها بعمل می آید. آموزش از طریق میز گرد از راه دور یکی 
روش می باشد از این طریق به کارکنانی که از نظر جغرافیایی پراکنده اند یا در نقاطی دور از مربی قرار دارند، آموزش می  

 دهند.
 

 آموزش از طریق اینترنت
برنامه های  آموزش از طریق اینترنت یکی از دستاورد های عصر اطالعات است. در این روش با استفاده از پست الکترونیک

آموزشی بطور منظم به اجرا در می آید و در این روش هزینه های آموزشی تا حد قابل مالحظه ای کاهش یافته و امکان 
آموزش افراد در هر نقطه ای از جهان وجود دارد. این روش آموزشی از رونق زیادی برخوردار است و در آینده نه چندان دور به 

 رد پیدا می کند.عنوان اساسی ترین روش کارب
 

 ضرورت بکارگيری فناوری اطالعات در آموزش
با ورود رایانه به زندگی انسان ها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا 

)نیازازاری  تر نمایان می گرددبه سمت تحول بنیادی در حرکت است و هر روز تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره بیش
 (.5033و همکاران، 

تمام جنبه های زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است و مفاهیمی مثل تجارت الکترونیکی،  موج فناوری اطالعات تقریباً
پذیر عیت انکار نامه حکایت از این واقدولت الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سالمت الکترونیکی، ه

 .(5003)چولس،  دارد
یا افزایش اهمیت اطالعات، در تمدن نوین باید نظام آموزش، نوسازی. پژوهش علمی از نو تعریف شود. روش های آموزش 
یادگیری که از صدها سال قبل شاهد تغییرات اندکی بوده است، امروزه با توسعه یادگیری الکترونیکی تحوالت شگرفی یافته 

با مد نظر داشتن اهمیت باالی یادگیری الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه آن در هر جامعه ای که خواهان پیشرفت است است. 
 امری ضروری و اجتناب نا پذیر خواهد بود.

امروزه دادن دانش الزم و تغییر و جهت دهی به آن در منابع انسانی از طریق فناوری اطالعات به سهولت انجام می گیرد و 
، کمک به و فناوری اطالعات در توسعه مهارت حرفه ای ارکنان یک سازمان و یا جامعه را در ابعاد مختلف توسعه می دهدک

آوری، تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت تصمیم گیری، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان نهادینه شدن تغییر و نو
  وثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چند جانبه گرددو کمک به شکل گیری تفکر استاندارد، نقش م

 .(3113)سلطانی، 
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 الکترونيکی  یادگيری
رسانه های نوین و چند  روش های نوین آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری با عناوین متفاوتی مانند روشهای جایگزین،

رسد بهترین عبارت که تعریف جامع  می اما به نظر ی و غیره خوانده شده است.بهترین راه حل آموزش ،رسانه دانش رسانه ای،
است هر چند یادگیری الکترونیکی از  (e-Learningهمان یادگیری الکترونیکی ) و کاملی از تمام نامهای مذکور باشد،

د نمی شود. در عرصه ولی به هیچ وجه به آن محدو گیرد، ( بهره میWorld Wide Webفناوری شبکه گسترده جهانی )
 ،تعلیم و تربیت از راه دور آموزش از راه دور، آموزش غیرحضوری، به عالوه بر آموزش بر مبنای وب، یادگیری الکترونیکی،

 نیز می توانند مطرح شوند. (CBT)(Computer Based Trainingخودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه ) بازآموزی،
 کترونیکی ارائه شده است:تعاریف مختلفی از یادگیری ال

تصویری،  : به مجموع فعالیت های آموزشی اطالق می گردد که با استفاده از ابزارهای الکترونیک اعم از صوتی،تعریف لغوی
 .گیرد رایانه ای شبکه ای مجازی صورت می

در  یریت دانایی،تعریف مفهومی: یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری و مد
آموزش الکترونیکی یک نظام آموزشی  نقش اساسی و محوری خواهد داشت. ICTتعمیق و پایدار نمودن فرهنگی  ،گسترش

هنرمندانه و راه حل جامع می باشد که برای موسساتی که خواهان حرکت در مسیر فناوری روز و تغییر روش ها و محیط های 
ان دستیابی به شیوه های نوین آموزشی را فراهم می نماید. در آموزش الکترونیکی، ارائه آموزشی خود هستند می باشد که امک

مطالب بر اساس نیازهای فراگیران تغییر می یابد و در آن، فضایی ایجاد می شود تا فراگیر با فراغ بال و به دور از اضطراب و با 
آموزش الکترونیکی یک سیستم آموزشی واحد را برای  بپردازد.به فعالیت های مورد نظر خود  حفظ استقالل و اعتماد به نفس،

تعدادی از فراگیران فراهم می سازد که منجر به ایجاد فرصت های آموزشی مختلف می شود. آموزش الکترونیکی مجموعه 
های درس  کالس مبتنی بر وب، آموزش وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه،

شبکه های  وب، اینترنت، مجازی و غیره است. آموزش الکترونیکی به کمک رایانه ها از طریق رسانه های الکترونیکی،
 سخت، CD-ROMو  DVDدیسک و نوارهای صوتی و  سازمان یافته مشکل اکسترانت و اینترانت و پخش ماهواره ای،

به  .از راه دور بر مبنای فناوری است درواقع آموزش الکترونیکی آموزش شود. بسترهای چند رسانه ای مانند تصویری ارائه می
که با بهره گیری از ارتباط دو سویه  و متن ارائه می شود. تصویر عبارت دیگر محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا،

استفاده از تجهیزات و  .ترین سطح خود می رسدبین افراد فراگیر و استاد و یا بین فراگیران کیفیت ارائه دوره آموزشی به باال
طریق  مثال در کسب اطالعات از و باالتر فراهم می سازد. امکان ارائه اطالعات و دانش را با کیفیت بهتر امکانات پیشرفته تر،

 Onlineزش این شیوه آموزشی را آمو اطالعات بیشتری دریافت می شود. هر چه پهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود، ،وب
ی امتحانها و نگهداری نتایج دوره آموزش تمرینها، گفتار آموزشی، تصاویر، آن ارسال متنها، )برخط( نیز می نامند که اساس

شبیه سازی امکانات صوتی  می توان از تصاویر متحرک، ،برای تکمیل این نوع آموزش .شامل نمرات و مطالب مهم آن است
یا غیر همزمان  (synchronyوزش الکترونیکی به صورت دوره های همزمان )آم و غیره استفاده کرد. تصویری

(Asynchrony ارائه می کنند و به طور همزمان )log in در آموزش همزمان همه کاربران به طور(5002)زاکر،  می شود . 
 .(3116 ی )رحیمی دوست،ارتباط با پست الکترونیک در حالی که در آموزش ناهمزمان، مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند.

 تواند از طریق لوح فشرده، شبکه محلی با اینترنت ارائه می شود  رونیکی یک ابداع آموزشی است که مییادگیری الکت
 و شامل آموزش مبتنی بر وب می شود.
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 ستند و یادگیری الکترونیکی نظام یادگیری است که در آن آموزشگر و فراگیر از لحاظ مکان و زمان از یکدیگر جدا ه
محتوای درس با بهره برداری از فناوری اینترنت و شبکه های کامپیوتر از طریق نرم افزار مدیریت دروس تدوین و 

 ارائه می شود.

 توسعه عملکرد انسانی با  یادگیری الکترونیکی عبارت است از مهارت ها و دانایی که به عنوان بخشی از یک فرآیند
)البدوی و علی ان کانال های توزیع اشاره می شود ا فناوری های لوح فشرده به عنواستفاده از اینترنت، اینترانت ب

 .(3113جانی، 

  های چندرسانه ای و فرا رسانه یادگیری الکترونیکی، بهره گیری از فناوری اطالعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و نظام
خدمات آموزشی و فراهم کردن سازو کارهایی برای بهبود کیفیت یادگیری از طریق تسهیل دسترسی به منابع و ای 

 (.5006)هولمز و گراندر،  چون تعامل و مشارکت از راه دور است.

  یادگیری الکترونیکی که پیشرفته ترین روش یادگیری مبتنی بر فناوری است به یادگیری از طریق وب یا هرنوع بستر
 .(5031)چریپ،  ارتباط الکترونیکی دیگر اطالق می شود

 ری الکترونیکی به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، یادگی
 .(3114)عبادی،  تصویری، رایانه ای و... صورت می گیرد

 مصادیق یادگیری الکترونیکی را در یادگیری مبتنی بر شبکه، آموزش مبتنی بر اینترنت و یادگیری پیشرفته می داند 
 .(5000ان، )خ

 

 انواع یادگيری الکترونيکی عبارتند از:

منابع آموزشی از قبیل دیسک نوری یا فالپی به فراگیر داده  در این شیوه آموزش، آموزش و یادگيری مبتنی بر رایانه: -

 بپردازد.می شود و فراگیر به صورت انفرادی در زمان و مکان معین می تواند به آموزش در زمینه های مورد عالقه خود 

 رایانه، دوربین، پروژکتور میکروفون، و در این روش منابع آموزشی از وسایل کمک آموزشی نظیر آموزش مبتنی بر وب: -

 برقراری ارتباط زنده بین فراگیر و متخصصین و معلمان را فراهم می سازد.

رنده( تشکیل شده است. در این روش )فرستنده( و یک ایستگاه زمینی )گی این سیستم از یک هاب سيستم ماهواره ای: -

یک صفحه نمایش و رایانه ای که از طریق ماهواره به یک شبکه متصل شده  برای آموزش از راه دور ،از یک پروژکتور،
 (.3115 )حسن زاده، استفاده می شود

از دروس ارائه شده  کنند.فراگیران می توانند از طریق اینترنت در مرکز ثبت نام  در آموزش مبتنی بروب یا آموزش مجازی،
 دوره نیز امتحان دهند. و در پایان از جلسات درس استفاده نمایند جزوه درسی مورد نظر را مطالعه کنند، انتخاب واحد نمایند،

در این سیستم آموزشی فراگیران می توانند هر روز و هر لحظه که مایل باشند با استاد و همکالسی های خود ارتباط برقرار 
ت محتویا به تبادل نظر درباره مفاد درسی و تمرینات خود با استفاده از اینترنت بپردازد. و با تشکیل گروه های مباحثه،کنند 

ممکن است تلویزیون های  ( انتقال یابند.ز ویدیو و تصاویر دوطرفه )تعاملییا با استفاده ا ،دروس ممکن است از طریق اینترنت
دی وی لوح فشرده یا نوار ویدیویی یا  یا منابع درسی بر، انتقال دهنده این مواد درسی باشند رسانه های کابلی یا ماهواره ای،

در اختیار فراگیر قرار گیرند.در این سیستم آموزشی قسمت اعظم آموزش، مبتنی بر دروسی است  ،دی یا ترکیبی از این روشها
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 می تواند چندین بار، فراگیر .د و آن دروس را دریافت کنداراده کند میتواند به سایت مرکز متصل شو که هرزمان که فراگیر
آموزش در  هزاران نفر باشند. در این سیستم ممکن است افراد ثبت نام شده برای یک درس، مطالب ارائه شده را مشاهده کند.

روش های سنتی درصد میزان یادگیری را نسبت به  52تا  50سیستم کامال فعال است. آموزش الکترونیکی ثابت کرده که 
 .(3115 )حسن زاده، افزایش می دهد آموزش،

 

 مولفه های یادگيری الکترونيکی

از میان عوامل سازمانی که در پیاده سازی موفق پروژه های یادگیری الکترونیکی دارای نقش می باشند،  عوامل سازمانی:

و  5006)نیول،  ساختار و استانداردها انتخاب شده است برنامه، چشم انداز، امور مالی، داشتن برنامه برگشت سرمایه، ارتباطات،
 .(5003اسواتمن، 

برای توسعه یادگیری الکترونیکی عامل تکنولوژی، به عنوان یک عامل حیاتی در اکثر مقاالت به چشم عامل تکنولوژی: 

 .می خورد این عامل شامل داشتن زیر ساخت، شبکه، نرم افزار و سخت افزار الزم می باشد

در یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می text ،cd   ،video ،  ebooks ع آموزشی شاملمنابع آموزشی: مناب

ادگیری الکترونیکی مستلزم آن لکترونیکی دارد اما حرکت به سمت یگیرد کاربرد این منابع بستگی به شیوه های یادگیری ا
 .(3110 هرمنش و دیگران،)مسمت فعالیت دو چندانی صورت پذیرد است که در این ق

 

 سطوح یادگيری الکترونيکی
یادگیری الکترونیکی در چهار گروه عمده طبقه بندی می گردد. گروه های فوق سطوح متفاوت آموزشی از ابتدائی تا سطوح 

 تضمین می نماید: پیشرفته را

 اطالعاتی بانکهای. شوند نمی گرفته نظر در واقعی آموزشی یک بعنوان خود اطالعات و دانش پایگاههای دانش های پایگاه
افزاری متعدد، در  یکی می باشند. بانکهای اطالعاتی فوق را می توان در سایتهای نرمالکترون آموزشی از ای اولیه شکل

روشی سیستماتیک قادر به ارائه توضیحات و راهنمائیهای ضروری در  یک اینترنت مشاهده نمود. بانک های اطالعاتی با
افزار میباشند. در این راستا دستورالعملهای الزم بمنظور انجام عملیات خاصی  سواالت مطرح شده در رابطه با نرم ارتباط با

افزار بصورت مرحله به مرحله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد بانکهای اطالعاتی فوق، اغلب بصورت متعامل  توسط یک نرم
توانند کلمات مورد نظر خود را در بخش مربوطه تایپ تا زمینه  کاربران می مثالًبا کاربران خود ارتباط برقرار می نمایند. 

جستجو در بانک اطالعاتی فراهم گردد. در این راستا امکان انتخاب موضوع مورد عالقه بر اساس لیستهای مرتب شده 
 )موضوعی و یا الفبائی( نیز وجود دارد.

دی شباهت هائی با پایگاههای از آموزش الکترونیکی بوده که در موار نیز نوع خاصی online. حمایت cnlineحمایت فنی 
، از روش های متعددی نظیر: تاالرهای مباحثه، اتاق های گفتگو، Online، دارد. برای پیاده سازی حمایتهای فنی دانش

عامل بمراتب بیشتری ، پست الکترونیکی و یا ارسال پیام فوری و زنده استفاده می شود. سیستمهای فوق تBBSسیستمهای 
 را نسبت به پایگاههای دانش با مخاطب، برقرار می نمایند.
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گردید. در روش فوق امکان خودآموزی با محوریت  آموزش نامتقارن سیستم فوق در آموزش های اولیه الکترونیکی استفاده می
-ای متعددی نظیر آموزشهای مبتنی برفراگیران فراهم می گردد. برای پیاده سازی و اجرای سیستم فوق از امکانات و روشه

CD ROMای از دستورالعملها بمنظور انجام یک عملیات  گردد. دستیابی به مجموعه ، اینترنت و یا اینترنت استفاده می
، گروهها و تاالرهای متفاوت مباحثه و پست الکترونیکی نمونه هائی از امکانات ارائه شده BBSخاصی از طریق سیستمهای 

خودآموز بوده و از لینکهای خاصی برای  ای فوق می باشند. در برخی موارد سیستم های فوق، بصورت کامالًتوسط سیستمه
مراجعه به منابع متفاوت استفاده می گردد. در این نوع سیستمها از مربیان آموزشی که بصورت زنده فعالیتهای آموزشی 

و ساختار ارائه موضوع و محتوی اغلب بصورت خودآموز با هدایت  فراگیران را مدیریت می نمایند. استفاده نمی گردد. چارچوب
 لینک های تعریف شده در موضوعات متفاوت است.

آموزش همزمان آموزشی همزمان بصورت بالدرنگ با کمک یک مربی آموزشی که بصورت زنده ناظر تمام فعالیتهای آموزشی 
، قادر به برقراری ارتباط مستقیم با مربی و ورود به کالس مجازیگیرد. در سیستم فوق فراگیران با  فراگیران است انجام می

سایر افراگیران موجود در کالس خواهند بود. در این نوع آموزش الکترونیکی، تمام ویژگی های یک کالس درس بصورت 
را برای سوال کردن می توان بصورت مجازی دست خود  مجازی شبیه سازی و در اختیار مربی و فراگیران قرار می گیرد. مثالً

باال برده و یا حتی از یک تخته سیاه مجازی استفاده و محتویات نوشته شده بر روی آن را مشاهده نمود. جلسات آموزشی 
ها ماهها و یا حتی سال ها، بطول انجامد. این نوع آموزش ها  در حد و اندازه یک جلسه بوده و یا هفته ممکن است صرفاً

 یتهای اینترنت، کنفرانسهای صوتی و یا تصویری، اینترنت تلفنی انجام می گیرد.از طریق وب سا معموالً
 کنند: به لحاظ کاربردی سیستمهای یادگیری الکترونیکی را در قالب عناوینی نظیر عناوین زیر یاد می

  آموزش متنی بر وب 

 سیستم های الکترونیکی پشتیبانی از عملکرد 

 کالس مجازی نا همزمان 

 زمانکالس مجازی هم 

 

 روشها و انواع یادگيری الکترونيکی

 WBT وب بر مبتنی آموزشی • 

استفاده می کند آموزش مبتنی بر وب، آموزشی  httpکارگزار است که برای ارتباط از پروتکل  وب محیطی مبتنی بر مشتری
 پذیرد. است که با استفاده از این پروتکل و در چنین محیطی انجام می

 EPSSی پشتیبان از عملکرد سیستمهای الکترونیک •
این قبیل سیستمها دسترسی به اطالعات جامع در لحظه نیاز را برای کاربران فراهم می کند. اطالعاتی که این سیستمها در 
اختیار کاربر قرار میدهند شامل اطالعاتی است که به نحوی بر بهبود کیفیت کار نیروی انسانی اثر می گذارد، به همین دلیل 

 محیطهای کاری و موسسات به منظور ارتقاع کارایی پرسنل به کار می روند. بیشتر در
 AVC ناهمزمان مجازی کالسی •
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کالسی مجازی ناهمزمان کالسی در اینترنت است که استاد و فراگیر را به طور ناهمزمان و با استفاده از فناوریهای مختلف 
آنها همگی از یک فضای آموزشی به صورت اشتراکی استفاده نموده شبکه و اینترنت، دور هم جمع می کند. به این صورت که 

نچه تا این لحظه در کالس رخ داده است، آولی هر یک در زمان مورد نظر خود به این فضای آموزشی مراجعه می کنند و از 
وزشی را لحاظمی اطالعات حاصل می نماید. از مزایای این نوع آموزشی آن است که تا حدودی جنبههای اجتماعی محیط آم

 نماید و تعامل و ارتباط میان همکالسیها و همکاران با استاد به طور نسبی فراهم می شود.
 SVC همزمان مجازی کالسی •

کالس مجازی همزمان یک محیط آموزشی زنده است که در آن اساتید، کارورزان و فراگیران به صورت همزمان اما در 
های کامپیوتری به آموزش مشغول می شوند. این بدان معناست که کالس در  متفاوت با بهره گیری از شبکه مکانهای فیزیکی

زمانبندی این کالسها باید به نحوی باشد که همه ی اعضاء آن بتوانند در یک زمان مشخصی از  گردد. زمان واقعی برگزار می
شمار می رود که باعت پیچیده شدن سیستم از لحاظ فنی خواهد  آن استفاده کنند و این موضوع از محدودیتها و معایب آن به

 گردید.
 

 ار از راه دور در آموزش و یادگيری الکترونيکی کمنابع و نيروی انسانی مناسب برای 
 :موری کها و مشاغل

 باشند.  به شکل فردی قابل هدایت و اجرا می -
 به آموزشی، تعلیم و نظارت و بازرسی کمی نیازمندند. -
 ه زمان و مکان خاصی وابسته نیستند. ب -
 نیاز به مواجهه رودررو با ارباب رجوع یا مدیر دسترسی فیزیکی به منابع ثابت و بکارگیری اطالعات محرمانه ندارند.  -
 نتایج حاصله به سهولت قابل اندازه گیری است.  -

متون، پژوهشی، آنالیز و تفسیر داده و سایر کارهای ریزی، خواندن و نوشتن، پردازش لغات و  و برنامه شغل های مرتبط با تفکر
 کاغذی که بصورت دیجیتالی انجام می شوند.

 

 های ضروری برای یادگيری الکترونيکی زیر ساخت
آموزش الکترونیکی مستلزم زیرساختهای فراوانی است که عبارت اند از: توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام 

ترغیب و ترویج پژوهشهای آموزشی در زمینه فناوری اطالعات گسترش کمی و  -رای عموم مردم و کارکنانسطوح جامعه ب
مراکز آموزش مهارتهای  کیفی در تولید نرم افزارهای آموزشی تجهیز سازمانها به رایانه و دسترسی به شبکه جهانی توسعه

توسعه فرهنگی استفاده از فناوری اطالعات در امور  ،مانتقویت زیرساختهای شبکه اینترنت در ساز اطالعات و ارتباطات
 .روزمره

 

  مزایای یادگيری الکترونيکی
در حال حاضر اکثر متقاضیان کسب دانش و مهارت به دنبال تحصیل آسان از طریق اینترنت هستند. در همین حال مدیران 

ها و  ه منظور مقابله با مشکالت موجود در برنامهو مدیران سازمانها نیز در پی یافتن راه حلهای مناسبی ب مراکز آموزشی
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باشند. آشنایی با آموزش الکترونیکی و توانمندیهای آن باعث شده است تا این افراد درصدد ایجاد و  طرحهای آموزشی خود می
به شرح زیر راه اندازی نظامهای آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی برآیند مزایای آموزشی الکترونیکی را در چند محور 

 :میتوان برشمرد

 سهولت دسترسی به منابع آموزشی 

 کاهش زمان، هزینه و صرفه جویی در وقت 

 امکان ثبت فعالیت ها و پیگیری پیشرفت مهارتی فراگیران و کارآموزان توسط استاد و مربی 

 حذف فضاهای آموزشی 

 امکان طراحی الگوهای متنوع آموزشی 

 موزشیامکان دسترسی تمام وقت به منابع آ 

 جایگزینی رویکرد فراگیر محوری به جای استاد محوری 

 )افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی )به دلیل حذف محدودیتهای زمانی و مکانی 

  مدیریت اطالعات و تولیدبه  سازی اطالعات و افزایش محفوظات ذخیرهتغییر وظیفه فراگیران از. 
 تواند مزایایی زیر را دارا باشد: نیز یادگیری الکترونیکی میدر حوزه مدیریت 

 مدیریت آسان و کارآمد 

 نظارت و کنترل دقیق بر نظام آموزشی و اطالعات 

 جمع آوری سریع بازخوردها و تجزیه و تحلیل آنها 

 کاهش هزینه و زمان 

 بازآموزی و آموزش به نیازمند کارمندان و افراد تمامی برای یکسان آموزشی فرصتهای نمودن فراهم 

 افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت 

 

 های منفی یادگيری الکترونيکی جنبه
یادگیری الکترونیکی با وجود مزایای بسیار دارای محدودیتهایی است که قضاوت درباره به کارگیری ان در سطوح مختلف 

 (…آموزشی و
 ت جانبی آنعدم دسترسی فراگیران و کارمندان و مدرسان به رایانه و خدما -
 ابهامات موجود در راهنماییهایی که از طریق آموزش الکترونیکی به فراگیران ارائه می شود -
 باال برای راه اندازی سیستم هزینه اولیه نسبتاً -
 کارهای مخابراتی نظیر کم بودن پهنای باند، در ارسال چند رسانه ای ها و نیز مشکالت فنی  محدودیتهای موجود در شبکه -
های مثبت آن امری قابل قبول است، زیرا سبب امیدواری نسبت به آینده این روش آموزشی و  وجود این، تأکید بر جنبه با

  پیشرفت آن خواهد شد.  تسریع در روند
 

 آموزش و یادگيری الکترونيکی
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ر فن آوری اطالعات است که در آن از فن آوری های رایانه ای و آموزش الکترونیکی پیشرفته ترین روش آموزش مبتنی ب
، پشتیبانی  توسعه یادگیری استفاده می شود. هدف اولیه ، تبادل، هدایت و راهبردی، ارائه محتوااینترنتی برای مدیریت طراحی

گویی به نیاز جامعه امروز و و اساسی این نوع آموزش ها، گسترش و تنوع ظرفیت آموزش به مدد فن آوری اطالعات و پاسخ
 فردا برای کیفیت و انعطاف پذیری بهتر و هزینه کمتر در ارائه آموزش می باشد.

، سازمان ها ناگزیرند به منظور ایجاد توان رقابتی توجه در عصر اطالعات و حرکت سریع سازمان ها یه سمت دانایی محوری
( معطوف دارند. در IT) عتر دانش و تجربیات از طریق بستر فناوری اطالعات، بیشتر و سریخود را به انتشار و پخش هرچه بهتر

این راستا سازمان ها به تدریج اقدام به بهره گیری از شیوه ها و نظام های یادگیری و آموزش الکترونیکی کردند تا بتوانند 
ه دارند. لذا گنیاز کارشان به روز و فعال ن، کارکنان و کارمندان خود را از نظر دانش و مهارت مورد همگام با توسعه فناوری

 )آموزش الکترونیکی همزمان و غیر همزمان( اقدام میکنند متناسب با نیاز خود نسبت به تهیه و پیاده سازی این نظام ها
 .(3131، )البدوی و علی جانی

 

 ضرورت اهميت و هدف یادگيری الکترونيکی در مدیریت منابع انسانی
 کمبود آموزشگران مجرب ،کمبود امکانات اقتصادی ،آموزشی ون مردم به آموزش، عدم دسترسی آنها به مراکزنیازهای روزافز

روش های  ،متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوریهای اطالعات .و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود
به طور همزمان جمعیت  ،م بتوان با استفاده از آنجدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و ه

 )یزدیان،  آلوین تافلر نیست. به قول توان خواندن و نوشتن دیگر ،مفهوم سواد امروز .فراگیران را تحت آموزش قرار داد یاز کثیر
ی هستند که نمی توانند یاد بلکه کسان ،که نمیتوانند بخوانند و بنویسند بیسوادان آن هایی نیستند ،( در قرن بیست و یکم3115

تحوالت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه اخیر، جهان را با یک بی سوادی به تعبیر جدید و  بگیرند و بازآموزی کنند.
از اقدامات  گواهینامه بین المللی کاربری رایانه یکی . اقدام به صدورآموزی و یادگیری مواجه ساخته استو نیاز همگی به باز

 .زش نیستحجم عظیم تقاضا برای آمو پاسخگوی این دیگر ،روش های سنتی آموزش .است نی در زمینه بازآموزیجها
به عنوان یک راهکار برای گذر جامعه اطالعاتی مطرح شده  ،رونیکی به جای سواد آموزی متعارفنهضت سواد آموزی الکت

که نظام آموزشی  طبیعی است ان باسوادترین اقشار باشد.در می ،اجرای آن به جای بیسوادان جامعه با این تفاوت که .است
( می گوید که سرمایه 3115 برنده جایزه نوبل )دوالیی، نخستین مکان اجرای آن خواهد بود. گری بکر ،کشورو سازمان ها

اد مبنای اقتص او ثابت کرد که سرمایه گذاری روی مردم کشور بسیار پرسود است. .درصد سرمایه مملکت است 30انسانی 
مهارت ها و قابلیت های بالقوه مردم است و باید برای آن ارزش قائل شد به طور کلی هدف آموزش  ،مملکت در دانش

رایگان و جستجو پذیر دوره های درسی و بازآموزی و ضمن خدمت و ایجاد  ،کان دسترسی یکسانما الکترونیکی فراهم نمودن
نظور یادگیری  طه و بهینه سازی شیوه های ارائه مطالب آموزشی به مفضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نق

 ، افراد به اندازه توانایی خود از موضوعات بهره مند میآموزش سنتی در چنین قضای آموزشی بر خالف .عمیق و جدی تر است
 گردند.
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 نقش آموزش الکترونيکی در توسعه منابع انسانی
، بهبود عملکرد سازمان ها و ایجاد تحول در جوامع است. توسعه منابع انسانی در نسانیهدف اولیه، فعالیت های توسعه نیروی ا

تغییر نگرش و تغییر رفتار خالصه می شود که این مفاهیم از طریق مکانیزم موثر آموزش محقق خواهد  توسعه دانش و مهارت،
از این رو است که کرامت انسان به عنوان شریف  شود.شد. امروزه انسان به عنوان یگانه عامل تاثیر گذار بر توسعه شناخته می 

ترین عامل زندگی توسعه یافته است. فرایند توسعه و رشد، بدون مشارکت انسان به جایی نمی رسد؛ زیرا انسان هم هدف و 
ارت های انجام ، ارتقای قابلیت ها توسعه مههم وسیله نیل به توسعه است.ایجاد آگاهی علمی و تولید رفتارهای علمی در افراد

، تصمیم گیری عقالیی و رشد شخصیت افراد مبتنی بر ، به روز کردن اطالعات و توانایی حل مسائل به شکل علمیکار آنان
ترونیکی باعث الک یاستفاده موثر اموزش تداوم این آموزش ها است که در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ها

 جاد مجموعه ای از امکانات اجتماعی و اقتصادی می شوند.، خلق و ایتجهیز نیروهای مولد
، تقویت ، تقویت مهارت ادراکی، کمک به نهادینه شدن تغییر و نوآوریآموزش های الکترونیکی در توسعه مهارت حرفه ای

موثری دارد و ، نقش گیری تفکر استاندارد ، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکلمهارت تصمیم گیری
آموزش های الکترونیکی می تواند افزایش بهروری را در  می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چند جانبه گردد.

سازمان ها باعث شوند به عنوان مثال افراد می توانند در دفتر کار خود بصورت الکترونیکی مهارت های شغلی خود را با 
موزش های الزم را بصورت فیلم و عکس دریافت کنند و نیازی به خرج پرسنل از محل کار کشورهای دیگر مقایسه کنند و آ

دارای کارکنانی  : اوالًهایی قادر به بقا خواهند بود که عصر اطالعات تنها سازماندر  اتالف وقت و هزینه زیاد نیست.خود و 
بتوانند این کارکنان شایسته و توانمند  ا به جلو هدایت کنند. ثانیاًتوانمند و با دانش بوده و قادر باشند سازمان را در برابر سایر رقب

 ارتقای آنان را فراهم آورند. را بروز و مهارت های آن ها را حفظ و موجبات

 

آیا زمان یادگيری الکترونيکی، در توسعه و ارتقای آموزشی منابع انسانی در محيط سازمانی فرا رسيده 

 است؟

( می نامند، شامل تمام آموزش هایی است که به آموزش گیرندگان e-Learningرا اصطالحاً ) یادگیری الکترونیکی که آن
گرفتند،  زودگذر در نظر می ( را به عنوان یک مدe-Learningارائه می گردد. بسیاری از شرکتها و سازمانهایی که قبالً )

موزشی، به سرعت در حال ارائه برنامه های آموزشی امروزه به دلیل انعطاف پذیری، تعاملی بودن و سایر مزیتهای این روش آ
خود به این شکل هستند. اما آیا واقعاً سازمان و مدیران سازمانی و منابع انسانی آنها برای استفاده از آموزش و یادگیری 

به آن با عجله و  هایی که استفاده از این روش به همراه دارد، جهش الکترونیکی آماده است؟ علیرغم هیجان، امکانات و جاذبه
بدون تجزیه و تحلیل اینکه چه کسی، چه چیزی، چه وقت و چرا باید از آن استفاده کند، ممکن است منجر به ایجاد یک 
فاجعه یا باعث شکست شود. امروزه مشخص شده که آموزش در موفقیتهای تجاری و توسعه نقش مهمی دارد و از ارزشی 

بسیار هوشیار بود که چرا باید مسیری را که دارای عیب و نقص است شروع کرد؟ شروع استراتژیک برخوردار است. حال باید 
کورکورانه یک آموزش بدون توجه به انعطاف پذیری، خالقیت، اثربخشی، مقرون به صرفه بودن و سایر عوامل ریسک بسیار 

دلیل فشارهایی است که از طرف مدیران  باالیی است. در بسیاری از سازمانها استفاده از آموزش و یادگیری الکترونیکی به
برای استفاده از فناوری اینترنت به واحدها وارد می شود. در برخی از سازمانها این شیوه آموزشی فقط برای تأمین هزینه های 

های  دورهاینترنت سازمان می باشد. در حالی که بهترین دلیل برای استفاده از این روش، آموزشی، تربیت، بازآموزی، برگزاری 
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آموزشی حین خدمت، سودآوری برای سازمان مورد نظر ارتقای کیفیت منابع انسانی، اعتبار و بسیاری موارد دیگر است. 
 خوشبختانه این دورهها به آموزش، نگهداری و حفظ کارکنان کمک می کنند. گرچه تمام موارد ذکر شده، امتیازات فوق العاده

به هر علتی که ارائه  .باشند. اما اینها به تنهایی دالیل خوبی برای عرصه نیستندای برای موفقیتهای شیوه آموزشی می 
های آموزش و یادگیری الکترونیکی نیز با سرعت نجومی رو به رشد است،  آموزشی پیوسته رو به افزایش باشد، گسترش برنامه

این میزان دو برابر شده است. تجربیات برآورد می کند که جهش عمده  5005تا سال  3111به طوری که در جهان از سال 
ای از آموزش معلم مدار و آموزشی مبتنی بر تکنولوژی که  بعدی در صنعت آموزش یک روش ترکیبی است؛ یعنی مجموعه

وزش می ویدئو و ماهواره خواهد بود. آم CD-Romوسیله  ، آموزشی بهOn-Lineشامل آموزش همزمان و غیرهمزمان 
ها ارائه شود، از قبیل کالسهای درسی سنتی و آموزش مبتنی بر کامپیوتر انتخاب فناوری اینترنت  تواند با انواع مختلف رسانه

برای ارائه آموزش باید فقط بعد از بررسی عواملی مانند چه کسی باید بیاموزد؟ چه چیزی قرار است آموزش داده شود؟ کجا 
 شود و چه وقت باید آموزشی انجام بگیرد؟ صورت پذیرد. از آموزش حمایت میگیرد؟ چگونه  آموزش صورت می

از طرفی امروزه منابع انسانی موجود در سازمانها باید قادر به پردازش حجم وسیعی از اطالعات در مدت زمان کوتاهی باشند و 
 های آموزشی می وآمد و محل برگزاری دورهبا استفاده از روشهای مرسوم آموزش، معموالً سازمانها هزینه زیادی را برای رفت 

 دهد. به این ترتیب، گذشت زمان نمی نقل تشکیل می پردازند، به طوری که تقریباً دوسوم هزینه آموزش را هزینه حمل و
آمد  و های امروزی رفت تواند سود دهی الزم را برای سازمان و مؤسسه به همراه داشته باشد. به عالوه با مشکالت جامعه

ت بازدهی افراد در فراگیری دانش خواهد شد. از طرفی، با پیشرفت فناوری اطالعات، مرزهای کمرنگ تر و منجر به اف
رقابتهای جهانی شدیدتر می شوند. همچنین، استفاده از روشهای کارآمدتر برای آموزش نیروی انسانی پراکنده در نقاط 

ی و یادگیری الکترونیکی الکترونیکی ارتقای دانش و یابد. در نهایت هدف آموزش جغرافیایی مختلف، اهمیت ویژهای می
 است. مهارتهای نیروی انسانی با به کارگیری برنامهای به روز و مقرون به صرفه

 

 نتيجه گيری

، امکان دسترسی ش های الکتریکی به دلیل هزینه کمآموز آموزش یکی از نیازهای اصلی در توسعه پایدار منابع انسانی است.
در کشور ما  انعطاف پذیری و... باعث ترغیب افراد در استفاده از این نوع آموزش ها در اغلب کشور ها شده است.، و فهم آسان

ایران نیز با ورود شبکه اینترنت این روند آغاز گردیده است و اکنون روند سریع و رو به رشدی در این زمینه به وجود آمده 
از شرکت های خصوصی بوده است اما اکنون بسیاری از سازمان ها و بخش  در آغاز ورود این روند مورد توجه بسیاری است.

بهره گیری از این فناوری ها در آموزش عالوه بر آن که می تواند بخشی از  های دولتی نیز این نوع آموزش ها را اجرا نمودند.
و مهارتی نوین در سطح جامعه  عامل موثری در ایجاد زمینه های شغلی نیازهای آموزشی متقاضیان را بر طرف سازد قطعاً

 خواهد بود.
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