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 چکیده 

از گی شرکت ملدر  یکیآموزش الکترون کارگیریبه زیرساختی و مدیریتیموانع  ییشناساهدف پژوهش حاضر، : هدف

 ایران است.

جهت شناسایی موانع، از روش کیفی میتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه با مشارکت مدیران و متصدیان فنی بخش : روش
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 و بیان مسئلهمقدمه 

و کند هستند و قدرت کافی را برای  ناکارآمدهای آموزشی سنتی بسیاری از روش امروزیدر دنیای 

های نوین در آوریکه فن بنابراین، الزم است که از ابزارهایی؛ انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ندارند

 .(Norozi, Zandi and Madani, 2008) دهند در این زمینه به نحو احسن استفاده گردداختیار قرار می

است.  کرده بروز الکترونیك آموزش قالب داشته، در آموزش حوزه بر آوریفن پیشرفتکه تأثیری 

 وارد ادبیات آموزش گردید 1990گسترده، از اواسط دهه  طوربهاصطالح آموزش الکترونیکی، 

(Lee,Yoon and Lee, 2009) ایجاد  وکارهاکسبها آن، تقاضای زیادی را برای و با توجه به ویژگی

با وجود گستردگی آموزش الکترونیکی و  .(sun, Tsai, Finger, Chen and Yeh, 2008) نموده است

 این حوزه وجود ندارد دستاوردهای حاصل از آن، هنوز تعریف واحدی از آن در بین متخصصان

(Asghari, Alizadeh, Safari, Bagheri-Asl and Heidarzadeh, 2012)، نظرات  توانلیکن می

 ,Kheyrandish) مشترکی درباره ماهیت آموزش الکترونیکی در میان این تعاریف استنباط نمود

2011). (Ali Mosa, Mahrin and Ibrrahi, 2016) کنند: آموزش الکترونیکی فرایند یادگیری می یانب

رفته و از شکل گاست که با هدف ایجاد یك محیط یادگیری تعاملی مبتنی بر کاربرد رایانه و اینترنت 

در  توانند به منابع و اطالعات دسترسی داشته باشند.طریق آن فراگیران در هر مکان و زمانی می

-انهتمام رس وسیلهبههای ارائه شده ای از آموزشمجموعه عنوانبهتعریفی دیگر، آموزش الکترونیکی 

موانع زمانی و مکانی، افراد که با حذف  استهای الکترونیکی چون اینترنت، اینترانت، اکسترانت 

 ,Almajali and Al-Lozi, 2016)بگیرند  بر عهدهرا  العمر خودتوانند مسئولیت یادگیری ماداممی

Obeidat, Al-Suradi and Tarhini, 2016.) را کاری هایمحیط در الکترونیکی آموزشچنین هم 

 از که کاری هایمحیط در هاییفعالیت وفرایندها  ابزارها، از سیستمی"کرد  تعریف گونهاین توانمی

 توسعه و بهبود ابزارها این از استفاده با را خود اولیه و پایه هایمهارت توانندمی کارکنان هاآن طریق

 ,Cheng, Wang) "گیرند کار به خود شغل و نقش وظایف، در را سطح باال هایتکنولوژی این و دهند

Moormann, Olaniran and Chen, 2012). 
قا ارت، های آموزشیآموزش الکترونیکی، ارتقاء کیفیت برنامه کارگیریبهسه دلیل عمده جهت     

 ,Yaghubi, Malak Mohamadi) های کلی استهای یادگیری، کاهش هزینهدسترسی به فرصت

Irvanii and Attaran, 2008 ) ذاری گیك سرمایهآموزش الکترونیکی توان بیان نمود که بنابراین می؛

که در سطح فردی به ارزشمندی و تعالی  یاگونهبهشود. مفید در یادگیری مستمر کارکنان تلقی می

لذا  (.Hodavand and Kashanchi, 2013) شودو در سطح سازمانی به بهبود و توسعه منجر می

برای تربیت نیروی انسانی و های اصلی روش عنوانبهفزاینده از آموزش الکترونیکی  طوربهها سازمان

امروزه اهمیت، جایگاه و (. Kazemi and Babaei, 2008) کنندهای ایشان استفاده میارتقای مهارت

 (.hodavand, 2011) های سازمانی بر کسی پوشیده نیستنقش آموزش الکترونیکی در آموزش

ی به های آموزشاندرکاران سیستمهای آموزش الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تمام دستقابلیت
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های موجود را در های فراگیر و مبتنی بر آخرین فناوریتر بتوانند آموزشتا هر چه سریع آوردهوجود 

ها و سازمانبسیاری از شرکت. (Liu, Liaw and Pratt, 2009) ها و مؤسسات خود آغاز کنندسازمان

گرفتند، امروزه به دلیل می در نظریك مد زودگذر  عنوانبههای الکترونیکی را هایی که قبالً آموزش

های در حال ارائه برنامه سرعتبهش آموزشی رواینهای پذیری، تعاملی بودن و سایر مزیتانعطاف

ها برای اما آیا واقعاً سازمان و مدیران سازمان و منابع انسانی آن؛ آموزشی خود به این شکل هستند

 (. Hosinjani, 2010) باشند؟یادگیری الکترونیکی آماده میاستفاده از آموزش و 

 سازمان در زیرساختارهایی الکترونیکی، آموزش ازجمله جدید، طرح هر اجرای برای که است واضح    

 .شودمی محسوب طرح این اجرای برای این زیرساختارها چالشی جدی نبودن فراهم و است ازیموردن

 حالتابه اما هیچ سازمانی است شده اجرای آموزش الکترونیکی انجام برای هاییتالش تاکنون ایران در

 ,Safavi Jahromi, Shafie Nikabadi and Malaki) است نبوده آن اجرای به موفق جامع طوربه

موفقیت یادگیری  ،(Al Hujran, Aloudat, Al-Hennawi and Nabeel Ismail, 2013)زعم به (.2014

گیری وابسته به شناخت دقیق موانع کلیدی آن بوده و توجه و رسیدگی از چشم صورتبهالکترونیکی 

کارگیری اندازی و بهها در راهآماده نبودن سازمان چراکه طلبد.سوی مدیران و طراحان سیستم را می

ن نتیجه ماندهای آن و بیآموزش الکترونیکی و موانع موجود در این راه، باعث عدم استفاده از ظرفیت

مشی اصولی مانند الکترونیکی بدون تدوین خط هایروی آوردن به آموزش ها خواهد شد.تالش

های مجازی و برداشته شدن در شبی تاریك است. شکل نوین آموزش وخمچیپرپپاگذاشتن در راهی 

ش روازاینهای آموزشی، ضمن افزودن بر اشتیاق مدیران آموزش برای استفاده مرزها و محدودیت

، های مدیریت یادگیریهایی نیز افزوده است. عواملی چون ساختارهای مختلف سامانهبر نگرانی نوین،

مون های متفاوت آزمشکالت مربوط به پهنای باند، اختالف سلیقه در طراحی دروس الکترونیکی، روش

گی مادگذاری و آو ارزیابی، کاهش ارتباط فیزیکی بین مدرس و فراگیر و نیز توجه به حجم سرمایه

های الکترونیکی باعث شده است که ضرورت مطالعه دقیق موانع سازی آموزشنیروی انسانی برای پیاده

 Tari, Shams and Rezaei) های الکترونیکی احساس شودگذاری آموزشکارگیری و توسعه سیاستبه

Zadeh, 2017, Kardan and Fahimi Far, 2002.) 
 و عوامل مجموعه اند:شده تعریف گونهبدین تحقیق این در الکترونیکی آموزش فراروی موانع    

 و هادر سازمان آن اهداف تحقق و مجازی آموزش موفق اجرای و کارگیریبه از مانع که عناصری

 تحقق برای هاسازمان نارسایی و ناتوانی نحوی به هاآن بر غلبه و شناسایی و شوندمی مختلف مؤسسات

 Jafari Far, Khorasani and Rezaei) دهدمی کاهش را آن اثربخش اجرای و مجازی آموزش اهداف

Zade, 2016).  با تمرکز بر شناسایی دو  پیشین تحقیقات هاییافته مبنای بر و تعریف اینبراساس

 ادامه در ،آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی کارگیریدسته موانع زیرساختی و مدیریتی به

 :است شده اشاره مختصر صورتبه این موانع از تعدادی به
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ی و ریزی زیرساختموفقیت سیستم آموزش الکترونیکی در سازمان به برنامه :الف( موانع زیرساختی

موانع عمده برای  ازجملههای فنی ، محدودیتروازاین (.Romiszowski, 2004) فنی بستگی دارد

 ,Bashiruddin) ای مربوط استافزار رایانهافزار و نرمموفقیت یادگیری الکترونیکی است که به سخت

Basit and Naeem, 2010.) هایی هستند که کشورهای جهان سومی در موانع زیرساختی، محدودیت

شوند. این با آن مواجه میهای الکترونیکی سازی آموزشگیری برای پیادهمرحله آمادگی و تصمیم

ازی سهای فنی، فناوریك و مبنایی الزم برای پیادهموانع در حقیقت ناشی از ناکافی بودن زیرساخت

 Malak Mohamadi, Shirvani, Khaluzade and Malak)های الکترونیکی هستند آموزش

Mohamadi, 2015 .)الکترونیکی شامل کارگیری آموزش ترین موانع زیرساختی بهبرخی از مهم

های مجازی، وسیع نبودن پهنای باند )پایین امکانات و فضای مناسب برای استفاده بهینه از آموزش

-بودن سرعت اینترنت(، پایین بودن میزان سواد اطالعاتی، کمبود دسترسی به منابع دیجیتال و نرم

 Jafari Far) استزی و ... های مدیریت یادگیری مجاافزارهای موردنیاز آموزش مجازی، ضعف سیستم

et al, 2016.)  
پذیری، خالقیت، اثربخشی، شروع کورکورانه یك آموزش بدون توجه به انعطاف :ب( موانع مدیریتی

وزش ها استفاده از آمبودن و سایر عوامل، ریسك بسیار باالیی دارد. در بسیاری از سازمان صرفهبهمقرون

ها حداینترنت به وا فناوریالکترونیکی به دلیل فشارهایی است که از طرف مدیران برای استفاده از 

های اینترنت سازمان هزینه تأمینها این شیوه آموزشی فقط برای شود. در برخی از سازمانوارد می

ای هآموزشی، تربیت، بازآموزی، برگزاری دورهش روازاینبهترین دلیل برای استفاده  کهیدرحال، است

ضمن خدمت، سودآوری برای سازمان موردنظر، ارتقای کیفیت منابع انسانی، اعتبار و بسیاری موارد 

های این شیوه آموزشی واقفند و ها و قابلیتاکثر مدیران به توانایی (.Hosinjani, 2010) دیگر است

 فناوریها کنترل و مهار روی آنترین چالش پیشیکن مهمدانند، لآن را ناجی سازمان خویش می

 لوتحلیتجزیهکارگیری این شیوه بدون به چراکهاطالعات و ارتباطات در چارچوب اهداف سازمان است، 

 تنهانهکارگیری آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلی ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از بهفرصت

 (.Vaezi and Imani, 2009) مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه آن را حادتر خواهد نمود

به مدیریت یك سازمان، قوانین و مقررات حاکم بر یك منظور از موانع مدیریتی عواملی هستند که     

ه کشود. توضیح اینسازمان، ساختار یك سازمان، فرهنگ سازمان و کارکنان یك سازمان مربوط می

ها و موانعی برای فراگیری باشند که ساختار سازمان و فضای فعالیت در آن ممکن است شامل فرصت

های یادگیری الکترونیکی نیز نتوانند تغییری شود حتی بهترین محیطتوجهی به آن موجب میبی

م های مرتبط با این بخش عدترین چالشبرخی از عمده (.Kazemi and Babaei, 2008) ایجاد کنند

، مدیران حمایتعدمارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش آموزش الکترونیکی، فقدان نیازسنجی، 

مقاومت کارکنان سازمان، نگرش منفی مدیران و مجریان، نگاه سطحی سازمان نسبت به آموزش 

 سازی و ...اطالعات، ضعف فرهنگ فناوریدر  مسئوالن مجازی، ناکافی بودن دانش و مهارت مدیران و
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 Haji Khajelu, Yari, and Ghemchi Ghih, 2013, Keengwe, Kidd and) توان نام بردرا می

Blankson, 2009.) برگزاری  در مشکالتی و وجود موانع پژوهشی، هاییافته و مستندات شواهد، بررسی

 ,Beaudoin, 2016, Safford and Stinton, 2016) رسانید تأییدرا به  های آموزش الکترونیکیدوره

Musingafi, Mapuranga, Chiwanza and Zebron, 2015) . آمدهعملبههای بررسیبراساس ،

کارگیری آموزش الکترونیکی های مختلفی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی بر روی موانع بهپژوهش

 Al-Gamdi and Samarji( 2016) ها پرداخته شد.صورت گرفته است. در ادامه به شرح برخی از آن

 زبان بر کافی تسلط از عدم اعم درونی را شامل: موانع الکترونیکی آموزش موانعدر تحقیق خود 

 نگرانی ص،مشخ طرح و الگو فقدان الکترونیکی، یادگیری از استفاده برای هاییمشوق نبود انگلیسی،

 بیرونی به مواردی بخش موانع داند و درتکنولوژی می ترس از الکترونیکی، دروس کیفیت مورد در

 الکترونیکی، آموزش حوزه در صحیح هایآموزش عدم شبکه، و اینترنت به ضعیف چون دسترسی

 سازمانی مشیخط و هاسیاست نبود افزار،نرم و افزارسخت به ناکافی دسترسی فنی، پشتیبانی فقدان

درباره  گرانین الکترونیکی، یادگیری برای آموزشی طراحی از پشتیبانی عدم الکترونیکی، یادگیری برای

 ترسیدس امکان نبود مورد در نگرانی الکترونیکی، دروس گسترش برای کافی زمان نبود کاری، حجم

های آموزش مجازی چالش"در تحقیقی با عنوان (Roy, 2015) .کننداشاره می فراگیران و مدرسان، به

 الکترونیکی آموزش موانع ترینمهم "ها هنوز هم وجود دارند؟های کوچك و متوسط: آیا آندر سازمان

اختزیرس فنی، پشتیبانی) پشتیبانی و آموزش فقدان: از اندعبارت کوچك و متوسط هایسازمان در

 الکترونیکی، آموزش در تعامل سطح بودن پایین کارکنان، مهارت و دانش فقدان ،(ناکافی فنی های

 فرهنگی مشکالت و( در منزل هاآن توسعه یا مجازی هایدوره خرید هزینه) هزینه به مربوط مشکالت

های چالش"نیز در پژوهش خود با عنوان  (Tarus, Gichoya and Muumbo, 2015) .دانست

به روش  که "های دولتی کنیاآموزش الکترونیکی در کنیا: یك مطالعه موردی در دانشگاه کارگیریبه

وزش کارگیری موفق آمهایی که مانع از بهصورت گرفته است، به بررسی چالشآمیخته )کمی و کیفی( 

 .پرداخته استشود، می کشور کنیاالکترونیکی در 

اطالعات و آموزش الکترونیکی  فناوریهای در این مطالعه شامل: زیرساخت شدهشناساییموانع     

ا و همناسب، فقدان سیاست صرفهبهمقرونهای مالی، کمبود پهنای باند اینترنتی ناکافی، محدودیت

 توسعه یادگیریهای اجرایی آموزش الکترونیکی، فقدان مهارت فنی کارکنان آموزش در روش

الکترونیکی و محتوای الکترونیکی، عدم عالقه و تعهد کارکنان آموزش به استفاده از آموزش 

ها، در ادامه بررسی .الکترونیکی استالکترونیکی، مقدار زمان موردنیاز جهت توسعه محتوای آموزش 

(Zolghadri and Mallahi, 2013)  در تحقیق خود موانع آموزش الکترونیکی را از دیدگاه کارکنان و

 مدیریتی، حمایت نبوداند. موانع استخراج شده از این تحقیق شامل: دانشجویان معرفی کرده

 و مالی مسائل، مسئوالن و مدیران از برخی برای روش، این در اهدایی مدرك بودن قبولغیرقابل

 بودن باالی، الکترونیک یادگیری برای گذاری کافیسرمایه تجهیزات، نبودن از محافظت برای مدیریتی
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 Al-Hujran) چنینهم ،استروش  این در مدرسان دستمزد بودن پایین و مطالب کردن روزبه هزینه

et al.,2013) از روشن درك فقدان الکترونیکی، هایآموزش کاربرد سودمندی درباره آگاهی فقدان 

 یکی،الکترون یادگیری کاربرد و پذیرش برای مدرسان مقاومت الکترونیکی، آموزش چیستی و ماهیت

 هایسایت وب به مداوم دسترسی عدم آموزش، سنتی هایروش تغییر مقابل در فراگیران مقاومت

 نبود، فرمی عملیاتپلت تأمینهای رسمی آموزش الکترونیکی در ضعف سیستم الکترونیکی، آموزش

 الکترونیکی، فقدان وجود دستورالعمل آموزش کارگیریبه از آموزشی مؤسسات و دولت هایحمایت

مهم وانعنبهدارند،  الکترونیکی آموزش بر سودمندی را معکوسی تأثیر که هاییدستورالعمل وجود یا

کارگیری آموزش موانع عمده در به .اندالکترونیکی در تحقیق خود ذکر نمودهترین موانع آموزش 

ها، اند از: آماده نبودن زیرساختعبارت (Owolabi, Oyewole and Oke, 2013)الکترونیکی در پژوهش 

ین، چنعدم آموزش و مهارت نیروی انسانی، عدم تخصیص اعتبارات کافی به این حوزه، پرهزینگی و هم

 ،عالوه بر این ها در کاربست وسایل الکترونیکی.مدیران و مجریان این دوره سوادیکمسوادی یا بی

(Vencatachellum and Munusami, 2006)  یکیآموزش الکترون هایچالش"تحقیق خود با عنوان در 

 تحمای فقدان سازمان، مدیریت حمایت نبود سازمانی، یادگیری فرهنگ فقدان "یسدر مور یسازمان

 اثربخشی)نتایج  گیریبرای اندازه افزار، دشواریافزار و نرمسخت نمودن فراهم برای سازمان مالی

 ودنب نامعتبر کارکنان، برای استقالل و آزادی وجود عدم مدرسان، آمادگی و شایستگی عدم ،(هاهزینه

I یدسترس عدم و T، مهارت  و آموزش نبودI T، الکترونیکی، آموزش از و اطالع صحیح آگاهی فقدان 

 .ترین موانع آموزش الکترونیکی دانستندکارکنان را از مهم انگیزگیبی

کی، یری آموزش الکترونیکارگبههای مرتبط با موانع تر در بررسی پیشینه پژوهشبا نگاهی دقیق    

و، ستحقیق حاضر نسبت به مطالعات پیشین را چنین استنباط نمود: از یك افزودهارزش توانمی

. از اندی آموزش مجازی توجه نمودهریکارگبههای پس از تحقیقات پیشین بیشتر به موانع و چالش

ها ی این آموزشریکارگبهتوان به تمرکز آن بر روی موانع فراروی این تحقیق، می های نوآورانهویژگی

اطالعات ارزشمندی را برای تواند در شرکت ملی گاز ایران اشاره نمود و آگاهی در این زمینه می

های مؤثر آموزشی فراهم آورد. از تخصیص منابع کافی و اتخاذ شیوه منظوربهریزان و مدیران برنامه

 ی آموزش الکترونیکی، درریکارگبهها و موانع سوی دیگر، بیشتر مطالعات پیشین در حیطه چالش

 هایالکترونیکی در حیطه آموزش یهاآموزشی ریکارگبه موانعو  های علمی و دانشگاهی بودهمحیط

با توجه به اقتضائات خاص محیط  و حال آنکه گرفته است قرار یو بررس موردتوجه کمترسازمانی 

 الکترونیکی هایآموزش که ایویژه کارکرد به توجه باو نیز  های دانشگاهیسازمانی نسبت به محیط

بایست توجه بیشتری میها داشته باشد، سازمان کارکنان خدمت ضمن هایآموزش زمینة در تواندمی

ن، آ تبعبهها( نیز مبذول داشت و ها و شرکت)سازمان وکارکسببه آموزش الکترونیکی در فضای 

این موانع  شناسایی چراکهآورند، بررسی نمود؛ ها به همراه میها و موانعی را که برای سازمانفرصت

نماید. لذا  کمك انسانی منابع بهسازی و آموزش حوزه ویژهبه آموزشی توانمند محیط ایجاد به تواندمی
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با استفاده از روش پدیدارشناسی تجارب  در این مطالعه سعی شده است تا بدون هرگونه سوگیری،

زیسته و ادراك مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی شرکت ملی گاز ایران، بازنمایی گردد تا ضمن 

متمرکز به شناسایی  صورتبه، موردمطالعهکسب شناخت عمیق در خصوص ماهیت و اهمیت پدید 

رونیکی برای محیط خاص سازمانی )در کارگیری آموزش الکتموانع زیرساختی و مدیریتی فراروی به

 ؤاالتسدر پی پاسخگویی به ، پژوهش حاضر روازاین این تحقیق: شرکت ملی گاز ایران( پرداخته شود.

 ذیل است: 

 ؟اندکدامایران گاز  یدر شرکت مل یکیآموزش الکترون یریکارگهب یرساختیموانع ز. 1

 اند؟ مکدا ایرانگاز  یدر شرکت مل یکیآموزش الکترون یریکارگهب یتیریموانع مد. 2

 

 پژوهش شناسیروش

ه ها در بستر وقوع، با نگاه کسانی که آن را تجربفرض زیربنایی که اگر پدیدهپژوهش حاضر با این پیش

گردد و در نتیجه منجر به ها آشکار میکنند، مورد تفحص قرار گیرد؛ بسیاری از زوایای پنهان آنمی

از طرفی شرایط را برای مطالعات بعدی و عملیاتی کردن مفاهیم انتزاع شده،  شناخت عمقی گردیده و

پدیدارشناسی  (Van Manen, 2001)به باور کند، به روش پدیدارشناسی انجام گردید. تر میآسان

با  ظرموردنکند تا پدیده ها است و فرصتی را فراهم میرویکردی نظامند برای مطالعه و تفسیر پدیده

-شارکتهای زیسته مها و تجربهگر در فرایند تفسیر، دیدگاهتفسیری، تحلیل شود تا پژوهشرویکردی 

در این پژوهش، بخش ستاد شرکت ملی گاز ایران  موردمطالعهمیدان تحقیق کنندگان را درك کند. 

ه را داشت موردپژوهشهایی مصاحبه گردد که تجربه الزم و درك مفهوم پدیده بود. سعی شده با سوژه

کنندگان در های موضوع پژوهش، آگاهی الزم را داشته باشند. انتخاب شرکتو از موانع و چالش

پژوهش به روش مالکی و مبتنی بر چهار مالك الف( برخورداری از سابقه حداقل سه سال، ب( 

خاب د( انت مندی به شرکت در فرایند مصاحبه، ج( انتخاب از میان کارکنان نسل قدیم و جدید وعالقه

کنندگان شامل مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی ستاد از هر دو گروه زنان و مردان، بود. مشارکت

ها با هماهنگی قبلی آمده است. مصاحبه 1ها در جدول شرکت ملی گاز ایران بودند که مشخصات آن

های کیفی وری دادهای از گردآها )به مرحلهصورت گرفت. پس از مصاحبه پنجم، اشباع نظری داده

، کافی به نظر شدهانجامهای ی تحقیق و یا مصاحبههاسؤالبه  شدهدادههای شود که پاسخاطالق می

 کهیاساس، درحال ینبر ا (، حاصل گردید.شوندیمها مشابه و تکراری رسند، زیرا از این به بعد دادهمی

ها تا ها، مصاحبهبه یافته اعتباربخشیولیکن در جهت اع حاصل شد، شبا ینا پنجمدر مصاحبه 

 هشتمین نفر ادامه یافت. 
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 کنندگانهای جمعیت شناختی مشارکت(: ویژگی1جدول )

 جنسیت سن تحصیالت سابقه خدمت کد جنسیت سن تحصیالت سابقه خدمت کد

 زن 47 کارشناسی سال 27 5 مرد 49 کارشناسی سال 28 1

 مرد 33 ارشدکارشناسی  سال 7 6 زن 40 کارشناسی سال12 2

 زن 31 ارشد کارشناسی سال 5 7 مرد 41 ارشدکارشناسی  سال 11 3

 مرد 50 کارشناسی سال 29 8 مرد 28 ارشدکارشناسی  سال 3 4

 

کنندگان از مصاحبه ها و درك عمیق نسبت به تجارب زیسته مشارکتی دادهآورجمع منظوربه    

وع شونده با یك پرسش کلی در ارتباط با موضکه مصاحبه ایگونهبهساختاریافته بهره گرفته شد. نیمه

 اهمصاحبهنماید. زمان های خود را بیان میمحدودیتی دیدگاه گونهچیهشود و بدون پژوهش مواجه می

، هاکنندهمشارکتها و با کسب اجازه از است که در جریان مصاحبه ذکرشایاندقیقه بود.  45تا  30بین 

رعایت اخالق، پیش از مصاحبه،  منظوربهچنین ها استفاده شد. همبرای ثبت و ضبط داده صوتضبطاز 

ها و اهمیت پژوهش آگاه شدند و با رضایت در پژوهش شرکت کردند. برای از هدف کنندگانمشارکت

ها فقط در راستای ها اطمینان داده شد که از دادهبه آنها، اجازه گرفته شد و ضبط صدا و رفتار آن

 اهداف پژوهش بهره گرفته شود و همواره محرمانه باقی خواهد ماند.

ش، رویناها با استفاده از روش کدگذاری اشتراس و کوربین صورت گرفت. در تحلیل و تفسیر یافته    

شود. کدگذاری باز از طریق بررسی از انجام میها با استفاده از کدگذاری بدر مرحله اول تحلیل داده

ا، هپس از شناسایی نکات کلیدی مندرج در داده گیرد.ها و یا اسناد انجام میها، مصاحبهعمیق نوشته

شوند. سپس کدهای مرتبط با گذاری میشود که از این طریق نامها کدهایی اختصاص داده میبه آن

ا، هشوند. مرحله بعد تحلیل دادهگذاری میبندی و ناممفاهیم، گروهیکدیگر ترکیب و تحت عنوان 

های مفهومی و از طریق مقایسه مرحله کدگذاری محوری است. به این صورت که بعد از شناسایی مؤلفه

ر شود. از نظمی طالقها مقوله اشود که به آنمفاهیم با یکدیگر، محورهای مشترك دیگری یافت می

 یریکارگن، در شرایطی که هدف اصلی مطالعه، یك تحلیل مفهومی باشد، با بهاشتراس و کوربی

ها نیز داده هدف مطالعه برآورده شده و فرایند تحلیل ،فوق شدهفیمجموعه قواعد دو مرحله توص

موانع زیرساختی و  شناسایی برای، روازاین (.Noori and Mehrmohammadi, 2012) یابدخاتمه می

 :شد طی زیر شرح به مرحله چهار ها،مصاحبه انجام از پس ی آموزش الکترونیکی،ریکارگبهمدیریتی 

 ها،مصاحبه متن از گفتاری شواهد استخراج صوتی، فایل روی از هامصاحبه متن کامل سازیپیاده

بخش موانع در مجموع در ها. مقوله استخراج و مفاهیم یبندگروه نهایتاً و گفتاری شواهد از یسازمفهوم

مفهوم استخراج 14مقوله و  6مفهوم و در بخش موانع مدیریتی، تعداد  10مقوله و  3زیرساختی، تعداد 

  معیارهایبراساس های حاصل از تحلیل کیفی، شد. در نهایت جهت اطمینان از معتبر بودن یافته

شوندگان( )سه نفر از مصاحبه 1از روش بازبینی اعضا ،) Miller andCreswell, (2000توسط  شدهارائه

                                                           
1. Member Checking 
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)دو نفر از اساتید و دو نفر از دانشجویان دکتری خبره در کدگذاری اسناد و مصاحبه(  1و بررسی همکار

 استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته

گویی به سؤاالت پژوهش، در گام نخست، شواهد گفتاری مرتبط با هر حوزه از موانع جهت پاسخ

 شوندگانمصاحبهاستخراج شدند. شواهد گفتاری همان رخدادها، وقایع و پدیده موجود در کالم 

ییشناسابخشی از شواهد گفتاری  2 داری با سؤال تحقیق دارد. در جدولهستند که ارتباط معنی

است که در  ذکرشایانشده است.  آوردهنمونه  عنوانبهزیرساختی و مدیریتی در دو حوزه موانع  شده

مفهوم  نمایانگر 19-10-2کد  مثالعنوانبهصورت بوده است که  ینبه ا یبندیفرد یوهجدول ش ینا

 .( هست19) نوزدهم( در خط 10) ده (، از صفحه2) دوممصاحبه از استخراج شده 

 
 ی از شواهد گفتاری مرتبط با موانع زیرساختی و مدیریتی مستخرج از مصاحبهانمونه (:2جدول )

 ی از شواهد گفتاری موانع زیرساختیانمونه کد

 

9-24-3 

8-33-3 

اینترنت نداشتیم تو سطح شرکت و یکی دیگه از معضالت  اصالًاینترنت در سطح شرکت ملی گاز ایران فراگیر نیست، یه مدتی که 

بحث فیلم  اکثراًهامون  کورس سرعت اینترنت هست. شما ممکنه جایی وصل میشی که سرعت اینترنت پایین هست، بعد چون ما

 کنه. شه، این مخاطب رو خسته می لود ها دیرهم توش هست و این فیلم

 

12-35-

4 

های شدید یتمحدوداینترنت  و ی هم پهنای باند، شبکهحوزههمکاران گفتند مشکل در حقیقت در  حتماًی فنی هم هابحثتو 

ی کارکنان به اینترنت بگیریم. اینترنت هم در شرکت محدوده، همه اصالًداریم و ناچار شدیم یك سرور جدا برای این موضوع 

 دسترسی ندارند.

 گفتاری موانع مدیریتی شواهد ای ازنمونه

 

20-1-1 

 یهانظام هاآنیم با یك مانعی مواجه میشیم که اون مانع، در واقع اینه که د یمدهی رو یسسرووقتی ما میایم به گروه رسمی این 

چیزی  واقعاًنمی تونیم  .سازی کنیم که در سازمان مشکل دارهیادهپتشویقی خاصشون رو باید  -، نظام انگیزشیخاصشانتشویقی 

ی الزم رو برای اینکه بیان توی این یزهانگاین  هاآنموزش بدیم، حداقل محدوده و این مسائل باعث میشه که تحت عنوان پاداش آ

 کار شرکت کنند رو نداشته باشند.

 

8-6-1 

 یبرا ندبینیآموزش م اصالًده درصد نفرات هستند که تنها  ی دولتیهاسازمانتوی  متأسفانهمن یك چیزی رو به شما بگم،  ببینید

پاداش، تشویقی، حتی تشویق کالمی رئیسشون یا  مثالً، هشتاد تا نود درصد کارکنان، دنبال یك انگیزه بیرونین. س آموزشفن

 مدیرشون

 

مفهوم از منظور است. شده اقدام ی یافت شدهگفتار شواهد از یك هر سازیمفهوم به گام دوم، در    

انتخاب کرده و  را قبلی مرحله در شدهاستخراج گفتاری شواهد از مورد چند یا یك که است این سازی

-مفهوم از ایدهیم. نمونهمی ارائه را هستند شواهد آن با مفهومی ارتباط دارای تعدادی مقوله فرعی که

 است. شده آورده 3 قالب جدول در اولیه سازی

 

 
 

                                                           
1. Peer debriefing 
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 شدهاستخراجشواهد گفتاری براساس سازی ای از مفهوم(: نمونه۳جدول )

 سازی موانع زیرساختیای از مفهومنمونه

 شناسایی مفاهیم اولیه شواهد/ واقعه کد

 

 

9-24-3 

8-33-3 

اینترنت در سطح شرکت ملی گاز ایران فراگیر نیست، یه 

اینترنت نداشتیم تو سطح شرکت و یکی  اصالًمدتی که 

دیگه از معضالت سرعت اینترنت هست. شما ممکنه 

جایی وصل میشی که سرعت اینترنت پایین هست، بعد 

بحث فیلم هم توش هست و  اکثراًهامون  کورس چون ما

 .کنه یماین مخاطب رو خسته  ،شه لود دیر هالمیفاین 

 ینترنتکاربران به ا ینبودن دسترس یرفراگ

 در سازمان ینترنتا یینسرعت پا

 از آن یناش یخستگ و هافایلدر بارگذاری  ریتأخ

 

12-35-4 

ی هم حوزهی فنی مشکل در حقیقت در هابحثتو 

ی شدید داریم هاتیمحدوداینترنت  و پهنای باند، شبکه

 اصالًو ناچار شدیم یك سرور جدا برای این موضوع 

کارکنان به  ةهمبگیریم اینترنت هم در شرکت محدوده، 

 اینترنت دسترسی ندارند.

 عدم دسترسی همه کاربران به اینترنت

 ضعیف بودن پهنای باند

 سازی موانع مدیریتیای از مفهومنمونه

 

 

 

20-1-1 

 مید یمی رو دهسیسرووقتی ما میایم به گروه رسمی این 

با یك مانعی مواجه میشیم که اون مانع، در واقع اینه که 

قی تشوی -، نظام انگیزشیخاصشانی تشویقی هانظام هاآن

ی کنیم که در سازمان مشکل سازادهیپخاصشون رو باید 

چیزی تحت عنوان پاداش آموزش  واقعاًنمی تونیم  .داره

 هاآنبدیم، حداقل محدوده و این مسائل باعث میشه که 

ی الزم رو برای اینکه بیان توی این کار شرکت زهیانگن ای

 کنند رو نداشته باشند.

 

ضعف سازمان در ارائه نظام تشویقی و انگیزشی 

 مناسب به کارکنان
 

 

پایین در کارکنان جهت حضور در آموزش  ةزیانگ

 مجازی

 

8-6-1 

توی  متأسفانه ببینید من یك چیزی رو به شما بگم،

 اصالًده درصد نفرات هستند که  دولتیی هاسازمان

تا نود درصد  هشتاد ،نفس آموزش یبرا نندیبیآموزش م

 مثالًکارکنان، دنبال یك انگیزه بیرونی هستند. مثل 

پاداش، تشویقی، حتی تشویق کالمی رئیسشون یا 

 .هانیامدیرشون و 

ی درونی و تکیه کارکنان به هازهیانگکمبود 

 ی بیرونیهازشیانگ

 اندك کارکنان به یادگیری لیتما

 

 یکدیگر با هاآن مفهومی قرابت میزانبراساس  شدهییشناسا مفاهیم بندیگروه به در گام بعد،    

 به و باشندمی یکسانی معانی دارای رسدمی نظر به که مفاهیمی بندیطبقه روند است. شده پرداخته

پردازی در بخش مقوله این از اینمونه د.شومی نامیده پردازی مقوله کنند،می پیدا ربط مشابه هایپدیده

 .است شده آورده 4جدول  قالب موانع زیرساختی و مدیریتی در
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 شدهاستخراجی از مقوله سازی مفاهیم انمونه (:4جدول )

 سازی موانع زیرساختیمقولهای از نمونه

 مقوله سازی ی اولیه از رخدادهاسازمفهوم کد

9-10-2،9-3-1 

9-24-3 

 8-72-15و 16-63-7

 

 ینترنتا یینسرعت پا

 

 

 

 

 یاشبکهضعف در ارتباطات 

 

 از آن یناش یخستگو  بادر بارگذاری فایل  یرتأخ 3-24-9و  19-10-2

 3-24-9و  9-10-2

 6-53-7و  16-63-7

12-4-35 

 

 ینترنتهمه کاربران به ا یعدم دسترس

 

  5-45-1و 7-53-6

12-35-4 

 بودن پهنای باند اینترنتضعیف 

 سازی موانع مدیریتیمقولهای از نمونه

20-1-1 در کارکنان جهت حضور در آموزش  پایین ةانگیز 

 مجازی

 

 

 

 

 انگیزگی کارکنانیب

8-13-2 کمبود رقابت در میان کارکنان جهت شرکت در  

 آموزش مجازی

8-78-8و 8-6-1 به های درونی و تکیه کارکنان کمبود انگیزه 

 های بیرونیانگیزش

10-33-3  انگیزه ناکافی در کارکنان رسمی شرکت 

4-36-25و 1 -20-1  

8-77-10و  8-55-6  

ضعف سازمان در ارائه نظام تشویقی و انگیزشی 

 مناسب به کارکنان

ضعف نظام تشویقی و انگیزشی 

 سازمان

 

تعیین ابعاد مقوالت با توجه به گویی به سؤاالت پژوهش، پس از کشف و در نهایت جهت پاسخ    

مقوله در دو حوزه موانع زیرساختی و مدیریتی شناسایی و نهایی شده  8، تعداد شدهانجامهای مصاحبه

است.  موردنظرهای حاصل از کدگذاری مصاحبه در واقع همان موانع است. الزم به ذکر است مقوله

یك از مقوالت هر سازی ، جهت روشنشدهانجامهای ها از طریق تحلیل مصاحبهشناسایی مقوله بعد از

پرداخته  شوندگان،مصاحبه بیانات و تجربیات، به تعریف و تعیین ابعاد آن با عنایت به شدهشناخته

 شده است.  آوردهعناوین و تعریف این موانع به تفکیك در ذیل شده است. 

ر یری آموزش الکترونیکی دکارگبه زیرساختیموانع  اول مبنی بر اینکه سؤالدر پاسخ به : اول سؤال

دیران متصدیان و مساختمند با های حاصل از مصاحبه نیمهاند، با عنایت به یافتهشرکت ملی گاز کدام

 یبانیتضعف پشای، ضعف ارتباطات شبکهفنی شرکت ملی گاز ایران، موانع زیرساختی را در سه بخش 

 توان در نظر گرفت. افزاری میفیزیکی و سختهای ، ضعف زیرساختITواحد  یسو نی ازف
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 ایضعف ارتباطات شبکه -1

ی اجرای آموزش الکترونیکی بسیار مهم و مسائل مربوط به پهنای باند و سرعت اینترنت در زمینه

پایین بودن سرعت اینترنت )محدودیت پهنای باند( و مرورگرها موجب کاهش سرعت اساسی است. 

 چراکهدهد، ها را کاهش میوری عملکرد آنشود و بهرههای آموزشی میفعالیت کاربران برای انجام

تواند اجرای موفق گیرد و هر گونه اختالل و ضعف میها بر بستر شبکه اینترنتی صورت میاین آموزش

 Andersson, 2008، Bagheri Majd, Shahi and) الشعاع خود قرار دهدآموزش الکترونیکی را تحت

Mehr Alizadeh, 2013 ،Roy, 2015 ،Jafari Far et al, 2016،Al- Ghamdi and Samerji, 2016 .) 

ای اذعان نموده و آن را مانعی جدی برای شرکت شوندگان به ضعف در ارتباطات شبکهتمامی مصاحبه

 چنین بیان کرد: ینا 2شونده کد دانند. مصاحبهیری آموزش الکترونیکی میکارگبهملی گاز در جهت 

 ،خیلی جا هامون اینترنت نداریم. اینترنتی که به اون صورت سرعت باال باشه اصالًاول اینکه ما  "
سرعتمون بود، سرعت پایین اینترنت اولین چالش  ،نداریم و اگر هم داریم در دسترس همه نیست ...

کردیم، بهترین محتوا، بهترین استاد، بهترین ، ما به هر نحوی که سعیمون رو یمابود. االن شما هر دوره
م، که داشتی هایییتولی مجبور شدیم به خاطر محدود بردارییلمدوره رو هماهنگ بکنیم، بهترین ف

 چالشها ناخوانا میشه ... یك حجم رو بیاریم پایین. از اون ور حجم رو میاریم پایین، کیفیت دوره
 یرثانیه تأخ 3یه  ،هر بیست ثانیه یبه اندازه رفتیمیکه ما متو اینترنت  اصالًدیگمون این بود که 

هست. هر سری قطع شدن کلی مخاطب ما رو از  طورهمینداشت. قطع میشه کالً، همین االن هم 
یه متصدی این امر، بعضی وقتا دیگه خودمون خسته  عنوانبهبین می بره. ما خودمون هم خب باألخره 

 ".میشیم
شوندگان، نرخ دسترسی به اینترنت در ایران بسیار پایین است و حتی بیانات مصاحبهبا عنایت به     

ری در تتواند آثار مخربتر که میبا فرض اینکه مشکل محدودیت پهنای باند مرتفع شود، مسئله مهم

سازی و اجرای آموزش الکترونیکی در سازمان داشته باشد، سرعت پایین اینترنت است و روند پیاده

اطالعات و ارتباطات، ما هنوز شاهد این دست از  فناوریرغم توسعه روزافزون در عرصه ی علیحت

 های مجری آموزش الکترونیکی هستیم.معضالت در سازمان
 

 ITواحد  یسو نی ازف یبانیضعف پشت -2

با مسائل فنی چون اشکال در آپلود و  کههنگامیپشتیبانی فنی به این معنی است که با کاربران، 

های الزم صورت گیرد که متأسفانه ها و یا اختالل در اتصال به شبکه مواجه شدند، همکاریدانلود فایل

روز بهیان اجرای آموزش الکترونیکی صورت نگرفته است. متصدچنین همکاری با  ITدر بخش واحد 

 یواحد سازمان ینکار شدن اموجب محافظهدر آن،  رو به توسعه یهایاستو نبود س ITنبودن واحد 

در  مسائل فنی به همراه داشته است.ها در آن یتو حما یشده و عدم همکاردر شرکت ملی گاز 

 : 3 شونده کدخصوص مانع مذکور به گفته مصاحبه
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توی  آورده خودشو روزی نبود توی شرکت وواحد به اصالًما  ITیك مشکل اساسی این بود که واحد "

و هم به سبب  که نبوده تو واحد ایهای رو به توسعهسیاست تبعبهحاال هم  ،هاییچارچوب ها وقالب
کالً گفتند  اصالً ساله  5، 4ی سایبری به شرکت وزرات نفت شد و از اون موقع به بعد حدود یك حمله

رو خیلی  ITکه ارتباط اینترنت و اینترانت شرکت از هم جدا. این خودش اومده تأثیر گذاشته واحد 
هم توسعه  اصالًهایی که بودند خودشون رو نگه داشتند و کار کرده و توی همون چارچوبمحافظه

ی جدید نویسبه زبان برنامهندادند. ما برای اینکه بتونیم این آموزش مجازی رو پیاده کنیم احتیاج خب 
گفتند و می مون در میون گذاشتیم ITبا واحد  های فنیشون احتیاج داشتیم.و خاصی بود و به حمایت

که ما نمی تونیم ساپورت کنیم. اگر میخواید کار کنید با مسئولیت خودتون نفری رو پیدا کنید از 
 "براتون انجام بده. بیرون بیا

 ،مانع آموزش الکترونیکی اشاره نکرده عنوانبهشوندگان این مورد را مصاحبه ی دیگر ازخالبته بر    

شرکت  ITواحد الی که توسط محقق پرسیده شد که آیا ؤدر س 6 کدشونده مصاحبه مثالعنوانبه

 همکاری الزم را با شما داشته است؟ چنین پاسخ گفت: 

شرکت ملی گاز خیلی کاری نداریم. آره.  IT به اصالًچون ما رو بستر اینترنت گذاشتیم  اآلن"
 "هم مدیران عالی منابع انسانی ما از این سامانه آموزش مجازی استقبال کردند. ما و IT خوشبختانه هم

یکی از موانع اصلی در راه توسعه و  عنوانبهاین مانع را  تأکیدو با  صراحتبه 5شونده کد اما مصاحبه

 یری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز مطرح نموده و معتقد است: کارگبه

. یکی از هست ITواحد بیشترین مانع که در این زمینه وجود داره به نظر من عدم همکاری "    
واقع  در ITیه مقداری فعالیت نمیکنه تو این زمینه. درگیر شدن با واحد  ITکه ین مسائل اینه ترمهم

 "اون جور که من دیدم، چون باهاشون درگیر بودم، درك درستی از آموزش ندارند. 
ترین موانع پذیرش آموزش های فنی یکی از مهمها مؤید آن است که فقدان حمایتگفته     

درسین توان از مالکترونیکی است. بدون حمایت و پشتیبانی فنی کافی در داخل و خارج از کالس، نمی

ود پشتیبانی کمب روازاینیری آموزش الکترونیکی غلبه کنند، کارگبهو کاربران انتظار داشت که بر موانع 

 های زیرساختی قلمداد نمود. موانع مؤثر در حوزه چالش ازجملهتوان فنی از سوی مؤسسات را می

 

 یافزارسختهای فیزیکی و ضعف زیرساخت -۳

افزاری و های الکترونیکی، عدم وجود حداقل امکانات سختمشکالت عمده در اجرای آموزش ازجمله

کنندگان در مصاحبه این عامل را مانعی نیمی از شرکت (.Hodavand, 2011)افزاری مناسب است نرم

فزاری اترین محدودیت سختاصلی. اندیری آموزش الکترونیکی دانستهکارگبهبرای شرکت در جهت 

بی هایسیستم یادگیری الکترونیکی، ضرورت وجود منابعی چون سرور، مودم، میکروفون، دستگاه

ات دیگر ها و تجهیزسازی دستگاههای ذخیرههای شبکه، دوربینسیم، چاپگر، اسکنر، کامپیوتر، دستگاه
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مطلوب تعبیه نشده است.  ایگونهبهمتأسفانه هنوز در شرکت  که (Bashiruddin et al, 2010)است 

 چنین توضیح داد: بارهدراین 5شونده کد مصاحبه
که مختص آموزش باشه یکی دیگه از  هاشرکتتمام  در ی مناسبافزارهاسختنبودن کامپیوتر و "    

یه شخصی پاش نشسته و داره کار میکنه  اکثراًی، کامپوترها افزارسختمشکالتمون هست. به لحاظ 
 learning عنوانبههایی شده که برای هر شرکتی یه اتاق و صرفاً برای آموزش نیست. خب البته صحبت

room هنوز چنین اتفاقی نیوفتاده. اما تاسیس بشه" 
ین برای تضمافزاری عاملی مهم های سختشوندگان، زیرساختمجموعاً با استناد به بیانات مصاحبه    

یادهها، پشود و بدون این تجهیزات و دسترسی آسان به آنموفقیت آموزش الکترونیکی محسوب می

 سازی و اجرای آموزش الکترونیکی امری دشوار است. 

ر یری آموزش الکترونیکی دکارگبه موانع مدیریتی ی بر اینکهمبن دوم سؤالدر پاسخ به دوم:  سؤال

دیران متصدیان و مساختمند با های حاصل از مصاحبه نیمهبا عنایت به یافتهاند، شرکت ملی گاز کدام

 ،انسازم یرانمد حمایتعدمو  یتوجهیب فنی شرکت ملی گاز ایران، موانع مدیریتی را در پنج بخش

 و یقیضعف نظام تشو، سازمان یاز سو ینکردن آموزش مجاز یتلق یجدانگیزگی کارکنان، یب

 توان در نظر گرفت. می، کمبود نیروی انسانی متخصص سازمان یزشیانگ

 

 سازمان یرانمد حمایتعدمو  یتوجهیب -4

منظور از حمایت مدیریت، میزان اعتقاد مدیران مبنی بر وجود منابع انسانی و فنی الزم برای پشتیبانی 

آموزش، محیط  از(، در واقع حمایت مدیران Lee, Hsieh and Ma, 2010) است E- leaning از سیستم

ای مبتنی بر اعتماد را بین کارفرما و کارکنان به وجود کند و رابطهمطلوبی را در سازمان ایجاد می

مدیران ارشد در خصوص  کهدرصورتی ،(Khalid, Ashraf, Yousaf and Rehman, 2011) آوردمی

موضوع از بینش و نگرش الزم برخوردار نباشند، خود مانعی جدی برای این امر است و تغییر نگرش 

ش، حمایت از فراگیران رواینتعیین راهبردهای کلیدی برای  چراکهمدیران سخت و مشکل خواهد بود، 

سب در ضمن کار برای کارکنان از اطالعات و اختصاص زمان منا فناوریو مربیان، ایجاد بستر مناسب 

 کندآید، که همه موارد فوق حمایت مدیران ارشد را طلب میمی بشمار شرواینالزامات اساسی 

(Mardani Valendani, 2007 andNajafi .) است: تأملقابل 1شونده کد در این ارتباط نظر مصاحبه 

، دانندیمبه آموزش توجهی ندارند. آموزش رو یك کار ثانویه  اصالًی ایرانی، هاسازمانیرها در کل مد"
در نتیجه این نگاه باعث میشه که در کل، با آزاد کردن وقت افراد برای آموزش مجازی زیاد موافق 

 ارکراهها صورت بگیره و یتحمامدیریت به این باور نرسیده که آموزش اینقد مهم هست که  .نیستند
ی مدیریتی عوض بشه و آموزش رو حیات بدونن. مدیر رو باید درگیر آموزش کرد. باورها ،اونم اینه که

 "ها. یتحماکنند ولی در عمل خب خیلی پر رنگ نیست این یمببینید مدیران در ظاهر حمایت 
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نظری متفاوت ارائه نمود و به این اعتقاد داشت که مدیران سازمان  2 کدشونده البته مصاحبه    

 اند و چنین گفت:حمایت الزم را داشته

کنیم، مدیران تأثیرگذار و تصمیم گیر.  presentوقتی ما سامانه رو برای مدیرانمون سعی کردیم "    
مدیران کمتره، کمتر از ما با اینکه فرصت کردیم همه تشویق کردند، موافق بودند  presentهر جا هم 

یعنی  ؛کنند برن یك دوره رو از اول تا آخر ببینند ولی با این وجود خیلی استقبال کردندیمفرصت 
شد. کلی ما هزینه کردیم ینمها نبوده تا حاال یتحما. اگر این شدهانجامها های اونیتحمادر واقع با 
  "ی الکترونیکی.هاآموزشبرای این 

یری تکنولوژی در کارگبهبه هر ترتیب حمایت مدیران از ، عنایت به نظرات موافق و مخالفبا     

در  مؤثرعوامل  ازجملهکند و آموزش، پیام مثبتی را در خصوص اهمیت آن به کارکنان ارسال می

 شود. موفقیت اجرای آموزش الکترونیکی در سازمان محسوب می

 

 انگیزگی کارکنانبی -5

های ارادی انسان بدون داشتن انگیزه از فعالیت یكهیچانگیزه برای انجام هر کاری ضروری است و 

انگیزه محرك انسان برای انجام فعالیتی  واقع در ها یادگیری است.این فعالیت ازجملهدهد. رخ نمی

با خود مشکالتی را به بار خواهد آورد. در مسیر اجرا  تبعبهدر راستای حصول موفقیت است و نبود آن 

یت ااهمبانگیزگی کارکنان یکی از موانع یری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز، بیکارگبهو 

را  های الکترونیکیی الزم برای حضور و فراگیری آموزششده است. کارکنان تا انگیزه داده تشخیص

 3 کد شوندهدر این خصوص، مصاحبهرایی الزم برخوردار نخواهد بود. نداشته باشد، این نظام از کا

 معتقد است:
اند. چون چه یاد بگیره اند. چرا؟ چون رسمیانگیزهبی شدتبهاالن کارمندای رسمی شرکت گاز "   

ای چه یاد نگیره، داره میاد شرکت، میره، پول نفت هم هست دیگه، حقوق میدن، پس هیچ انگیزه رواین
  "نیست که شما بخواین خودتو ارتقا بدی.

 نیز چنین گفت:  8 کدشونده شونده فوق، مصاحبهبیانات مصاحبه تأییددر     

 یشرو پ یروند خواهیممیما ، ما کمتره. یکارکنان رسم یاندر م یدرون هایانگیزهاون  واقع در"    
 هینکا یکارکنان اون خودشون برا یاگاز و  یشرکت مل یگهسه سال د یگه،که دو سال د یریمبگ

. االن ما میعوض کن خواهیممی رواین. یانب هااونکه  یمما تالش بکن ینکهتالش بکنند نه ا یادبگیرند
 "کنیم.میتالش  یمدار
 
 جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان  -6

کننده یادگیری باشد، نیازمند تواند تضمینخودکار نمی صورتبهجا که آموزش الکترونیکی از آن

ها آموزش الکترونیکی را صرفاً آپلود رویکردی جامع برای ادغام با نظام آموزشی است. برخی سازمان
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 ,Calvo and Rungo) اندهای کالسیك طراحی شدهاده از روشکنند که با استفمی مواد آموزشی تلقی

برد و ارتقا آن در های ویژه جهت پیشطور که شایسته است به تمهید و تدارك برنامهو آن (2010

 چنین بیان نمود: 1 کدشونده در ارتباط با این عامل مصاحبهاند. سطح سازمان توجهی نداشته

اید؟ یعنی شاید رسمیت ظاهری هنوز آموزش مجازی رو به رسمیت نشناخته، متوجه اصالًسازمان "
 ثالً م واقعاًاداره آموزش مجازی، بعد  مثالًبیاد براش یك سازمانی درست کنه،  واقعاً مثالً باطناًداره ولی 

 "چین چیزی رو من ندیدم.اینارو هنوز ندیده. یا یك هم ،براش پرسنل بگیره، و درگیر بشن
 ین گفت:چن 5شونده کد شونده فوق، مصاحبهبیانات مصاحبه تأییددر 

الکترونیکی تو سازمان جا نیفتاده، یعنی ترغیب نمیشن کارکنان چون  آموزش به نظر من هنوز"     
، چندان بهش اعتقادی ندارند و جدیش باشه CDشاید  صرفاً، رندیگینمی تحویل چنانآنجنس 

 "گیرند.نمی

از  یمناسب ییو اجرا یساختار ادار یكهنوز نتوانسته مذکور سازمان گفته شد،  چهاستناد آنبه     

در نظر  یاز آموزش مجاز یتحما یو ... برای قانون یهاچارچوب یهپرسنل و امکانات، ته یهجهت تعب

حت ن را تلذا وجود نگاه سطحی از جانب سازمان به این امر، یادگیری، انگیزه و رضایت کاربرا .یردبگ

 کند.دهد و اتخاذ آموزش الکترونیکی را با مشکل مواجه میتأثیر قرار می

 

 ضعف نظام انگیزشی و تشویقی در سازمان  -7

 یدجد ینظام آموزش ینافراد به ا یتو رضا یلموجب تما یزهانگ یجادا منظوربهبه افراد  یدهپاداش

مند و افراد را عالقههای متنوع و مختلف پاداش ها وبا استفاده از مشوق بایستسازمان می شود.می

 یبرا یزشینگو ا یقیتشو یستمس که هنوز نتوانسته های الکترونیکی نمایدمشتاق به فراگیری آموزش

خود در ساعات  یکه از امکانات شخص یافراد ی)برا کند یفارائه پاداش آموزش به کارکنان را تعر

در  و کرد( یفتعر یزشیرا در حوزه مباحث انگ یهست مقررات ازیاستفاده کردند. ن یخارج از وقت ادار

 چنین گفت:  1 کدشونده در این خصوص، مصاحبه است. ییهایتمحدود یدارا ینهزم ینا
یم با یك مانعی مواجه میشیم که اون د یمدهی رو یسسرووقتی ما میایم به گروه رسمی این "    

تشویقی خاصشون رو باید  -، نظام انگیزشیخاصشانی تشویقی هانظامها مانع، در واقع اینه که آن
چیزی تحت عنوان پاداش آموزش بدیم،  واقعاً نمی تونیم  .سازی کنیم که در سازمان مشکل دارهیادهپ

 "حداقل محدوده.
در خصوص نبود یك نظام انگیزشی و تشویقی جامع در شرکت  1شونده کد همسو با نظر مصاحبه    

 نیز چنین نظری دارد:  8شونده کد ، مصاحبهملی گاز ایران

ون براش یمال یهامشوق یسر یه یایمما ب ینکهتونه بده مگر ایاالن نم یزشیانگ یچسازمان ه"    
تونست  یها حداقل ممشوق ین. ایدهارتقا رو نم یساختارش اجازه یگهسازمان ما د یعنی یم،کن یفتعر
رو  شییزما االن به اون شکل نظام انگ هاشون هم نه. یبده، بعض یفتیش یههاشون رو یمقدار بعض یه



 1398 107 پاییز، سومسال هفتم، شمارة                                                                       فصلنامه تدریس پژوهی

 

 نیهنوز، ا یستیمکرد، ما در مرحله کامل ن یشتریدقت ب یدبا یزشیمباحث انگ ی. چون رویدمند
 "یست.سازمان رو پوشش بده ن یبدنهکه بتونه کل  یامرحلهسامانه هنوز به اون 

 
 فناوریکمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه  -8

بدون آن ممکن  ICTکه کاربرد ایگونهبه استنیروی انسانی ماهر از عوامل اصلی آمادگی الکترونیکی 

(. بسیاری معتقدند که نیروی انسانی نخستین زیرساخت در Vaezi and Imani, 2009نخواهد بود )

بایست از مفاهیم، شود. مدیران، مدرسان، طراحان محتوا و کاربران میزمینه الزامات محسوب می

اصول و آداب یادگیری الکترونیکی آگاه باشند و در راستای آن قدم بردارند. لذا ضعف جوامع و سازمان 

الکترونیکی  آموزش و سیستم IT فناوریدر برخورداری از نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی 

 ,.Jafari Far et al) سازمان استیری آموزش الکترونیکی در کارگبهروی نیز یکی دیگر از موانع پیش

, 2013.2016, Bagheri Majd et al .)است: تأملقابل 4شونده کد در این ارتباط نظر مصاحبه 

ما در زیرساخت انسانی موضوع هم مشکل داریم و به نظر من فشار میاد روی افرادی که دارند "    
 بایست برایکارو انجام بدند. به نظر من میکنند و در کار موازیشون باید این کارهای دیگه هم می

این حوزه افراد مشخص رو که دارای توانایی و دانش الزم برای این حوزه هستند رو اول به کار بگماریم 
 مالً عو بعد وارد پرسه اجرا بشیم چون ما اگر زیرساخت انسانی و فنی موضوع رو اول آماده نکنیم کار 

 "یفیت خوبی انجام نمیشه.باک

های آموزشی، تأثیر آگاهی، دانش و تجربه کارکنان نسبت به چگونگی کارکردن با فناوری     

فته، های صورت گری بر گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی دارد. طبق بررسیتوجهقابل

 است ییهاکمبود یدارا یدر بخش آموزش مجاز یفن یگاز به لحاظ تعداد نفرات متصد یشرکت مل

و آموزش  ICTدر حوزه  متخصص یانسان یرویبه لحاظ ن یكساختار آموزش الکترون اًاسو اس

ای ههای آموزش الکترونیکی مهارت. مطلوب است قبل از ارائه و برگزاری دورهوجود ندارد یکیالکترون

د آمیز آموزش الکترونیکی، کارکنان نیاز دارناجرای موفقیت منظوربهکامپیوتری کارکنان ارزیابی شود. 

بدانند و بتوانند چگونه در سیستم آموزش الکترونیکی فعالیت کنند. لذا از طریق ارزیابی، میزان دانش 

ر یفیت دباکهایی را برای آموزش آن سازمان باید فرصتبراساس و  شدهمشخصو توانایی کارکنان 

  )مثل: کار با کامپیوتر و اینترنت( را برای کارکنان فراهم کند. فناوریزمینه دانش و مهارت مربوط به 

های حاصل از بخش کیفی پژوهش داد نهایی تحلیل دادهمدل مفهومی پژوهش و برون 1شکل 

 دهد.ساختاریافته( را نشان میهای نیمه)مصاحبه
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 شرکت ملی گاز ایرانی آموزش الکترونیکی در ریکارگبهموانع زیرساختی و مدیریتی : (1)شکل 

 

ضعف در ارتباطات از:  اندعبارتشود، موانع زیرساختی مالحظه می 1گونه که در شکل همان    

و موانع ی افزارسختهای فیزیکی و ضعف زیرساخت ،IT واحد یسو نی ازف یبانیضعف پشتای، شبکه

ی کمبود نیروی انسانانگیزگی کارکنان، یب، سازمان یرانمد حمایتعدمو  یتوجهیبمدیریتی شامل 

 ییقضعف نظام تشو و سازمان یاز سو ینکردن آموزش مجاز یتلق یجد، فناوریمتخصص در زمینه 

 است. سازمان یزشیو انگ

 

 گیریبحث و نتیجه

ی آموزش ریکارگبهسازی و این تحقیق در پی فراهم آوردن شناخت الزم در مورد موانع پیاده

توان گفت که اهمیت این بررسی از آن واقع می شرکت ملی گاز ایران بوده است. درالکترونیکی در 

ی ریکارگبهاهمیت و تأثیر  تأییددر راستای  شدهانجامهای جهت است که گرچه نتایج اکثر پژوهش

ی ریکارگبهورود و کرد که  خاطرنشاناند، ولی باید آموزش الکترونیکی در امر آموزش سازمانی بوده

آموزش الکترونیکی در امر آموزش یك فرایند است نه یك حادثه طبیعی، لذا وجود موانعی در پذیرش 

ها، به شناسایی دو دسته موانع نتایج تحلیل مصاحبه. در همین راستا، استاین فرایند محتمل 

ی ریکارگبهدر پژوهش خود موانع  نیز، (Ali and Magalhaes, 2008)زیرساختی و مدیریتی منجر شد 

 فنی اند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. موانعکرده معرفی دسته دو در را آموزش الکترونیکی

 باال زمان صرف روش، این برای زمان آموزش کمبود شامل را سازمانی ها موانعسازمانی. آن موانع و

 خصوصبه روش این در استراتژیك ریزیبرنامه نبود کند،می که ایجاد ارزشی نسبت به آموزش برای
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 و انگیزه نبود الکترونیك، یادگیری با کافی آشنایی نبود نیست، وکارکسب اهداف با راستاهم که زمانی

 اساسی مشکالت از یکی دیگر . ضعف زیرساختی و فنیاندکرده معرفی مدیریتی حمایت نبود نهایت در

 را الکترونیك یادگیری بتوانند کهاین برای هاسازمان. در این راستا است الکترونیك یادگیری در

 فعلی هایسیستم با را الکترونیك یادگیری به مربوط آوریفن باید بگیرند، کار به مؤثر صورتبه

 مشکالت شامل مشکالت دیگر کنند. هماهنگ افزارهانرم و افزارهاسخت توانایی لحاظ از خصوصبه

 و حمایت. ضعف است الکترونیك یادگیری در آموزشی مباحث ارسال برای باند پهنای و سیستمی

 یکی از موانع جدی شناسایی شد.  عنوانبه (Ali and Magalhaes, 2008) تحقیق در نیز فنی پشتیانی

-ترین عوامل اثرگذار بر فرایند پیادهکنندگان پژوهش حاضر، موانع زیرساختی را یکی از مهممشارکت 

ی، اضعف در ارتباطات شبکهآورند. این بعد سه مقوله اصلی الکترونیکی به شمار میسازی آموزش 

شرکت ملی گاز  افزاریهای فیزیکی و سخت، ضعف زیرساختIT واحد یسو نی ازف یبانیضعف پشت

چالش جدی مطرح است، محدودیت پهنای باند  عنوانبهچه در حال حاضر آن شود.را شامل می

در حقیقت کم بودن پهنای باند و سرعت پایین اینترنت باعث  (.Hodavand, 2011) ارتباطی است

 Malak Mohamadi) گرددهای مبتنی بر وب میمیلی در کاربران جهت استفاده از آموزشایجاد بی

et al., 2015 )تواند اجرای آموزش الکترونیکی را با مشکل مواجه کند. در تحقیق حاضر نیز ضعف و می

امل و به اهمیت و سهم این ع قرارگرفته تأکیدکنندگان مورد ای توسط تمامی مشارکتت شبکهارتباطا

 زجملهایکی اذعان شده است که همسو با نتایج مطالعات پیشین آموزش الکترونسازی موفق در پیاده

(Anderson, 2008)، (Haydari, Nakoui and Najafi, 2009) ،(Bagherimajd et al., 2013)، (Roy, 

2015) (Jafari far et al., 2016)، (Al Gamdi and Samerji, 2016) و (Abbasi Kasani, Haji 

Zeynalabdini and Reisi, 2017) واحد یسو نی ازف یبانیضعف پشت است. بوده IT یکی  عنوانبه

 ,Ali and Magalhaes) هایدیگر از مقوالت مستخرج در بعد زیرساختی است و همسو با نتایج پژوهش

2008) ،(Al Hujran et al., 2013)، (Al AL Gamdi and Samerji, 2016) و (Tari et al., 2017) 

 الکترونیکی ترین موانع پذیرش آموزشیکی از مهم عنوانبهآن است که فقدان حمایت فنی  مؤید

موزش در فرایند آ فناوریشود. ارائه فضای کافی و زیرساخت فیزیکی مناسب برای کاربرد محسوب می

های بدون برخورداری از زیرساخت (.Fareqh zade and Kashi, 2014) ناپذیر استواقعیتی اجتناب

سازی و اجرای آموزش الکترونیکی امری ها، پیادهفیزیکی و تجهیزات مناسب و دسترسی آسان به آن

کنندگان پژوهش حاضر نیز، رکتمشا (.Khan, Hossain, Hasan, and Clement, 2012) دشوار است

انسته د تأکیدشرکت ملی گاز را از دیگر مقوالت مهم مورد  افزاریهای فیزیکی و سختضعف زیرساخت

 ,Hoseini Largan, Mir Arab and Rezayi) ،(Ali and Magalhaes, 2008) های پژوهشکه با یافته

2008)، (Roy, 2015)، (Tarus et al., 2015) ،(Jafari far et al., 2016)، (Al Gamdi and Samerji, 

  همسویی دارد. (Mohamadi, Sadeghi Mandi and Zamanifar, 2017) و (2016
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 بر فرایند اجرای آموزش مؤثرو مدیریتی از دیگر عوامل راستای نتایج این پژوهش، موانع سازمانی  در    

 .اجرای موفق آن را با چالش مواجه سازدتواند الکترونیکی در شرکت ملی گاز به شمار آمده که می

انگیزگی کارکنان، یب، سازمان یرانمد حمایتعدمتوجهی و این بعد خود شامل پنج مقوله اصلی بی

 سازمان یاز سو ینکردن آموزش مجاز یتلق یجد، فناوریکمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه 

ران مدی حمایتعدمتوجهی و تحقیق حاضر بیشود. در می سازمان یزشیو انگ یقیضعف نظام تشوو 

 چونهای مطالعاتی شمار آمده که با یافتهمقوالت مستخرج در این بخش به ازجمله

(Vencatachellum and Munusami, 2006; Ali and Magalhaes, 2008; Tavakol and 

Ghazinouri Naeini, 2010; Bagherimajd et al., 2013; Tarus et al., 2015; Al Gamdi and 

Samarji, 2016; Asadian, Gholizadeh Ahmadabad and Maahoudi, 2018 ) خوانی دارد. هم

ترین عوامل پذیرش و موفقیت کنند یکی از مهمادعا می (Ali and Magalhaes, 2008) مثال طوربه

مدیران اسبق و ارشد  ویژهبهمدیران  حمایتعدمآموزش الکترونیکی و موانع اجرای آن، حمایت و 

های مجازی در سازمان است. دومین ی آموزشریکارگبهسازمان نسبت به ایجاد و کاربرد فرهنگ 

 Vencatachellum) هایانگیزگی کارکنان بود که با نتایج پژوهشدر این بخش بی شدهییشناسامقوله 

and Munusami, 2006; Ali and Magalhaes, 2008; G badeyan and Akinyosoye-gbond, 2010; 

Tarus et al., 2015)  .از دیگر مقوالت  سازمان یاز سو ینکردن آموزش مجاز یتلق یجدهمسو است

این  دالیل ازجملهمستقیم در هیچ پژوهشی به آن اشاره نشده است. شاید  صورتبهمستخرج بوده که 

 هایاطالعات و ارتباطات و پیشرفت فناوری محیطی در حوزه روزافزونخوانی را بتوان تغییرات ناهم

رویکردی جامع در امر آموزش سازمانی  عنوانبهشگرف در این حوزه دانست که آموزش الکترونیکی را 

اند. لذا شرکت ملی گاز های سایر پژوهشگران به اهمیت آن اذعان نمودهتبدیل نموده و در یافته

تغییر نگاه سطحی سازمان به سیستم آموزش هایی، در جهت بایست با تمهید و تدارك برنامهمی

ها در برخورداری از ضعف جوامع و سازمانچنین هم .الکترونیکی بوده و برای پیشبرد آن تالش نماید

ر یکی دیگ عنوانبهو سیستم آموزش الکترونیکی  IT فناورینیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی 

بود پژوهش حاضر نیز، به کمهای الکترونیکی بوده است. در یافتهی آموزش ریکارگبهروی از موانع پیش

 راستا با نتایجدر شرکت ملی گاز ایران اشاره شد که هم فناورینیروی انسانی متخصص در زمینه 

 ;Tavakol and Ghazinouri Naeini, 2010; Bagherimajd et al., 2013; Roy, 2015) مطالعاتی چون

Tarus et al., 2015; Jafari far et al., 2016  )(2010) آخرین مقوله مستخرج در این بخش . است

 (Al Gamdi and Samerji, 2016) است که با نتایج پژوهش سازمان یزشیو انگ یقیضعف نظام تشو

  همسو بوده است.

مشخص است، اکثر موانع یاد شده در  افتهیانجامهای طور که در بررسی و تطبیق با پژوهشهمان    

گونه بیان نمود که این موارد از . شاید علت این همسویی را بتوان ایناندذکرشدهمطالعات پیشین 

های رسمی دانشگاهی ی آموزش الکترونیکی در هر محیطی اعم از محیطریکارگبههای اصلی چالش
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و، سقیق حاضر با تحقیقات مشابه قبلی از یك. با این وجود وجه متفاوت تحاستهای سازمانی و محیط

ران ای شرکت ملی گاز ایبومی و با در نظر گرفتن شرایط زمینه صورتبه ادشدهدر این است که موانع ی

نظرات مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی براساس ها شناسایی شدند. از دیگر سو، گردآوری داده

سازی آموزش الکترونیکی روی پیادهتر موانع پیشمتناسبتر و شرکت گاز، موجب شناسایی دقیق

شود که در تحقیقات قبلی به اعمال نظرات این گروه از افراد پرداخته نشده است. در مجموع، می

 ر کدامهی آموزش الکترونیکی، مبین آن است ریکارگبهبررسی مبانی نظری و تجربی مربوط به موانع 

های الکترونیکی را تحت تأثیر های استفاده از آموزشتواند برنامهها میآن ای ازاز این موانع یا مجموعه

اندازی یك نظام آموزش رسد، این نکته است که طراحی و راهقرار دهد. آنچه قطعی به نظر می

امهای است که با برنالکترونیکی در سازمان، مستلزم فراهم آوردن بسترهای مناسب و مدیریتی حرفه

 با توجه بهدر همین راستا، ین راهبردهای مناسب، برای غلبه بر این موانع تالش نماید. ریزی و تدو

رنامهب ویژهبهبه کلیه مسئولین و متولیان آموزش های حاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد، یافته

هرچه  و پیشبرد تیفیو کشود در جهت افزایش کمیت ریزان و طراحان آموزش الکترونیکی توصیه می

 بهتر آموزش الکترونیکی، پیشنهادهای ذیل را به کار بندند:

موانع زیرساختی، رقابت پنهانی را با عامل اقتصادی داشته، شاید این نزدیکی نشان از وجود وابستگی  -

این دو عامل به هم باشد. البته اثبات این رابطه خود نیازمند تحقیقی مجزاست! در هر حال به نظر 

، وضعیت شدهدادههای صورت گر هم در مشاهدات خود و هم در مصاحبهپژوهش باآنکهرسد می

در همین رعایت شود.  کند، اما باز هم نیاز است تا مواردیزیرساختی این سازمان را مناسب ارزیابی می

 و شود، رایزنی و همکاری مناسبی را با مسئولین بخش دولتیراستا، به شرکت ملی گاز توصیه می

راهبردی و نیازسنجی  مخابراتی داشته و با دید و ارتباطی هایزیرساختخصوصی مرتبط با توسعه 

 افزاری واینترنت و امکانات سخت خطوط باند پهنای ای، گسترشماهواره هایشبکه توسعه مناسب به

آموزش الکترونیکی، برنامه زیآمتیموفقاجرای  منظوربهچنین مطلوب است افزاری اقدام نماید. هممنر

ا و ههای آموزشی ساالنه برای سطوح مدیران، متصدیان فنی و کارکنان در زمینه آشنایی با قابلیت

های الزم کسب مهارت منظوربههای آموزشی کاربردی مستمر اطالعات و اجرای برنامه فناوریمزایای 

 ملیاتی گردد. های در حال اجرای شرکت تدوین و عدر استفاده از سیستم

مسئولیت امور را در سازمان بر عهده  فکرخوشدر حوزه موانع مدیریتی، چنانچه مدیری حامی و  -

داشته باشد، مشکالت مربوط به این حوزه به حداقل خواهد رسید. در واقع وجود مدیران و 

داشت که در پذیر در شرکت این مزیت را برای سازمان خواهد کارآمد و انعطاف گیرندگانییمتصم

 عنوانهبانگیزگی کارکنان بی مقابل تغییرات مثبت در سازمان مقاومتی انجام نشود. در این بخش،

ایی هی آموزش الکترونیکی شناخته شده است، لذا استفاده از مشوقریکارگبهیکی از موانع مهم در 

ای و صالحیت حرفه نامهیگواههای مالی، پیشرفت شغلی، اعطای چون فراهم کردن تسهیالت، کمك

ردد. گهای کالمی به کارکنان جهت گرایش به کاربرد آموزش الکترونیکی توصیه میحتی تشویق



112  شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بکارگیری آموزش الکترونیکی... 

 

بسترسازی فرهنگی و ایجاد آمادگی جهت پذیرش تغییرات در سازمان، تبلیغ،  منظوربهچنین هم

در سطح سازمان از  های آموزش الکترونیکیها و ظرفیتدرباره مزایا، ویژگی رسانیترویج و اطالع

های آموزشی، انتشار نشریات تخصصی، برگزاری جلسات های گوناگون چون برگزاری کارگاهراه

اطالعات توصیه  فناوریوظایف متولیان امر  عنوانبهو راهبردهایی است که  هاروش، از توجیهی و ...

ور بر رفتار و ذهنیت کارکنان های مذکشود و مدیریت انفورماتیك سازمان باید با استفاده از روشمی

 شرکت تأثیر بگذارد. 

حقیق، شده توسط این تییشناساکه، در مقایسه مجموعه موانع مدیریتی و زیرساختی دیگر این ةنکت    

رسد که موانع مدیریتی از اهمیت و اولویت بسیار بیشتری برای توجه متولیان آموزش به نظر می

تواند تأثیرات علّی زیادی را در رفع و یا کاستن از مشکالت مدیریتی، می چراکهمجازی برخوردارند، 

کاستن از مشکالت زیرساختی و نیز سایر مشکالت و موانع موجود بر سر راه استفاده درست از ظرفیت 

ها، چون بسیاری از موانع و مشکالت موجود در سایر حوزهآموزش مجازی در کشور ما داشته باشد. هم

ازی نیز از این قاعده مستثنی نیست که بسیاری از مشکالت موجود، ریشه در ناکارآمدی مج شآموز

 گذار و یا مجری در حوزه آموزش مجازی دارد.یاستسهای مدیریتی در مراکز و نارسایی الیه

توان به روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری آن اشاره های تحقیق حاضر میمحدودیت ازجمله    

های کمی و یا کیفی و نیز با استفاده از احتمال وجود دارد که با استفاده از سایر روشکرد. این 

نفعان موضوع این تحقیق، نتایج بعضاً متفاوتی با تحقیق حاضر هایی دیگر از جامعه ذیمشارکت گروه

وصیه نفع، تهای ذیها و گروه، پرداختن به سؤاالت تحقیق با استفاده از سایر روشروازاینگرفته شود. 

 شود.می
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