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The Necessity of Staff’s Needs Assessment in E-based Learning: A Case 
Study - Iranian City Bank 
Zohreh Khoshneshin*1, Mehrnoush Khoshnoudi Far2 

Department of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Planning to educate the staff of an organization necessitates their job needs 
analysis. In this connection, the present study intends to investigate the in-service e-learning 
courses for City Bank in Tehran. 
Materials and Methods: The participants of the study were 68 City Bank clerks selected 
randomly from among 250 personnel who had passed the course during the last several years. 
The instrument used to collect the required data was a researcher-made Likert-type questionnaire 
whose reliability was estimated to be 0.91, using Alpha-Cronbach’s coefficient. The data were 
analyzed through the SPSS software, version 20, using both descriptive and inferential statistics 
(T test, and Annova). 
Results: The results indicated that the staff passing these courses were satisfied with the practical 
and scientific knowledge of the instructors, use of educational electronic media, the status of 
network infra-structure, and the services given to them at a p value of 0.05. 
Conclusion: Regarding the importance of e-based methods of learning and the ongoing trends to 
use them in training the staff of most organizations, such courses should be held with proper 
quality, considering the needs of the learners.  
Key words 
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 چکیده

مقاله پیِش رو . است نیازهاي شغلی آناننیازمند شناسایی شرایط و منظور نمودن  ریزي براي آموزش کارکنان، برنامه :مقدمه
 آموزش ضمن خدمت کارکناندوره  قالب آموزش الکترونیکی در هاي رگزاري دورهبررسی وضعیت ب ی است که بهپژوهشحاصل 

 .پرداخته است مات فوقدر راستاي تحقق اقداتهران  بانک شهر
سؤال  32ساخته شامل  ابزار پرسشنامه محققفاده از استمبتنی بر و  کاربردي -پیمایشیپژوهش حاضر  روش :ها روش مواد و

 پایایی .شد نظران استفاده صاحبو  متخصصان ،فناورياساتید گروه نظرات اصالحی  از، محتواییصوري و سنجش روایی براي . است
 یکه دوره آموزش الکترونیک تهران بودندبانک شهر کارکنان  از رنف 250 ،جامعه آماري. شدتأیید  )٪91( اخآلفاي کرونبضریب با ابزار 

تحلیل  براي .ندشدعنوان نمونه انتخاب  به نفر 68گیري تصادفی  نمونه روشبا استفاده از  .گذراندند 91سال  در را ضمن خدمت
  .استفاده شد) طرفه یک Tآزمون (استنباطی  و توصیفی هاي آمار روشو از  20نسخه  SPSSافزار  نرم ها از داده

هاي آموزش  میزان استفاده از وسایل و رسانهدر اجراي دوره،  عملی استادان -یت از آشنایی علمیرضا در موردآزمون تی  :نتایج
 تحصیلی و خدمات فراگیران ،اموراداريبه ی ده وضعیت سازمانو  وضعیت زیرساخت شبکه در برنامه آموزش الکترونیکی ،الکترونیکی

  .است دار معنی 05/0 سطحدر 
 کهست ا هاي الکترونیکی مطابق با نیازهاي شغلی کارکنان دارد، ضروري با توجه به اهمیتی که برگزاري دوره :گیري نتیجه
  .دها با کیفیت مطلوب متناسب با نظریات کارکنان مورد بررسی و تعمق قرار گیر اجراي دوره

  اصیل مقاله
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  واژگان کلیدي
  از دور یادگیري الکترونیکی، دوره سنجش، ،اي آموزش حرفه

  
  مقدمه

 تحلیل معناي آن تغییر است نیازمند تجزیه و آن بر زندگی شغلی کارکنان، ثیرأت هاي انجام کار و ضرورت تغییر در شیوه درك
نیاز تغییر در گرایشات مشهود سازمان  توان پیش می آموزش به شیوه الکترونیکی در محیط کار را آوري به یادگیري و روي .]1[

هاي اداري، وسیع بودن طیف کاربران و نحوه ارائه آن، تعاریف  محیط دلیل جدید بودن مفهوم آموزش الکترونیکی در به .دانست
از آموزش الکترونیکی را  اي خاص جامع نبوده و تنها حوزه ،ها عریفبسیاري از این ت. مختلفی از آموزش الکترونیکی ارائه شده است

  :شده استاشاره و دلیل جامع نبودن آن نیز ارائه  ها عریفبه برخی از این ت ادامه در. کنند مطرح می
ارتباط برقرار نموده و  روشی آموزشی است که در آن استاد و دانشجو از طریق رایانه با یکدیگر ،روش فراگیري الکترونیکی") الف

 )CD: Compact Disk( هاي فشرده لوح به استفاده از ابزارهایی نظیر ،این تعریف در ."پردازند یبه مبادله مطالب درسی م
  .دنگیر نیز در این ساختار قرار می ابزارها که این درصورتی، شاره نشده استا )E-Book( الکترونیکی هاي هها و جزو کتاب، وآموزشی
هاي آموزشی گاه به  هاي آموزشی از طریق اینترنت که این دوره و داده تبادل اطالعات آموزش الکترونیکی عبارت است از")  ب

  .اي نشده است هاي کامپیوتري اشاره در این تعریف به سایر شبکه. "گردند صورت خودآموز و بدون معلم نیز طراحی می
 -E( دولت الکترونیکی نیکی مثلردهاي دیگر آموزش الکترواز کاربدر یکی از مراجع بسیار معتبر در زمینه محیط الکترونیکی ) ج

government( و پزشکی الکترونیکی )E- medicine (و در آن به حوزه تجارت الکترونیکی در قالب  سخن به میان آمده است
با پذیرفتن این . اشاره شده است "جمله اینترنت ازهاي کامپیوتري  ، خدمات و اطالعات از طریق شبکهخرید، فروش و مبادله کاال"

هاي  اي از تجارت الکترونیکی است که در آن به جاي مبادله کاال و خدمات، اطالعات و داده یف، آموزشی الکترونیکی حوزهتعر
  .]2[ شود مبادله و ارائه می )Academic(دانشگاهی 

آموزش " :ه استتوجه بود عین حال جامع، آموزش الکترونیکی با این تعریف مورد ارائه تعریفی ساده و در برايدر پژوهش حاضر 
  ."کارگیري ابزارهاي فناوري اطالعات در امر آموزش و تربیت نیروي انسانی هالکترونیکی عبارت است از ب

اي تعریف کرد کـه قابـل    آموزش الکترونیکی را باید به گونههاي  از برگزاري دوره هدف: اهداف سازمانی آموزش الکترونیکی
ازمان و یـا  سـ هـاي   مستقیم برخاسته از اهداف و مأموریتصورت  به محدوده زمانی مشخصیک  گیري باشد و رسیدن به آن در اندازه

تـوان داراي   محیط کار، زمانی مـی  در. کنند طور ذاتی براي رسیدن به آینده بهتر براي خود هدف تعیین می به ها انسان" .دانشگاه باشد
رسیدن به آن هـدف اطـالع و ایمـان     د و به توانایی و قدرت خود درعملکرد موفق بود که کارکنان بدانند باید به چه هدفی دست یابن

  .]3[ "داشته باشند
  :تواند به شرح زیر باشد گیرد که می هر سازمانی براي خود اهداف خاصی را در نظر می در زمینه آموزش ضمن خدمت

  .هاي علمی و فناورانه در جهان رفتهماهنگی با تغییرات و پیش .1
  .، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعهتصاديهماهنگی با تحوالت اق .2
  .هاي ادراکی، روابط انسانی و فنی کسب مهارت .3
  .هاي جدید جامعه و ارباب رجوع یازهماهنگی با ن .4
  .گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمانکسب نگرش و آمادگی براي ایجاد تغییرات در سازمان مثل  .5
  .نلی افراد نسبت به سازماتوسعه شناخت، نگرش و دید ک .6
  .جدید با افراد خارج شده از خدمت تامین نیروي انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد .7
  .عداد و توان بالقوه نیروي انسانیبروز است .8
  .رفیعات و چرخش شغلی نیروي انسانیهاي ارتقاء و ت فراهم کردن زمینه .9

  .زشی مطلوببراي رسیدن به نظام ار ها و اخالقیات نیروي انسانی رشد شخصیت، ارزش .10
  .]4[وري   اثربخشی و کارا ساختن نیروي انسانی با افزایش انگیزش، رضایت شغلی و بهره .11

هـاي مختلـف در خصـوص آمـوزش      ها و نظـام  مشترك سازمان ترین مواردي که به منزله مقاصد نسبتًا با این همه در ادامه مهم
  :باشد ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می

  .مودن کارکنان با سازمانو همسو ن هماهنگ .1
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  .ضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنانافزایش ر .2
  .کاهش حوادث و ضایعات کاري .3
  .و توانش نیروي انسانی در سازمان بهنگام سازي دانش .4
  .کمک به تغییر و تحوالت سازمانی .5
  .احوال اجتماعیانطباق با شرایط و اوضاع و  .6
  .]5[زمان تقویت روحیه همدلی و همکاري در بین کارکنان سا .7

Lewis  و Thornhill  او سـطوح ارزیـابی   . کنند آموزش ضمن خدمت باید براي سازمان ارزش داشته باشد صراحت بیان میبه
، تغییرات بوجود آمده در رفتـار شـغلی    )ج ،ثیر آموزشیادگیري تحت تأ) ، بواکنش نسبت به آموزش) الف: این ارزش را در پنج سطح

د روشن شود که آیا برنامه آموزشی یبنابراین با .]6[دهد بر کل سازمان، مورد توجه قرار میثیرات تأ) ت و غلیثیرات بر دپارتمان شتأ) د
یی و عملکـرد کارکنـان   هاي مثبتی را به دنبال داشته است؟ در صورتی که برنامه نارسا بوده و یـا در افـزایش کـارآ    برگزار شده پیامد

  .]7[ ص شودثیري نداشته است، دالیل آن باید مشختأ
اسـت تـا   ) الکترونیکـی (زار شـده  هـاي برگـ   تدارك فرصت ارزیابی از دوره هاي ضروري و همسو با آموزش، یکی دیگر از فعالیت

ـ   براي  مورداستفاده  معیارهاي Werther و  Davisاز دیدگاه  .گیري آینده سازمان را مشخص نماید جهت   آمـوزش   اثربخشـی   ابیارزی
از   ناشـی   کـه   رفتـاري   تغییرات، آموزش  واسطه  به  اکتسابی  و تجربه  دانش، آموزش  فرآیندها و محتواي  به  راگیرانف  واکنش عبارتند از

. تصـادفات  و  شـغل، غیبـت    تـرك   مانند کـاهش   و سازمانی  خودي  در سطح  گیري اندازه  قابل  هاي بهبودها و پیشرفتو  باشد  آموزش
Doalan  وSholer  4[ اند کرده  بیان  آموزش هاي از دوره  ارزشیابی  را براي  اییه شاخص  نیز چنین[.  

  :االت زیر مورد نظر استؤها مطابق با موارد فوق و هدف اصلی پژوهش، پاسخ س با توجه به اهمیت اثربخشی برگزاري دوره
 از منظـر  در کاربرد وسـایل آموزشـی   انایشنسبت به آموزش الکترونیکی و میزان تسلط  دو عملی اساتیی علمی آشنای :ال اولؤس

  کارکنان از چه کیفیتی برخوردار است؟
هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان       میان کارکنان در دوره هاي آموزش الکترونیکی در استفاده از وسایل  و رسانه: دومال سؤ

  چه کیفیتی برخوردار است؟ از سازمان بانک شهر
هـاي آمـوزش ضـمن     در دوره وجود در برنامه آموزش الکترونیکـی افزارهاي م ا و نرمافزاره سختکیفیت دسترسی به : سومال سؤ

  چگونه است؟ خدمت کارکنان سازمان
هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان  در دوره زیر ساخت شبکه در برنامه آموزش الکترونیکی موجودوضعیت : چهارمال سؤ

  چگونه است؟شهر  بانک
هاي آموزش  تحصیلی و خدمات فراگیران برنامه آموزش الکترونیکی موجود در دوره -ی اموراداريده وضعیت سازمان: پنجمال سؤ

 چگونه است؟شهر  ضمن خدمت کارکنان سازمان بانک
 ومهارت - دانشارتقاء سطح هاي آموزش ضمن خدمت  برنامه آموزش الکترونیکی موجود در دورهتا چه اندازه  :ششمال سؤ
  همراه داشته است؟ بهبراي کارکنان را نگرش 
  

 ها مواد و روش
پرسشنامه محقق ساخته است که با توجه به  تحقیق، ابزار .ستا از نظر هدف کاربردي و پیمایشی است -توصیفیروش پژوهش 

پرسشـنامه   بـه منظـور سـنجش روایـی محتـوایی      .االت و مبانی نظري و مطالعات انجام شده تهیه و تنظـیم شـده اسـت   ؤس اهداف،
متخصصان موضوعی و دانشجویان گـروه روانسـنجی قـرار     اساتید گروه تکنولوژي و تعدادي از اختیار پرسشنامه دراین  ،ساخته محقق

نمونـه   مطالعـه مقـدماتی، در   پـس از پژوهش حاضـر،   تعیین پایایی پرسشنامه به منظور. شدپرسشنامه اعمال  در آنهاگرفت و نظرات 
 سـن،  جـنس، (پنج متغیرکنتـرل  ثیر تأ .برآورد گردید %91/0رونباخ پرسشنامه معادل با جامعه اصلی ضریب آلفاي ک نفري از 30بزرگ

جامعه آماري مورد بررسـی در ایـن پـژوهش شـامل     . شده است پرسشنامه لحاظ در) رشته تخصصی سابقه خدمت، سطح تحصیالت،
، انـد  گذرانـده  1390 تـا  89درسـال   یکـی بانک شهراستان تهران  که دوره آموزش ضمن خدمت را در قالب آمـوزش الکترون کارکنان 

کـه در   بـوده  افـرادي مربـوط بـه   کارگیري آمـوزش الکترونیکـی    هاز آنجایی که گروه نمونه جهت بررسی امکانات و موانع ب .باشد می
صـورت  گیـري از جامعـه مـورد مطالعـه بـه       کنند، نمونـه  شهر استان تهران شرکت می هاي آموزش ضمن خدمت سازمان بانک دوره

آنهـا  از  نفـر  68 جـدول مورگـان،  ر اسـاس  کـه بـ  باشند  می نفر 250 ، شاملجامعه  کارکنان. انجام شده است در دسترس يگیر ونهنم
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ـ  راپرسشـنامه  نفر  68پرسشنامه جهت تکمیل در اختیارآنان قرار داده شد و در نهایت  صورت تصادفی انتخاب شدند، هب طـور کامـل    هب
  .نددتکمیل و برگردان

  
  ها یافته
از منظر کارکنان  در کاربرد وسایل آموزشی آنهاو عملی اساتید نسبت به آموزش الکترونیکی و میزان تسلط ی علمی آشنای ·

 از چه کیفیتی برخوردار است؟
 عملی استادان میزان اشنایی علمی واستنباطی  و یفیتوص يها آماره :1جدول

  
  
  

  نظرات مربوط به آشنایی با کاربرد وسایل داري معنی تی، آزمون: 2جدول

  
  
  
  
مقـدار   2هاي جـدول   بر اساس داده. میانگین آشنایی با کاربرد وسایل در حد مطلوب گزارش شده است 1 ولاجد جینتااساس بر 

بر این اساس در بین کارکنـان اتفـاق نظـر در مـورد      .دار است معنی 05/0 سطحکه در  است 47/2برابر  67 آزاديآزمون تی با درجه 
  .در برگزاري دوره وجود دارد عملی استادان -رضایت از آشنایی علمی

 سازمان کارکنان خدمت ضمن آموزش يها دوره در کارکنان انیم در یکیالکترون آموزش يها رسانه و لیوسا از استفاده ·

 ؟چه کیفیتی برخوردار است از تهران استان شهر بانک
  اي آموزش الکترونیکیه میزان استفاده از وسایل و رسانهاستنباطی مربوط به  و یفیوصت يها آماره: 3جدول

 واریانس معیار انحراف میانگین تعداد لفهؤم

  372/0  61/0 35/3  68 هاي آموزش الکترونیکی و رسانه میزان استفاده از وسایل
  

 آزمون تی، معنی داري کاربرد وسایل الکترونیکی: 4جدول
  
  
  
ـ مع انحـراف  ،35/3 برابـر  هاي آمـوزش الکترونیکـی   و رسانه میزان استفاده از وسایل نیانگیم که دهد یم شانن 3 جدول جینتا  اری

میـزان اسـتفاده از    کـه  گرفت جهینت توان یم، )4نتایج جدول (داري آزمون  همچنین با توجه به معنی. باشد یم 37/0 انسیوار و 61/0
  .باشد یم باال به رو متوسط حد در هاي آموزش الکترونیکی وسایل و رسانه

 ضمن آموزش يها دوره در موجودی کیالکترون آموزش برنامه در موجودي افزارها نرم و افزارها سخت بهی دسترسکیفیت  ·

 است؟گونه چ تهران استان شهر بانک سازمان کارکنان خدمت
  

  افزارها نرم افزارها و دسترسی به سختاستنباطی  ی وفیتوص يها آماره: 5جدول
 واریانس معیار انحراف میانگین تعداد لفهؤم

  463/0  680/0 90/2  68 افزارها افزارها و نرم میزان دسترسی به سخت
 آزمون تی،معنی داري نظرات مربوط به میزان دسترسی: 6جدول 

 
 
 
 
 

 واریانس معیار انحراف میانگین تعداد لفهؤم

استادان از منظر ی علمی و عملی میزان آشنای
  )نسبت به آموزش الکترونیکی(کارکنان 

68 174/3  704/0  497/0  

  3= مقدار مورد آزمون
 تفاوت میانگین سطح معنی دار درجه آزادي آزمون تی

47/2 67 016/0 1607/0  

  3= مقدار مورد آزمون
 ها تفاوت میانگین دار سطح معنی درجه آزادي آزمون تی

81/4  67 000/0 35/0  

  3= مقدار مورد آزمون
 تفاوت میانگین دار سطح معنی درجه آزادي آزمون تی

18/1  67  241/0  977/0  
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ـ وار و 68/0 اریمع انحراف ،90/2 برابر افزارها نرم افزارها و رسی به سختمیزان دست نیانگیم که دهد یم نشان 5 جدول جینتا  انسی
ـ  متوسط تا فیضع سطح در افزارها نرم افزارها و دسترسی به سخت کیفیت که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا ،باشد یم 46/0 . باشـد  یم
با مقدار مـورد آزمـون    افزارها افزارها و نرم سی به سختمیزان دستر لفهؤم نیانگیم نیبهمچنین حاکی از آن است که  6 جدول جینتا

  .داري وجود ندارد تفاوت معنی
 بانک سازمان نکارکنا خدمت ضمن آموزش يها دوره در موجود یکیالکترون آموزش برنامه در شبکه ساخت ریز تیوضع ·

 باشد؟ یم چگونه تیفیک و تیکم نظر از تهران استان شهر

  
  وضعیت زیر ساخت شبکه در برنامه آموزش الکترونیکی فیتوص :7 جدول

  

  
  عنی داري توصیف نظرات مربوط به زیرساختآزمون تی،م: 8جدول

  
  
  
ـ مع انحـراف  ،20/3 برابـر  وضعیت زیرساخت شبکه در برنامه آموزش الکترونیکی نیانگیم دهد یم نشان 7 جدول جینتا  و 68/0 اری

 متوسـط از حـد  ، ساخت شبکه در برنامـه آمـوزش الکترونیکـی   وضعیت زیر که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا. باشد یم 47/0 انسیوار
  .دار است معنی 05/0است که در سطح  50/2برابر  67با درجه آزادي  )8جدول ( مقدار آزمون تی. باشد یمتر باال

 آموزش يها دوره در موجود یکیالکترون آموزش برنامه رانیفراگ خدمات و یلیتحص - يادار امور یده سازمان تیوضع ·

  است؟ چگونه تهران استان شهر بانک سازمان کارکنان خدمت ضمن
  تحصیلی و خدمات فراگیران–وضعیت سازمان دهی اموراداري فیتوص 9جدول
 واریانس معیار انحراف میانگین تعداد لفهؤم

  324/0  569/0 73/3 68 گیرانتحصیلی و خدمات فرا –دهی اموراداري وضعیت سازمان
  

  تحصیلی-آزمون تی،معنی داري توصیف نظرات مربوط به سازمان دهی اداري: 10جدول
  
  
  
  
ـ مع انحـراف  ،73/3 برابـر  تحصیلی و خدمات فراگیران –يدهی امورادار وضعیت سازمان نیانگیم دهد یم نشان 9 جدول جینتا  اری

از  تحصیلی و خـدمات فراگیـران  –اداري دهی امور وضعیت سازمان که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا. باشد یم 32/0 انسیوار و 56/0
 –دهـی امـوراداري   جهـت مقایسـه وضـعیت سـازمان    ) 10جـدول  (آزمون تی تک گروهـی نتایج  همچنین. باشد یمتر باال متوسطحد 

تحصـیلی و  –دهـی امـوراداري   وضـعیت سـازمان   لفـه ؤم نیانگیم نیب دهد یم نشان تحصیلی و خدمات فراگیران با مقدار مورد آزمون
است که در سطح  66/10برابر  67مقدار آزمون تی با درجه آزادي . داري وجود دارد خدمات فراگیران با مقدار مورد آزمون تفاوت معنی

  .ار استد معنی 01/0
 و مهارت، دانش سطح يارتقا کارکنان، خدمت ضمن آموزش يها دوره در موجود یکیالکترون آموزش برنامه اندازه چه تا ·

 است؟ داشته همراه کارکنان يبرا را نگرش
  سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان يمیزان ارتقا فیتوص: 11 جدول
 واریانس انحراف معیار میانگین تعداد لفهؤم

  400/0  632/0 85/2 68 سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان يارتقا میزان
  

  آزمون تی،معنی داري نظرات مربوط به ارتقاي سطوح علمی کارکنان: 12جدول
  3= مقدار مورد آزمون

 ها تفاوت میانگین دار سطح معنی درجه آزادي آزمون تی

87/1 67  065/0 1441/0  

 واریانس انحراف معیار میانگین تعداد لفهؤم

  472/0  686/0  208/3  68 وضعیت زیرساخت شبکه در برنامه آموزش الکترونیکی

  3= مقدار مورد آزمون
 ها تفاوت میانگین يدار سطح معنی  درجه آزادي آزمون تی

50/2  67  015/0  208/0  

 3= مقدار مورد آزمون
 ها تفاوت میانگین يدار سطح معنی درجه آزادي آزمون تی

6/10 67  000/0  736/0  
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 و 63/0 اریمع  انحراف ،85/2 برابر سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان يمیزان ارتقا نیانگیم دهد یم نشان 11 جدول جینتا
ا ت فیضعسطح  در سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان يمیزان ارتقا که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا. باشد یم 40/0 انسیوار

سطح دانش، مهارت و  يمیزان ارتقا لفهؤمربوط به نظرات م نیانگیم نیب دهد یمن شان 12 جدول جینتاهمچنین . باشد یم متوسط
  .داري وجود ندارد تفاوت معنی ،نگرش کارکنان با مقدار مورد آزمون

  
 يریگ جهینتبحث و 

عملی اسـاتید در   -در مورد رضایت از استادان با توجه به آشنایی علمی آنهانظرسنجی از کارکنان و اتفاق نظر  ،ال اول تحقیقؤس
ثري در اجـراي  ؤهاي آموزشی نقش بسیار م دهد که عملکرد مدرسین و مربیان دوره مطالعات نشان می .شود جویا می برگزاري دوره را

اب و مرتبط با ها را به صورت خالق، جذ در صورتی که مدرسین، دوره .]8[ ها دارد آمیز آموزش و استقبال کارکنان از این دوره موفقیت
آمیز یک دوره، مـدرس   در برگزاري موفقیت. ها خواهد داشت ثیر مثبتی بر اجراي دوره، این امر تأمحیط کار و مسائل آن برگزار نمایند
تنها وظایف محـول شـده را    در صورتی که مدرسین از توانایی و مهارت الزم برخوردار باشند، نه. یا مدرسین از نقش زیادي برخوردارند

هاي آمـوزش ضـمن    یت دورهبا توجه به ماه. دهند داف و منابع را نیز پوشش میهاي احتمالی در اه کنند، بلکه ضعف خوبی اجرا می به
کید بر تخصص و دانش نظري در خصوص ها، ضروري است در انتخاب مدرسین، عالوه بر تأ بودن این آموزش له محورخدمت و مسأ

در صـورتی کـه در داخـل سـازمان     . اشـت شان با مشاغل مورد نظر توجه د موضوع، به تجربیات قبلی آنان در تدریس و آشنایی عملی
هاي سازمان، استفاده از این افـراد در اولویـت قـرار     افرادي با شرایط فوق در دسترس باشند، به دلیل آشنایی آنان با اهداف و سیاست

 بـه  نسـبت  دیاساتی عمل وی علمیی آشنا زانیم .]5[صالح خارج از سازمان استفاده نمود  توان از افراد ذي در غیر این صورت می. دارد
ست که سبب بهبود نگرش کارکنان نسبت به این ا از جمله مواردي یآموزش لیوسا کاربرد در آنها تسلط زانیم وی کیالکترون آموزش

دانی توان اسـتا  ها همچون سازمان مورد تحقیق در این پژوهش، بر حفظ آشنایی و در بسیاري از سازمان شود، بنابراین نوع آموزش می
  .باید توجه نمود گیرد، ي آموزش در نظر میکه برا

ـ تر باال متوسطاز حد تحصیلی و خدمات فراگیران  –اداري دهی امور وضعیت سازمان در پژوهش حاضر، گـاهی اوقـات    .باشـد  یم
لع نسـاختن  دلیل این امر مط .شوند اند، در جذب افراد براي شرکت در دوره موفق نمی ریزي شده هاي آموزشی که به خوبی برنامه دوره
براي تهیه و تنظـیم  . استهاي مربوط به دوره آموزشی  یا اقدام نکردن به موقع در این زمینه و نیز جالب و جذاب نبودن اطالعیه افراد

 عیه دوره باید مشتمل بر مـواردي اطال. برگزاري دوره دست کم باید از افرادي که در زمینه تبلیغات تبحر دارند، استفاده شود  اطالعیه
 ،زمـان و مکـان برگـزاري دوره    ،کنندگان شرایط شرکت ،سازمان مجري دوره ،اهمیت و ضرورت دوره عنوان و چهارچوب دوره، :اشدب

پس از انجام اقدامات مربوط به تهیه و تنظیم برنامه عمل، برنامه آمـوزش  . نام در دوره نحوه ثبت و امتیازات حاصل از شرکت در دوره
  .هاي انجام شده آن را به مرحله اجرا گذاشت بینی است و باید بر اساس پیش ضمن خدمت براي اجرا آماده

وضعیت زیرساخت شبکه در برنامـه  و هاي آموزش الکترونیکی  و رسانه میزان استفاده از وسایل هاي این پژوهش، بر اساس یافته
 متوسـط  تـا  فیضـع از  افزارهـا  نرم افزارها و ختمیزان دسترسی به سبوده و باال روبه متوسط حد بانک شهر در درآموزش الکترونیکی 

تجهیـزات و وسـایل کمـک     هاي آموزش ضـمن خـدمت مشـتمل بـر     امکانات و منابع مورد نیاز دوره طور کلی تجهیزات، به .باشد یم
اي  ژههاي وی شود و هر درس شامل فعالیت چون در یک دوره آموزشی دروس مختلفی ارائه می. یا ضروري در آموزش است آموزشی و

بـه صـورت دیـداري،    (از سوي دیگـر افـراد نیـز از طـرق مختلـف      . بینی کرد پیش ،است، امکانات و تجهیزات آموزشی را باید از قبل
از این رو اجراي موفق یک دوره آموزشی تابعی از منابع و تسهیالت آموزشـی  . شوند در یادگیري درگیر می) غیرهشنیداري، گفتاري و 

  .در دسترس هستند
 فیضعتا  متوسطهاي آموزش  ثر از برگزاري دورهتأم پژوهش حاضر، در سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان ين ارتقایزام

 يها اشکال را به شکل نیا. گیرد می را در بر یمحدوده اشکال متفاوت دانش و آگاه ،و شغلی يا آموزش حرفه. گزارش شده است
با بررسی توانمندي موجود در عرصه بهداشت و درمان،  Millerطور مثال  به. اند دهمختلفی تعریف و مفاهیمی را براي آن منظور نمو

 يا از مباحث در زمینه آموزش حرفه یکی. ]9[ فاصل دانستن تا عمل تعریف کرده است در حد يا را براي آموزش حرفه يوستاریپ
با نحوه عمل که  -دهد یو دانستن را تشکیل مست ا اي که اساس عمل حرفه -شده است، وي تمایزي بین آگاهی مطرح Erotتوسط 

 دیبا که را ییها مهارت نیمهمتر ،Goah و Yahya پژوهش جینتا براساس .]10[ گیرد شود را در نظر می سبب عمل می تینها در
 ارتباطات ها، هیرو و ندهایفرا يمستندساز ،ينوآور و تیخالق ،يگریمرب مهارت از عبارتند ،قرارداد توجه مورد یآموزش يها برنامه در
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هدفمند  توجه به ارتقاي. يتوانمندساز يها مهارت و لهأمس حل يها مهارت عملکرد، تیریمد ،يرهبر يها مهارت ،يفرد نیب
  .]11[ کید بوده استأهاي متعدد مورد ت ست که در پژوهشا اي کارکنان از جمله مواردي هاي حرفه توانمندي
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