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  چکیده
آوري و افزایش نقش آن در علوم دیگر، حوزه آموزش و یادگیري نیز از این موضوع تأثیر  با توسعه فن

چنین با توجه به اهمیت آموزش در  اند و مفهومی به نام یادگیري الکترونیک پدید آمده است. هم پذیرفته
گیري یادگیري الکترونیک ن، لزوم به کارهاي منابع انسانی سازما حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه مهارت

شود. در این تحقیق به بررسی دالیل مرتبط با منابع انسانی و ماهیت  ها بیش از پیش احساس می در سازمان
شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي  شوند پرداخته می ها می آموزش که مانع اجراي این طرح در سازمان

طیف لیکرت است که  با مقیاساي  نامه ت. ابزار گردآوري تحقیق پرسشهاي توصیفی اس و از نوع تحقیق
سازمان دولتی شهرستان سمنان توزیع شده است. روایی و پایایی این ابزار به ترتیب  12میان کارکنان 

آوري شده با استفاده از تحلیل عاملی  هاي جمع توسط نظر خبرگان و آلفاي کرونباخ تأیید شده است. داده
اند مورد  ول و دوم تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت اهمیت موانع به ترتیب بار عاملی که کسب کردهمرتبه ا

  اند. بحث قرار گرفته
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  مقدمه
ي و گسترش آن به حوزه علـوم دیگـر، علـوم فنـی، پزشـکی و علـوم       آور تر فن با توسعه هر چه بیش

اي از علوم انسانی از ایـن پیشـرفت تـأثیر     چنین حوزه آموزش نیز به عنوان زیرمجموعه انسانی و هم
اي بـه نـام یـادگیري الکترونیـک      آوري به حوزه آموزش تحت عنوان پدیده اند. تأثیر ورود فن پذیرفته

انـد. بـا وجـود     ها به این شیوه از آمـوزش روي آورده  آموزشی و دانشگاه ظهور کرده است و مؤسسات
اهمیتی که آموزش در توسعه منابع انسانی دارد و بـا پدیـداري یـادگیري الکترونیـک، ایـن روش از      

ها نیز راه یافته اسـت. بـراي    هاي منابع انسانی به سازمان آموزش به عنوان روشی براي توسعه مهارت
تـوان از مـوارد زیـر     نیک مزایاي زیادي برشمرده شده است که از جمله این مزایا مییادگیري الکترو

  نام برد:
    ،2007دسترسی به منابع آموزشی خارج از سازمان بر یک پایه جهانی و فوري (پانـدا و میشـرا ،

325( 

 هـا   نگیرند که براي آ وجود انعطاف در فرایند یادگیري (یادگیرندگان مطالب را در زمانی یاد می
 ).290، 2012مناسب است) (مارکوویچ، 

  ،325، 2007وابسته نبودن ارائه مطالب به زمان و مکان (پاندا و میشرا.( 

 منبع تجربه یادگیري پویا از طریق ابزارهاي ارزیابی برخط (همان.( 

 منبع المللی و بین فرهنگی (همان هاي بین فرصتی براي شرکت در کالس.( 

  ).منبع دگیرندگان (همانپوشش تعداد زیادي از یا
  

با این حال اجراي این طرح نیز مانند اجراي هر طرح جدید دیگري بـا مـوانعی رو بـه رو اسـت.     
هـاي آمـوزش    ماهیت آموزش و اصولی که بایـد در آن از سـوي مـدرس رعایـت شـود، اجـراي دوره      

به دالیـل مختلفـی بـا     ها نیز چنین کارکنان سازمان تابد. هم سازمانی را به صورت الکترونیک بر نمی
ایـن تحقیـق از ایـن جهـت ضـرورت دارد کـه بـا بررسـی و          مشکالتی در این زمینه مواجه هستند.

سازي یادگیري الکترونیک، زمینه را براي اجراي اثربخش آن  مشخص کردن موانع موجود براي پیاده
قیق پرداختن به ایـن دو  هدف این تح کند. مندي از مزایاي آن فراهم می ها به منظور بهره در سازمان

دسته از موانع، یعنی موانع آموزشی و موانع مربوط به منابع انسانی براي اجراي یادگیري الکترونیـک  
  هاي دولتی است. در سازمان
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  مروري بر مبانی نظري
مورد موانع اجراي یادگیري الکترونیـک تـاکنون تحقیقـاتی انجـام شـده اسـت امـا تمرکـز ایـن           در

آوري ادبیـات   هاي دولتی بوده است. به همین دلیـل پـس از جمـع    بر روي سازمانتر  تحقیقات بیش
هـاي   هاي استخراج شده براي مراحل بعدي تحقیق به نحـوي کـه مناسـب سـازمان     تحقیق، شاخص

اند که در پایان این بحث موانع شناسایی شده  محققان سعی کردهدولتی باشد جرح و تعدیل شدند. 
تمرکز بر موانع آموزشی و موانع مربوط به منابع انسانی استخراج کند کـه در  در ادبیات تحقیق را با 

  شود. ادامه به بررسی مقاالت پرداخته می
تغییـر   در برابـر اند، مقاومت  سازي یادگیري الکترونیک برشمرده یکی از مشکالتی که براي پیاده

تـرین   تغییـر یکـی از مهـم    برابردر است. مقاومت داخلی یا به عبارتی مقاومت منابع انسانی سازمان 
ه به چه میـزان بـا اهـداف    ک  موانع اجراي یادگیري الکترونیک است. یادگیري الکترونیک فارغ از این

خـوانی دارد، در صـورتی کـه     هاي شغلی هـم  ه چه میزان با مهارتک  راستا است و این وکار هم کسب
این موضوع به فرهنـگ سـازمانی هـم     شود. کارکنان به آن مقاومت نشان دهند با شکست مواجه می

بستگی دارد و وابسته به این است که تا چه میزان در فرهنگ سازمان نهادینه شده است. به عبـارت  
ه منفعتـی داشـته باشـد مشـکل     ک  دیگر اگر کارکنان فکر کنند که یادگیري الکترونیک بیش از این

اده کننـد و آن را در وظـایف خـود کـاربردي     کند، یا اگر ندانند که چگونه باید از آن اسـتف  ایجاد می
توانند با آن احساس راحتی کنند. براي رسیدن به درك واقعـی از یـادگیري الکترونیـک،     کنند، نمی

کارکنان باید آن را بپذیرند و مدیران از آن حمایت کننـد. بنـابراین تأکیـد بـر روي ایجـاد فرهنـگ       
از بـین بـردي مقاومـت بـه تغییـر در کارکنـان        یادگیري الکترونیک بخشی از ملزومات فعلی بـراي 

 توسط محققین دیگـري موانع یادگیري الکترونیک  ).41، 2008 ،علی و ماگالهاس( شود محسوب می
  :)32، 2005شده است (میلنبرگ و برگ، بندي  طبقه به شکل زیر در شش گروه

براي ایـن روش یـادگیري   هاي محیطی: اشاره به میزان زمانی دارد که یادگیرندگان  زمان و مزاحمت
هـا را   چنین عواملی که در حین یادگیري به این روش ممکـن اسـت حـواس آن    کنند و هم صرف می
 پرت کند.

بندي اشاره به موانعی دارد کـه سـازمان یـا مـدرس بایـد       ساختار و خدمات حمایتی: این دسته ر زی
 ها را کنترل کنند. آن
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شـوند   هسـتند کـه باعـث مـی     یشـناخت  روانینـدهاي  انگیزش: این دسـته از موانـع مربـوط بـه فرا    
 یادگیرندگان (کارکنان) براي رسیدن به اهداف یادگیري مقاومت کنند.

هاي یادگیري برخط، نیاز دارند که  ها پیش از ورود به دوره هاي الزم: از دید یادگیرندگان، آن مهارت
 به سطح مشخصی از تحصیالت رسیده باشند.

افزارهـاي مـورد    افزارهـا و سـخت   از موانع اشاره به مشـکالتی دارد کـه در نـرم   این گروه   موانع فنی:
 استفاده براي این روش وجود دارند.

موانع اجتماعی: این دسته از موانع مربوط بـه فضـایی اسـت کـه یـادگیري الکترونیـک در آن اجـرا        
ین ایجـاد  چنـ  شود. مشکالتی کـه در ایجـاد محیطـی دوسـتانه و اجتمـاعی در ایـن روش و هـم        می

 شوند. هاي کالسی منسجم وجود دارد، از موانع این روش محسوب می گروه

  :به شرح زیر مطرح شده است موانعیها،  بندي در این تحقیق براي هرکدام از این دسته
 کمبود مشاوران آکادمیکی که بتوانند به صورت برخط مشاوره دهند 

 آماده نشدن به موقع مطالب درسی 

 ن با این شیوه از آموزشآشنا نبودن مدرسی 

 نبود درك صحیحی از این روش 

 سختی برقراري ارتباط با کارکنان مدیریتی و آکادمیک 

 نداشتن سیستم بازخورد مناسب 

 پایین بودن کیفیت مطالب ارائه شده به صورت برخط 

 نبود تعامل کافی بین یادگیرندگان 

 کمبود مشارکت یادگیرندگان در فرایند آموزش 

  شده بودن زبان یادگیرندگان و زبان مطالب ارائهمشکل متفاوت 

 آوري و ابزار جدید ترس از فن 

 افزارها پایین بودن توانایی استفاده از نرم 

 پایین بودن انگیزه شخصی یادگیرندگان براي استفاده از این روش 

       ترس از ایجاد مانع در زندگی شخصی به دلیل قابـل اسـتفاده بـودن ایـن روش از یـادگیري در
 یط منزلمح
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  شوند بیرون ایجاد می یطمحوجود موانعی که در حین یادگیري برخط، از طریق 

 دسترسی نداشتن برخی از یادگیرندگان به اینترنت 

(ذوالقـدري   شده است مطرحسازي یادگیري الکترونیک  براي پیادهن دیگري محققاموانع زیر توسط 
  :)1771، 2013و مالحی، 

 نبود حمایت مدیریتی 

 ان برگزاري کارگاه به صورت مجازينبود امک 

 نبود انگیزه براي یادگیرندگان 

 .نبودن افرادي که همواره براي رفع اشکال یادگیرندگان به صورت برخط آماده باشند 

 نبودن استانداردهاي آموزشی مشخص براي مطالب ارائه شده در این روش 

  مدیران و مسئوالنغیر قابل قبول بودن مدرك اهدایی در این روش، براي برخی از 

وجود فاصله بین یادگیرنده و مدرس در یادگیري الکترونیک را مانعی بـزرگ بـراي   محققین دیگري 
پـس از مـرور ادبیـات فـوق،     . )29، 2014داننـد (الرا و همکـاران،    جراي یـادگیري الکترونیـک مـی   ا

ر در دو دسـته موانـع   با مشورت با شش تن از خبرگان سازمانی موانع را به شکل زی نگارندگان مقاله
  .ندمربوط به منابع انسانی و موانع آموزشی جرح و تعدیل کرد

  منابع انسانی مرتبط باموانع 
هـاي   اسـت کـه یادگیرنـدگان حـین شـرکت در دوره      یاز مـوانع  گروهبندي مربوط به آن  این دسته

  اند. شدهآورده  1ها مواجه هستند. این موانع در جدول شماره  یادگیري الکترونیک با آن
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  موانع موجود در رابطه با یادگیرندگان -1جدول شماره 

  منبع  موانع مربوط به منابع انسانی  شماره
1  

  وجود مقاومت به تغییر در کارمندان
، 2004کاثاواال و ویلگن (، )41، 2008علی و ماگالهاس (

، 2007گیتنز (، )208، 2012دیوید و همکاران (، )506
  )214، 2001جیبوندا ( جیبادیان و، )331

2  
پایین بودن انگیزه افراد براي یادگیري از این 

  طریق و انگیزشی نبودن محیط آموزشی برخط

، 2007پاندا و میشرا (، )32، 2005میلنبرگ و برگ (
دیوید و ، )1771، 2013ذوالقدري و مالحی (، )333

  )208، 2012همکاران (
فرایند نبودن تعامل بین افراد یادگیرنده در   3

  یادگیري در این روش
، 2004کاثاواال و ویلگن (، )32، 2005میلنبرگ و برگ (

  )24، 2009دیالیس (، )506
ها در  دخالت نداشتن و شرکت نداشتن یادگیرنده  4

  فرایند آموزش
  )32، 2005میلنبرگ و برگ (

هاي خارجی براي  آشنا نبودن افراد با زبان  5
  هاي برخط و مجازي شرکت در دوره

 )513، 2003سامبروك (، )32، 2005میلنبرگ و برگ (

  )88، 2011میرزا و عبدالکریم (
نداشتن مهارت استفاده از تجهیزات الزم براي   6

  یادگیري الکترونیک مانند رایانه
 )513، 2003سامبروك (، )32، 2005میلنبرگ و برگ (

  )24، 2009دیالیس (، )208، 2012دیوید و همکاران (
اي از افراد (کارکنانی  ودن براي دستهمناسب نب  7

  که مشکل بینایی یا شنوایی یا ... دارند)
فیچن و همکاران ، )506، 2004کاثاواال و ویلگن (

)2009 ،241(  
امکان اینکه افراد یادگیري الکترونیک را به دلیل   8

ه باعث گرفته شدن گذران ک  بر بودن و این زمان
  شود نپذیرند وقت با خانواده می

، 2008علی و ماگالهاس (، )32، 2005میلنبرگ و برگ (
  )25، 2005چایلدز و همکاران (، )41

  )32، 2005میلنبرگ و برگ (  وجود عوامل مزاحم در حین یادگیري الکترونیک  9
 )2007، 331گیتنز (  پایین آمدن کیفیت مطالعه در این روش  10

 )32، 2005رگ (میلنبرگ و ب  اهمال در انجام تکالیف در این روش  11

هاي آموزشی مختلف متناسب  لزوم تنظیم برنامه  12
با سن افراد به دلیل متفاوت بودن یادگیري در 

  سنین مختلف

 )331،2007گیتنز (
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  با تدریس و مدرسان مرتبطموانع 
چنین شیوه  بندي بر پایه مشکالتی که مدرسان این دوره به لحاظ ماهیت آموزش و هم این دسته
هاي الکترونیک  چنین مشکالتی که خود مدرسین با برگزاري دوره آن مواجه هستند و همآموزش با 

  قابل مشاهده هستند. 2دارند، انجام شده است. موانع این دسته در جدول شماره 
  

  موانع موجود در رابطه با تدریس و مدرسان -2جدول شماره 

  منبع  موانع موجود در رابطه با تدریس و مدرسان  شماره
نبودن افراد متخصصی که همیشه به صورت برخط براي راهنمایی و   1

  مشاوره و حل مشکالت پیش آمده براي یادگیرندگان حاضر باشند
  )32، 2005میلنبرگ و برگ (

 )333، 2007پاندا و میشرا (  اي این روش از آموزش پایین بودن وجهه حرفه  2

  )32، 2005و برگ (میلنبرگ   آشنا نبودن مدرسان به نحوه تدریس برخط  3
4  

مشکالت موجود براي دسترسی راحت آموزش دهنده به یادگیرندگان 
  ها و ارتباط با آن

لوید و ، )334، 2007پاندا و میشرا (
، 2009دیالیس (، )2012همکاران (

24(  
به موقع آماده نشدن مواد درسی به طوري که براي ارائه الکترونیک   5

  مناسب باشد
  )32، 2005میلنبرگ و برگ (

  )32، 2005میلنبرگ و برگ (  پایین بودن کیفیت مواد آموزشی قابل ارائه در این روش  6
  )1771، 2013ذوالقدري و مالحی (  دهندگان در این روش پایین بودن دستمزد آموزش  7
  )506، 2004کاثاواال و ولیگن (  هاي عملی و ...) ها (حوزه مناسب نبودن براي برخی از آموزش  8
9  

  دن استاندارد و طرح درس مشخصی براي مطالب آموزشینبو
 )1771، 2013ذوالقدري و مالحی (

  
 )41، 2008علی و ماگالهاس (  سخت بودن تهیه محتواي متناسب با نیازهاي آموزشی سازمان  10

 
 )333، 2007پاندا و میشرا (  نبودن الگویی مناسب که قبأل این طرح را با موفقیت اجرا کرده باشد  11
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  :ترسیم نمودتوان به صورت زیر  مدل مفهومی تحقیق را میبا توجه به اهداف پژوهش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 
  

  شناسی پژوهش روش
آوري داده  این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و از حیث جمع

هـا   آوري موانع از ادبیات تحقیق و تأیید آن پس از جمعد. گیر هاي پیمایشی قرار می تحقیق در دسته
اي مبتنـی بـر طیـف لیکـرت بـین       نامـه  توسط شش تن از خبرگان دانشـگاهی و سـازمانی، پرسـش   

هاي دولتی استان سمنان توزیع شد. جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق شـامل کلیـه        کارشناسان سازمان
کـه بـا بـرآورد انجـام شـده از معاونـت        شـد با یمـ هاي دولتـی شهرسـتان سـمنان     کارکنان سازمان

باشند. با استفاده از جدول مورگان و فرمول مربوط بـه   نفر می 6000سمنان،  ياستاندارریزي  برنامه
دولتی سمنان   سازمان 12باشند که از بین کارشناسان  نفر می 361گیري، تعداد اعضاي نمونه  نمونه

ر هـا د  نظرات مدیران ارشد میانی هر یک از این سـازمان نامه،  شوند. پس از توزیع پرسش انتخاب می
شد و با رویکـردي تطبیقـی بـا راهکارهـاي      اخذمورد راهکارهاي برطرف کردن هر یک از این موانع 

در انتهاي این پژوهش این راهکارها مـورد بحـث قـرار     کهموجود در ادبیات تحقیق تطبیق داده شد 
طـرح مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد عبارتنـد از: اداره آب و       هایی که در ایـن   خواهند گرفت. سازمان

موانع آموزشی اجراي 
 یادگیري الکترونیک

موانع مربوط به 
 منابع انسانی

موانع مربوط به 
 تدریس
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اي، اداره  فاضالب، شرکت آب روستایی ، اداره آموزش و پـرورش،  اداره کـل آمـوزش فنـی و حرفـه     
بهزیستی، اداره بیمه سالمت، اداره برق، اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، اداره مراتـع و آبخیـزداري،      

  اي. نعت و معدن و تجارت، شرکت آب منطقهاداره مسکن و شهرسازي، اداره ص
هـاي مـورد بررسـی در     کنون در هیچ یک از سازمانذکر است که یادگیري الکترونیک تاالزم به 

این تحقیق در ابعاد مورد نظر محقق اجرا نشـده اسـت. بـراي مثـال طبـق اذعـان کارشناسـان اداره        
ک را اجـرا کـرده اسـت کـه بـه صـورت       آموزش و پرورش، این سازمان در این حد یادگیري الکترونی

هایی  کند و یا اداره بیمه سالمت بسته هایی را به طور مجازي براي کارکنان برگزار می اي آزمون دوره
هـا اسـتفاده    آموزشی را در اختیار کارکنان قرار داده است و کارکنان بـه صـورت خودآمـوز از بسـته    

ري الکترونیک را در طیفی که مد نظر ایـن تحقیـق   ها یادگی یک از سازمان کنند. با این حال هیچ می
ها، به عنوان کسب و استفاده از دانشی اسـت کـه    است و بنا به تعریف مرکز ملی کاربردهاي ابررایانه

  اند. ) اجرا نکرده2008در ابتدا توسط ابزارهاي الکترونیک توزیع شده است، (علی و ماگالهاس،
نشـان داده   3نباخ سنجیده شد نتیجه این آزمون در جـدول  نامه توسط آلفاي کرو پایایی این پرسش
باشـد،   مـی  7/0تـر از   بـزرگ  ضـریب بدسـت آمـده   شود چـون   طور که مالحظه می شده است. همان

روایی سازه ایـن تحقیـق توسـط خبرگـان و اسـاتید      . باشد مند می نامه از پایایی مناسبی بهره پرسش
  دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت.

  نامه ایایی پرسشپ -3جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد سؤاالت  بندي دسته

  870/0  12  موانع مربوط به کارکنان
  867/0  11  موانع آموزشی

 914/0 23 کل

 911/0دهد، براي این تحقیق محاسبه و برابـر بـا    گیري را نشان می که کفایت نمونه KMO1ضریب 
شود. این موضوع به ایـن   گیري اثبات می نمونهاست کفایت  6/0تر از  باشد و چون این مقدار بیش می

باشـند.   هاي این تحقیق براي ورود به آزمون تحلیـل عـاملی تأییـدي مناسـب مـی      معناست که داده
نتیجـه آن در  هاي معرفی شده در تحقیق انجـام شـد و    تحلیل عاملی مرتبه اول براي تأیید شاخص

  قابل مشاهده است.  4جدول شماره 
                                                                                                                             
1-Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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  ملی مرتبه اول و دوم و ضرایب معناداري: تحلیل عا4جدول 
قبول یا 

  رد
عدد معناداري هر 

  بعد
بار عاملی هر 

  بعد
تحلیل عاملی مرتبه 

 دوم

تحلیل عاملی مرتبه 
  اول

 موانع

 

  موانع مربوط به منابع انسانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قبول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
17/9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
72/0 

58/0 56/0 1  
74/0 69/0 2  
68/0 65/0  3  
74/0 71/0 4  
70/0 57/0 5  
69/0 65/0 6  
60/0 48/0 7  
63/0 58/0 8  
69/0 64/0 9  
61/0 55/0 10  
63/0 58/0 11  
61/0 56/0 12  

  موانع مربوط به تدریس
  
  
  
  
  

 قبول

  
  
  

  
  

16/10 

  
  

  
  
  
87/0 

65/0 57/0 1  
64/0 58/0 2  
74/0 68/0 3  
64/0 61/0 4  
67/0 65/0 5  
68/0 66/0 6  
52/0 50/0 7  
60/0 58/0 8  
68/0 64/0 9  
66/0 65/0 10  
65/0 61/0 11  
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  ها یافته
هاي معرفی شـده در ایـن تحقیـق بـار      شود، همه شاخص نیز مشاهده می 4طور که در جدول  همان

سـازي   هاي قابل قبولی بـراي موانـع پیـاده    ن شاخصبه دست آوردند و بنابرای 3/0تر از  عاملی بزرگ
بندي یعنـی موانـع مربـوط بـه منـابع       چنین هر دو دسته هم. شوند یادگیري الکترونیک محسوب می

 3/0تـر از   چنین موانع مربوط به تدریس در تحلیل عاملی مرتبه دوم بـار عـاملی بـزرگ    انسانی و هم
انـد. ضـرایب معنـاداري     بندي، به درستی انجام شده کسب کردند و به این معناست که این دو دسته

 باشند. ) قرار دارند و بنابراین قابل قبول می-96/1+ و 96/1نیز خارج از بازه (

  
  گیري بحث و نتیجه

هـاي دولتـی در ایـن تحقیـق معرفـی       سازي یادگیري الکترونیک در سـازمان  دو دسته از موانع پیاده
هـاي   چنـین تجزیـه و تحلیـل    استفاده از تحقیقی میـدانی و هـم  ها با  شدند و به تجزیه و تحلیل آن

تري که کسب کـرده   آماري پرداخته شد. از بین این دو دسته موانع آموزشی به دلیل بار عاملی بیش
  باشد. تر می تري دارد و لزوم از بین بردن آن نیز بیش است اهمیت بیش

صـورتی کـه   ر کننـد، د  آموزش ایفا مـی به این دلیل که مدرسان نقش بسیار مهمی را در فرایند 
ها را با کیفیـت   توانند دوره خود این شیوه از آموزش را به درستی نشناسند و با آن آشنا نباشند، نمی

مناسبی برگزار کنند و بنابراین قابل توجیه است که این دسته از موانـع دومـین رتبـه از اهمیـت را     
  کسب کنند.

بعدي موانع هستند. یادگیرندگان قسمتی اساسـی از فراینـد    موانع مربوط به یادگیرندگان دسته
تواننـد بـه    آموزش هستند و در صورتی که شرایط مناسبی در محیط یادگیري فـراهم نباشـد، نمـی   

صورتی که عالقه ر صورت مؤثر مطالب را فرا گیرند. یادگیرندگان از این حیث نیز اهمیت دارند که د
جاد نشود و این نوع از آموزش را جدي نگیرند، نتیجه الزم از ایـن  ها ای به این روش از آموزش در آن

هـا کـرده نیـز بـه هـدر       هایی که سازمان براي برگزاري ایـن دوره  ها گرفته نخواهد شد و هزینه دوره
  خواهد رفت.

ها به تـدریس   از میان موانع مربوط به مدرسان، یکی از موانع مهم مانع مربوط به آشنا نبودن آن
هـاي آموزشـی بـراي     ساختار الزم براي فـائق آمـدن بـر ایـن مـانع، برگـزاري دوره      ر . زیبرخط است
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کردنـد. بـا داشـتن     هاي آموزشی را تا کنون بـه صـورت حضـوري ارائـه مـی      مدرسانی است که دوره
مدرسانی که با تـدریس الکترونیـک آشـنایی کامـل دارنـد، بخشـی اساسـی از مشـکالت یـادگیري          

هـاي   توانند با تعمـیم تجـارب کـالس    حل خواهد شد. زیرا این مدرسان می ها الکترونیک در سازمان
هاي الکترونیک، بسیاري از مشکالت مربوط به یـادگیري الکترونیـک را حـل     حضوري خود به کالس

  چنین به یادگیرندگانی که با این شیوه از یادگیري مشکل دارند نیز کمک کنند. کنند و هم
تـوان گفـت ایـن مـانع بـه       اد آموزشی ارائه شده در این روش میمورد پایین بودن کیفیت مور د

 یگـاه پاه ممکن است براي تهیه مطالب الکترونیک منبـع و  ک  تواند ایجاد شود. اول این چند دلیل می
منسجمی وجود نداشته باشد که با اتکا بـه آن بتـوان مـواد آموزشـی بـاکیفیتی را متناسـب بـا         داده

ها یک بار براي همیشه  دومین دلیل این است که ممکن است سازمان هاي مجازي آماده کرد. کالس
کنند و از آن  فراهمهاي آموزشی  یک طرح درس و سرفصل با مطالب آماده شده مشخص براي دوره

حلی که براي ایـن دو مـورد    هاي آموزشی از همان مطالب آماده شده استفاده کنند. راه پس در دوره
هـا و مجـالت الکترونیـک     ها براي تهیه مطالب آموزشی بـا پایگـاه   ازمانشود این است که س ارائه می

 يا داده یگـاه پامتناسب با حوزه فعالیت خود قرارداد ببندند و بـا ایـن کـار عـالوه بـر دسترسـی بـه        
منسجم و مرتبط با موضوع کار خود، با پرداخت حق عضویت، مطالب به روز را نیـز بـه طـور مـداوم     

هاي مجازي خود دارند همیشه بـه روز و بـا    کار مطالب آموزشی که براي دوره دریافت کنند و با این
  کیفیت خواهد بود.

شود در بخـش   تواند به دلیل مدیریت ضعیف باشد. پیشنهاد می به موقع آماده نشدن مطالب می
آموزش هر سازمان، تیمی به کار گرفته شود که به صورت مداوم مطالب به روز شـده را بـه محـض    

هاي آموزشی که متعاقبأ برگـزار خواهـد شـد     دهی کنند و در قالب طرح درس دوره ت سازماندریاف
گیـرد و   هاي آموزشی قرار می بگنجایند. با این کار مطالب همیشه به محض به روز شدن در سرفصل

  ها وجود نخواهد داشت. دیگر نگرانی از بابت آماده نشدن آن
سب با نیازهاي سازمان مشکل اسـت، بـه دلیـل نبـود     این موضوع که فراهم کردن محتوایی متنا

هاي دولتی است. در هـر سـازمان بایـد تیمـی بـراي تجزیـه و        سیستم نیازسنجی درست در سازمان
هاي موجود در سازمان وجـود داشـته باشـد. ایـن      چنین شکاف تحلیل محیط بیرون از سازمان و هم

ها بـراي   ص دهد که چه میزان از این شکافها باید با تجزیه و تحلیل تشخی تیم پس از کشف شکاف
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هاي الزم، نیازهاي  هاي نیروي انسانی است و پس از شناسایی مهارت برطرف شدن وابسته به مهارت
هـاي آموزشـی    ها و رونـد دوره  آموزشی را به اطالع مسئوالن آموزش سازمان براي تغییر در سرفصل

  برسانند.
تواند به دلیـل عـدم انسـجام در     ي مطالب آموزشی مینبودن استاندارد و طرح درسی مناسب برا

توانـد بـا مطـرح شـدن در      ها ارائه شـود باشـد. ایـن موضـوع مـی      مطالبی که قرار است در این دوره
  هاي متخصصی که ذکر شد با مدرسان، حل شود. هاي مشترکی بین همان تیم جلسه
راه حـل را ارائـه کـرد کـه     تـوان ایـن    دهنده به یادگیرنده مـی  مورد سختی دسترسی آموزشر د

هاي اجتماعی تشکیل دهنـد کـه از طریـق     ها و شبکه هایی را در سایت ها و مدرسان گروه یادگیرنده
چنین این الزام را نیز ایجـاد کننـد کـه     ها به راحتی به یکدیگر دسترسی داشته باشند و هم این گروه

  ند.همه افراد گروه روزانه حداقل یک یا دو بار به گروه سر بزن
مشکل وجود نداشتن الگویی مناسب که این طرح را با موفقیت اجرا کرده باشـد، معمـوأل بـراي    

هایی که در ایران قصد فعالیت دارند وجود دارد زیرا تا کنون این طرح در طیـف وسـیع    همه سازمان
یا آزمون هاي خارجی و  توان با الگوبرداري از نمونه هاي چشمگیري اجرا نشده است. می و با موفقیت

  هاي ابتدایی اجرا، تا حدودي بر این مشکل فائق آمد. و خطا در ماه
اي این روش از آموزش ممکن است به دلیل ناشناخته بودن، پایین به نظر برسـد. بـا    وجهه حرفه
ساختارهاي فرهنگی و ایجاد آمادگی الکترونیـک در بـین مـدیران و کارکنـان ایـن      ر فراهم کردن زی

  رود. ه و به مرور زمان از بین میشد رنگ کمنگرانی 
هـاي عملـی مناسـب نیسـت و بـراي برخـی از        به طور طبیعی آموزش الکترونیک براي یادگیري

هاي سه بعدي این نـوع از   توان با استفاده از آموزش ها باید به صورت حضوري عمل کرد، می آموزش
  هاي مجازي و الکترونیک کرد. مطالب را قابل تدریس در دوره

ه همیشه افرادي براي رفع اشکال و مشاوره بـرخط داشـته باشـیم، بایـد از مدرسـان      ک  این براي
توانند همیشه برخط باشند، افرادي را به نماینـدگی از خـود مشـخص     بخواهیم که اگر خودشان نمی

گویی به  ها بدهند که هرکدام ساعات مشخصی از روز را براي پاسخ هاي الزم را به آن کنند و آموزش
گـویی بـه سـؤاالت     االت کارکنان به صورت برخط باشند. به این ترتیب همیشه فردي براي پاسخسؤ

هـا در   سـپاري اجـراي ایـن دوره    چنـین بـا بـرون    کارکنان به صورت برخط حضور خواهد داشت. هم
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هـا   ها قراردادهایی مبنی بر اجراي این طرح توسط آن توان با مراکز آموزشی یا دانشگاه ها می سازمان
  گو وجود خواهند داشت. عقد کرد. در این صورت همواره افراد متخصص و پاسخ

هاي سازمان و بخـش مـدیریت منـابع انسـانی دارد و میـزان       مسئله دستمزد بستگی به سیاست
اي تنظیم کرد کـه هـم در چـارچوب بودجـه      توان به صورتی توافقی به گونه دستمزد مدرسان را می

  مدرسان همراه باشد.سازمان باشد و هم با رضایت 
برخی معتقدند که یادگیرندگان در فرایند یادگیري به روش الکترونیک دخالت زیـادي ندارنـد و   

تـوان   آید. در مورد ایـن مـانع مـی    این امر مانعی بر سر اجرا و یا اجراي مؤثر این طرح به حساب می
شکل وجود نخواهد داشت ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شوند، این م گفت در صورتی که کالس

توانند در تعاملی مناسب با مدرسان باشند و بنابراین مشـکالت مربـوط بـه عـدم      و یادگیرندگان می
ها خواسـته   چنین در صورتی که از آن دخالت یادگیرندگان در فرایند آموزش برطرف خواهد شد. هم

رسـد را بـه    که به نظرشان میها داشته باشند و نقاط ضعفی  شود که دیدي انتقادي به فرایند کالس
تـوان   ها انگیزه کافی ندارند را می ه افراد براي شرکت در این دورهک  برگزارکنندگان دوره بدهند. این

هـایی را بـراي افـرادي کـه      تـوان پـاداش   هاي منابع انسانی برطرف کرد. براي مثال می ریزي با برنامه
هاي فنی الزم براي شرکت در این  ل نداشتن مهارتکنند قرار داد. مشک ها را با موفقیت طی می دوره
تـوان بـا تشـکیل     توان با آموزش حل کرد. نبودن تعامل بین یادگیرنـدگان را نیـز مـی    ها را می دوره
چنین تعیین تکالیف تیمی برطرف کرد و یا به حداقل رسـاند. وجـود عوامـل     هاي مجازي و هم گروه

تـوان از کارکنـان    مسائل مهم در این فراینـد اسـت. مـی   مزاحم در حین یادگیري الکترونیک یکی از 
ها شرکت کنند که در محیطی آرام قرار دارنـد و عامـل مزاحمـی     خواست که هنگامی در این کالس
ها ممکن است به زبان اصلی و اغلب انگلیسی در این  ها و سرفصل وجود نداشته باشد. برخی از درس

ه یادگیرندگان را ک  تواند وجود داشته باشد. اول این راهکار میها ارائه شود. براي این مورد چند  دوره
هایی  هاي زبان شرکت کنند و حداقل چنینی در کالس هاي این ملزم کرد که پیش از شرکت در دوره

توان با استفاده از افراد متخصصی که با زبـان تخصصـی    چنین می از زیبان مورد نظر را فراگیرند. هم
ها و مطالب درسی را به زبان یادگیرندگان ترجمه کنند تـا سـختی    د، سرفصلآن رشته آشنایی دارن

هـاي   هـا از بـین بـرود. اهمـال در انجـام تکـالیف ممکـن اسـت هـم در دوره          فهم مطالـب بـراي آن  
هاي الکترونیک بـه دلیـل    هاي الکترونیک وجود داشته باشد اما در دوره غیرالکترونیک و هم در دوره
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تـوان بـا قـرار دادن عوامـل انگیزشـی بـراي        تـر اسـت. مـی    یـن اتفـاق شـایع   نظارت کمتر مدرسان ا
هـا را ترغیـب بـه انجـام بـه موقـع        ها، آن چنین ایجاد عالقه در آن ها و هم یادگیرندگان در این دوره

تـوان از   ریزي درست و مدیریت زمان مـی  توان یادگیرندگان را قانع کرد که با برنامه تکالیف کرد. می
ها مانع گذران وقت با خانواده و دیگر کارها شوند جلوگیري کرد. وجود مقاومت بـه   دوره ه اینک  این

دگیري الکترونیک نیـز از  شود که یا تغییر یکی از موانع مهم در اجراي هر طرح جدیدي محسوب می
نیست. اجراي این طرح ممکن اسـت در ابتـدا بـه دلیـل وجـود مقاومـت بـه تغییـر در          آن مستثنی
به کندي پیش برود اما با گذاشتن جلسات تـوجیهی و ایجـاد انعطـاف در کارکنـان، ایـن      کارمندان 

مسئله حل شود. قدرت و سرعت یادگیري در سنین مختلف متفاوت است و معموأل با افـزایش سـن   
هـاي سـنی    ها در بازه طور که در این تحقیق هم مشاهده شد، کارکنان سازمان یابد. همان کاهش می

هـاي یکسـان    هـا در دوره  و بنابراین این مـانع وجـود دارد کـه میـزان یـادگیري آن      متفاوتی هستند
هاي آموزشی متفاوت براي هرکدام از ایـن   توان با در نظر گرفتن سیاست خوانی نداشته باشد. می هم

تـوان بـا    هاي سنی، این مانع را تعدیل نمود. پایین بودن کیفیـت مطالعـه در ایـن روش را مـی     گروه
هاي تمرکز و مطالعه صحیح به کارکنان برطـرف کـرد. هرچنـد منطقـی بـه نظـر        ش راهکمک آموز

هاي جسمی دارند به راحتی نتوانند از این شیوه از یـادگیري اسـتفاده    رسد که افرادي که ناتوانی می
هایی براي آموزش دادن بـه ایـن افـراد وجـود      ه در دنیاي واقعی نیز روشک  کنند. اما با توجه به این

ها به آموزش الکترونیک، این شیوه از آموزش را براي ایـن دسـته از    توان با تعمیم این روش د، میدار
توان از مدرسانی استفاده کرد کـه بـا زبـان     کارمندان نیز مناسب کرد. براي مثال براي ناشنوایان می

تـوان از   یاشاره آشنایی داشته باشند. براي تعیین آموزش مناسب بـراي ایـن دسـته از کارمنـدان مـ     
  هاي پزشکی نیز استفاده کرد. مشاوره
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