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Background and Objectives: Organizations have used a variety of educational methods to
achieve their goals in terms of in-service training of their employees such as presentations and
lectures, group discussions, field visits, case studies and so on. Virtual training or e-learning is
one of the newest and most innovative training methods that organizations use to train their
employees. Due to the special importance of in-service training of employees on one side and
the advancements in technology on the other side, the need to use these technologies in the
field of organizational training is called for more than ever. But, besides all these factors,
organizations should not make unscrupulous and ineffective use of technology without
adequate analysis. It is also logical to have a deep and accurate understanding of e-learning, in
other words evaluating and analyzing the barriers of such courses ahead. In this regard, the
present research aims to study the virtual in-service training of employees and identify barriers
to its effectiveness, a case study of the employees of Kurdistan University of Medical Sciences.
The research is a descriptive survey and in terms of purpose, it is an applied research
Methods: Statistical population of the study consisted of managers, academic staff and
specialists in the field of the study. 29 people were selected through deliberate and snowball
sampling among the statistical population. In order to answer the research questions, initially,
using library study and interview method, data collection was done which resulted in
identifying 32 factors. In the qualitative section, the data obtained from the interview were
analyzed using content analysis. In this way, the number of words and terms used in the
sentences and the amount of their repetition were counted and checked so that the patterns
in the statements were discovered and the obstacles were extracted in the form of short
phrases. The Delphi method was then used to confirm the consensus of experts on identified
barriers. During the three stages of the Delphi method, finally 25 factors (barriers) in the form
of six main barriers were classified. After concluding the final consensus with the Kendall
coefficient of 78%, the factors were ranked using Friedman test. Each of the sub-factors was
also ranked.
Findings: All in all, 32 factors were identified and ranked as barriers to e-learning and in-service
training: factors related to the learner were ranked first, infrastructure factors, general factors,
educational content, factors related to the teacher and organizational factors were ranked
afterwards. Each of the main barriers had other sub-factors which were also evaluated and
ranked with Friedman test. For example, in the section on barriers related to learners; learner
resistance to change was ranked first; limited knowledge and skills of learners on information
technology were ranked second; lack of trust in cyberspace learning was ranked third; and
learners’ limitations in accessing Information technology instruments was ranked forth
Conclusion: Considering the identified obstacles and also determining the importance of each
of them, measures (such as cost) taken to ensure the effectiveness of in-service virtual training
are suggested to focus primarily on learners and then on other factors based on the degree of
their importance.
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شناسایی و رتبهبندی موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی كاركنان (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی
كردستان)
محمدشریف محمدی ،1روحاله

سهرابی* ،1،فرهاد سراجی2

 1گروه حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 2گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :سازمانها از دیرباز تاكنون برای نائل آمدن به اهداف آموزش ضمن خدمت خود از روشهای آموزشی گوناگونی
تاریخ دریافت 6 :مهر 1397
تاریخ داوری 15 :آبان 1397
تاریخ اصالح 21 :بهمن 1397
تاریخ پذیرش 30 :بهمن 1397

همانند ارائه حضوری و سخنرانی ،بحث گروهی ،بازدید میدانی یا گردش علمی و مطالعه موردی بهره بردهاند .ازجمله بدیعترین روشهای
آموزشی ،آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی است .با توجه به اهمیت ویژه آموزش ضمن خدمت كاركنان از یکسو و پیشرفتهای
تکنولوژی از سوی دیگر لزوم بهرهگیری از این فنّاوریها در بحث آموزشهای سازمانی بیشازپیش احساس میشود .با وجود مزایای این
حوزه سازمانها نباید بدون اطالعات و تحلیل كافی و بهصِرف همسو شدن با تغییرات و پیشرفتها اقدام به استفاده نسنجیده و غیر
اثربخش از مواهب فناوری نمایند بلکه بهجاست كه موانع پیش رو در این زمینه را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند در این راستا پژوهش
حاضر باهدف مطالعه آموزش مجازی ضمن خدمت كاركنان و شناسایی موانع اثربخشی آن انجامگرفته است لذا پژوهش از نوع توصیفی
پیمایشی و ازنظر هدف ،كاربردی است.

آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش الکترونیکی ضمن خدمت
موانع اثربخشی

روشها :جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ،اساتید دانشگاهی و متخصصین در حوزههای مورد مطالعه پژوهش بودند كه در میان
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آنها تعداد  29نفر با استفاده از روش قضاوتی انتخاب شدند .برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعه كتابخانهای و
روش مصاحبه ،به جمعآوری اطالعات پرداخته شد در بخش كیفی دادههای بهدستآمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل محتوا مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بدینصورت كه تعداد واژهها ،الفاظ و اصطالحات بهكار رفته در جملهها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی
گردید تا الگوهای موجود در گفتهها كشف و موانع بهصورت عبارات كوتاه استخراج شود .سپس جهت تأیید و اتفاقنظر كارشناسان بر
موانع شناساییشده از روش دلفی استفاده گردید .در طی سه مرحله استفاده از روش دلفی نهایتاً به  25عامل (مانع) در قالب شش مانع
اصلی دستهبندی شد .پس از اینکه در مرحله سوم اتفاق نظر نهایی از طریق معیار ضریب كندال به میزان  %78محرز گردید ،با استفاده
از آزمون فریدمن عوامل رتبهبندی شدند.
یافتهها :در مجموع  32عامل به عنوان موانع آموزش الکترونیکی ،شناسایی و رتبهبندی شدند كه بر اساس این رتبهبندی موانع مرتبط
با فراگیر در رتبه نخست و عوامل زیرساختی ،موانع عمومی ،محتوای آموزشی ،عوامل مرتبط با مدرس و عوامل سازمانی به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار گرفتند .هركدام از این پنج عامل اصلی خود دارای زیرعامل های فرعی دیگری بودند كه به تفکیک هركدام از این زیر
عاملها هم با استفاده از آزمون فریدمن رتبهبندی شدند .به عنوان نمونه در بخش موانع مرتبط با فراگیران :مقاومت فراگیر در برابر تغییر
در رتبه اول ،دانش و مهارت محدود فراگیران در حوزه فناوری اطالعات در رتبه دوم ،عدم باور فراگیران به آموزش در فضای مجازی در
رتبه سوم و نهایتاً دسترسی محدود فراگیران به ابزارهای فناوری اطالعات در رتبه چهارم قرار گرفت.
نتیجهگیری :با توجه به موانع به دست آمده در این پژوهش و همچنین تعیین میزان اهمیت هر كدام به نظر می رسد كه در زمینه
اقداماتی كه در راستای اثربخشی آموزشهای مجازی ضمن خدمت صورت میگیرد از جمله تخصیص هزینه ،نیرو و  ...در درجه اول بر
روی عوامل فراگیران و سپس بر اساس درجه اهمیت بر روی سایر عواملی كه در پژوهش رتبهبندی شده است متمركز شود.

مقدّمه
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمانی به شمار میرود؛ زیرا انسان
محور اصلی تحول در سازمانهاست .برای ارتقای منابع انسانی تمهیدات
گستـردهای در سـازمانهای پیشرو فراهـم میشود .آموزش ،پژوهش و
زمینهسازی برای خالقیت و نوآوری ابزار عمده ارتقای منابع انسانی
هستند [ .]1در واقـع آموزش و توانمندسـازی كاركنـان یکی از ابزارهای

مؤثر برای افزایش بهرهوری كاركنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و
تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.
توانمندسازی فرآیندی است كه در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ
و قابلیت افراد و تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد كمک میشود.
بهعبارتدیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.
پس از سالها تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است كه اگر سازمانی
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درراه رسیدن به اهدافش كمک كند؛ بلکه ،آموزشها باید با توجه به
اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند ،تا نتیجه بهدستآمده نیازهای
موجود را برطرف سازد [.]7
سازمانها از دیرباز تاكنون برای نائل آمدن به اهداف آموزشی خود از

بخواهد در اقتصاد و امور كاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب
نماند؛ باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و باانگیزه باال برخوردار
باشد .منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل میدهند
[ .]2درک اهمیت و ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار
میشود كه به این حقیقت توجه داشته باشیم كه تحقق توسعه مستلزم
پرورش نیروی انسانی كیفی و باصالحیت بوده و توسعه بدون داشتن
انسانهای فرهیخته و متمدن امری غیرممکن است .به همین دلیل
بررسی اجمالی وضعیت كشورهای توسعهیافته و عقبمانده نشان
میدهد كه كشورهای صنعتی و فرا صنعتی ،آموزشوپرورش نیروی
انسانی را سرلوحه اقدامات زیربنایی خود قرار دادهاند و این مهم را بر
فلسفه اساسی توسعه و پرورش منابع انسانی بنیان نهادهاند؛ درحالیكه
كشورهای عقبمانده با توجه به عامل فقر نیروی انسانی كارآمد و
متخصص از پیمودن پلکان توسعه بازماندهاند حتی بهصراحت میتوان
ادعا كرد كه یکی از طرق سلطه كشورهای استعمارگر بر كشورهای
عقبمانده پس از جنگ جهانی دوم ،زمینهسازی برای فقر آموزش نیروی
انسانی كارآمد در این كشورها بوده است [.]3
همانگونه كه جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و از صنعتی
بودن به فراصنعتی شدن گام برمیدارند؛ علوم و فنون و تکنولوژی هم
رو به تکامل ،دگرگونی و پیشرفت است .بهموازات این تغییرات است كه
اهمیت ،لزوم و خواص آموزش بیشازپیش ملموس گشته تا حدی كه
برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش میگویند« :آموزش در حقیقت
خود مدیریت است» .بدین معنی كه بدون آموزش كاركنان ،پایههای
مدیریت هم متزلزل شده و به مخاطره میافتد .آموزش در حقیقت یکی
از راههای اصولی و منطقی هدایت تالشهای كاركنان در سازمان است
و باعث بهكارگیری استعدادهای نهفته ،بهكار اندازی قدرت تخیل و به
وجود آمدن حس انعطافپذیری فکری الزم در كاركنان خواهد شد []4
یکی از تغییرات عمده در زمینه آموزش و ازجمله آموزش ضمن خدمت،
بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات است كه ماحصل آن ظهور
آموزش الکترونیکی است .آموزش مجازی با بهرهگیری از پیشرفتهای
صنعت فنآوری اطالعات و ارتباطات از راهكارهای نوین توسعه عدالت
آموزشی در دنیای معاصر به شمار میرود و بنا بر اعالم كارشناسان و
متخصصان فنآوری اطالعات و ارتباطات تا سال  2020آموزش مجازی
مبتنی بر یادگیری الکترونیکی روش متعارف آموزشی در جهان خواهد
بود [ .]5واژه یادگیری الکترونیکی در توصیف انواع محیطهای آموزشی
زیر استفاده میشود :آموزش مبتنی بر وب؛ آموزش مبتنی بر كامپیوتر؛

از رایانه و خدمات جانبی مربوطه [ 15و  ]16دسترسی محدود فراگیران

سیستمهای الکترونیکی پشتیبانی از عملکرد ()EPSS؛ آموزش مبتنی بر

به ابزارهای فناوری اطالعات [ ،]17هزینههای باالی آموزش الکترونیکی

تکنولوژی؛ یادگیری آنالین؛ یادگیری از راه دور؛ یادگیری
الکترونیکی؛ آموزش از راه دور .آموزش الکترونیکی جامع بوده و در هر
مکان و در هر زمان و با هر سرعتی كه آموزشدهنده مطالب آموزشی را
بهوسیله شبکه در اختیار آموزشگیرنده قرار دهد؛ آموزشگیرنده در
هركجا باشد میتواند از آن استفاده نماید [ .]6اما نکته قابلتأمل این
است كه صرفاً آموزش و اجرای دورههای آموزشی نمیتواند به سازمان

[ ،]18ضعف در ارزشیابی فراگیر [ ]19و احساس اضطراب [ ]20میتوان

روشهای آموزشی گوناگونی همانند ارائه حضوری و سخنرانی ،بحث
گروهی ،بازدید میدانی یا گردش علمی و مطالعه موردی بهره بردهاند.
ازجمله بدیعترین روشهای آموزشی ،آموزش الکترونیکی است .آموزش
الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرمافزارهای كاربردی و روشهای
آموزشی مبتنی بر فناوری گفته میشود كه شامل آموزشهای بر پایه
رایانه ،وب ،اینترنت و همچنین كالسها و دانشگاههای مجازی و ...
است .ازجمله مزایای آموزش الکترونیک میتوان به مواردی همچون
كاهش زمان و هزینه فراگیر؛ حق انتخاب فراگیر در تعیین دورههای
آموزشی؛ امکان ثبت فعالیتها و پیگیری پیشرفت فراگیر؛ امکان اجازه
تهیه و آمادهسازی مدلهای مختلف آموزشی توسط مدرسان و امکان
دسترسی شبانهروزی اشاره نمود [ .]8اما با تمام مزیتهایی كه میتوان
برای آموزشهای الکترونیکی برشمرد هنوز موانعی در مسیر اثربخشی
بهتر این نوع جدید از آموزش نسبت به آموزشهای سنتی وجود دارد
كه باعث میشود برخی از سازمانها با تردید به این نوع آموزش روی
آورده و یا بهطوركلی از آن رویگردان شوند .بهعنوانمثال بر اساس آمار
منتشره  70درصد مؤسسات آموزش مجازی در آمریکا با شکست مواجه
شدند و نیز دانشگاه مجازی انگلیس ،برخالف هزینههای بسیار باال ،با
استقبال كمی از طرف دانشجویان مواجه گشت [. ]9

بهعبارتدیگر اگرچه آموزش الکترونیکی موجبات ایجاد محیط یادگیری
مبتنی بر یادگیرنده [ ]10و روشهای یادگیری انعطافپذیر را فراهم
نموده است و با بهكارگیری آخرین دستاوردهای عصر فناوری اطالعات
و ارتباطات ،رویکردهای جدیدی را خلق و افقهای روشنی را در عرصه
آموزش فراهم كرده است []11؛ اما بیان مزیتهای یادگیری الکترونیکی
به این معنی نیست كه این شیوه از آموزش ،خالی از اشکال یا فاقد
هرگونه عیب و نقص است؛ بلکه باید یادآور شد كه این شیوه هم میتواند
معایب و نواقص خاص خود را دارا باشد .پژوهشهای مختلفی به بحث
در خصوص محدودیتهای آموزش الکترونیکی پرداختهاند كه در این
میان به مواردی همچون نبود ارتباط چهره به چهره [ 12و  ]13برگزاری
در زمانهای غیرمفید [ ،]14عدم آشنایی فراگیران در زمینه بهرهگیری

اشاره نمود.
بعضی از موضعگیریها در مقابل آموزشهای مجازی بیشتر حول نگرانی
نسبت به از دست دادن تعامالت رو در روی موجود در آموزش سنتی و
احساس بالقوه انزوا تمركزیافته است [ .]21تا حدی كه برخی از
تحقیقات از عدم اثربخشی آموزشهای الکترونیکی نسبت به آموزش
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سنتی سخن گفتهاند .بهعنوانمثال در یک پژوهش مشخصشده كه
استمرار یادگیری الکترونیکی كمتر از یادگیری توسط آموزش سنتی
بوده است [ .]22در سازمانهای كشور ما و در زمینه بهكارگیری آموزش
مجازی در برخی از موارد نارساییهایی وجود دارد .بهعنوانمثال در
پژوهش صورت گرفته در خصوص میزان رضایت كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی تهران از دورههای آموزش ضمن خدمت الکترونیکی ،باوجود
رضایت كاركنان نسبت به این برنامهها ،رضایت ایشان از محتوای دوره-
های آموزشی به نسبت كمتر بوده است [ .]23با توجه به وضعیت
استفاده از فناوری در سایر حوزهها ازجمله بهرهگیری از شبکههای
اجتماعی و چالشهایی كه متعاقب استفاده برنامهریزی نشده در این
زمینه به وجود آمده است؛ لزوم شناخت و بررسی موانع فراروی آموزش
الکترونیکی بهعنوان یکی از حوزههای مهم بهكارگیری فناوری
بیشازپیش احساس میشود.
بهكارگیری آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن موانع احتمالی آن،
احتماالً منجر به بروز موانعی بر سر راه اجرای صحیح و استفاده از
ظرفیتهای آموزش مجازی در حیطه آموزش منابع انسانی میشود؛ و
درنتیجه ،سازمانها را در رسیدن به اهداف و مأموریتهایشان با مشکل
مواجه میكند .ازاینرو ،میتوان گفت شناسایی موانع فراروی آموزش
مجازی در حیطه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از پیشنیازهای
مهم موفقیت و اثربخشی این دورهها میباشد [ .]24دانشگاه علوم
پزشکی كردستان هم از سال  1392نسبت به بهكارگیری آموزش
مجازی ضمن خدمت به همراه آموزش سنتی برای كاركنان خود اقدام
نموده است .به اذعان مدیران و متولیان مربوطه ،این دانشگاه نیز همانند
سایر سازمانهای فوقالذكر علیرغم موفقیتهایی كه در بهكارگیری
این شیوه از آموزش داشته با چالشها و مسائلی در این زمینه روبرو بوده
است .اما با مقایسه میان مزایا و برخی نارساییها؛ به نظر میرسد با
شناخت موانع موجود در مسیر آموزشهای الکترونیکی بتوان از مزایای
آن -كه به نسبت از معایب بیشتر است بهرهمند شد .همچنین با
دستهبندی و رتبه بندی موانع ،تمركز انرژی و هزینه سازمان را به نحو
منطقی در برطرف نمودن موانع مزبور تقسیمبندی كرده و اثربخشی این
دسته از آموزشها را مضاعف نمود.
ازآنجاكه مباحث و پژوهشهای انجامگرفته در زمینه آموزش الکترونیکی
بیشتر حول محیطهای آكادمیک بوده و كمتر به این ابزار و فناوری
جدید در حوزه آموزشهای ضمن خدمت پرداختهشده ،همین موضوع
میتواند اهمیت پژوهش و ضرورت پرداختن به این موضوع را روشنتر
نماید .لذا در این پژوهش محققان قصد دارند تا مهمترین موانع و
چالشهای پیش روی آموزشهای الکترونیک را بهصورت ویژه در مبحث
آموزش ضمن خدمت بررسی و پس از شناسایی عوامل ،آنها را رتبهبندی
و اولویت هر یک را مشخص نماید .بنابراین بهطور كلی اهداف اصلی
پژوهش عبارت است از:
 .1شناسایی موانع اثربخشی آموزش مجازی كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی كردستان؛

 .2رتبهبندی موانع شناساییشده در اثربخشی آموزش مجازی كاركنان
دانشگاه علوم پزشکی كردستان.
همچنین سؤاالت پژوهش عبارتند از:
 .1موانع اصلی اثربخشی آموزش مجازی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
كردستان كدامند؟
 .2رتبه و ترتیب اهمیت موانع آموزش مجازی كاركنان در دانشگاه علوم
پزشکی كردستان چگونه است؟
از میان پژوهشهایی كه در راستای بررسی موانع آموزش الکترونیکی
صورت گرفته میتوان به پژوهش صورت گرفته توسط ساناتا سینگتای
و دیگران ( )2016اشاره نمود كه در پژوهش خود با عنوان«ارزیابی
اثربخشی آموزشی :مطالعه موردی وزارت خارجه تایلند» اینگونه
نتیجهگیری میكنند كه اثربخشی آموزش– بهعنوان یک سیستم -به
عوامل مختلفی مانند ورودیهای برنامه آموزشی بستگی دارد
بهعبارتدیگر مهارتهای مدرس و فراگیران ،دانش و توانایی؛ فرایند
آموزش كه ذاتاً به روشها و محتواهای بهكاررفته در برنامه آموزشی
بستگی دارد همه در امر آموزش تأثیر گذارند .و اینگونه نتیجهگیری
مینماید كه پیشنیاز و الزمه اثربخشی آموزش عبارت است از:
همسوسازی برنامههای آموزشی سازمان با سیاستها و استراتژیهای
آن ،فرهنگسازم انی موجود در زمینه یادگیری و حمایت سرپرست
مستقیم از انتقال دانش و یادگیری در محیط كار [ .]25همچنین
جعفریفر و دیگران ( )1396در پژوهشی با عنوان«شناسایی و
رتبهبندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی
(مطالعه موردی :دانشگاه شهید بهشتی) ،مهمترین موانع بهكارگیری
آموزش الکترونیکی در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح مدرسان
را به ترتیب مربوط به موانع آموزشی ،موانع زیرساختی ،فنی؛ موانع
اخالقی و فرهنگی اجتماعی رتبهبندی مینماید [.]24

روش تحقیق
در پژوهش حاضر ،تالش شده است تا با تکیهبر ادبیات موضوع ،و
تحقیقات مشابه و مرتبط ،و نیز آگاهی از روشهای تحقیقی در علوم
انسانی و علوم اجتماعی ،بنیان پژوهشی طرح ،شکل یابد .در این راستا،
بهتناسب نوع اطالعات موردنیاز و بهصورت تركیبی هم از روشهای كمّی
و هم از روشهای كیفی بهره گرفتهشده است .در بخش كیفی جامعه
آماری شامل تمامی افرادی است كه به نحوی (اعم از كارشناس؛ طراح
و پشتیبان یا كاربر) با آموزش الکترونیکی ضمن خدمت سروكار دارند.
در بخش كمّی جامعه آماری مشتمل بر تمامی خبرگان و كارشناسان
در امر آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشکی كردستان
است .نمونه آماری در بخش كیفی با بهرهگیری از معیار اشباع نظری و
در بخش كمّی با استفاده از روش نمونهگیری تعمدی و نمونهگیری گلوله
برفی انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عالوه بر مطالعه
كتب ،پایاننامهها ،مقاالت مرتبط ،مصاحبه باز و پرسشنامه میباشد.
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همچنین بهمنظور روایی مصاحبه از گروههای متفاوتی مشتمل بر  4نفر

در دور نخست فهرست  32مانع اولیهای كه با روش مطالعه كتابخانهای

خبره در زمینه آموزش ضمن خدمت و آموزش الکترونیکی؛  3نفر

و روش مصاحبه شناسایی شدند در اختیار اعضای گروه قرار گرفت تا در

كارشناس شاغل در بخش آموزش ضمن خدمت؛  3نفر پشتیبان و

مورد آنها اظهارنظر و بر اساس طیف عددی  1تا  7به هر مورد امتیازدهی

برنامهنویس آموزش الکترونیکی؛  2نفر كارمند آشنا و مخاطب

نمایند .ضمن اینکه از ایشان درخواست شد تا نظرات خود را در قالب

آموزشهای الکترونیکی ضمن خدمت استفادهشده است.

پیشنهادهای اصالح شاخص به مجموعه اضافه نمایند .در این مرحله

جهت پایایی مصاحبه نیز از معیار اشباع نظری بهره گرفته شد .اشباع

اعضای هیأت از بین  32شاخص یا مانع موجود  9مورد را پیشنهاد اصالح

نظری به این معنا كه خصوصیات یک دسته یا طبقه تئوریک به اشباع

داده و  3مورد را قابلحذف یا ادغام با سایر موارد تشخیص دادند .ضمن

رسیده است .این حالت زمانی رخ میدهد كه داده بیشتری كه سبب

اینکه پیشنهاد اضافه شدن یک مورد جدید نیز مورد موافقت قرار گرفت.

توسعه ،تعدیل ،بزرگتر شدن یا اضافه شدن به تئوری موجود گردد به

در دور دوم  29مانع باقیمانده به همراه یک مانع پیشنهادی در بخش

پژوهش وارد نشود [ .]26یک معیار برای كشف رسیدن به اشباع تکرار

اول (مجموعاً  30عامل) وارد بخش دوم شده و مورد نظرسنجی قرار

دادههای قبلی است؛ بهطوریكه پژوهشگر مرتباً با دادههایی مواجه

گرفت تا میزان اهمیت هر یک از عوامل (موانع) تعیین شود .در این دور

میشود كه تکرار میشوند [.]27

ضمن پیشنهاد اصالح یک مانع؛  4عامل حذف گردید .ضمناً در این

در بخش كمّی بهمنظور روایی و پایایی پرسشنامه اقدامات ذیل صورت

مرحله عاملی اضافه نشد .در ادامه دورهای اول و دوم و با حذف  4عامل

گرفت:

در مرحله دوم در مجموع  26مانع شناساییشده وارد دور سوم گردید.

بهمنظور افزایش روایی سعی شد:

در این مرحله تنها یکی از عوامل حذف شد .نهایتاً در دور سوم هیأت به

 از مشاركتكنندگانی كه در حوزههای مربوطه دارای تخصص وانگیزه كافی بودهاند استفاده شود.
 -از دورهای متعدد در اجرای پرسشنامهها استفاده گردید.

یک اتفاقنظر رسید .بنابراین با پایان مراحل دلفی  25عامل باقی ماندند
كه جهت رتبهبندی این  25عامل باقیمانده از آزمون فریدمن استفاده
شد.

بهمنظور پایایی پژوهش نیز اقدامات ذیل مدنظر قرار گرفت:
 پاسخهای بهدستآمده از انجام هر دور از دلفی به پاسخدهندههابازخورد داده شد و تالش گردید تا به حدی از اجماع دست یابد.
 روش دلفی برای موضوع خاصی (كه همان موانع اثربخشی آموزشالکترونیکی) میباشد مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و بحث
در این بخش ،ابتدا مشخصات جمعیتشناسی جامعه آماری در قالب
جدول  1ارائه شده و سپس بر اساس دادههای جمعآوری شده موانع
اثربخشی آموزش الکترونیکی كاركنان بررسی و رتبهبندی میشود.

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای كرونباخ سنجیده شد؛ كه در

همانگونه كه در بخش روش تحقیق ذكر گردید؛ پس از شناسایی عوامل

نتیجه عوامل مرتبط با مدرس  0/78عوامل مرتبط با فراگیر 0/77؛ عوامل

یا موانع نهایی شناساییشده آموزش الکترونیکی ضمن خدمت جهت

سازمانی 0/81؛ عوامل زیرساختی 0/83؛ محتوای آموزشی  0/88و

رتبهبندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد كه نتیجه این رتبهبندی

عوامل عمومی  0/87سهم داشتند.

بهصورت جدول شماره  2مشخص گردید.

در بخش كیفی دادههای بهدستآمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل

همانطور كه در جدول مشاهده میشود؛ عوامل مرتبط با فراگیر با

محتوا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت؛ بدینصورت كه تعداد واژهها ،الفاظ

میانگین ( )4/14و عوامل سازمانی با كمترین میانگین ()2/72؛ باالترین

و اصطالحات بهكاررفته در جملهها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی

و پایینترین رتبه را در بین موانع اصلی اثربخشی آموزش الکترونیکی

گردید تا الگوهای موجود در گفتهها كشف و موانع بهصورت عبارات

ضمن خدمت به خود اختصاص دادهاند .بر اساس آنچه ذكر شد هركدام

كوتاه استخراج شود.

از پنج عامل اصلی خود دارای زیرعامل های فرعی دیگری بودند كه به

در بخش پرسشنامه پس از دستیابی به توافق طی سه مرحله از روش

تفکیک هركدام از این زیر عاملها هم با استفاده از آزمون فریدمن

دلفی استفاده گردید:

رتبهبندی شدند.

R. Sohrabi et al.
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) مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان (شركتكنندگان در روش دلفی:1 جدول
Table 1: Demographic characteristics of the respondents
Demographic
Frequency
characteristics

Percent of
Frequency
F%

F

58.6

17

Gender
Man

41.4

12

Woman

100

29

Total

F%

F

Age groups

13.8

4

20-30

65.5

19

30-40

10.3

3

40-50

10.3

3

More than 50

100

29

Total

F%

F

Grade

-

-

Diploma and sub-diploma

6.9

2

Associate

51.7

15

Bachelor

20.7

6

MA

20.7

6

PhD

100

29

Total

F%

F

Work Experience

31.0

9

Less than 10 years

20.7

6

10-20 years

48.3

14

20-30 years

-

-

More than 30 years

100

29

Total

 میانگین رتبه موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی كردستان:2 جدول
Table 2: The mean of barriers to the effectiveness of e-learning in-service training of Kurdistan
University of Medical Sciences
Degrees of
Barriers
Average rating
rating
freedom
Learner Factors

4.14

1

Infrastructure Factors

3.97

2

General factors

3.69

3

Educational Content

3.43

4

Teacher Factors

3.05

5

Organizational Factors

2.72

6

Sig.

5

0.00

 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع مرتبط با مدرس:3 جدول
Table 3: Ranking the sub-criteria of teacher-related factors
Average

Rating

Teacher's resistance to role change

Sub-criteria

2.91

1

The limited knowledge of instructors in the use of cyberspace facilities

2.48

2

Lack of belief in teachers to e-learning education

2.38

3

Teacher time limit

2.22

4

Average

Rating

Resistance to change

2.91

1

Limited knowledge and skills of learners in the field of information
technology

2.9

2

Lack of belief in training in cyberspace

2.43

3

Limited access to IT tools

1.76

4

 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع مرتبط با فراگیر:4 جدول
Table 4: Ranking the sub-criteria of learner-related factors
Sub-criteria
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 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع سازمانی:5 جدول
Table 5: Ranking the sub-criteria of organizational factors
Sub-criteria

Average

Rating

The lack of a suitable structure for virtual learning in the organizational structure

3.69

1

Mistrust of the organization's managers to e-learning training tools

3.16

2

Disbelief of the various levels of organization managers in virtual education

3.12

3

The organization's inadequate atmosphere toward cyberspace

2.86

4

High fees for e-learning education

2.17

5

Sub-criteria

Average

Rating

Weak bandwidth of internet networks

2.6

1

The weak structure of computer networks at the organization level

2.52

2

Lack of hardware features

2.5

3

Lack of an effective management system for Deploying and supporting e-learning
education

2.38

4

 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع زیرساختی:6 جدول
Table 6: Ranking the sub-criteria of infrastructural factors

 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع محتوای آموزشی:7 جدول
Table 7: Ranking the sub-criteria of educational content
Sub-criteria

Average

Rating

The lack of specialists to produce educational content

3.17

1

The lack of facilities to produce educational content

3.9

2

Disproportionate content with learning style

3.07

3

Lack of production of proper training content

2.93

4

Disproportionate content with educational goals

2.74

5

 رتبهبندی زیرمعیارهای موانع عمومی:8 جدول
Table 8: Ranking the sub-criteria of general factors
sub-criteria

Average

Rating

The lack of effective control processes

2.43

1

The inability to correctly evaluate the results of virtual training

2.91

2

The lack of clear rules, directives and standards

2.90

3

اگرچه در برخی از پژوهشها ازجمله در تحقیق محمدی و قربانزاده
] از عدم آشنایی مدرسان در زمینه استفاده از فناوری و كاربرد30[ مقدم
رایانه بهعنوان مهمترین پارامتر بازدارنده یادشده است؛ اما قرار گرفتن
عامل مدرس در رتبههای پایینتر در پژوهش حاضر را میتوان به باال
بودن سطح تحصیالت مدرسان آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی
كردستان نسبت داد؛ بهطوریكه بسیاری از مدرسان آموزش مجازی در
 برخالف نمونههای موردمطالعه در پژوهش مزبور و- این دانشگاه را
-برخی پژوهشهای مشابه كه در دبستانها و دبیرستانها انجامگرفته
 مربیان و مدرسان آشنا به رایانه و فضای،اعضای هیأت علمی دانشگاه
.مجازی تشکیل دادهاند

قرار گرفتن عوامل مرتبط با فراگیر در رتبه نخست با پژوهشهایی مثل
 در پژوهش ایشان نیز كیفیت.] در یک راستاست28[ خراسانی و دوستی
و شیوه یادگیری فراگیران در میان سایر عوامل در صدر قرار گرفته كه
 همچنین قرار.همراستا با رتبهبندی انجامشده در پژوهش حاضر میباشد
گرفتن عامل زیرساختی در رتبه دوم همراستا با پژوهش جعفری فر و
فنی در پژوهش ایشان هم-] است كه موانع زیرساختی24[ همکاران
 همچنین در پژوهش فارغ زاده.جزء دو عامل اول رتبهبندی شده است
] نیز بر بهكارگیری زیرساختها و ابزارهای آموزش مجازی29[ و كاشی
بهعنوان یک ابزار كارآمد در ارتقای كیفیت آموزش در كنار عواملی
.همچون شیوه و فرایند تدریس تأكید شده است
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همچنین در صدر قرار نگرفتن عامل فراگیران در رتبهبندی برخی از

رتبهبندی عوامل سازمانی

پژوهشها همانند پژوهش عنایتی و دیگران [ ]31را میتوان به نوع

عدم وجود ساختار مناسب و متناسب با آموزش الکترونیکی در ساختار

جامعه موردمطالعه نسبت داد؛ چراكه در سطح آكادمیک كه فراگیران،

سازمانی رتبه نخست ،عدم اعتماد مدیران سازمان به ابزارهای آموزش

دانشآموزان و افرادی جوانتر و با سطح پذیرش باالتری از فناوری

الکترونیکی رتبه دوم و عدم باور مدیران سطوح مختلف سازمان به

هستند؛ عوامل مرتبط با فراگیر كه مشتمل بر دانش محدود ،عدم باور

آموزش الکترونیکی رتبه سوم را به خود اختصاص داد جو نامناسب

فراگیر و مقاومت فراگیر است نسبت به جامعه كارمندان در آموزش

سازمان نسبت به فضای مجازی در رتبه چهارم و هزینههای باالی

ضمن خدمت كمتر جلوه پیدا میكند.

آموزش الکترونیکی در رتبه پنجم قرار گرفت.

نتیجهگیری

رتبهبندی عوامل زیرساختی

با وجود مزایای آموزش الکترونیک ازجمله مواردی همچون كاهش زمان
و هزینه فراگیر ،حق انتخاب فراگیر در تعیین دورههای آموزشی ،امکان
ثبت فعالیتها و پیگیری پیشرفت فراگیر ،امکان اجازه تهیه و آمادهسازی
مدلهای مختلف آموزشی توسط مدرسان و امکان دسترسی شبانهروزی
؛ اما هنوز موانعی در مسیر اثربخشی بهتر این نوع جدید از آموزش نسبت
به آموزشهای سنتی وجود دارد كه باعث میشود برخی از سازمانها با
تردید به این نوع آموزش روی آورده و یا بهطوركلی از آن رویگردان
شوند .در این راستا پژوهش حاضر باهدف مطالعه آموزش ضمن خدمت
كاركنان و شناسایی موانع اثربخشی آن انجام گرفت.
موانع در قالب شش مانع اصلی شناسایی گردید كه عبارتند از :موانع
مرتبط با مدرس؛ موانع مرتبط با فراگیر؛.موانع سازمانی؛.موانع
زیرساختی؛ موانع مرتبط با محتوای آموزشی و نهایتاً موانع عمومی.
رتبهبندی عوامل شناساییشده با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید

همانگونه كه در تحلیلهای آماری صورت گرفته ذكر شد ترتیب اهمیت
موانع زیرساختی عبارت است از:
پهنای باند ضعیف شبکههای اینترنتی در رتبه اول؛ ساختار ضعیف
شبکههای رایانهای در سطح سازمان در رتبه دوم؛ عدم وجود امکانات
سختافزاری جهت استقرار آموزش الکترونیکی در رتبه سوم و عدم
وجود سیستم مدیریت كارآمد جهت استقرار و پشتیبانی آموزش
الکترونیکی در رتبه چهارم.
رتبهبندی عوامل مرتبط با محتوا
بر اساس تحلیل آماری فریدمن رتبه و ترتیب اهمیت موانع مربوط به
محتوا به این شرح است :عدم وجود متخصصان جهت تولید محتواهای
آموزشی به شیوههای مختلف در رتبه اول؛ عدم وجود امکانات جهت
تولید محتوای آموزشی در رتبه دوم؛ عدم تناسب محتواهای آموزشی با
سبک یادگیری فراگیران در رتبه سوم؛ عدم تولید محتواهای آموزشی

كه ترتیب آنها بدین شکل بود:
عامل مرتبط با فراگیر در رتبه نخست و سپس عوامل زیرساختی،

شیوههای ارائه محتوا با اهداف آموزشی در رتبه پنجم واقع میشود.

ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

رتبهبندی عوامل عمومی

هریک از موانع بهنوبه خود دارای زیر عاملهای مجزایی بودند كه پس

رتبه و ترتیب اهمیت موانع عمومی به این ترتیب است كه عدم وجود

از شناسایی ،نسبت به رتبهبندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن اقدام

فرایندهای كنترلی و نظارتی كارآمد در آموزش الکترونیکی در رتبه

گردید كه نتایج حاصل بدینصورت بود:

نخست؛ عدم امکان ارزیابی صحیح نتایج آموزش الکترونیکی در رتبه

رتبهبندی عوامل مرتبط با مدرس

دوم و عدم وجود قوانین ،بخشنامهها و استانداردهای شفاف در حوزه

ترتیب موانع مرتبط با مدرس به این شرح است كه مقاومت مدرس در

آموزش الکترونیکی در رتبه سوم قرار میگیرد.

برابر تغییر نقش (از انتقالدهنده صرف آموزش به تسهیلكننده آموزش)
در رتبه اول و دانش محدود مدرسین در بهكارگیری امکانات فضای

با توجه به اینکه این پژوهش در نوع خود منحصربهفرد بوده و نمونه
مشابه رسمی در كشور وجود نداشت؛ محدودیتهایی پیش روی

مجازی ،عدم باور مدرسین به آموزش الکترونیکی و محدودیت زمانی

پژوهشگر بود كه قاعدتاً اگر این فاكتورها وجود نداشت نتایج

مدرس در رتبههای بعدی قرار گرفتند

قابلاطمینانتری بهدست میآمد .عالوه بر این اغلب پژوهشهای صورت

رتبهبندی عوامل مرتبط با فراگیر

گرفته در زمینه آموزش الکترونیکی بیشتر در حوزه آكادمیک صورت

بر اساس تحلیل آماری فریدمن رتبهبندی موانع مرتبط با فراگیران به

گرفته و كمتر به بررسی این نوع آموزش در زمینه آموزشهای حین

ترتیب ذیل است:

خدمت كاركنان پرداختهشده است .با این وجود در این پژوهش از همه

مقاومت فراگیر در برابر تغییر در رتبه اول ،دانش و مهارت محدود

زوایای ممکن و بهصورت جامع تمام فاكتورهای درگیر در آموزش ضمن

فراگیران در حوزه فناوری اطالعات در رتبه دوم ،عدم باور فراگیران به

خدمت كاركنان مورد بررسی قرار گرفته است و میتواند بهعنوان

آموزش در فضای مجازی در رتبه سوم و نهایتاً دسترسی محدود

زیربنایی برای پژوهشهای مشابه آتی در زمینه آموزش الکترونیکی

فراگیران به ابزارهای فناوری اطالعات در رتبه چهارم قرار گرفت.

ضمن خدمت قرار گیرد.

عمومی ،محتوای آموزشی ،عوامل مرتبط با مدرس و عوامل سازمانی به

متناسب با دورههای آموزش مجازی در رتبه چهارم و نهایتاً عدم تناسب
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