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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز
ایران است.
روش :جهت شناسایی موانع ،از روش کیفی میتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه با مشارکت مدیران و متصدیان فنی بخش
ستاد شرکت ملی گاز استفاده شد ،که از این جامعه ،تعداد  8نفر ،براساس روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و
از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته نسبت به جمعآوری اطالعات اقدام شد .یافتهها با استفاده از روش کدگذاری
اشتراس و کوربین در دو سطح کدگذاری باز و محوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در مجموع تعداد  8مقوله که
در بردارنده  21مفهوم بود بهعنوان اصلیترین موانع زیرساختی و مدیریتی بهکارگیری آموزش مجازی ،استخراج شدند.
یافتهها :براساس یافتههای پژوهش ،موانع زیرساختی شناساییشده عبارتند از ضعف در ارتباطات شبکهای ،ضعف
پشتیبانی فنی از سوی واحد  ،ITضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری و موانع مدیریتی شامل و بیتوجهی و
عدمحمایت مدیران سازمان ،بیانگیزگی کارکنان ،کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری ،جدی تلقی نکردن
آموزش مجازی از سوی سازمان و ضعف نظام تشویقی و انگیزشی سازمان است.
کلیدواژهها :آموزش الکترونیکی ،موانع زیرساختی ،موانع مدیریتی ،منابع انسانی

 .1دانشیار گروه رهبری و توسعهی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استادیار فناوری اطالعرسانی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
در دنیای امروزی بسیاری از روشهای آموزشی سنتی ناکارآمد و کند هستند و قدرت کافی را برای
انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ندارند؛ بنابراین ،الزم است که از ابزارهایی که فنآوریهای نوین در
اختیار قرار میدهند در این زمینه به نحو احسن استفاده گردد ).(Norozi, Zandi and Madani, 2008
تأثیری که پیشرفت فنآوری بر حوزه آموزش داشته ،در قالب آموزش الکترونیك بروز کرده است.
اصطالح آموزش الکترونیکی ،بهطور گسترده ،از اواسط دهه  1990وارد ادبیات آموزش گردید
( )Lee,Yoon and Lee, 2009و با توجه به ویژگیها آن ،تقاضای زیادی را برای کسبوکارها ایجاد
نموده است ( .)sun, Tsai, Finger, Chen and Yeh, 2008با وجود گستردگی آموزش الکترونیکی و
دستاوردهای حاصل از آن ،هنوز تعریف واحدی از آن در بین متخصصان این حوزه وجود ندارد
( ،)Asghari, Alizadeh, Safari, Bagheri-Asl and Heidarzadeh, 2012لیکن میتوان نظرات
مشترکی درباره ماهیت آموزش الکترونیکی در میان این تعاریف استنباط نمود ( Kheyrandish,
 (Ali Mosa, Mahrin and Ibrrahi, 2016).)2011بیان میکنند :آموزش الکترونیکی فرایند یادگیری
است که با هدف ایجاد یك محیط یادگیری تعاملی مبتنی بر کاربرد رایانه و اینترنت شکل گرفته و از
طریق آن فراگیران در هر مکان و زمانی میتوانند به منابع و اطالعات دسترسی داشته باشند .در
تعریفی دیگر ،آموزش الکترونیکی بهعنوان مجموعهای از آموزشهای ارائه شده بهوسیله تمام رسانه-
های الکترونیکی چون اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت است که با حذف موانع زمانی و مکانی ،افراد
میتوانند مسئولیت یادگیری مادامالعمر خود را بر عهده بگیرند ( Almajali and Al-Lozi, 2016,
 .)Obeidat, Al-Suradi and Tarhini, 2016همچنین آموزش الکترونیکی در محیطهای کاری را
میتوان اینگونه تعریف کرد "سیستمی از ابزارها ،فرایندها و فعالیتهایی در محیطهای کاری که از
طریق آنها کارکنان میتوانند مهارتهای پایه و اولیه خود را با استفاده از این ابزارها بهبود و توسعه
دهند و این تکنولوژیهای سطح باال را در وظایف ،نقش و شغل خود به کار گیرند" ( Cheng, Wang,
.)Moormann, Olaniran and Chen, 2012
سه دلیل عمده جهت بهکارگیری آموزش الکترونیکی ،ارتقاء کیفیت برنامههای آموزشی ،ارتقا
دسترسی به فرصتهای یادگیری ،کاهش هزینههای کلی است ( Yaghubi, Malak Mohamadi,
)Irvanii and Attaran, 2008؛ بنابراین میتوان بیان نمود که آموزش الکترونیکی یك سرمایهگذاری
مفید در یادگیری مستمر کارکنان تلقی میشود .بهگونهای که در سطح فردی به ارزشمندی و تعالی
و در سطح سازمانی به بهبود و توسعه منجر میشود ( .)Hodavand and Kashanchi, 2013لذا
سازمانها بهطور فزاینده از آموزش الکترونیکی بهعنوان روشهای اصلی برای تربیت نیروی انسانی و
ارتقای مهارتهای ایشان استفاده میکنند ( .)Kazemi and Babaei, 2008امروزه اهمیت ،جایگاه و
نقش آموزش الکترونیکی در آموزشهای سازمانی بر کسی پوشیده نیست (.)hodavand, 2011
قابلیتهای آموزش الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تمام دستاندرکاران سیستمهای آموزشی به
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وجود آورده تا هر چه سریعتر بتوانند آموزشهای فراگیر و مبتنی بر آخرین فناوریهای موجود را در
سازمانها و مؤسسات خود آغاز کنند ( .)Liu, Liaw and Pratt, 2009بسیاری از شرکتها و سازمان
هایی که قبالً آموزشهای الکترونیکی را بهعنوان یك مد زودگذر در نظر میگرفتند ،امروزه به دلیل
انعطافپذیری ،تعاملی بودن و سایر مزیتهای اینروش آموزشی بهسرعت در حال ارائه برنامههای
آموزشی خود به این شکل هستند؛ اما آیا واقعاً سازمان و مدیران سازمان و منابع انسانی آنها برای
استفاده از آموزش و یادگیری الکترونیکی آماده میباشند؟ (.)Hosinjani, 2010
واضح است که برای اجرای هر طرح جدید ،ازجمله آموزش الکترونیکی ،زیرساختارهایی در سازمان
موردنیاز است و فراهم نبودن این زیرساختارها چالشی جدی برای اجرای این طرح محسوب میشود.
در ایران تاکنون تالشهایی برای اجرای آموزش الکترونیکی انجام شده است اما هیچ سازمانی تابهحال
بهطور جامع موفق به اجرای آن نبوده است ( Safavi Jahromi, Shafie Nikabadi and Malaki,
 .)2014بهزعم ) ،(Al Hujran, Aloudat, Al-Hennawi and Nabeel Ismail, 2013موفقیت یادگیری
الکترونیکی بهصورت چشمگیری وابسته به شناخت دقیق موانع کلیدی آن بوده و توجه و رسیدگی از
سوی مدیران و طراحان سیستم را میطلبد .چراکه آماده نبودن سازمانها در راهاندازی و بهکارگیری
آموزش الکترونیکی و موانع موجود در این راه ،باعث عدم استفاده از ظرفیتهای آن و بینتیجه ماندن
تالشها خواهد شد .روی آوردن به آموزشهای الکترونیکی بدون تدوین خطمشی اصولی مانند
پاگذاشتن در راهی پرپیچوخم در شبی تاریك است .شکل نوین آموزشهای مجازی و برداشته شدن
مرزها و محدودیت های آموزشی ،ضمن افزودن بر اشتیاق مدیران آموزش برای استفاده ازاینروش
نوین ،بر نگرانیهایی نیز افزوده است .عواملی چون ساختارهای مختلف سامانههای مدیریت یادگیری،
مشکالت مربوط به پهنای باند ،اختالف سلیقه در طراحی دروس الکترونیکی ،روشهای متفاوت آزمون
و ارزیابی ،کاهش ارتباط فیزیکی بین مدرس و فراگیر و نیز توجه به حجم سرمایهگذاری و آمادگی
نیروی انسانی برای پیادهسازی آموزشهای الکترونیکی باعث شده است که ضرورت مطالعه دقیق موانع
بهکارگیری و توسعه سیاستگذاری آموزشهای الکترونیکی احساس شود ( Tari, Shams and Rezaei
.)Zadeh, 2017, Kardan and Fahimi Far, 2002
موانع فراروی آموزش الکترونیکی در این تحقیق بدینگونه تعریف شدهاند :مجموعه عوامل و
عناصری که مانع از بهکارگیری و اجرای موفق آموزش مجازی و تحقق اهداف آن در سازمانها و
مؤسسات مختلف میشوند و شناسایی و غلبه بر آنها به نحوی ناتوانی و نارسایی سازمانها برای تحقق
اهداف آموزش مجازی و اجرای اثربخش آن را کاهش میدهد ( Jafari Far, Khorasani and Rezaei
 .)Zade, 2016براساس این تعریف و بر مبنای یافتههای تحقیقات پیشین با تمرکز بر شناسایی دو
دسته موانع زیرساختی و مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی ،در ادامه
به تعدادی از این موانع بهصورت مختصر اشاره شده است:
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الف) موانع زیرساختی :موفقیت سیستم آموزش الکترونیکی در سازمان به برنامهریزی زیرساختی و
فنی بستگی دارد ( .)Romiszowski, 2004ازاینرو ،محدودیتهای فنی ازجمله موانع عمده برای
موفقیت یادگیری الکترونیکی است که به سختافزار و نرمافزار رایانهای مربوط است ( Bashiruddin,
 .)Basit and Naeem, 2010موانع زیرساختی ،محدودیتهایی هستند که کشورهای جهان سومی در
مرحله آمادگی و تصمیمگیری برای پیادهسازی آموزشهای الکترونیکی با آن مواجه میشوند .این
موانع در حقیقت ناشی از ناکافی بودن زیرساختهای فنی ،فناوریك و مبنایی الزم برای پیادهسازی
آموزشهای الکترونیکی هستند ( Malak Mohamadi, Shirvani, Khaluzade and Malak
 .)Mohamadi, 2015برخی از مهمترین موانع زیرساختی بهکارگیری آموزش الکترونیکی شامل
امکانات و فضای مناسب برای استفاده بهینه از آموزشهای مجازی ،وسیع نبودن پهنای باند (پایین
بودن سرعت اینترنت) ،پایین بودن میزان سواد اطالعاتی ،کمبود دسترسی به منابع دیجیتال و نرم-
افزارهای موردنیاز آموزش مجازی ،ضعف سیستمهای مدیریت یادگیری مجازی و  ...است ( Jafari Far
.)et al, 2016
ب) موانع مدیریتی :شروع کورکورانه یك آموزش بدون توجه به انعطافپذیری ،خالقیت ،اثربخشی،
مقرونبهصرفه بودن و سایر عوامل ،ریسك بسیار باالیی دارد .در بسیاری از سازمانها استفاده از آموزش
الکترونیکی به دلیل فشارهایی است که از طرف مدیران برای استفاده از فناوری اینترنت به واحدها
وارد میشود .در برخی از سازمانها این شیوه آموزشی فقط برای تأمین هزینههای اینترنت سازمان
است ،درحالیکه بهترین دلیل برای استفاده ازاینروش آموزشی ،تربیت ،بازآموزی ،برگزاری دورههای
ضمن خدمت ،سودآوری برای سازمان موردنظر ،ارتقای کیفیت منابع انسانی ،اعتبار و بسیاری موارد
دیگر است ( .)Hosinjani, 2010اکثر مدیران به تواناییها و قابلیتهای این شیوه آموزشی واقفند و
آن را ناجی سازمان خویش میدانند ،لیکن مهمترین چالش پیشروی آنها کنترل و مهار فناوری
اطالعات و ارتباطات در چارچوب اهداف سازمان است ،چراکه بهکارگیری این شیوه بدون تجزیهوتحلیل
فرصتها و تهدیدهای احتمالی ناشی از بهکارگیری آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلی نهتنها
مشکل را حل نخواهد کرد ،بلکه آن را حادتر خواهد نمود (.)Vaezi and Imani, 2009
منظور از موانع مدیریتی عواملی هستند که به مدیریت یك سازمان ،قوانین و مقررات حاکم بر یك
سازمان ،ساختار یك سازمان ،فرهنگ سازمان و کارکنان یك سازمان مربوط میشود .توضیح اینکه
ساختار سازمان و فضای فعالیت در آن ممکن است شامل فرصتها و موانعی برای فراگیری باشند که
بیتوجهی به آن موجب میشود حتی بهترین محیطهای یادگیری الکترونیکی نیز نتوانند تغییری
ایجاد کنند ( .)Kazemi and Babaei, 2008برخی از عمدهترین چالشهای مرتبط با این بخش عدم
ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش آموزش الکترونیکی ،فقدان نیازسنجی ،عدمحمایت مدیران،
مقاومت کارکنان سازمان ،نگرش منفی مدیران و مجریان ،نگاه سطحی سازمان نسبت به آموزش
مجازی ،ناکافی بودن دانش و مهارت مدیران و مسئوالن در فناوری اطالعات ،ضعف فرهنگسازی و ...
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( Haji Khajelu, Yari, and Ghemchi Ghih, 2013, Keengwe, Kidd and

را میتوان نام برد
 .)Blankson, 2009بررسی شواهد ،مستندات و یافتههای پژوهشی ،وجود موانع و مشکالتی در برگزاری
دورههای آموزش الکترونیکی را به تأیید رسانید ( Beaudoin, 2016, Safford and Stinton, 2016,
 .)Musingafi, Mapuranga, Chiwanza and Zebron, 2015براساس بررسیهای بهعملآمده،
پژوهشهای مختلفی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی بر روی موانع بهکارگیری آموزش الکترونیکی
صورت گرفته است .در ادامه به شرح برخی از آنها پرداخته شدAl-Gamdi and Samarji )2016( .
در تحقیق خود موانع آموزش الکترونیکی را شامل :موانع درونی اعم از عدم تسلط کافی بر زبان
انگلیسی ،نبود مشوقهایی برای استفاده از یادگیری الکترونیکی ،فقدان الگو و طرح مشخص ،نگرانی
در مورد کیفیت دروس الکترونیکی ،ترس از تکنولوژی میداند و در بخش موانع بیرونی به مواردی
چون دسترسی ضعیف به اینترنت و شبکه ،عدم آموزشهای صحیح در حوزه آموزش الکترونیکی،
فقدان پشتیبانی فنی ،دسترسی ناکافی به سختافزار و نرمافزار ،نبود سیاستها و خطمشی سازمانی
برای یادگیری الکترونیکی ،عدم پشتیبانی از طراحی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی ،نگرانی درباره
حجم کاری ،نبود زمان کافی برای گسترش دروس الکترونیکی ،نگرانی در مورد نبود امکان دسترسی
به فراگیران و مدرسان ،اشاره میکنند (Roy, 2015) .در تحقیقی با عنوان"چالشهای آموزش مجازی
در سازمانهای کوچك و متوسط :آیا آنها هنوز هم وجود دارند؟" مهمترین موانع آموزش الکترونیکی
در سازمانهای متوسط و کوچك عبارتاند از :فقدان آموزش و پشتیبانی (پشتیبانی فنی ،زیرساخت
های فنی ناکافی) ،فقدان دانش و مهارت کارکنان ،پایین بودن سطح تعامل در آموزش الکترونیکی،
مشکالت مربوط به هزینه (هزینه خرید دورههای مجازی یا توسعه آنها در منزل) و مشکالت فرهنگی
دانست (Tarus, Gichoya and Muumbo, 2015) .نیز در پژوهش خود با عنوان "چالشهای
بهکارگیری آموزش الکترونیکی در کنیا :یك مطالعه موردی در دانشگاههای دولتی کنیا" که به روش
آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است ،به بررسی چالشهایی که مانع از بهکارگیری موفق آموزش
الکترونیکی در کشور کنیا میشود ،پرداخته است.
موانع شناساییشده در این مطالعه شامل :زیرساختهای فناوری اطالعات و آموزش الکترونیکی
ناکافی ،محدودیتهای مالی ،کمبود پهنای باند اینترنتی مقرونبهصرفه مناسب ،فقدان سیاستها و
روشهای اجرایی آموزش الکترونیکی ،فقدان مهارت فنی کارکنان آموزش در توسعه یادگیری
الکترونیکی و محتوای الکترونیکی ،عدم عالقه و تعهد کارکنان آموزش به استفاده از آموزش
الکترونیکی ،مقدار زمان موردنیاز جهت توسعه محتوای آموزش الکترونیکی است .در ادامه بررسیها،
) (Zolghadri and Mallahi, 2013در تحقیق خود موانع آموزش الکترونیکی را از دیدگاه کارکنان و
دانشجویان معرفی کردهاند .موانع استخراج شده از این تحقیق شامل :نبود حمایت مدیریتی،
غیرقابلقبول بودن مدرك اهدایی در این روش ،برای برخی از مدیران و مسئوالن ،مسائل مالی و
مدیریتی برای محافظت از تجهیزات ،نبودن سرمایهگذاری کافی برای یادگیری الکترونیکی ،باال بودن
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( Al-Hujran

هزینه بهروز کردن مطالب و پایین بودن دستمزد مدرسان در این روش است ،همچنین
 )et al.,2013فقدان آگاهی درباره سودمندی کاربرد آموزشهای الکترونیکی ،فقدان درك روشن از
ماهیت و چیستی آموزش الکترونیکی ،مقاومت مدرسان برای پذیرش و کاربرد یادگیری الکترونیکی،
مقاومت فراگیران در مقابل تغییر روشهای سنتی آموزش ،عدم دسترسی مداوم به وب سایتهای
آموزش الکترونیکی ،ضعف سیستمهای رسمی آموزش الکترونیکی در تأمین پلتفرمی عملیات ،نبود
حمایتهای دولت و مؤسسات آموزشی از بهکارگیری آموزش الکترونیکی ،فقدان وجود دستورالعمل
یا وجود دستورالعملهایی که تأثیر معکوسی را بر سودمندی آموزش الکترونیکی دارند ،بهعنوان مهم
ترین موانع آموزش الکترونیکی در تحقیق خود ذکر نمودهاند .موانع عمده در بهکارگیری آموزش
الکترونیکی در پژوهش ) (Owolabi, Oyewole and Oke, 2013عبارتاند از :آماده نبودن زیرساختها،
عدم آموزش و مهارت نیروی انسانی ،عدم تخصیص اعتبارات کافی به این حوزه ،پرهزینگی و همچنین،
بیسوادی یا کمسوادی مدیران و مجریان این دورهها در کاربست وسایل الکترونیکی .عالوه بر این،
) (Vencatachellum and Munusami, 2006در تحقیق خود با عنوان "چالشهای آموزش الکترونیکی
سازمانی در موریس" فقدان فرهنگ یادگیری سازمانی ،نبود حمایت مدیریت سازمان ،فقدان حمایت
مالی سازمان برای فراهم نمودن سختافزار و نرمافزار ،دشواری برای اندازهگیری نتایج (اثربخشی
هزینهها) ،عدم شایستگی و آمادگی مدرسان ،عدم وجود آزادی و استقالل برای کارکنان ،نامعتبر بودن
و عدم دسترسی  ،I Tنبود آموزش و مهارت  ،I Tفقدان آگاهی و اطالع صحیح از آموزش الکترونیکی،
بیانگیزگی کارکنان را از مهمترین موانع آموزش الکترونیکی دانستند.
با نگاهی دقیقتر در بررسی پیشینه پژوهشهای مرتبط با موانع بهکارگیری آموزش الکترونیکی،
میتوان ارزشافزوده تحقیق حاضر نسبت به مطالعات پیشین را چنین استنباط نمود :از یكسو،
تحقیقات پیشین بیشتر به موانع و چالشهای پس از بهکارگیری آموزش مجازی توجه نمودهاند .از
ویژگیهای نوآورانه این تحقیق ،میتوان به تمرکز آن بر روی موانع فراروی بهکارگیری این آموزشها
در شرکت ملی گاز ایران اشاره نمود و آگاهی در این زمینه میتواند اطالعات ارزشمندی را برای
برنامهریزان و مدیران بهمنظور تخصیص منابع کافی و اتخاذ شیوههای مؤثر آموزشی فراهم آورد .از
سوی دیگر ،بیشتر مطالعات پیشین در حیطه چالشها و موانع بهکارگیری آموزش الکترونیکی ،در
محیطهای علمی و دانشگاهی بوده و موانع بهکارگیری آموزشهای الکترونیکی در حیطه آموزشهای
سازمانی کمتر موردتوجه و بررسی قرار گرفته است و حال آنکه با توجه به اقتضائات خاص محیط
سازمانی نسبت به محیطهای دانشگاهی و نیز با توجه به کارکرد ویژهای که آموزشهای الکترونیکی
میتواند در زمینة آموزشهای ضمن خدمت کارکنان سازمانها داشته باشد ،میبایست توجه بیشتری
به آموزش الکترونیکی در فضای کسبوکار (سازمانها و شرکتها) نیز مبذول داشت و بهتبع آن،
فرصتها و موانعی را که برای سازمانها به همراه میآورند ،بررسی نمود؛ چراکه شناسایی این موانع
میتواند به ایجاد محیط توانمند آموزشی بهویژه حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی کمك نماید .لذا
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در این مطالعه سعی شده است تا بدون هرگونه سوگیری ،با استفاده از روش پدیدارشناسی تجارب
زیسته و ادراك مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی شرکت ملی گاز ایران ،بازنمایی گردد تا ضمن
کسب شناخت عمیق در خصوص ماهیت و اهمیت پدید موردمطالعه ،بهصورت متمرکز به شناسایی
موانع زیرساختی و مدیریتی فراروی بهکارگیری آموزش الکترونیکی برای محیط خاص سازمانی (در
این تحقیق :شرکت ملی گاز ایران) پرداخته شود .ازاینرو ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت
ذیل است:
 .1موانع زیرساختی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران کداماند؟
 .2موانع مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران کداماند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با این پیشفرض زیربنایی که اگر پدیدهها در بستر وقوع ،با نگاه کسانی که آن را تجربه
میکنند ،مورد تفحص قرار گیرد؛ بسیاری از زوایای پنهان آنها آشکار میگردد و در نتیجه منجر به
شناخت عمقی گردیده و از طرفی شرایط را برای مطالعات بعدی و عملیاتی کردن مفاهیم انتزاع شده،
آسانتر میکند ،به روش پدیدارشناسی انجام گردید .به باور ) (Van Manen, 2001پدیدارشناسی
رویکردی نظامند برای مطالعه و تفسیر پدیدهها است و فرصتی را فراهم میکند تا پدیده موردنظر با
رویکردی تفسیری ،تحلیل شود تا پژوهشگر در فرایند تفسیر ،دیدگاهها و تجربههای زیسته مشارکت-
کنندگان را درك کند .میدان تحقیق موردمطالعه در این پژوهش ،بخش ستاد شرکت ملی گاز ایران
بود .سعی شده با سوژههایی مصاحبه گردد که تجربه الزم و درك مفهوم پدیده موردپژوهش را داشته
و از موانع و چالشهای موضوع پژوهش ،آگاهی الزم را داشته باشند .انتخاب شرکتکنندگان در
پژوهش به روش مالکی و مبتنی بر چهار مالك الف) برخورداری از سابقه حداقل سه سال ،ب)
عالقهمندی به شرکت در فرایند مصاحبه ،ج) انتخاب از میان کارکنان نسل قدیم و جدید و د) انتخاب
از هر دو گروه زنان و مردان ،بود .مشارکتکنندگان شامل مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی ستاد
شرکت ملی گاز ایران بودند که مشخصات آنها در جدول  1آمده است .مصاحبهها با هماهنگی قبلی
صورت گرفت .پس از مصاحبه پنجم ،اشباع نظری دادهها (به مرحلهای از گردآوری دادههای کیفی
اطالق میشود که پاسخهای دادهشده به سؤالهای تحقیق و یا مصاحبههای انجامشده ،کافی به نظر
میرسند ،زیرا از این به بعد دادهها مشابه و تکراری میشوند) ،حاصل گردید .بر این اساس ،درحالیکه
در مصاحبه پنجم این اشباع حاصل شد ،ولیکن در جهت اعتباربخشی به یافتهها ،مصاحبهها تا
هشتمین نفر ادامه یافت.

  98شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بکارگیری آموزش الکترونیکی...

جدول ( :)1ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان
کد

سابقه خدمت

تحصیالت

سن

جنسیت

کد

سابقه خدمت

تحصیالت

سن

جنسیت

1

 28سال

کارشناسی

49

مرد

5

 27سال

کارشناسی

47

زن

2

12سال

کارشناسی

40

زن

6

 7سال

کارشناسی ارشد

33

مرد

3
4

 11سال
 3سال

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

41
28

مرد
مرد

7
8

 5سال
 29سال

کارشناسی ارشد
کارشناسی

31
50

زن
مرد

بهمنظور جمعآوری دادهها و درك عمیق نسبت به تجارب زیسته مشارکتکنندگان از مصاحبه
نیمهساختاریافته بهره گرفته شد .بهگونهای که مصاحبهشونده با یك پرسش کلی در ارتباط با موضوع
پژوهش مواجه میشود و بدون هیچگونه محدودیتی دیدگاههای خود را بیان مینماید .زمان مصاحبهها
بین  30تا  45دقیقه بود .شایانذکر است که در جریان مصاحبهها و با کسب اجازه از مشارکتکنندهها،
از ضبطصوت برای ثبت و ضبط دادهها استفاده شد .همچنین بهمنظور رعایت اخالق ،پیش از مصاحبه،
مشارکتکنندگان از هدفها و اهمیت پژوهش آگاه شدند و با رضایت در پژوهش شرکت کردند .برای
ضبط صدا و رفتار آنها ،اجازه گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که از دادهها فقط در راستای
اهداف پژوهش بهره گرفته شود و همواره محرمانه باقی خواهد ماند.
تحلیل و تفسیر یافتهها با استفاده از روش کدگذاری اشتراس و کوربین صورت گرفت .در اینروش،
در مرحله اول تحلیل دادهها با استفاده از کدگذاری باز انجام میشود .کدگذاری باز از طریق بررسی
عمیق نوشتهها ،مصاحبهها و یا اسناد انجام میگیرد .پس از شناسایی نکات کلیدی مندرج در دادهها،
به آنها کدهایی اختصاص داده میشود که از این طریق نامگذاری میشوند .سپس کدهای مرتبط با
یکدیگر ترکیب و تحت عنوان مفاهیم ،گروهبندی و نامگذاری میشوند .مرحله بعد تحلیل دادهها،
مرحله کدگذاری محوری است .به این صورت که بعد از شناسایی مؤلفههای مفهومی و از طریق مقایسه
مفاهیم با یکدیگر ،محورهای مشترك دیگری یافت میشود که به آنها مقوله اطالق میشود .از نظر
اشتراس و کوربی ن ،در شرایطی که هدف اصلی مطالعه ،یك تحلیل مفهومی باشد ،با بهکارگیری
مجموعه قواعد دو مرحله توصیفشده فوق ،هدف مطالعه برآورده شده و فرایند تحلیل دادهها نیز
خاتمه مییابد ( .)Noori and Mehrmohammadi, 2012ازاینرو ،برای شناسایی موانع زیرساختی و
مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی ،پس از انجام مصاحبهها ،چهار مرحله به شرح زیر طی شد:
پیادهسازی کامل متن مصاحبهها از روی فایل صوتی ،استخراج شواهد گفتاری از متن مصاحبهها،
مفهومسازی از شواهد گفتاری و نهایتاً گروهبندی مفاهیم و استخراج مقولهها .در مجموع در بخش موانع
زیرساختی ،تعداد  3مقوله و  10مفهوم و در بخش موانع مدیریتی ،تعداد  6مقوله و 14مفهوم استخراج
شد .در نهایت جهت اطمینان از معتبر بودن یافتههای حاصل از تحلیل کیفی ،براساس معیارهای
ارائهشده توسط ) ،(Creswell and Miller, 2000از روش بازبینی اعضا( 1سه نفر از مصاحبهشوندگان)
1. Member Checking
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و بررسی همکار( 1دو نفر از اساتید و دو نفر از دانشجویان دکتری خبره در کدگذاری اسناد و مصاحبه)
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
جهت پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش ،در گام نخست ،شواهد گفتاری مرتبط با هر حوزه از موانع
استخراج شدند .شواهد گفتاری همان رخدادها ،وقایع و پدیده موجود در کالم مصاحبهشوندگان
هستند که ارتباط معنیداری با سؤال تحقیق دارد .در جدول  2بخشی از شواهد گفتاری شناسایی
شده در دو حوزه موانع زیرساختی و مدیریتی بهعنوان نمونه آورده شده است .شایانذکر است که در
این جدول شیوه ردیفبندی به این صورت بوده است که بهعنوانمثال کد  19-10-2نمایانگر مفهوم
استخراج شده از مصاحبه دوم ( ،)2از صفحه ده ( )10در خط نوزدهم ( )19هست.
جدول ( :)2نمونها ی از شواهد گفتاری مرتبط با موانع زیرساختی و مدیریتی مستخرج از مصاحبه
کد
3-24-9
3-33-8
-35-12
4

1-1-20

1-6-8

نمونهای از شواهد گفتاری موانع زیرساختی
اینترنت در سطح شرکت ملی گاز ایران فراگیر نیست ،یه مدتی که اصالً اینترنت نداشتیم تو سطح شرکت و یکی دیگه از معضالت
سرعت اینترنت هست .شما ممکنه جایی وصل میشی که سرعت اینترنت پایین هست ،بعد چون ما کورس هامون اکثراً بحث فیلم
هم توش هست و این فیلمها دیر لود شه ،این مخاطب رو خسته می کنه.
تو بحثهای فنی هم حتماً همکاران گفتند مشکل در حقیقت در حوزهی هم پهنای باند ،شبکه و اینترنت محدودیتهای شدید
داریم و ناچار شدیم یك سرور جدا برای این موضوع اصالً بگیریم .اینترنت هم در شرکت محدوده ،همهی کارکنان به اینترنت
دسترسی ندارند.
نمونهای از شواهد گفتاری موانع مدیریتی
وقتی ما میایم به گروه رسمی این سرویسدهی رو می دیم با یك مانعی مواجه میشیم که اون مانع ،در واقع اینه که آنها نظامهای
تشویقی خاصشان ،نظام انگیزشی -تشویقی خاصشون رو باید پیادهسازی کنیم که در سازمان مشکل داره .نمی تونیم واقعاً چیزی
تحت عنوان پاداش آموزش بدیم ،حداقل محدوده و این مسائل باعث میشه که آنها این انگیزهی الزم رو برای اینکه بیان توی این
کار شرکت کنند رو نداشته باشند.
ببینید من یك چیزی رو به شما بگم ،متأسفانه توی سازمانهای دولتی تنها ده درصد نفرات هستند که اصالً آموزش میبینند برای
نفس آموزش ،هشتاد تا نود درصد کارکنان ،دنبال یك انگیزه بیرونین .مثالً پاداش ،تشویقی ،حتی تشویق کالمی رئیسشون یا
مدیرشون

در گام دوم ،به مفهومسازی هر یك از شواهد گفتاری یافت شده اقدام شده است .منظور از مفهوم
سازی این است که یك یا چند مورد از شواهد گفتاری استخراجشده در مرحله قبلی را انتخاب کرده و
تعدادی مقوله فرعی که دارای ارتباط مفهومی با آن شواهد هستند را ارائه میدهیم .نمونهای از مفهوم-
سازی اولیه در قالب جدول  3آورده شده است.

1. Peer debriefing
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جدول ( :)۳نمونهای از مفهومسازی براساس شواهد گفتاری استخراجشده
نمونهای از مفهومسازی موانع زیرساختی
کد

3-24-9
3-33-8

4-35-12

شواهد /واقعه
اینترنت در سطح شرکت ملی گاز ایران فراگیر نیست ،یه
مدتی که اصالً اینترنت نداشتیم تو سطح شرکت و یکی
دیگه از معضالت سرعت اینترنت هست .شما ممکنه
جایی وصل میشی که سرعت اینترنت پایین هست ،بعد
چون ما کورس هامون اکثراً بحث فیلم هم توش هست و
این فیلمها دیر لود شه ،این مخاطب رو خسته می کنه.
تو بحثهای فنی مشکل در حقیقت در حوزهی هم
پهنای باند ،شبکه و اینترنت محدودیتهای شدید داریم
و ناچار شدیم یك سرور جدا برای این موضوع اصالً
بگیریم اینترنت هم در شرکت محدوده ،همة کارکنان به
اینترنت دسترسی ندارند.

شناسایی مفاهیم اولیه
فراگیر نبودن دسترسی کاربران به اینترنت
سرعت پایین اینترنت در سازمان
تأخیر در بارگذاری فایلها و خستگی ناشی از آن

عدم دسترسی همه کاربران به اینترنت

ضعیف بودن پهنای باند

نمونهای از مفهومسازی موانع مدیریتی

1-1-20

1-6-8

وقتی ما میایم به گروه رسمی این سرویسدهی رو می دیم
با یك مانعی مواجه میشیم که اون مانع ،در واقع اینه که
آنها نظامهای تشویقی خاصشان ،نظام انگیزشی -تشویقی
خاصشون رو باید پیادهسازی کنیم که در سازمان مشکل
داره .نمی تونیم واقعاً چیزی تحت عنوان پاداش آموزش
بدیم ،حداقل محدوده و این مسائل باعث میشه که آنها
این انگیزهی الزم رو برای اینکه بیان توی این کار شرکت
کنند رو نداشته باشند.
ببینید من یك چیزی رو به شما بگم ،متأسفانه توی
سازمانهای دولتی ده درصد نفرات هستند که اصالً
آموزش میبینند برای نفس آموزش ،هشتاد تا نود درصد
کارکنان ،دنبال یك انگیزه بیرونی هستند .مثل مثالً
پاداش ،تشویقی ،حتی تشویق کالمی رئیسشون یا
مدیرشون و اینها.

ضعف سازمان در ارائه نظام تشویقی و انگیزشی
مناسب به کارکنان

انگیزة پایین در کارکنان جهت حضور در آموزش
مجازی
کمبود انگیزههای درونی و تکیه کارکنان به
انگیزشهای بیرونی

تمایل اندك کارکنان به یادگیری

در گام بعد ،به گروهبندی مفاهیم شناساییشده براساس میزان قرابت مفهومی آنها با یکدیگر
پرداخته شده است .روند طبقهبندی مفاهیمی که به نظر میرسد دارای معانی یکسانی میباشند و به
پدیدههای مشابه ربط پیدا میکنند ،مقوله پردازی نامیده میشود .نمونهای از این مقولهپردازی در بخش
موانع زیرساختی و مدیریتی در قالب جدول  4آورده شده است.
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جدول ( :)4نمونهای از مقوله سازی مفاهیم استخراجشده
نمونهای از مقولهسازی موانع زیرساختی
کد
1-3-92،-10-9
3-24-9
7-63-16و 8-72-15
 2-10-19و 3-24-9
 2-10-9و 3-24-9
 7-63-16و 6-53-7
35-4-12
6-53-7و 5-45-1
4-35-12

مفهومسازی اولیه از رخدادها

مقوله سازی

سرعت پایین اینترنت
تأخیر در بارگذاری فایل با و خستگی ناشی از آن
ضعف در ارتباطات شبکهای
عدم دسترسی همه کاربران به اینترنت
ضعیف بودن پهنای باند اینترنت
نمونهای از مقولهسازی موانع مدیریتی

1-1-20
2-13-8
1-6-8و 8-78-8
3-33-10
1 -1-20و 4-36-25
 6-55-8و 8-77-10

انگیزة پایین در کارکنان جهت حضور در آموزش
مجازی
کمبود رقابت در میان کارکنان جهت شرکت در
آموزش مجازی
کمبود انگیزههای درونی و تکیه کارکنان به
انگیزشهای بیرونی
انگیزه ناکافی در کارکنان رسمی شرکت
ضعف سازمان در ارائه نظام تشویقی و انگیزشی
مناسب به کارکنان

بیانگیزگی کارکنان

ضعف نظام تشویقی و انگیزشی
سازمان

در نهایت جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،پس از کشف و تعیین ابعاد مقوالت با توجه به
مصاحبههای انجامشده ،تعداد  8مقوله در دو حوزه موانع زیرساختی و مدیریتی شناسایی و نهایی شده
است .الزم به ذکر است مقولههای حاصل از کدگذاری مصاحبه در واقع همان موانع موردنظر است.
بعد از شناسایی مقولهها از طریق تحلیل مصاحبههای انجامشده ،جهت روشنسازی هر یك از مقوالت
شناختهشده  ،به تعریف و تعیین ابعاد آن با عنایت به تجربیات و بیانات مصاحبهشوندگان ،پرداخته
شده است .عناوین و تعریف این موانع به تفکیك در ذیل آورده شده است.
سؤال اول :در پاسخ به سؤال اول مبنی بر اینکه موانع زیرساختی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در
شرکت ملی گاز کداماند ،با عنایت به یافتههای حاصل از مصاحبه نیمهساختمند با متصدیان و مدیران
فنی شرکت ملی گاز ایران ،موانع زیرساختی را در سه بخش ضعف ارتباطات شبکهای ،ضعف پشتیبانی
فنی از سوی واحد  ،ITضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری میتوان در نظر گرفت.
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 -1ضعف ارتباطات شبکهای
مسائل مربوط به پهنای باند و سرعت اینترنت در زمینهی اجرای آموزش الکترونیکی بسیار مهم و
اساسی است .پایین بودن سرعت اینترنت (محدودیت پهنای باند) و مرورگرها موجب کاهش سرعت
کاربران برای انجام فعالیتهای آموزشی میشود و بهرهوری عملکرد آنها را کاهش میدهد ،چراکه
این آموزشها بر بستر شبکه اینترنتی صورت میگیرد و هر گونه اختالل و ضعف میتواند اجرای موفق
آموزش الکترونیکی را تحتالشعاع خود قرار دهد (Bagheri Majd, Shahi and ،Andersson, 2008
.)Al- Ghamdi and Samerji, 2016 ،Jafari Far et al, 2016 ،Roy, 2015 ،Mehr Alizadeh, 2013
تمامی مصاحبهشوندگان به ضعف در ارتباطات شبکهای اذعان نموده و آن را مانعی جدی برای شرکت
ملی گاز در جهت بهکارگیری آموزش الکترونیکی میدانند .مصاحبهشونده کد  2اینچنین بیان کرد:

" اول اینکه ما اصالً خیلی جا هامون اینترنت نداریم .اینترنتی که به اون صورت سرعت باال باشه،
نداریم و اگر هم داریم در دسترس همه نیست  ،...اولین چالش سرعتمون بود ،سرعت پایین اینترنت
بود .االن شما هر دورهایم ،ما به هر نحوی که سعیمون رو کردیم ،بهترین محتوا ،بهترین استاد ،بهترین
دوره رو هماهنگ بکنیم ،بهترین فیلمبرداری ولی مجبور شدیم به خاطر محدودیتهایی که داشتیم،
حجم رو بیاریم پایین .از اون ور حجم رو میاریم پایین ،کیفیت دورهها ناخوانا میشه  ...یك چالش
دیگمون این بود که اصالً تو اینترنت که ما میرفتیم به اندازهی هر بیست ثانیه ،یه  3ثانیه تأخیر
داشت .قطع میشه کالً ،همین االن هم همینطور هست .هر سری قطع شدن کلی مخاطب ما رو از
بین می بره .ما خودمون هم خب باألخره بهعنوان یه متصدی این امر ،بعضی وقتا دیگه خودمون خسته
میشیم".
با عنایت به بیانات مصاحبه شوندگان ،نرخ دسترسی به اینترنت در ایران بسیار پایین است و حتی
با فرض اینکه مشکل محدودیت پهنای باند مرتفع شود ،مسئله مهمتر که میتواند آثار مخربتری در
روند پیاده سازی و اجرای آموزش الکترونیکی در سازمان داشته باشد ،سرعت پایین اینترنت است و
حتی علیرغم توسعه روزافزون در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات ،ما هنوز شاهد این دست از
معضالت در سازمانهای مجری آموزش الکترونیکی هستیم.
 -2ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحد IT

پشتیبانی فنی به این معنی است که با کاربران ،هنگامیکه با مسائل فنی چون اشکال در آپلود و
دانلود فایلها و یا اختالل در اتصال به شبکه مواجه شدند ،همکاریهای الزم صورت گیرد که متأسفانه
در بخش واحد  ITچنین همکاری با متصدیان اجرای آموزش الکترونیکی صورت نگرفته است .بهروز
نبودن واحد  ITو نبود سیاستهای رو به توسعه در آن ،موجب محافظهکار شدن این واحد سازمانی
در شرکت ملی گاز شده و عدم همکاری و حمایت آنها در مسائل فنی به همراه داشته است .در
خصوص مانع مذکور به گفته مصاحبهشونده کد :3
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"یك مشکل اساسی این بود که واحد  ITما اصالً واحد بهروزی نبود توی شرکت و خودشو آورده توی
قالبها و چارچوبهایی ،حاال هم بهتبع سیاستهای رو به توسعهای که نبوده تو واحد و هم به سبب

ال گفتند
ال ک ً
یك حملهی سایبری به شرکت وزرات نفت شد و از اون موقع به بعد حدود  5 ،4ساله اص ً
که ارتباط اینترنت و اینترانت شرکت از هم جدا .این خودش اومده تأثیر گذاشته واحد  ITرو خیلی
محافظهکار کرده و توی همون چارچوبهایی که بودند خودشون رو نگه داشتند و اصالً هم توسعه
ندادند .ما برای اینکه بتونیم این آموزش مجازی رو پیاده کنیم احتیاج خب به زبان برنامهنویسی جدید
و خاصی بود و به حمایتهای فنیشون احتیاج داشتیم .با واحد  ITمون در میون گذاشتیم و میگفتند
که ما نمی تونیم ساپورت کنیم .اگر میخواید کار کنید با مسئولیت خودتون نفری رو پیدا کنید از
بیرون بیا براتون انجام بده".
البته برخی دیگر از مصاحبهشوندگان این مورد را بهعنوان مانع آموزش الکترونیکی اشاره نکرده،
بهعنوانمثال مصاحبهشونده کد  6در سؤالی که توسط محقق پرسیده شد که آیا واحد  ITشرکت
همکاری الزم را با شما داشته است؟ چنین پاسخ گفت:

"اآلن چون ما رو بستر اینترنت گذاشتیم اصالً به  ITشرکت ملی گاز خیلی کاری نداریم .آره.
خوشبختانه هم  ITما و هم مدیران عالی منابع انسانی ما از این سامانه آموزش مجازی استقبال کردند".
اما مصاحبهشونده کد  5بهصراحت و با تأکید این مانع را بهعنوان یکی از موانع اصلی در راه توسعه و
بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز مطرح نموده و معتقد است:

"بیشترین مانع که در این زمینه وجود داره به نظر من عدم همکاری واحد  ITهست .یکی از
مهمترین مسائل اینه که  ITیه مقداری فعالیت نمیکنه تو این زمینه .درگیر شدن با واحد  ITدر واقع
اون جور که من دیدم ،چون باهاشون درگیر بودم ،درك درستی از آموزش ندارند" .
گفتهها مؤید آن است که فقدان حمایتهای فنی یکی از مهمترین موانع پذیرش آموزش
الکترونیکی است .بدون حمایت و پشتیبانی فنی کافی در داخل و خارج از کالس ،نمیتوان از مدرسین
و کاربران انتظار داشت که بر موانع بهکارگیری آموزش الکترونیکی غلبه کنند ،ازاینرو کمبود پشتیبانی
فنی از سوی مؤسسات را میتوان ازجمله موانع مؤثر در حوزه چالشهای زیرساختی قلمداد نمود.
 -۳ضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری

ازجمله مشکالت عمده در اجرای آموزشهای الکترونیکی ،عدم وجود حداقل امکانات سختافزاری و
نرمافزاری مناسب است ( .)Hodavand, 2011نیمی از شرکتکنندگان در مصاحبه این عامل را مانعی
برای شرکت در جهت بهکارگیری آموزش الکترونیکی دانستهاند .اصلیترین محدودیت سختافزاری
سیستم یادگیری الکترونیکی ،ضرورت وجود منابعی چون سرور ،مودم ،میکروفون ،دستگاههای بی
سیم ،چاپگر ،اسکنر ،کامپیوتر ،دستگاههای شبکه ،دوربینهای ذخیرهسازی دستگاهها و تجهیزات دیگر
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است ( )Bashiruddin et al, 2010که متأسفانه هنوز در شرکت بهگونهای مطلوب تعبیه نشده است.
مصاحبهشونده کد  5دراینباره چنین توضیح داد:

"نبودن کامپیوتر و سختافزارهای مناسب در تمام شرکتها که مختص آموزش باشه یکی دیگه از
مشکالتمون هست .به لحاظ سختافزاری ،کامپوترها اکثراً یه شخصی پاش نشسته و داره کار میکنه
و صرف ًا برای آموزش نیست .خب البته صحبتهایی شده که برای هر شرکتی یه اتاق بهعنوان learning
 roomتاسیس بشه اما هنوز چنین اتفاقی نیوفتاده".
مجموعاً با استناد به بیانات مصاحبهشوندگان ،زیرساختهای سختافزاری عاملی مهم برای تضمین
موفقیت آموزش الکترونیکی محسوب میشود و بدون این تجهیزات و دسترسی آسان به آنها ،پیاده
سازی و اجرای آموزش الکترونیکی امری دشوار است.
سؤال دوم :در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه موانع مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در
شرکت ملی گاز کداماند ،با عنایت به یافتههای حاصل از مصاحبه نیمهساختمند با متصدیان و مدیران
فنی شرکت ملی گاز ایران ،موانع مدیریتی را در پنج بخش بیتوجهی و عدمحمایت مدیران سازمان،
بیانگیزگی کارکنان ،جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان ،ضعف نظام تشویقی و
انگیزشی سازمان ،کمبود نیروی انسانی متخصص میتوان در نظر گرفت.
 -4بیتوجهی و عدمحمایت مدیران سازمان

منظور از حمایت مدیریت ،میزان اعتقاد مدیران مبنی بر وجود منابع انسانی و فنی الزم برای پشتیبانی
از سیستم  leaning E-است ( ،)Lee, Hsieh and Ma, 2010در واقع حمایت مدیران از آموزش ،محیط
مطلوبی را در سازمان ایجاد میکند و رابطه ای مبتنی بر اعتماد را بین کارفرما و کارکنان به وجود
میآورد ( ،)Khalid, Ashraf, Yousaf and Rehman, 2011درصورتیکه مدیران ارشد در خصوص
موضوع از بینش و نگرش الزم برخوردار نباشند ،خود مانعی جدی برای این امر است و تغییر نگرش
مدیران سخت و مشکل خواهد بود ،چراکه تعیین راهبردهای کلیدی برای اینروش ،حمایت از فراگیران
و مربیان ،ایجاد بستر مناسب فناوری اطالعات و اختصاص زمان مناسب در ضمن کار برای کارکنان از
الزامات اساسی اینروش بشمار می آید ،که همه موارد فوق حمایت مدیران ارشد را طلب میکند
( .)Najafi and Mardani Valendani, 2007در این ارتباط نظر مصاحبهشونده کد  1قابلتأمل است:

"مدیرها در کل سازمانهای ایرانی ،اصالً به آموزش توجهی ندارند .آموزش رو یك کار ثانویه میدانند،
در نتیجه این نگاه باعث میشه که در کل ،با آزاد کردن وقت افراد برای آموزش مجازی زیاد موافق
نیستند .مدیریت به این باور نرسیده که آموزش اینقد مهم هست که حمایتها صورت بگیره و راهکار
اونم اینه که ،باورهای مدیریتی عوض بشه و آموزش رو حیات بدونن .مدیر رو باید درگیر آموزش کرد.
ببینید مدیران در ظاهر حمایت میکنند ولی در عمل خب خیلی پر رنگ نیست این حمایتها" .
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البته مصاحبهشونده کد  2نظری متفاوت ارائه نمود و به این اعتقاد داشت که مدیران سازمان
حمایت الزم را داشتهاند و چنین گفت:

"وقتی ما سامانه رو برای مدیرانمون سعی کردیم  presentکنیم ،مدیران تأثیرگذار و تصمیم گیر.
هر جا هم  presentکردیم همه تشویق کردند ،موافق بودند با اینکه فرصت مدیران کمتره ،کمتر از ما
فرصت می کنند برن یك دوره رو از اول تا آخر ببینند ولی با این وجود خیلی استقبال کردند؛ یعنی
در واقع با حمایتهای اونها انجامشده .اگر این حمایتها نبوده تا حاال نمیشد .کلی ما هزینه کردیم
برای این آموزشهای الکترونیکی".
با عنایت به نظرات موافق و مخالف ،به هر ترتیب حمایت مدیران از بهکارگیری تکنولوژی در
آموزش ،پیام مثبتی را در خصوص اهمیت آن به کارکنان ارسال میکند و ازجمله عوامل مؤثر در
موفقیت اجرای آموزش الکترونیکی در سازمان محسوب میشود.
 -5بیانگیزگی کارکنان
انگیزه برای انجام هر کاری ضروری است و هیچیك از فعالیتهای ارادی انسان بدون داشتن انگیزه
رخ نمیدهد .ازجمله این فعالیتها یادگیری است .در واقع انگیزه محرك انسان برای انجام فعالیتی
در راستای حصول موفقیت است و نبود آن بهتبع با خود مشکالتی را به بار خواهد آورد .در مسیر اجرا
و بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ،بیانگیزگی کارکنان یکی از موانع بااهمیت
تشخیص داده شده است .کارکنان تا انگیزهی الزم برای حضور و فراگیری آموزشهای الکترونیکی را
نداشته باشد ،این نظام از کارایی الزم برخوردار نخواهد بود .در این خصوص ،مصاحبهشونده کد 3
معتقد است:

"االن کارمندای رسمی شرکت گاز بهشدت بیانگیزهاند .چرا؟ چون رسمیاند .چون چه یاد بگیره
اینرو چه یاد نگیره ،داره میاد شرکت ،میره ،پول نفت هم هست دیگه ،حقوق میدن ،پس هیچ انگیزهای
نیست که شما بخواین خودتو ارتقا بدی".
در تأیید بیانات مصاحبهشونده فوق ،مصاحبهشونده کد  8نیز چنین گفت:

"در واقع اون انگیزههای درونی در میان کارکنان رسمی ما کمتره ،.ما میخواهیم روندی رو پیش
بگیریم که دو سال دیگه ،سه سال دیگه شرکت ملی گاز و یا کارکنان اون خودشون برای اینکه
یادبگیرند تالش بکنند نه اینکه ما تالش بکنیم که اونها بیان .اینرو میخواهیم عوض کنیم .االن ما
داریم تالش میکنیم".
 -6جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان

از آنجا که آموزش الکترونیکی بهصورت خودکار نمیتواند تضمینکننده یادگیری باشد ،نیازمند
رویکردی جامع برای ادغام با نظام آموزشی است .برخی سازمانها آموزش الکترونیکی را صرفاً آپلود
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مواد آموزشی تلقی میکنند که با استفاده از روشهای کالسیك طراحی شدهاند ( Calvo and Rungo,

 )2010و آنطور که شایسته است به تمهید و تدارك برنامههای ویژه جهت پیشبرد و ارتقا آن در
سطح سازمان توجهی نداشتهاند .در ارتباط با این عامل مصاحبهشونده کد  1چنین بیان نمود:

"سازمان اصالً هنوز آموزش مجازی رو به رسمیت نشناخته ،متوجهاید؟ یعنی شاید رسمیت ظاهری
ال
داره ولی باطناً مثالً واقعاً بیاد براش یك سازمانی درست کنه ،مثالً اداره آموزش مجازی ،بعد واقعاً مث ً
براش پرسنل بگیره ،و درگیر بشن ،اینارو هنوز ندیده .یا یك همچین چیزی رو من ندیدم".
در تأیید بیانات مصاحبهشونده فوق ،مصاحبهشونده کد  5چنین گفت:

"به نظر من هنوز آموزش الکترونیکی تو سازمان جا نیفتاده ،یعنی ترغیب نمیشن کارکنان چون
جنس آنچنانی تحویل نمیگیرند ،صرفاً شاید  CDباشه ،چندان بهش اعتقادی ندارند و جدیش
نمیگیرند".
به استناد آنچه گفته شد ،سازمان مذکور هنوز نتوانسته یك ساختار اداری و اجرایی مناسبی از
جهت تعبیه پرسنل و امکانات ،تهیه چارچوبهای قانونی و  ...برای حمایت از آموزش مجازی در نظر
بگیرد .لذا وجود نگاه سطحی از جانب سازمان به این امر ،یادگیری ،انگیزه و رضایت کاربران را تحت
تأثیر قرار میدهد و اتخاذ آموزش الکترونیکی را با مشکل مواجه میکند.
 -7ضعف نظام انگیزشی و تشویقی در سازمان

پاداشدهی به افراد بهمنظور ایجاد انگیزه موجب تمایل و رضایت افراد به این نظام آموزشی جدید
میشود .سازمان میبایست با استفاده از مشوقها و پاداشهای متنوع و مختلف افراد را عالقهمند و
مشتاق به فراگیری آموزشهای الکترونیکی نماید که هنوز نتوانسته سیستم تشویقی و انگیزشی برای
ارائه پاداش آموزش به کارکنان را تعریف کند (برای افرادی که از امکانات شخصی خود در ساعات
خارج از وقت اداری استفاده کردند .نیاز هست مقرراتی را در حوزه مباحث انگیزشی تعریف کرد) و در
این زمینه دارای محدودیتهایی است .در این خصوص ،مصاحبهشونده کد  1چنین گفت:

"وقتی ما میایم به گروه رسمی این سرویسدهی رو می دیم با یك مانعی مواجه میشیم که اون
مانع ،در واقع اینه که آنها نظامهای تشویقی خاصشان ،نظام انگیزشی -تشویقی خاصشون رو باید
پیادهسازی کنیم که در سازمان مشکل داره .نمی تونیم واقع ًا چیزی تحت عنوان پاداش آموزش بدیم،
حداقل محدوده".
همسو با نظر مصاحبهشونده کد  1در خصوص نبود یك نظام انگیزشی و تشویقی جامع در شرکت
ملی گاز ایران ،مصاحبهشونده کد  8نیز چنین نظری دارد:

"سازمان هیچ انگیزشی االن نمیتونه بده مگر اینکه ما بیایم یه سری مشوقهای مالی براشون
تعریف کنیم ،یعنی سازمان ما دیگه ساختارش اجازهی ارتقا رو نمیده .این مشوقها حداقل می تونست
یه مقدار بعضیهاشون رو یه شیفتی بده ،بعضی هاشون هم نه .ما االن به اون شکل نظام انگیزشی رو
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ندیدم .چون روی مباحث انگیزشی باید دقت بیشتری کرد ،ما در مرحله کامل نیستیم هنوز ،این
سامانه هنوز به اون مرحلهای که بتونه کل بدنهی سازمان رو پوشش بده نیست".
 -8کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری

نیروی انسانی ماهر از عوامل اصلی آمادگی الکترونیکی است بهگونهایکه کاربرد  ICTبدون آن ممکن
نخواهد بود ( .)Vaezi and Imani, 2009بسیاری معتقدند که نیروی انسانی نخستین زیرساخت در
زمینه الزامات محسوب میشود .مدیران ،مدرسان ،طراحان محتوا و کاربران میبایست از مفاهیم،
اصول و آداب یادگیری الکترونیکی آگاه باشند و در راستای آن قدم بردارند .لذا ضعف جوامع و سازمان
در برخورداری از نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی فناوری  ITو سیستم آموزش الکترونیکی
نیز یکی دیگر از موانع پیشروی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در سازمان است ( Jafari Far et al.,
 .)2016, Bagheri Majd et al., 2013در این ارتباط نظر مصاحبهشونده کد  4قابلتأمل است:

" ما در زیرساخت انسانی موضوع هم مشکل داریم و به نظر من فشار میاد روی افرادی که دارند
کارهای دیگه هم میکنند و در کار موازیشون باید این کارو انجام بدند .به نظر من میبایست برای
این حوزه افراد مشخص رو که دارای توانایی و دانش الزم برای این حوزه هستند رو اول به کار بگماریم
ال
و بعد وارد پرسه اجرا بشیم چون ما اگر زیرساخت انسانی و فنی موضوع رو اول آماده نکنیم کار عم ً
باکیفیت خوبی انجام نمیشه".
آگاهی ،دانش و تجربه کارکنان نسبت به چگونگی کارکردن با فناوریهای آموزشی ،تأثیر
قابلتوجهی بر گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی دارد .طبق بررسیهای صورت گرفته،
شرکت ملی گاز به لحاظ تعداد نفرات متصدی فنی در بخش آموزش مجازی دارای کمبودهایی است
و اساساً ساختار آموزش الکترونیك به لحاظ نیروی انسانی متخصص در حوزه  ICTو آموزش
الکترونیکی وجود ندارد .مطلوب است قبل از ارائه و برگزاری دورههای آموزش الکترونیکی مهارتهای
کامپیوتری کارکنان ارزیابی شود .بهمنظور اجرای موفقیتآمیز آموزش الکترونیکی ،کارکنان نیاز دارند
بدانند و بتوانند چگونه در سیستم آموزش الکترونیکی فعالیت کنند .لذا از طریق ارزیابی ،میزان دانش
و توانایی کارکنان مشخصشده و براساس آن سازمان باید فرصتهایی را برای آموزش باکیفیت در
زمینه دانش و مهارت مربوط به فناوری (مثل :کار با کامپیوتر و اینترنت) را برای کارکنان فراهم کند.
شکل  1مدل مفهومی پژوهش و برونداد نهایی تحلیل دادههای حاصل از بخش کیفی پژوهش
(مصاحبههای نیمهساختاریافته) را نشان میدهد.
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شکل ( :)1موانع زیرساختی و مدیریتی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران

همانگونه که در شکل  1مالحظه میشود ،موانع زیرساختی عبارتاند از :ضعف در ارتباطات
شبکهای ،ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحد  ،ITضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری و موانع
مدیریتی شامل بیتوجهی و عدمحمایت مدیران سازمان ،بیانگیزگی کارکنان ،کمبود نیروی انسانی
متخصص در زمینه فناوری ،جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان و ضعف نظام تشویقی
و انگیزشی سازمان است.
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق در پی فراهم آوردن شناخت الزم در مورد موانع پیادهسازی و بهکارگیری آموزش
الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران بوده است .در واقع میتوان گفت که اهمیت این بررسی از آن
جهت است که گرچه نتایج اکثر پژوهشهای انجامشده در راستای تأیید اهمیت و تأثیر بهکارگیری
آموزش الکترونیکی در امر آموزش سازمانی بودهاند ،ولی باید خاطرنشان کرد که ورود و بهکارگیری
آموزش الکترونیکی در امر آموزش یك فرایند است نه یك حادثه طبیعی ،لذا وجود موانعی در پذیرش
این فرایند محتمل است .در همین راستا ،نتایج تحلیل مصاحبهها ،به شناسایی دو دسته موانع
زیرساختی و مدیریتی منجر شد ) (Ali and Magalhaes, 2008نیز ،در پژوهش خود موانع بهکارگیری
آموزش الکترونیکی را در دو دسته معرفی کردهاند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .موانع فنی
و موانع سازمانی .آنها موانع سازمانی را شامل کمبود زمان آموزش برای این روش ،صرف زمان باال
برای آموزش به نسبت ارزشی که ایجاد میکند ،نبود برنامهریزی استراتژیك در این روش بهخصوص
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زمانی که همراستا با اهداف کسبوکار نیست ،نبود آشنایی کافی با یادگیری الکترونیك ،نبود انگیزه و
در نهایت نبود حمایت مدیریتی معرفی کردهاند .ضعف زیرساختی و فنی یکی دیگر از مشکالت اساسی
در یادگیری الکترونیك است .در این راستا سازمانها برای اینکه بتوانند یادگیری الکترونیك را
بهصورت مؤثر به کار بگیرند ،باید فنآوری مربوط به یادگیری الکترونیك را با سیستمهای فعلی
بهخصوص از لحاظ توانایی سختافزارها و نرمافزارها هماهنگ کنند .دیگر مشکالت شامل مشکالت
سیستمی و پهنای باند برای ارسال مباحث آموزشی در یادگیری الکترونیك است .ضعف حمایت و
پشتیانی فنی نیز در تحقیق ) (Ali and Magalhaes, 2008بهعنوان یکی از موانع جدی شناسایی شد.
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،موانع زیرساختی را یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فرایند پیاده-
سازی آموزش الکترونیکی به شمار میآورند .این بعد سه مقوله اصلی ضعف در ارتباطات شبکهای،
ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحد  ،ITضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری شرکت ملی گاز
را شامل میشود .آنچه در حال حاضر بهعنوان چالش جدی مطرح است ،محدودیت پهنای باند
ارتباطی است ( .)Hodavand, 2011در حقیقت کم بودن پهنای باند و سرعت پایین اینترنت باعث
ایجاد بیمیلی در کاربران جهت استفاده از آموزشهای مبتنی بر وب میگردد ( Malak Mohamadi
 )et al., 2015و میتواند اجرای آموزش الکترونیکی را با مشکل مواجه کند .در تحقیق حاضر نیز ضعف
ارتباطات شبکهای توسط تمامی مشارکتکنندگان مورد تأکید قرارگرفته و به اهمیت و سهم این عامل
در پیادهسازی موفق آموزش الکترونیکی اذعان شده است که همسو با نتایج مطالعات پیشین ازجمله
)Roy, ( ،(Bagherimajd et al., 2013) ،(Haydari, Nakoui and Najafi, 2009) ،(Anderson, 2008
 (Al Gamdi and Samerji, 2016) ،(Jafari far et al., 2016) )2015و ( Abbasi Kasani, Haji
 )Zeynalabdini and Reisi, 2017بوده است .ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحد  ITبهعنوان یکی
دیگر از مقوالت مستخرج در بعد زیرساختی است و همسو با نتایج پژوهشهای ( Ali and Magalhaes,
 (Al AL Gamdi and Samerji, 2016) ،(Al Hujran et al., 2013) ،)2008و )(Tari et al., 2017
مؤید آن است که فقدان حمایت فنی بهعنوان یکی از مهمترین موانع پذیرش آموزش الکترونیکی
محسوب میشود .ارائه فضای کافی و زیرساخت فیزیکی مناسب برای کاربرد فناوری در فرایند آموزش
واقعیتی اجتنابناپذیر است ( .)Fareqh zade and Kashi, 2014بدون برخورداری از زیرساختهای
فیزیکی و تجهیزات مناسب و دسترسی آسان به آنها ،پیادهسازی و اجرای آموزش الکترونیکی امری
دشوار است ( .)Khan, Hossain, Hasan, and Clement, 2012مشارکتکنندگان پژوهش حاضر نیز،
ضعف زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری شرکت ملی گاز را از دیگر مقوالت مهم مورد تأکید دانسته
که با یافتههای پژوهش )Hoseini Largan, Mir Arab and Rezayi, ( ،(Ali and Magalhaes, 2008
Al Gamdi and Samerji, ( ،(Jafari far et al., 2016) ،(Tarus et al., 2015) ،(Roy, 2015) ،)2008
 )2016و ) (Mohamadi, Sadeghi Mandi and Zamanifar, 2017همسویی دارد.
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در راستای نتایج این پژوهش ،موانع سازمانی و مدیریتی از دیگر عوامل مؤثر بر فرایند اجرای آموزش
الکترونیکی در شرکت ملی گاز به شمار آمده که میتواند اجرای موفق آن را با چالش مواجه سازد.
این بعد خود شامل پنج مقوله اصلی بیتوجهی و عدمحمایت مدیران سازمان ،بیانگیزگی کارکنان،
کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری ،جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان
و ضعف نظام تشویقی و انگیزشی سازمان میشود .در تحقیق حاضر بیتوجهی و عدمحمایت مدیران
ازجمله مقوالت مستخرج در این بخش بهشمار آمده که با یافتههای مطالعاتی چون
( 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, 2018همخوانی دارد.

بهطور مثال ) (Ali and Magalhaes, 2008ادعا میکنند یکی از مهمترین عوامل پذیرش و موفقیت
آموزش الکترونیکی و موانع اجرای آن ،حمایت و عدمحمایت مدیران بهویژه مدیران اسبق و ارشد
سازمان نسبت به ایجاد و کاربرد فرهنگ بهکارگیری آموزشهای مجازی در سازمان است .دومین
مقوله شناساییشده در این بخش بیانگیزگی کارکنان بود که با نتایج پژوهشهای ( Vencatachellum
;and Munusami, 2006; Ali and Magalhaes, 2008; G badeyan and Akinyosoye-gbond, 2010
 )Tarus et al., 2015همسو است .جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی سازمان از دیگر مقوالت

مستخرج بوده که بهصورت مستقیم در هیچ پژوهشی به آن اشاره نشده است .شاید ازجمله دالیل این
ناهمخوانی را بتوان تغییرات روزافزون محیطی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و پیشرفتهای
شگرف در این حوزه دانست که آموزش الکترونیکی را بهعنوان رویکردی جامع در امر آموزش سازمانی
تبدیل نموده و در یافتههای سایر پژوهشگران به اهمیت آن اذعان نمودهاند .لذا شرکت ملی گاز
میبایست با تمهید و تدارك برنامههایی ،در جهت تغییر نگاه سطحی سازمان به سیستم آموزش
الکترونیکی بوده و برای پیشبرد آن تالش نماید .همچنین ضعف جوامع و سازمانها در برخورداری از
نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی فناوری  ITو سیستم آموزش الکترونیکی بهعنوان یکی دیگر
از موانع پیشروی بهکارگیری آموزش الکترونیکی بوده است .در یافتههای پژوهش حاضر نیز ،به کمبود
نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری در شرکت ملی گاز ایران اشاره شد که همراستا با نتایج
مطالعاتی چون ( ;Tavakol and Ghazinouri Naeini, 2010; Bagherimajd et al., 2013; Roy, 2015
 (2010))Tarus et al., 2015; Jafari far et al., 2016است .آخرین مقوله مستخرج در این بخش
ضعف نظام تشویقی و انگیزشی سازمان است که با نتایج پژوهش )(Al Gamdi and Samerji, 2016
همسو بوده است.
همانطور که در بررسی و تطبیق با پژوهشهای انجامیافته مشخص است ،اکثر موانع یاد شده در
مطالعات پیشین ذکرشدهاند .شاید علت این همسویی را بتوان اینگونه بیان نمود که این موارد از
چالشهای اصلی بهکارگیری آموزش الکترونیکی در هر محیطی اعم از محیطهای رسمی دانشگاهی
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و محیطهای سازمانی است .با این وجود وجه متفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه قبلی از یكسو،
در این است که موانع یادشده بهصورت بومی و با در نظر گرفتن شرایط زمینهای شرکت ملی گاز ایران
شناسایی شدند .از دیگر سو ،گردآوری دادهها براساس نظرات مدیران و متصدیان فنی بخش مجازی
شرکت گاز ،موجب شناسایی دقیقتر و متناسبتر موانع پیشروی پیادهسازی آموزش الکترونیکی
می شود که در تحقیقات قبلی به اعمال نظرات این گروه از افراد پرداخته نشده است .در مجموع،
بررسی مبانی نظری و تجربی مربوط به موانع بهکارگیری آموزش الکترونیکی ،مبین آن است هر کدام
از این موانع یا مجموعهای از آنها میتواند برنامههای استفاده از آموزشهای الکترونیکی را تحت تأثیر
قرار دهد .آنچه قطعی به نظر میرسد ،این نکته است که طراحی و راهاندازی یك نظام آموزش
الکترونیکی در سازمان ،مستلزم فراهم آوردن بسترهای مناسب و مدیریتی حرفهای است که با برنامه
ریزی و تدوین راهبردهای مناسب ،برای غلبه بر این موانع تالش نماید .در همین راستا ،با توجه به
یافتههای حاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد ،به کلیه مسئولین و متولیان آموزش بهویژه برنامه
ریزان و طراحان آموزش الکترونیکی توصیه میشود در جهت افزایش کمیت و کیفیت و پیشبرد هرچه
بهتر آموزش الکترونیکی ،پیشنهادهای ذیل را به کار بندند:
 موانع زیرساختی ،رقابت پنهانی را با عامل اقتصادی داشته ،شاید این نزدیکی نشان از وجود وابستگیاین دو عامل به هم باشد .البته اثبات این رابطه خود نیازمند تحقیقی مجزاست! در هر حال به نظر
میرسد باآنکه پژوهشگر هم در مشاهدات خود و هم در مصاحبههای صورت دادهشده ،وضعیت
زیرساختی این سازمان را مناسب ارزیابی میکند ،اما باز هم نیاز است تا مواردی رعایت شود .در همین
راستا ،به شرکت ملی گاز توصیه میشود ،رایزنی و همکاری مناسبی را با مسئولین بخش دولتی و
خصوصی مرتبط با توسعه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی داشته و با دید راهبردی و نیازسنجی
مناسب به توسعه شبکههای ماهوارهای ،گسترش پهنای باند خطوط اینترنت و امکانات سختافزاری و
نرمافزاری اقدام نماید .همچنین مطلوب است بهمنظور اجرای موفقیتآمیز آموزش الکترونیکی ،برنامه
های آموزشی ساالنه برای سطوح مدیران ،متصدیان فنی و کارکنان در زمینه آشنایی با قابلیتها و
مزایای فناوری اطالعات و اجرای برنامههای آموزشی کاربردی مستمر بهمنظور کسب مهارتهای الزم
در استفاده از سیستمهای در حال اجرای شرکت تدوین و عملیاتی گردد.
 در حوزه موانع مدیریتی ،چنانچه مدیری حامی و خوشفکر مسئولیت امور را در سازمان بر عهدهداشته باشد ،مشکالت مربوط به این حوزه به حداقل خواهد رسید .در واقع وجود مدیران و
تصمیمگیرندگانی کارآمد و انعطافپذیر در شرکت این مزیت را برای سازمان خواهد داشت که در
مقابل تغییرات مثبت در سازمان مقاومتی انجام نشود .در این بخش ،بیانگیزگی کارکنان بهعنوان
یکی از موانع مهم در بهکارگیر ی آموزش الکترونیکی شناخته شده است ،لذا استفاده از مشوقهایی
چون فراهم کردن تسهیالت ،کمكهای مالی ،پیشرفت شغلی ،اعطای گواهینامه صالحیت حرفهای و
حتی تشویقهای کالمی به کارکنان جهت گرایش به کاربرد آموزش الکترونیکی توصیه میگردد.
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همچنین بهمنظور بسترسازی فرهنگی و ایجاد آمادگی جهت پذیرش تغییرات در سازمان ،تبلیغ،
ترویج و اطالعرسانی درباره مزایا ،ویژگیها و ظرفیتهای آموزش الکترونیکی در سطح سازمان از
راههای گوناگون چون برگزاری کارگاههای آموزشی ،انتشار نشریات تخصصی ،برگزاری جلسات
توجیهی و  ،...از روشها و راهبردهایی است که بهعنوان وظایف متولیان امر فناوری اطالعات توصیه
میشود و مدیریت انفورماتیك سازمان باید با استفاده از روشهای مذکور بر رفتار و ذهنیت کارکنان
شرکت تأثیر بگذارد.
نکتة دیگر اینکه ،در مقایسه مجموعه موانع مدیریتی و زیرساختی شناساییشده توسط این تحقیق،
به نظر می رسد که موانع مدیریتی از اهمیت و اولویت بسیار بیشتری برای توجه متولیان آموزش
مجازی برخوردارند ،چراکه کاستن از مشکالت مدیریتی ،میتواند تأثیرات علّی زیادی را در رفع و یا
کاستن از مشکالت زیرساختی و نیز سایر مشکالت و موانع موجود بر سر راه استفاده درست از ظرفیت
آموزش مجازی در کشور ما داشته باشد .همچون بسیاری از موانع و مشکالت موجود در سایر حوزهها،
آموزش مج ازی نیز از این قاعده مستثنی نیست که بسیاری از مشکالت موجود ،ریشه در ناکارآمدی
و نارسایی الیههای مدیریتی در مراکز سیاستگذار و یا مجری در حوزه آموزش مجازی دارد.
ازجمله محدودیتهای تحقیق حاضر می توان به روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری آن اشاره
کرد .این احتمال وجود دارد که با استفاده از سایر روشهای کمی و یا کیفی و نیز با استفاده از
مشارکت گروههایی دیگر از جامعه ذینفعان موضوع این تحقیق ،نتایج بعضاً متفاوتی با تحقیق حاضر
گرفته شود .ازاینرو ،پرداختن به سؤاالت تحقیق با استفاده از سایر روشها و گروههای ذینفع ،توصیه
میشود.
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