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چكيده
ــت. بنابراين برای كارآمدی و  ــيوه های نوين يادگيری در عصر حاضر اس ــوزش الكترونيكي يكي از ش آم
استفاده بهينه از ظرفيت-های آموزش الكترونيكي، بايد آسيب های فراروی آن را شناسايي و رفع نمود. 
هدف پژوهش حاضر نيز شناسايي آسيب های برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز 
ايران بر اساس مدل سه شاخگي است. متناسب با اين هدف، طرح پژوهش كيفي و از نوع پديدارشناسي 
اتخاذ شد. شركت كنندگان در اين پژوهش، مديران و متصديان فني بخش ستاد شركت ملي گاز بودند 
ــدند و اشباع نظری با مصاحبه نيمه ساختاريافته با ۱۰ نفر حاصل شد.  كه به صورت هدفمند انتخاب ش
يافته ها با استفاده از روش كدگذاری اشتراس و كوربين در دو سطح كدگذارِی باز و محوری مورد تجزيه 
ــده ۵۰ مفهوم بود به عنوان اصلي ترين  ــد. در مجموع، تعداد ۱۵ مقوله كه دربردارن ــل قرار گرفتن و تحلي
آسيب های فراروی برگزارِی دوره های يادگيری الكترونيكي، در سه بخش فرايندی، ساختاری و محيطي 

استخراج شدند. 

واژگان كليدی: آسيب شناسي، آموزش الكترونيكي، مدل سه شاخگي، شركت ملي گاز ايران
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مقدمه
ــده  ــعه فناوری اطالعات منجر به تغييرات زيادی در زمينه های مختلف من جمله آموزش ش توس
است. تحت تأثير همين شرايط، آموزش و فناوری در هم ادغام شده اند و يادگيرِی الكترونيكي به عنوان 
Al-Fraihat et al., 2020) و به عنوان يك  يك وسيله قدرتمند برای امر آموزش و يادگيری ظهور كرده 
Sun et al., 2008). به  دليل اهميت  ــت  ــم جديد در ميان آموزش های مدرن پديدار گرديده اس پاراداي
ــرفت ها در حوزه  ــازمان ها نيز از اين تحوالت و پيش ــت رقابتي در جهان امروز، س ــاد و حفظ مزي ايج
ــازمان، در حال گسترِش استفاده  ــياری از س Caudill, 2013) به طوری كه بس آموزش بي بهره نبوده اند
ــتند (نوری و  ــوع آموزش ها در بخش های مختلف، برای ارائه بهتر و موثرتر خدمات خود هس ــن ن از اي
ــي و همكاران ۱ (۲۰۱۶) آموزش الكترونيكي فرايند يادگيری است  همكاران، ۱۳۹۶). به زعم علي موس
كه با هدف ايجاد يك محيط يادگيری تعاملي مبتني بر كاربرد رايانه و اينترنت شكل گرفته و از طريق 
ــته باشند. قابليت های  ــي داش آن فراگيران در هر مكان و زماني مي توانند به منابع و اطالعات دسترس
ــبي را برای تمام دست اندركاران سيستم های آموزشي به وجود آورده  آموزش الكترونيكي فرصت مناس
تا هرچه سريع تر بتوانند آموزش های فراگير و مبتني بر آخرين فناوری های موجود را در سازمان ها و 
ــدن فرصت ها و مزايای بسيار در  ــاِت خود آغاز كنند  ليكن با وجود فراهم ش مؤسس
سيستم آموزش های الكترونيكي، مي بايد به مديران و برنامه ريزان نسبت به فرايند استفاده از يادگيری 
ــوزش الكترونيكي  ــران تاكنون تالش هايي براي اجراي آم ــدار داد. در اي ــازمان هش الكترونيكي در س
ــازمان ها در اين زمينه به طور جامع موفقيت آميز نبوده  ــده است اما به نظر مي رسد تالش س انجام  ش
ــكاران۲  (۲۰۱۳) موفقيت يادگيری  ــي و همكاران،۱۳۹۴). به زعم الهجران و هم ــت (صفوی جهرم اس
الكترونيكي به صورت چشم گيری وابسته به شناخت دقيق موانع كليدی آن بوده و توجه و رسيدگي از 
سوی مديران و طراحاِن سيستم را مي طلبد، چرا كه آماده نبودن سازمان ها در راه اندازی و به كارگيری 
ــای آن و بي نتيجه  ــتفاده از ظرفيت ه ــي و موانع موجود در اين راه، باعث عدم اس ــوزش الكترونيك آم
ــرف آموزش و اجراي دوره هاي آموزش  ــد (تاری و همكاران، ۱۳۹۶). لذا ص ماندن تالش ها خواهد ش
ــاني،  ــيدن به اهداف خويش كمك كند (فرهادی و خراس ــازمان در راه رس الكترونيكي نمي تواند به س
ــده بر اين دوره ها شناسايي و مرتفع شوند تا  ــيب هاي وارد ش ۱۳۹۵). بدين منظور بايد ضعف ها و آس

باعث هدر دادن سرمايه هاي سازمان نشوند. 
ــي درصدد بررسي عوامل دروني و بيروني تأثيرگذار بر بدكاركردي هاي يك سيستم  آسيب شناس
ــد داده و اطالعات مناسبي را جهت تصميم گيري هاي مناسب با  ــت كه درك از يك سيستم را رش اس
آسيب ها ارائه مي دهد (سلطاني و همكاران، ۱۳۹۷). لذا بايد گفت كه آسيب شناسِي صحيح و به موقع، 

1. Ali Mosa
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ــكالت جاري سازمان خود مطلع  ــائل و مش اين امكان را برای مديران فراهم مي آورد كه همواره از مس
باشند و از حاد شدن آنها جلوگيري نمايند. از اين رو آسيب شناسي يك ضرورِت مديريتي است (ديودار 
ــِي دوره هاي آموزش الكترونيكي در سازمان ها،  ــليمان پور عمران، ۱۳۹۹). در زمينه آسيب شناس و س
كمتر از هر زمينه ديگري تحقيقات جامع انجام  شده است. در حقيقت آسيب شناسي دوره هاي آموزش 
ــن تر از  ــازمان تصويري روش ــو، آيينه اي فراهم مي آورد تا مديران و كاركنان س الكترونيكي از يك س
چگونگي كم و كيف فعاليت هاي آموزشي به دست آورند و از سوي ديگر، برنامه ريزان و كادر آموزشي 
ــازمان نسبت به جنبه هاي مثبت و منفي برنامه آگاهي پيدا مي كنند و از اين راه به اثربخش كردن  س
برنامه ها و فعاليت هاي آموزشِي نيروي انساني ياري برسانند و آسيب هاي احتمالي در اين گونه دوره ها 

را شناسايي و درصدد رفع و بهبود آن برآيند (نادي و سليمي، ۱۳۹۰). 
ــيب های برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي، از الگوی  ــايي آس در تحقيق حاضر جهت شناس
ــت. اين الگو از نوع الگوهای منطقي و مديريتي است (خنيفر، ۱۳۸۴)  ــده اس ــاخگي استفاده ش سه ش
ــه مقوله ی فرايندی، ساختاری و  ــازماني در س ــاس آن، كل مفاهيم، رويدادها و پديده های س و بر اس
ــمس موركاني و همكاران، ۱۳۹۴؛ ميرزايي و سرلك،۱۳۸۴).  ــي و تحليل است (ش محيطي قابل بررس
ــه دسته عامل كليدی به  ــب اين س ــازماني و مديريتي را مي توان بر حس به بيان ديگر، پديده های س
ــي سه شاخگي از اين منظر از كاربردي ترين  ــته ای مورد واكاوی قرار داد. مدل آسيب شناس نحو شايس
ــاختاري و محيطي يك سازمان را  ــيب هاي فرايندي، آسيب هاي س ــت؛ چرا كه فراتر از آس مدل هاس
ــيب هاي فرايندي (تراكنش ها) است كه شامل  ــي مي كند. بنابراين، بُعد اول اين پژوهش آس نيز بررس
آسيب هاي فرايند آموزش اعم از نيازسنجِي آموزشي، اهداف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابي آموزشي 
ــازمان در بحث آموزشي تلقي شده است. بُعد دوم مدل،  ــد. اين موارد در واقع عامل پويايي س مي باش

ــامل تمام منابع مادی، مالي، مديريتي، اطالعاتي  ــاختار سازماني است كه ش ــيب هاي مربوط به س آس
ــرايي و  ــازمان جريان دارد (محمودی كوچكس ــا تركيب خاصي در بدنه كلي س ــي مي گردد كه ب و فن
ــتند كه محيط سازمان  ــازماني هس ــوم عوامل زمينه ای يا محيطِي برون س همكاران، ۱۳۹۴) و بُعد س
را احاطه كرده، با سازمان رابطه متقابل دارند و از كنترل سازمان خارج مي باشند (مقيمي، ۱۳۸۳). 

ــه عوامل و عناصری  ــوزش الكترونيكي در اين تحقيق مجموع ــراروی برگزاری آم ــيب های ف آس
ــازمان ها  ــتند كه مانع از به كارگيری و اجرای موفق آموزش الكترونيكي و تحقق اهداف آن در س هس
ــايي و غلبه بر آنها به نحوی ناتواني و نارسايي سازمان ها برای  ــوند و شناس ــات مختلف مي ش و مؤسس
تحقق اهداف آموزش الكترونيكي و اجرای موثر آن را كاهش مي دهد. بر اساس اين تعريف و بر مبنای 
ــيب های پيِش روی برگزاری دوره های آموزش  ــين، در ادامه به تعدادی از آس يافته های تحقيقات پيش

الكترونيكي به طور مختصر اشاره شده است:
ــتر  ــوزش الكترونيكي با اتكا بر بس ــای باند): آم ــيع نبودن پهن ــن اينترنت (وس ــرعت پايي س
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ــر كارايي آن تأثيرگذار  ــود و يا ضعف در هريك از اجزا ب ــه ای انجام مي پذيرد و عدم وج ــاط رايان ارتب
ــت ــت، محدوديت پهنای باند ارتباطي اس ــت. آنچه در حال حاضر به عنوان چالش جدی مطرح اس  اس

ــي  ــياری از محتواهای آموزش ). با پهنای باند موجود، امكان عرضه بس
ــازمان به آموزش الكترونيكي و ايجاد  ــادل اطالعات وجود ندارد و همين امر موجب اقبال كم س ــا تب ي
بي-ميلي در كاربران جهت استفاده از آموزش های مبتني بر وب مي گردد (شمس و همكاران، ۱۳۹۸).

وجود نظام آموزش سنتي: به دليل سنتي بودن اهداف، ساختار، روش ها و محتوای آموزشي كشور، 
ــت. بنابراين طبيعتاً ورود و استفاده از  ــب و شايسته نيافته اس يادگيری الكترونيكي فرصت بُروز مناس
الگوهای جديد آموزشي برای كساني كه چندين دوره و سال به شيوه های سنتي و ثابت آموزش داده و 
آموزش ديده اند، مشكالت و مخالفت هايي را در برخواهد داشت (مجيدی، ۱۳۸۸) و همين امر از جمله 

 .( چالش های محتمل در محيط كار امروز محسوب مي شود
ــدازِی آموزش های  ــي: برخالف تصور رايج، راه ان ــه تخصيص بودجه و حمايت های مال ــائل مربوط ب مس
الكترونيكي گران تمام مي شود (عباسي كساني و همكاران، ۱۳۹۶)، ليكن علي رغم اهميت آشكار و روزافزون 
برگزاری اين دوره ها، همچنان حمايت مالي از پروژه های آموزش الكترونيكي چه از طرف بخش خصوصي و 

.( چه از طرف بخش دولتي در كشورهای در حال توسعه بسيار كم است 
ــور نشان دهنده اين  ــان برای آموزش در محيط مجازی: تجربيات موجود در كش عدم آمادگي مدرس
واقعيت است كه عدم آشنايي و آمادگي مدرسان برای آموزش در فضای مجازی از اثربخشي آموزش ها 
ــتادان آمادگي الكترونيكي و مهارت الزم برای تدريس  ــدت مي كاهد (مزيني، ۱۳۸۸). برخي اس به ش
ــدی فراگيران و ناكارآمدی  ــدت باعث كاهش بهره من ــای مجازی را ندارند كه اين موضوع به ش در فض

.(Oroma et al., 2012 آموزش ها مي شود

ــازمان: حمايت مديران از آموزش الكترونيكي، محيط مطلوبي را در سازمان  عدم حمايت مديران س
 khalid et al., ــا و كاركنان به وجود مي آورد  ــاد مي كند و رابطه ای مبتني بر اعتماد را بين كارفرم ايج
ــد در خصوص موضوع از بينش و نگرش الزم برخوردار نباشند، خود  2011). در صورتي كه مديران ارش

مانعي جدی برای اين امر است و تغيير نگرش مديران، سخت و مشكل خواهد بود (شمس و همكاران، 
 .(

كم توجهي به تفاوت های فردی و تفاوت سبك های يادگيری: يكي از مفروضه های ليندمن ۱  (۱۹۲۶) 
ــت كه تفاوت های فردی با باال رفتن سن بيشتر مي شود؛ بنابراين  ــاالن اين اس درباره يادگيرِی بزرگس
ــيوه يادگيری به ويژه در آموزش بزرگساالن  ــرعت و ش توجه به تفاوت های زماني، مكاني و همچنين س
ــل آنكه محيط يادگيری الكترونيكي  ). به دلي ــت از اهميت زيادی برخوردار اس
ــبك های يادگيری متنوعي را نيز پذيرا باشد. پس در  ــت، پس بايد س پذيرای يادگيرندگان مختلف اس

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 18

https://iieshrm.ir/article-1-1185-fa.html


فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی |           سال دوازدهم | شماره ٤٨ | بهار ١٤٠٠ (ويژه نامه)  | ٢٧٣ |

آموزش مجازی بايد از استراتژی ها و فعاليت های متنوع برای سبك های يادگيری مختلف استفاده كرد 
.(

ــتيباني فني به اين معني است كه با كاربران، هنگامي كه با مسائل فني  ــتيباني فني: پش ضعف پش
چون اِشكال در آپلود و دانلود فايل ها و يا اختالل در اتصال به شبكه مواجه شدند، همكاری های الزم 
ــمس و همكاران، ۱۳۹۸). مطالعات متعدد مؤيد آن است كه فقدان حمايت های فني  صورت گيرد (ش
ــتيباني فنِي كافي در  ــت. بدون حمايت و پش ــي از مهم ترين موانع پذيرش آموزش الكترونيكي اس يك
داخل و خارج از كالس، نمي توان از مدرسان انتظار داشت كه بر موانع به كارگيری آموزش الكترونيكي 

.( غلبه كنند
ــوزش الكترونيكي در  ــزاری دوره های آم ــيب های برگ ــب فوق در ارتباط با آس ــه مطال از مطالع
ــت نمود. بررسي پيشينه تحقيق  ــياری را مي توان برداش ــازماني، مولفه های بس محيط های علمي و س
ــيب ها و چالش های يادگيریِ   ــي آس ــان مي دهد، اگرچه پژوهش های متعددی در ارتباط با بررس نش
الكترونيكي و شناخت ابعاد گوناگون آن انجام پذيرفته است، ليكن اوالً تا جايي كه مطالعات محققان 
اين تحقيق نشان مي دهد، غالب تحقيقاِت صورت گرفته در حيطه آسيب شناسي آموزش الكترونيكي، 
در محيط های علمي و دانشگاهي و از ديدگاه دانشجويان و يا اعضای هيئت علمي دانشگاه ها بوده است 
ــگاهي به خصوص در محيط های  ــتری را به آموزش الكترونيكي در فضای غيردانش و مي بايد توجه بيش
ــت و به تبع آن، فرصت ها و چالش هايي را كه برای  ــركت ها) مبذول داش ــب وكار (سازمان ها و ش كس
سازمان ها به همراه مي آورند، بررسي نمود، ثانياً تحقيقات پيشين، بيشتر به شناسايي آسيب های پس 
از به كارگيری آموزش الكترونيكي توجه نموده اند. از ويژگي های نوآورانه اين تحقيق، مي توان به تمركز 
ــرايط زمينه ای و بومي شركت ملي  ــيب های فراروی اجرای اين آموزش ها با توجه به ش آن بر روی آس

ــاره نمود. نظرخواهي از  گاز ايران، آن هم از ديدگاه مديران و متصديان فني بخش آموزش مجازی اش
ــايي دقيق تر و متناسب تر موانع  اين افراد با توجه به تخصص ويژه در حوزه IT، مي تواند موجب شناس

مرتبط شود كه در تحقيقات قبلي كمتر بدان توجه شد.
ــازمان های بزرگ در كشور است. اين سازمان در جهت تحقق  ــركت ملي گاز ايران، يكي از س ش
اهداف خود همواره توجه ويژه ای به امر آموزش كاركنان و مؤديان و توسعه منابع انساني خود داشته 
ــت و در سال های اخير نيز لزوم به كارگيری شيوه های نوين آموزشي را احساس نموده است. ليكن  اس
ضروری است، در ابتدا به دور از شتاب زدگي با عنايت به موانع و آسيب های محتمل پيش رو، اقدامات 
ــازمان با اطمينان بتواند از  ــت و همه جانبه ای را در اين زمينه انجام دهند تا س و برنامه ريزی های درس
سيستم يادگيری الكترونيكي در جهت آموزش كاركنان و در نهايت، تحقق اهداف خود بهره مند گردد. 
ــيب های پيش روی به كارگيری آموزش الكترونيكي در شركت  ــاس آنچه گفته شد، شناسايي آس بر اس
ــد به اتخاذ تدابير و راهبردهايي به منظور ايجاد محيط توانمند آموزش مجازی  ــي گاز ايران مي توان مل
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ــاني كمك نمايد. از طرف  ــازی منابع انس ــي به ويژه حوزه آموزش و بهس ــتر محيط های آموزش در بس
ديگر آگاهي در اين زمينه مي تواند اطالعات ارزشمندی را فراهم آورد كه به سياست گذاران و مديران 
ــي ياری رساند. لذا پژوهش حاضر با هدف  ــيوه های مؤثر آموزش برای تخصيص منابع كافي و اتخاذ ش
ــايي آسيب های برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي با عنايت به نظرات مديران و متخصصان  شناس
ــركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي، در پي پاسخگويي به اين سوال  فنِي بخش مجازی ش
اصلي است كه آسيب های برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل 

سه شاخگي كدام است؟

روش شناسي 
ــركت ملي  ــزاری دوره های آموزش الكترونيكي در ش ــي برگ هدف پژوهش حاضر، آسيب شناس
ــت. از اين رو، متناسب با هدف خود كه دانش را در ديدگاه و  ــاس مدل سه شاخگي اس گاز ايران بر اس
تجارب مشاركت كنندگان جستجو مي كند، بر اساس معرفت-شناسِي سازنده گرايي كه منعكس كننده 
ــت. به باور ون منن (۲۰۰۱)  ــت، انجام شده اس ــي اس ــب با روش پديدارشناس رويكرد كيفي و متناس
ــير پديده هاست و فرصتي را فراهم مي كند تا  ــي، رويكردی نظام مند برای مطالعه و تفس پديدارشناس
پديده موردنظر با رويكردی تفسيری، تحليل شود تا پژوهشگر در فرايند تفسير، ديدگاه ها و تجربه های 
ــاركت كنندگان از ميان  ــاركت كنندگان را درک كند. با نظر به هدف پژوهش حاضر، مش ــته مش زيس
متصديان و مديران فني بخش ستاد شركت ملي گاز بر اساس شاخص-هايي چون داشتن حداقل سه 
سال كار كارشناسي در زمينه آموزش الكترونيكي و برخوردار از دانش و فهم نظری نسبت به موضوع 
ــاركت كنندگان از روش نمونه گيری هدفمند بهره گرفته شد. در  بودند. بنابراين برای تعيين تعداد مش
ــيوه، نمونه-گيری تا آنجا ادامه مي يابد كه اشباع نظری صورت گيرد؛ بدين معني كه اطالعاتي  اين ش
كه از بررسي پاسخ های نمونه جديد به دست مي آيد از جنس همان پاسخ های قبلي باشد و راهكارهای 
ــباع حاصل شد، اما جهت  ــتم اين اش ــاس، در حالي كه در مصاحبه هش جديد توليد نگردد. بر اين اس
ــان از كفايت داده ها انجام مصاحبه ها تا مورد دهم ادامه پيدا كرد. لذا حجم نمونه «۱۰» نفر از  اطمين

اعضای جامعه پژوهش بوده است. 
ــاختاريافته  به منظور جمع آوری داده های كيفي و درک عميق تر موضوع، از مصاحبه های نيمه س
۱  و تركيب آن با مولفه های  ــتفاده از مدل  ــتفاده شد. سؤاالت مصاحبه با اس اس
ــابه پرسيده شد؛ اما آنها آزاد  ــخ-دهندگان، سؤاالت مش ــاخگي از قبل تنظيم و از تمام پاس مدل سه ش
بودند كه پاسخ های خود را به هر طريقي كه مي خواهند ارائه كنند. البته در پروتكل مصاحبه جزئيات 

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي
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مصاحبه، شيوه بيان و ترتيب آنها ذكر نشده و اين موارد در طي فرايند مصاحبه تعيين شد. در جريان 
مصاحبه ها، هر مرحله اي كه احساس شد سؤاالت نياز به اصالح دارند، اقدامات اصالحي صورت گرفت. 
شايان ذكر است برای رعايت اخالق، پيش از مصاحبه، مشاركت كنندگان از هدف ها و اهميت پژوهش 
ــركت كردند. برای ضبط صدا و رفتار آنها، اجازه گرفته شد و به  ــدند و با رضايت در پژوهش ش آگاه ش
آنها اطمينان داده شد كه از داده ها فقط در راستای اهداف پژوهش بهره گرفته شود و داده ها همواره 
ــاركت-كنندگان  ــي مش محرمانه باقي خواهد ماند. در اين پژوهش به منظور روايي مصاحبه ها، از بررس
(ارائه گزارش به مصاحبه شوندگان و دريافت بازخورد در خصوص تفسيرهای ارائه شده توسط محققان) 
ــب اطالعات همگنان (بررسي كدهای احصا شده توسط سه نفر از اساتيد دانشگاهي و دو نفر از  و كس
ــاني شركت مورد مطالعه) استفاده شد. در انجام مصاحبه ها كه مدت زمان  خبرگان مديريت منابع انس
آنها بين ۳۰ تا ۴۵ دقيقه متغير بود، محورهای گفتگو از قبل در اختيار مصاحبه شوندگان قرار گرفت 

تا آنان بتوانند با آمادگي مطلوب در جلسه شركت كرده و اطالعات مورد نظر را ارائه كنند. 
ــن صورت گرفت. در  ــتراس و كوربي ــتفاده از روش كدگذاری اش ــير يافته ها با اس تحليل و تفس
ــتاري آنها تايپ و در سه مرحله كدگذاري شد.  ــخه نوش پژوهش حاضر نيز، بعد از انجام مصاحبه ها نس
ــت، شواهد گفتاری مرتبط با هر حوزه از آسيب ها استخراج شدند. شواهد گفتاری، همان  در گام نخس
ــؤال  ــتند كه ارتباط معني داری با س ــوندگان هس رخدادها، وقايع و پديده موجود در كالم مصاحبه ش
تحقيق دارد. در گام دوم، به مفهوم سازي هر يك از شواهد گفتاری يافت شده اقدام شده است. منظور 
ــتخراج شده در مرحله قبلي را  ــت كه يك يا چند مورد از شواهد گفتاري اس ــازي اين اس از مفهوم س
ــود.  ــتند، ارائه مي ش ــواهد هس انتخاب كرده و تعدادی مقوله فرعي كه داراي ارتباط مفهومي  با آن ش
ــي آنها با يكديگر  ــاس ميزان قرابت مفهوم ــده بر اس ــايي ش ــد، به گروه بندي مفاهيم شناس در گام بع

ــت. روند طبقه بندي مفاهيمي كه به نظر مي رسد داراي معاني يكساني مي باشند و  ــده اس پرداخته ش
ــابه ربط پيدا مي كنند، مقوله پردازي ناميده مي شود. مقوله های حاصل از كدگذاری  به پديده هاي مش
مصاحبه در واقع همان آسيب های موردنظر است. در مجموع نتايج حاصل از كدگذاری يافته ها نشان 
داد، در بخش آسيب های فرايندی ۵ مقوله و ۱۶ مفهوم، در بخش آسيب های ساختاری ۶ مقوله و ۱۸ 

مفهوم و در بخش آسيب های محيطي ۴ مقوله و ۱۶ مفهوم استخراج شد.

يافته ها
جهت پاسخگويي به سؤال اصلي پژوهش، در ادامه هر يك از اين ابعاد، مقوله های اصلي، مفاهيم 
ــواهد گفتاری و تجارب زيسته مشاركت كنندگان پژوهش اشاره  شده است. الزم به يادآوری  و بيان ش
است كه بنا بر درخواست مدير محترم مجله جهت اختصار پژوهش حاضر، به ذكر صرفاً چند نمونه از 

شواهد گفتاری مربوط به هريك از مقوالت اكتفا شد.
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الف) آسيب های فرايندی
با عنايت به يافته های حاصل از مصاحبه نيمه ساختارمند با متصديان و مديران فني شركت ملي 
گاز ايران، نخست به ارائه نتايج آسيب های فرايندِی برگزاری دوره آموزش الكترونيكي در قالب جدول-

۱ پرداخته شده و سپس، شواهد گفتاری و تجارب زيسته مشاركت كنندگان بيان گرديده است.
ــاره چنين توضيح داد: " تو  ــونده كد ۵ دراين ب ــدم همه جانبه نگری در تعيين اهداف- مصاحبه ش ع
هدف گذاری جهت برگزاری دوره مجازی ما نگاهمون به مهارت های بااليي شناختي و پرورش خالقيت 
فراگيران نبوده و صرفاً به مقوله دانشي توجه كرديم. حتي در تعيين اهداف ما نيومديم مشخص كنيم 
ــه! وقتي به اين  كه در حيطه مهارتي و حركتي فالن كاربر با گذروندن يه دوره به اين تخصص مي رس
موارد از ابتدا تو اهدافمون توجه نكنيم اتفاقي كه ميوفته، ارائه اهداف تك بعدی و صرفاً شناختي ميشه 
كه به تنهايي شايد راه به جايي نبره، به خصوص برای كاركنان شركت گاز كه نياز بيشتری به مهارت 

در حيطه تخصصي شون دارند".
ــت: "عيب  ــي و منفعالنه- نظر كد ۴ در خصوص اين مورد قابل تأمل اس ــس غيرتعامل ــيوه تدري ش
ــمتون درگيره و كار  ــما فقط چش ــه اينه كه دوره ها چون ش ــي كه داره و صادقانه بايد گفته بش بزرگ

جدول ۱ 
آسيب های فرايندِی برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي

* (منبع: يافته های پژوهش)

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 18

https://iieshrm.ir/article-1-1185-fa.html


فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی |           سال دوازدهم | شماره ٤٨ | بهار ١٤٠٠ (ويژه نامه)  | ٢٧٧ |

ــما يه دوره داريد  ــته های فني كمه. مثًال به فرض ش ديگه ای نمي كنيد، يكم از نظر كاربردی برای رش
برای رشته اتوماسيون اين دوره رو تا شما پشت كامپيوتر نشيني يا دوره voip برای رشته مخابرات تا 
ــتم ننشينيد و نرم افزار رو كامل خودتون جلو نريد و اشكاالتو يك نفر باال سرتون نباشه تا  ــت سيس پش
حل كنه ممكن نيست اصًال ياد بگيريد، شايد در حد آشنايي بتونيد ياد بگيريد. سخنرانِي ِصرف استادا 

پشت دوربين شايد به واقع نتونه حق مطلبو ادا كنه".
ضعف سيستم ارزشيابي- در اين زمينه مشاركت كننده كد ۷ چنين گفت: " ارزشيابي باالخره يكي 
از عناصر مهم در هر نظام آموزشي محسوب ميشه. آموزش الكترونيكي هم از اين امر مستثني نيست. 
ما متأسفانه هنوز يه سری استانداردهای خاص برای ارزشيابي آموزش الكترونيكي مون تدارک نديديم 
ــاس اونها در مورد كم و كيف دورمون اظهارنظر كنيم. حتي نمي تونيم هويت شخصي  تا بخوايم بر اس

آزمون دهنده رو احراز كنيم. فعًال زيرساخت هاشو نداريم و مجبوريم آزمون حضوری برگزار كنيم". 
ب) آسيب های ساختاری

ICT

جدول ۲
آسيب های ساختاری برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي

(منبع: يافته های پژوهش)
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ــل از مصاحبه  ــه يافته های حاص ــت، با عنايت ب ــاهده اس ــه در جدول-۲ قابل مش ــور ك همان ط
ــركت ملي گاز ايران، آسيب های ساختاری و سازمانِي  ــاختارمند با متصديان و مديران فني ش نيمه س

برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شش بخش دسته بندی شد.
نبود قوانين و مقررات و دستورالعمل های اجرايي مناسب- مصاحبه شونده كد ۶ اهميت اين عامل 
ــه رو رد كرديم ميخوايم بيايم باال حاال برای گام بعدی  ــه بيان نمود: "يك گام اصلي و گردن را اين گون
ــركت نفت  ــاز به چارچوب مقرراتي داريم. در حال حاضر من اينو مهم ترين مي بينم. خب ش ــا ني حتم
بعد از ارتش، بروكراتيك ترين سازمانه، خب پس در يه هم چين سازماني شما بايد اول مقرراتو تعريف 
كنيد. اگر ما دستورالعمل و قوانين رو مشخص كنيم طبيعتاً يه بخش انگيزشيو توش درگير مي كنيم، 
يك بخش اجبار رو توش تعريف مي كنيم. يه بخش تسهيالت ميديم كه اگر از خونت به اينترنت رفتي 

ما اينو بجاش ميديم. به نظر من هنوز اين مشخص نيست در سازمان ما".
حمايت ضعيف مديران سازمان- در اين ارتباط نظر مصاحبه شونده كد ۹ قابل تأمل است: "مديرها 
ــك كار ثانويه مي دانند، در  ــه آموزش توجهي ندارند. آموزش رو ي ــازمان های ايراني، اصًال ب در كل س
نتيجه اين نگاه باعث ميشه كه در كل، با آزاد كردن وقت افراد برای آموزش مجازی زياد موافق نباشند. 
مديريت به اين باور نرسيده كه آموزش اينقد مهم هست كه حمايت ها صورت بگيره و راه كار اونم اينه 
ــه و آموزش رو حيات بدونن. مدير رو بايد درگير آموزش كرد. ببينيد  كه باورهای مديريتي عوض بش

مديران در ظاهر حمايت مي كنند ولي در عمل خب خيلي پر رنگ نيست اين حمايت ها".
ــطحِي سازمان نسبت به برگزاری دوره های مجازی- دراين باره مصاحبه شونده كد ۱ چنين  نگاه س
بيان نمود: "سازمان اصًال هنوز آموزش مجازی رو به رسميت نشناخته، متوجه ايد؟ يعني شايد رسميت 
ــازماني درست كنه، مثًال اداره آموزش مجازی، بعد  ظاهری داره ولي باطناً مثًال واقعاً بياد براش يك س

واقعاً مثًال براش پرسنل بگيره و درگير بشن، اينارو هنوز نديده. يا يك همچين چيزی رو من نديدم". 
پ) آسيب های محيطي

همان طور كه در جدول-۳ قابل مشاهده است، با عنايت به يافته های حاصل از مصاحبه نيمه ساختارمند 
ــزاری دوره های آموزش  ــيب های محيطِي برگ ــركت ملي گاز ايران، آس ــا متصديان و مديران فني ش ب
ــي اقتصادی، ضعف فرهنگي،  ــبكه ای، بي ثبات ــامل ضعف ارتباطات ش الكترونيكي را در چهار بخش ش
ــيب های  ــائل اخالقي و امنيتي مي توان در نظر گرفت. در ادامه يافته های مربوط به هر كدام از آس مس

محيطي به تفكيك ارائه شده است. 
ــونده كد ۸  چنين بيان نمود: " اول اينكه ما اصًال  ــبكه ای- دراين باره، مصاحبه ش ضعف ارتباطات ش
خيلي جاهامون اينترنت نداريم. اينترنتي كه به اون صورت سرعت باال باشه، نداريم و اگر هم داريم در 
دسترس همه نيست...، اولين چالش، سرعتمون بود؛ سرعت پايين اينترنت بود. االن شما هر دوره ايم، 
ما به هر نحوی كه سعيمون رو كرديم، بهترين محتوا، بهترين استاد، بهترين دوره رو هماهنگ بكنيم، 

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي
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ــديم به خاطر محدوديت هايي كه داشتيم، حجم رو بياريم پايين. از  بهترين فيلم برداری ولي مجبور ش
اون ور حجم رو مياريم پايين، كيفيت دوره ها ناخوانا ميشه... هر سری قطعي و وصلي كلي مخاطب ما 
ــي بره. ما خودمون هم خب باالخره به عنوان متصدی اين امر، بعضي وقتا ديگه خودمون  ــن م رو از بي

خسته ميشيم".
ــت: "وقتي يك  ــونده كد ۱۰ قابل تامل اس ــن خصوص، بيانات مصاحبه ش ــف فرهنگي- در اي ضع
ــروع اون هم خيلي سخت بود ديگه. اصًال  ــت، خب ش همچنين قضيه ای به صورت فراگير وجود نداش
ــنل  ــده، همه ی پرس ــي به كار گرفته نش فرهنگش نبود. در واقع ببينيد چون تا حاال يه همچين روش
ــما ميخواين بياين فرهنگ سازی كنيد و ذائقه ی اين  ــنتي، حاال ش االن عادت دارند به همون روش س
افرادی كه مثًال فرض كنين طرف ۵۰ سالشه، ۵۰ سال اونجوری داشته آموزش ميديده، ذائقه ی اينها 

رو مي خوای عوض كني. خب خيلي سخته ديگه". 
مسائل اخالقي و امنيتي- به طور مثال شركت كننده كد ۵ در خصوص مسائل امنيتي چنين گفت: 
"ما يه سری از محدوديت ها رو به دليل حمله ی سايبری كه به شركت وزرات نفت شد، داريم در حال 

جدول ۳
                           آسيب های محيطي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي 

(منبع: يافته های پژوهش)
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حاضر و از اون موقع به بعد حدود ۷-۸ ساله كه كًال شبكه  اينترنت و اينترانِت شركت از هم مجزا شده. 
اين خودش اومده تأثير گذاشته، واحد IT رو خيلي محافظه كار كاركرده و توی همون چارچوب هايي 
ــتند و اصًال هم توسعه ندادند و با واحد آموزش خيلي همكاری ندارند  ــون رو نگه داش كه بودند خودش

و ربطش دادن به بحث امنيت شبكه داخلي (اينترانت) سازمان". 

بحث و نتيجه گيری
ــركت ملي گاز  ــيب ها و موانع برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در ش ــن پژوهش، آس در اي
ايران بررسي شد. تلفيق يك مدل آسيب شناسي (سه شاخگي) با روش پديدارشناسي منجر به اكتساب 
ــمندی در حوزه مربوطه شده است، چرا كه از يك سو، به كارگيری روش پديدارشناسي  اطالعات ارزش
ــازد. از ديگر سو، استفاده از  ــئله موردنظر را ممكن مي س ــتر در ماهيت و اهميت مس امكان تعمق بيش
ــازی و تنظيم داده های  ــردآوری داده ها، تعيين چارچوبي جهت پياده س ــير گ الگوها برای هدايت مس
ــازمان دهي فرصتي مغتنم است.  ــرايط بنيادی مسئله موردنظر و س ــي و نيز شناسايي ش آسيب شناس
نتايج كدگذاری مصاحبه های انجام شده و تحليل يافته های بخش كيفي، به شناسايِي آسيب های عمده 
ــه حوزه فرايندی، ساختاری و محيطي منتج گرديد. در بُعد فرايندی، نتايج كدگذاری نشان داد  در س
كه پنج مقوله اصلي و ۱۶مفهوم در آسيب های برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي 
گاز ايران مرتبط با اين بخش اهميت دارند كه شامل نيازسنجي محدود و ناقص، عدم همه جانبه نگری 
ــيابي  ــتم ارزش ــيوه تدريس غيرتعاملي و منفعل و ضعف سيس در تعيين اهداف، ضعف ارائه محتوا، ش
ــكاران (۲۰۱۲)،  ــكاران۱  (۲۰۰۹)، اورما و هم ــات گوكتس و هم ــي از نتايج مطالع ــت كه با بخش اس
ــاني و همكاران  ــامرجي (۲۰۱۶)، پاتاال (۲۰۲۰)، تاری و همكاران (۱۳۹۶) و عباسي كس الغمدی و س
ــوزش الكترونيكي و راهكارهايي  ــيب های برگزاری دوره های آم ــويي دارد. در بحث آس (۱۳۹۶) همس
ــد، تبديل به حاشيه نگردد.  ــت؛ آنچه بايد متن باش جهت برون رفت از آن، بايد اين نكته را مدنظر داش
ــتثني نيست)، چيزی كه بيشتر  ــي (آموزش الكترونيكي هم از اين امر مس معموالً در نظام های آموزش
ــت، توجه به حل معضالت مديريتي، اجرايي، سياسي، زمينه ای و محيطي است و آنچه  مورد توجه اس
ــي و مسائل كيفي برنامه  ــيه قرار مي گيرد، توجه به بهبود كيفيت فرايند نظام آموزش ــتر در حاش بيش
ــي نظير مولفه هايي چون اهداف، محتوا، شيوه تدريس و ارزشيابي است. حال آنكه اگر قرار باشد  درس
ــيب های  ــن زمينه صورت پذيرد، بايد از اين نگاه بر حذر بود و توجه ويژه ای را به آس ــي در اي اصالحات

مرتبط با حوزه فرايند آموزش الكترونيكي معطوف داشت. 
ــاس يافته های پژوهش، آسيب های ساختاری در ۶ مقوله و ۱۸ مفهوم شامل نگاه سطحي  بر اس

1. Goktas et al

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي
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سازمان به نظام آموزش مجازی، نبود قوانين و مقررات و دستورالعمل های اجرايي مناسب، ضعف نظام 
تشويقي و انگيزشي سازمان، هزينه بر بودِن پياده سازی آموزش الكترونيكي در سازمان، حمايت ضعيف 
ــازمان و كمبود نيروی انساني متخصص در زمينه فناوری دسته بندی شدند كه در پژوهش  مديران س
ــكاران (۲۰۱۲)، الهجرن و همكاران (۲۰۱۳)، تارس و  ــامي۱ (۲۰۰۶)، اورما و هم ونكاتاچلوم و مانيوس
ــامرجي (۲۰۱۶)، نبيل ادهم (۲۰۱۸)، چودوری و پتنائيك (۲۰۲۰)  همكاران۲ (۲۰۱۵)، الغمدی و س
و شمس و همكاران (۱۳۹۸) نيز مورد توجه قرار گرفته و با نتايج يافته های ايشان همخواني دارد. در 
ــايي  بُعد محيطي چهار مقوله اصلي و ۱۶ مفهوم در نتايج كدگذاري و تحليل محتواي طبقه اي شناس
ــبكه ای، بي ثباتي اقتصادی، ضعف فرهنگي و مسائل  ــد. اين مقوله ها عبارتند از: ضعف ارتباطات ش ش
ــكاران۳  (۲۰۱۰)، بكر و همكاران۴  (۲۰۱۳)،  ــيرالدين و هم ــي و امنيتي كه با نتايج پژوهش بش اخالق
تارس و همكاران (۲۰۱۵)، روی (۲۰۱۵)، الغمدی و سامرجي (۲۰۱۶)، نبيل ادهم (۲۰۱۸)، چودوری 

و پتنائيك (۲۰۲۰)، تاری و همكاران (۱۳۹۶) و عباسي كساني و همكاران (۱۳۹۶) همخواني دارد. 
ــه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های پيشين مي توان چنين نتيجه گرفت كه يافته ها  از مقايس
ــتر مورد تأكيد  ــيب ها و چالش ها در مطالعات قبلي بيش در اين زمينه نامتوازن بوده و تعدادی از آس
قرار گرفته و شناسايي شده اند. به طور مثال در عين توجِه جّدی كه به وجوه فني، ساختاری و ضعف 
ارتباطات شبكه ای در پژوهش های قبلي شده است، به آسيب های فرهنگي و اخالقي كمتر توجه شده 
و يا بعضاً ناديده انگاشته شد و اين نگاه نامتوازن مي تواند سبب بُروز اشكاالت و نارسايي های جّدی در 
رأس و بدنه آموزش های مجازی شود. با توجه به اينكه چالش های فرهنگي و اخالقي به عنوان يكي از 
مقوالِت اشاره و احصا شده از جانب مشاركت كنندگان اين پژوهش بوده است، لزوم به كارگيری تدابير 
و راهكارهايي جهت بهبود فرهنگ و هنجارهای اخالقي آموزش الكترونيكي احساس مي شود، چرا كه 

ــت. همچنين  در غير اين صورت انتظار چنداني از تأثيرگذاری و موفقيت اين آموزش ها نمي توان داش
در بُعد آسيب های آموزشي مقوالتي چون نيازسنجِي محدود و عدم همه جانبه نگری در تعيين اهداف 
ــد كه در پژوهش های  ــايي ش ــيب هايي بوده كه از خالل مصاحبه های اين پژوهش شناس از جمله آس
ــته به اين مورد كمتر اشاره شده است. از اين رو، تحقيق حاضر به طور خاص ضرورت توجه ويژه  گذش
به آسيب های فرايند آموزش (نيازسنجي، اهداف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابي)، فرهنگي و اخالقي 

را گوشزد نموده است.
ــب فوق، برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي به رغم برخورداری از نقاط قوت  با توجه به مطال
ــد به كارگيری و تعميم عجوالنه آن بدون توجه به اقتضائات خاص فرايندی،  ــتودني، به نظر مي رس س

1. Vencatachellum & Munusami

2. Tarus et al.

4. Becker et al.
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ساختاری و محيطي، نمي تواند تصميمي دقيق و متناسب به شمار رود. اين تحقيق اهميت توجه خاص 
نسبت به شناسايي آسيب های فراروی اين آموزش ها را پررنگ كرده است؛ چرا كه سهل انگاری در اين 
ــي پايين، پايين آمدن  ــت آموزش الكترونيكي، كارايي و اثربخش زمينه پيامدهايي چون اجرای نادرس
ــبت به برگزاری اين دوره ها به دليل  ــدن مسئولين نس ــرد ش رضايت مندی و انگيزش كاركنان و دلس
مشكالت اجتناب ناپذير را به دنبال خواهد داشت. اميد است با تحليل و بازنمايي تجربه زيسته مديران 
ــن شدن فضای تصميم و  ــركت ملي گاز ايران در اين زمينه، به روش و متصديان فني بخش مجازی ش
ــيب ها، بهبود و بالندگي برگزاری آموزش الكترونيكي كمك  ــمندانه جهت رفع موانع و آس اقدام هوش
ــئوالن و متوليان آموزش به  ــد. از اين رو، با توجه به يافته های حاصل از اين پژوهش، به كليه مس نماي
ــت افزايش كميت و كيفيت  ــود در جه ــژه برنامه ريزان و طراحان آموزش الكترونيكي توصيه مي ش وي
ــازوكارهايي مناسب برای  ــي و تمهيد س ــبرد هرچه بهتر آموزش الكترونيكي، ضرورت بازانديش و پيش
ــند. در همين  ــته باش ــرايط مثبت موجود را مدنظر داش كاهش اثرات تهديدهای احتمالي و ارتقای ش
راستا، پيشنهادهای ذيل جهت برگزاری موفق آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز مطرح مي شود:

ــه تدوين اهداف  ــركت ملي گاز ايران، اقدام ب ــت ش ــيب های فرايند آموزش الزم اس در بخش آس
ــد و صرفاً به تقويت  ــراد ذی صالح در طي دوره بنماي ــا در نظرگرفتن نيازهای تمامي اف ــه ب همه جانب
ــته و اهداف نگرشي و  ــناختي) در خالل آموزش های مجازی توجه نداش يك جنبه از اهداف (صرفا ش
مهارتي را هم مدنظر داشته باشند. همچنين به پيشنهاد يكي از مشاركت كنندگان، دوره های آموزشِي 
ــواد فناوری الزم نيز  ــود تا در كنار دانش علمي از س ــان۱ ترتيب داده ش ــي برای اين مدرس كوتاه مدت
برخوردار شده و بتوانند در تدريس خود، به جای تكيه ِصرف به روش سخنراني، از رويكردهای جديد 
آموزش نظير يادگيری مشاركتي، تعاملي و رويكرد حل مسئله نيز استفاده نمايند. همچنين پيشنهاد 

مي شود، از بانك جامع سؤاالِت آزمون در جهت افزايش اعتبار ارزشيابي های نهايي استفاده نمود.
در بخش آسيب های ساختاری، پيشنهاد مي گردد با تصويب قوانين و مقرراِت جامع و مدون برای 
حمايت از نظام آموزش الكترونيكي توسط مقامات ذی ربط، كاستن از بي انگيزگي كاركنان با استفاده 
ــغلي، اعطای گواهي نامه  ــهيالت، كمك های مالي، پيشرفت ش ــوق هايي چون فراهم كردن تس از مش
صالحيت حرفه ای و حتي تشويق های كالمي به كاركنان جهت گرايش به كاربرد آموزش الكترونيكي 
ــازمان با اطالع رساني ها و گزارش های دقيق از قابليت ها، ارزش  و جلب همكاری و حمايت مديران س
ــايي شده  ــيب های شناس افزوده و صرفه های اقتصادی ُمنبعث از اين نوع آموزش ها، در جهت رفع آس

اقدام نمايند. 
ــبي با  ــركت ملي گاز ايران رايزني و همكاری مناس ــت ش ــيب های محيطي، الزم اس در بخش آس
مسئولين بخش دولتي و خصوصي مرتبط با توسعه زيرساخت های ارتباطي و مخابراتي داشته و با ديد 

آسيب شناسِي برگزاری دوره های آموزش الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل سه شاخگي
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ــنجِي مناسب به توسعه شبكه هاي ماهواره اي و گسترش پهناي باند خطوط اينترنت  راهبردي و نيازس
اقدام نمايند. به منظور بسترسازی فرهنگي و ايجاد آمادگي جهت پذيرش تغييرات در سازمان، تبليغ، 
ــازمان  ــطح س ــاني درباره مزايا، ويژگي ها و ظرفيت های آموزش الكترونيكي در س ــج و اطالع رس تروي
ــريات تخصصي، برگزاری جلسات  ــي، انتشار نش از راه های گوناگون چون برگزاری كارگاه های آموزش
ــنهاد  ــش ميزان تقلب در آزمون های مجازی پيش ــود. جهت مقابله و يا كاه ــتفاده ش توجيهي و... اس
مي شود كاربراني كه قصد شركت در آزمون آنالين را دارند، ملزم به استفاده از وب كم شده و در هنگام 
ــود و  ــي از پنجره آزمون قرار دارد، فيلم گرفته ش آزمون از كل صفحه نمايش و وب كم او كه در بخش

اين فيلم همراه با نتيجه آزمون، روی ِسرور ذخيره شود.
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