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تاريخ دريافت 1399/10/5 :تاريخ پذيرش1399/12/23 :

چكيده
پژوهش حاضر به طراحي و ارايه مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن
خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت پرداخته است .اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش،
کيفي ميباشد .نخست از روش کيفي تحليل محتوا (قياسي) جهت جمع آوري اطالعات استفاده شده است،
جامعه آماري در اين مرحله حدوداً  80منبع در حوزه ارزيابي اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن
خدمت کارکنان ميباشد که به صورت هدفمندانتخاب شده است .در ادامه ،متون مورد مطالعه قرار گرفته و
پاراگرافهاي مرتبط با سواالت تحقيق انتخاب گرديده و کد مفاهيم مرتبط با موضوع هر پاراگراف استخراج
شده و سپس کد مفاهيم استخراج شده در دستههاي هم مفهوم قرار گرفته و نهايتا براي دستههاي هم مفهوم،
نام و عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش است تبيين شده است  .سپس ،جهت تعيين ابعاد ،مولفهها و
شاخصهاي ارزيابي اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت از تکنيک دلفي استفاده گرديده
است .در اين تحقيق تعداد  15نفر از خبرگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي تهران (تمام وقت و حق
التدريس) در رشتههاي مديريت آموزشي و آموزش عالي به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه
گيري هدفدار از نوع گلوله برفي جهت تعيين روايي مرحله کيفي در نظر گرفته شدند .در پايان مرحله اول
مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک
تجارت در چهار بعد تدريس اثربخش مدرسان دورههاي مجازي ،کيفيت خدمات آموزشي در آموزش
مجازي ،نفش فناوري اطالعات در آموزشهاي مجازي و روشهاي آموزش الگترونيکي ارائه شد.
کليد واژهها :تدريس اثربخش مدرسان دورههاي مجازي ،کيفيت خدمات آموزشي در آموزش مجازي ،نفش
فناوري اطالعات در آموزشهاي مجازي و روشهاي آموزش الکترونيکي
 1دانشجوي دکتري مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
 2استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،واحد اسالم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالم شهر ،ايران( .نويسنده مسؤل)
doshmanziari@gmail.com

 3استاديار ،گروه مديريت آموزش عالي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 4استاد ،گروه مديريت فرهنگي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي،تهران،ايران.
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مقدمه

از آنجا که نيروي انساني مهمترين رکن هر جامعه

امروزه با عنايت به شتاب تغييرات و رقابت

است ،يکي از مهمترين و مؤثرترين راههايي که ميتوان

فزاينده ،سازمانها بيش از هر زمان ديگر براي کسب

از طريق آن به آرمانهاي بلند جامعه و اهداف

نتايج و حفظ خود کوشش ميکنند و نظر به اينکه

توسعهي پايدار ،جامهي عمل پوشاند ،آموزش و

سرمايههاي انساني به عنوان يک رکن کليدي براي

بهسازي منابع انساني است .نقش آموزش و بهسازي

عملکرد يک شرکت يا سازمان به شمار ميآيند،

در توسعهي همه جانبهي جامعه کامال روشن است.

سرمايهگذاري بر روي سرمايههاي انساني ،بهرهوري

زيرا براي پيشرفت و حيات و پايداري و رشد هر

آنان را افزايش خواهد داد (دوماسو هانچين .)2010 ،از

جامعه ،بايد به توسعه دست يافت و توسعه نيز بايد از

جمله مهمترين زمينههاي سرمايهگذاري بر روي نيروي

ابتدا به دست تواناي معلمان ،که خود جزئي از نيروي

انساني ،آموزش است (ابطحي و جعفري نيا.)1388 ،

انساني ،به شمار ميآيند و کليد پرورش نيروي انساني

آموزش نيروي انساني نقش اساسي در توسعه ملي و

آينده را در دست دارند ،صورت گيرد (برهمت،

سازندگي صنعتي ايفا ميکند .به همين دليل ،آموزش

.)1395
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در زمينههاي گوناگون به منظور ارتقاي سطح دانش،

برنامههاي آموزشي براي فراهم کردن دانش و

مهارت کاري و رفتار کارکنان در هر سازمان در جهت

مهارت مورد نياز کارکنان به کار گرفته ميشود .از

توسعه و تجهيز نيروي انساني و در نهايت ،کارايي

زماني که احتياجات کارکنان به طور مداوم در حال

بيشتر سازمان از اهميت بااليي برخوردار است

تغيير است ،آموزش قسمتي از برنامه ريزي استراتژيک

(خصالي .)1385 ،اجراي آموزش و بهسازي نيروي

بسياري از سازمانها شده است  .سوانسون در ميان

انساني سبب ميشود افراد بتوانند متناسب با تغيرات

ديگران ادعا کرده است که زماني که برنامههاي

سازماني و محيط ،به طور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه

آموزشي به نحوي شايسته به کار گرفته شوند ،بر ميزان

داده ،بر کارايي خود بيفزايند (دراني و طباخي.)1381 ،

عملکرد سازمان تأثير ميگذارند.

کشور ما نيز براي حفظ و رسيدن به خودکفايي و

در اين راستا ،سازمانها به تدريج به بهرهگيري از

ناوابستگي به تنها درآمد ارزي و نيز تکيه بر صادرات

شيوهها و نظام يادگيري و آموزش الکترونيکي اقدام

غير نفتي؛ از جمله محصوالت کشاورزي و مصنوعات

کردند تا بتوانند همگام با توسعه فناوري ،کارکنان و

صنعتي ،بايد به نيروي انساني و بهسازي آن بهاي

کارمندان خود را از نظر دانش و مهارت مورد نياز

بيشتري بدهد (بنداري)1375 ،؛ اما امروزه در نتيجه

کارشان بِروز و فعال نگه دارند (البدوي و عليجاني،

افزايش درجه پيچيدگيها و توسعه روزافزون

)1387؛ به طوري که امروزه يادگيري الکترونيکي با

تخصصها در قرن اخير و همچنين ،با توجه به اينکه

داشتن ويژگيهايي ،همچون :افزايش کيفيت يادگيري،

آموزشهاي سنتي به سبب هزينهبر ،زمانبر و تجويزي

سهولت دسترسي به حجم بااليي از اطالعات و کاهش

بودن ،کمکردن خلّاقيت و تمرکز غلط بر آموزش به

هزينههاي آموزشي در حال جايگزين شدن با شيوههاي

جاي نتايج کسب وکار و توليد برنامههاي پيشپا افتاده،

آموزش سنتي است .در يک بررسي انجام شده در سال

مورد انتقاد قرار گرفته است (فردانش و کرمي)1386 ،

 2003توسط انجمن آموزش و توسعه آمريکا95 ،

اين نوع آموزشها براي رفع نيازهاي کارکنان و اداره

درصد از مسؤوالن استفاده از بعضي از شکلهاي

امور پيچيده در سازمانها کافي نيست.

يادگيري الکترونيکي را در شرکتهايشان گزارش
دادند (اليس .)2003 ،همچنين ،طبق گزارش اين
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انجمن در سال  2003درصد ارائه آموزشهاي شرکتي

باشد ،انجام دهند؛ بياموزند که تکنولوژي اين امکان را

و سازماني با استفاده از تکنولوژي ،افزايش يافته و

پديد ميآورد که ميتوان آموزش را در مکانهاي

تصور ميشود که در آينده نزديک به رشد خود ادامه

گوناگون براي کارکنان فراهم کرد و از دسترسي آنان

دهد (ساگرو.)2003 ،

به مطالب آموزشي اطمينان حاصل کرد و همچنين ،از

نکته قابل توجه اينکه ،سازمانها امروزه بيش از

هزينههاي اضافي آوردن مربي يا فرستادن کارمندان به

پيش دغدغه افزايش اثربخشي و کارايي برنامههاي

بيرون از شهر براي فراگيري برنامههاي آموزشي

آموزشي خود را دارند (ريچي ،مويسون و فاکسون،

جلوگيري ميکند (ديروين و ديگران.)2005 ،

بهبود عملکرد سازماني و مراد از کارايي ،ارائه اين

را در مراکز آموزش خود و يا مراکز آموزش موجود در

آموزشها با کمترين هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم

داخل يا خارج از سازمان براي توسعه کارکنان خود

است .در اين ميان ،شيوه ارائه آموزش تأثير زيادي بر

برگزار ميکنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه

کارايي آموزش سازماني دارد و البته ،اثربخشي را نيز

گذاري هنگفت و صرف زمان خدمتي نيروي انساني

تحت تأثير خود قرار ميدهد .يکي از علتهاي رشد

فعال است .اما آگاهي از ميزان اثربخشي دورههاي

سريع آموزشهاي الکترونيکي ،کارايي اقتصادي آن

آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار

بوده است؛ اما دغدغهاي که به قوت خود باقي ميماند،

اهميت دارد .تعيين اثربخشي آموزشها به برنامه ريزان

اثربخشي اين گونه آموزشهاست که اين امر مسأله

و مديران کمک مينمايد تا تصوير روشني از عملکرد

اصلي پژوهش حاضر است.

آموزش داشته و به جاي طراحي دورههاي عمومي و

يادگيري الکترونيکي معاني متفاوتي دارد و افراد در

کلي دست به طراحي آموزشهاي خاص ،مورد نياز،

نقشهاي مختلف درک متفاوتي از آن دارند و به طور

تکميلي و جهت دار بزنند .هم چنين اين ارزيابي به

کلي ،اصطالح آموزش الکترونيک فرايندها و

شناسايي نقاط قوت ،کاستيها و روشهاي پيشرفت و

کاربردهاي گستردهاي را در برميگيرد (صفا و

اصالح آن و ميزان تحقق اهداف منجر ميشود و به

شعبانعلي .)1385 ،اما يکي از جامعترين و

طور کلي تصويري از وضعيت اثربخشي فرايند

خالصهترين تعاريفي که از اشتراک تمامي ديدگاهها در

آموزشي ارائه ميدهد.

مورد يادگيري الکترونيک ميتوان ارائه داد ،تعريفي

با توجه به نکات بيان شده اين نکته قابل تامل

است که انجمن آموزش و توسعه آمريکا ارائه ميکند

است که صرفا آموزش و اجراي دورههاي آموزشي

که يادگيري الکترونيکي را به عنوان مجموعه وسيعي از

نمي تواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خويش

کاربردها و فرايندها ،شامل :آموزش مبتني بر وب،

کمک کند .آموزشها بايد با توجه به اصول و روشهاي

آموزش مبتني بر رايانه ،کالسهاي درس مجازي ،و

علمي بنا گذاشته شوند تا نتيجه به دست آمده نيازهاي

همکاريهاي ديجيتالي تعريف کرده است (ديروين،

موجود را برطرف سازد؛ زيرا در غير اين صورت

.)2005

آموزشهابي فايده و حتي در مواردي باعث هدر دادن

ابزارهاي يادگيري الکترونيکي اين مزيت را براي

سرمايههاي سازمان نيز ميشوند .به بيان ديگر ،اكنون

کارکنان دارند که آنها ميتوانند به صورت فردي و

آموزش مديران و کارکنان در رديف اساسي ترين

گروهي ياد بگيرند که با تکنولوژيهاي آموزش

وظايف هر سازمان قرار گرفته است و در اين راستا،

الکترونيکي هرکاري را در هر زمان و مکاني که مناسب

مهمترين وظيفه سازمان آن است كه با تدوين مستمر
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 .)2007منظور از اثربخشي ،مشاهده نتايج آموزش در

امروزه اکثر سازمانها دورههاي آموزشي متعددي
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برنامههاي آموزشي ،راه دگرگون شدن و بهبود كار را

اثربخشي يادگيري الکترونيکي از ديدگاه کارکنان بانک

هموار نمايد (بل ،تاننبام ،فورد ،نو و کريگر.)2017 ،1

سامان به اين نتيجه رسيدند که مهمترين عوامل به

نظام آموزشي سازمان بايد به صورتي باشد كه

ترتيب کيفيت و شيوههاي يادگيري؛ نوع فناوري،

جديدترين اطالعات مربوط به دانش فني كار ،مهارتها

محتواي دورههاي الکترونيکي و مدرس هستند.
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و بينش الزم را به كاركنان ارائه كند تا براي احراز

هداوند و کاشانچي ( )1392نيز عوامل مؤثر بر

مشاغل مختلف همواره آمادگي كافي را داشته باشند.

اثربخشي برنامههاي يادگيري الکترونيکي در سازمانها

آموزش سازماني تنها براي تقويت تخصص و

را در چهار دسته فردي ،شغلي ،سازماني و آموزشي

تواناييهاي كارمند براي انجام شغلي كه در حال حاضر

ذکر نمودند که در پژوهش انجام شده بر روي کارکنان

به عهده دارد نيست بلكه اين آموزش براي آماده كردن

يک شرکت صنعتي ،مهمترين عوامل در ذيل عامل

كارمند و تعليم او به منظور احراز مشاغل باالتر

آموزشي ،اعتقاد به آموزش مداوم ،اشتياق کارکنان به

ضرورت دارد  .آنچه از اهميت زيادي برخوردار است،

توسعه توانمنديهاي دانشي و نگرش مثبت به

اثربخشي و کارايي دورههاي آموزشي ميباشد که

يادگيري الکترونيکي؛ در عامل شغلي ،تناسب محتواي

مرتبط به نظام آموزشي است ،زيرا در صورت نقص در

دورهها با نيازهاي شغلي ،بِروز بودن محتوا و کارايي و

اين دوره ها ،منايع به هدر ميروند و زيانهاي

سودمندي دورهها در توسعه کيفي مشاغل؛ در ذيل

اقتصادي به بار ميآيند و نظام آموزشي طراحي شده

عامل سازماني ،حمايت مديريت از آموزش

براي سازمان نيز دچار مشکل و ناکارآمدي ميشود.

الکترونيکي ،همگرايي اهداف آموزش با راهبردهاي

همچنين از سوي ديگر وجود دورههاي آموزشي با

سازمان و فرهنگ مناسب سازماني و در عامل آموزشي،

کيفيت ميتواند عملکرد کارکنان را ارتقاء دهد .علي

کاربري آسان دورهها ،کيفيت طراحي وبگاه آموزشي،

رغم هزينههاي بااليي که صرف آموزش سازماني

توجه به صالحيت مدرسان و بهکارگيري بموقع،

مداوم ميشود ،تنها حدود  10درصد از شرکتهاي

شناسايي شدند.

آلماني ،تمهيداتي در خصوص اثربخشي و بهره وري
به کار ميبرند (اورانگي و همکاران.)2012 ،2

چيکرينگ و گامسون بر اساس مطالعه خود ،هفت
اصل را براي يادگيري الکترونيکي اثربخش بيان

بنابراين ارزيابي ميزان اثربخشي فرايند آموزش

نمودند :تشويق ارتباط بين دانشجويان و استادان،

موجود ،تعيين معيارها و شاخص هايي جهت سنجش

توسعه رابطه متقابل و همکاري بين دانشجوها ،تشويق

اثربخشي سيستم آموزشي و ارتباط دادن آنها با

يادگيري فعال ،دادن بازخورد سريع ،توجه و تأکيد بر

مأموريت و استراتژيهاي سازمان ميتواند به کاهش

صرف وقت و زمان روي فعاليتهاي يادگيري ،بيان

هزينههاي آموزشي ،تطبيق هر چه بيشتر نيازهاي

انتظارات باال و احترام به استعدادها و شيوههاي

دانشي ،مهارتي و رفتاري کارکنان با دورههاي آموزشي

گوناگون يادگيري (ظريف صنايعي.)1389 ،

موجود و جهت دار کردن برنامههاي آموزشي در

بنابراين با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش

راستاي استراتژيهاي سازماني و در نهايت رضايت

حاضر در پي آن است تا مدل ارزيابي تاثير اثربخشي

کارکنان و اثربخشي برنامههاي آموزشي بيانجامد.

دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار

عوامل پرشماري در اثربخشي يادگيري الکترونيکي
و ترکيبي نقش دارند .خراساني و دوستي ( )1390طي
پژوهشي در خصوص بررسي اهميت عوامل مؤثر بر

کارکنان در بانک تجارت را ارائه نمايد.
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پيشينه تحقيق

اجتماعي ،سازماني و کارکنان خالصه کرد( .خدادادي

ميتوان به پژوهشي که بابک خانکاري سرغولي و

پژوهشي باعنوان «بررسي و ارزيابي تدريس در آموزش

حسين ستوده آراني باعنوان «تاثير عوامل مدل سه

عالي» انجام داده است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که

شاخگي (زمينه ،ساختار و رفتار) بر اثربخشي

ارزيابي يک وسيله اثربخش آمادگي دانشجويان براي

آموزشهاي ضمن خدمت در شعب تامين اجتماعي

آينده شغلي و شکلگيري شخصيت دانشجويان مي-

شرق خوزستان» انجام داده اند اشاره کرد .نتايج

باشد و يک ارتباط قوي بين ارزيابي تدريس در

پژوهش حاکي از آن است که عوامل مدل سه شاخگي

آموزش علي و کيفيت آموزش عالي را مورد شناسايي

(زمينه ،ساختار و رفتار) بر اثربخشي آموزشهاي ضمن

قرار دادهاند( .دوريسوا و همکاران )2015 ،بلنک و

خدمت در جامعه آماري مورد مطالعه (شعب تامين

گرسلج پژوهشي باعنوان «بررسي تاثيرات استفاده از

اجتماعي شرق خوزستان) تاثير معني داري داشته است.

فضاي مجازي بر تفکر و قابليتهاي شناختي افراد»

(خانکاري سرغولي و ستوده آراني .)1397 ،ليال

انجام دادهاند .نتايج پژوهش نشان ميدهند که در

نخستين ماهر ،نسرين رحيمي ،محمد مهدي احمدي و

بعضي موارد استفاده از فضاي مجازي به تقويت توان

داود عبداللهي نيز پژوهشي باعنوان «اثربخشي آموزش

شناختي کمک کرده و در برخي موارد نيز تاثير منفي بر

مجازي ضمن خدمت در آموزش و پرورش» انجام

آن داشته است( .بلنک و گرسلج )2014 ،پاراساد و

داده اند .نتايج تحقيق نشان ميدهد عدم رضايت

جيها پژوهشي باعنوان «اندازه گيري کيفيت در آموزش

کاربران در اين خصوص ،منجر به کاهش کيفيت

عالي» انجام داده اند .نتايج پژوهش نشان ميدهند که،

اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت شده و همچنين

کيفيت يک سالح براي رقابت در جذب سهامداران

سبب ميشود که هزينهها و منابعي که صرف اين گونه

ميباشد .صنايع خدماتي نقش بسيار مهمي در توسعه

از آموزشها ميشود ،به هدر روند( .نخستين ماهر،

اقتصادي دارند( .پاراساد و جيها)2013 ،

رحيمي ،احمدي و عبداللهي )1397 ،حسن کرمعليان و
ناهيد حق شناس نيز پژوهشي باعنوان «بررسي ميزان

چارچوب نظري تحقيق

اثر بخشي دورههاي ضمن خدمت مبتني بر مهارتهاي

آموزشهاي مجازي ضمن خدمت کارکنان

اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء و رضايت شغلي

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان

آموزگاران ناحيه يک شهرکرد» انجام داده است .نتايج

يكي از استراتژيهاي اصلي سازمانها براي سازگاري

تحقيق نشان ميدهد که بين دورههاي ضمن خدمت با

مثبت با شرايط تغيير قلمداد ميشود .حيات سازمانها

ارتقاء و رضايت شغلي آموزگاران ،بر حسب استفاده و

تا حدود زيادي به دانش و مهارتهاي مختلف كاركنان

عدم استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه معنا

بستگي دارد هر چه اين زمينهها به موقع و بهتر باشد

دار وجود دارد( .کرمعليان و حق شناس)1397 ،

قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر

بعالوه ،پژوهشي باعنوان «فرايند ارزيابي اثربخشي

ميشود (سام خانيان.)13-12 :1384 ،

دورههاي آموزش ضمن خدمت کارکنان» توسط قاسم

آموزشهاي مجازي ضمن خدمت کارکنان پديده-

خدادادي و جواد شيرکرمي انجام گرفت ،نتايج

اي نوظهور است که بطور چشمگيري در جهان

پژوهش نشان داد که هدفهاي آموزشي ضمن خدمت

گسترش يافته و بروز آن در کشور ما نيز اجتناب ناپذير

در هر موسسه و سازماني را ميتوان در قالب اهداف

ميباشد .اين پديده مزاياي زيادي از جمله کاهش
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ازجمله پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه

و شيرکرمي .)1396 ،همچنين دوريسوا و همکاران
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هزينه ،افزايش کارآئي ،افزايش سوددهي در برقراري

كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت ميگيرد و آنـان

ارتباط را شامل ميشود .مزاياي عمده استقرار و

را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شـغلي آمـاده

بهرهگيري از آموزشهاي مجازي از نظر رندي توماس

ميكند (چايچي.)13-14 :1381 ،

( )2001ارائه شده است :کاهش هزينههاي آموزشي،
بهبود علمکرد و بهره وري بيشتر ،تسريع در دسترسي
به بازار ،تسهيل در جذب و به کارگيري نيروي انساني،
فراهم آوردن فرصت به روزآوري دانش است .در
صورتي که بخواهيم بهنحو موثر و مثبت از مزاياي
اجراي آموزشهاي مجازي بهره جوييم بايستي
شناخت کافي از شرايط واقعي سازمان (زير ساخت ها،
منابع ،محتوي ،مشتريان ،چگونگي دانش و شرايط
آموزش در سازمان ) داشته باشيم .سواالتي ،چون
سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

اکنون کجا هستيم؟ کجا ميخواهيم برويم؟ چگونه مي-
خواهيم بدآنجا برسيم؟ که ريشه در طراحي استراتژيک
دارد (.)Rashidi MM, Asili GH R. 2002; 131-153
مفهوم آموزش بر خالف پرورش يک نظام نيست ،بلکه
آموزش ،فعاليتي است هدف دار و از پيش تعيين شده
که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعيت هايي
است که امر يادگيري را در درون يک نظام پرورشي
تسهيل ميکند و سرعت ميبخشد (سنگري.)1393 ،
آموزش فرآيندي است که افراد بر اساس آن دانش
و مهارت هايي را جهت تأمين هدفي خاص فرا
ميگيرند و هدف از به کارگيري فرآيند آموزش باال
بردن توان تفکر و نگرش کارکنان ،افزايش بهره وري
سازمان و بهبود کيفيت کار ميباشد ،ضمن آن که بهبود
روابط کارکنان و مديران نيز مد نظر ميباشد( .سيد
جوادين ()1392
اگر بخواهيم تعريفي از آموزش ضمن خدمت ارائه
دهيم بايستي گفت ،جوهره اصلي آن در همه سازمانها
و نهادها عبـارت اسـت از افـزايش كـارايي كاركنـان و
ايجاد سازش با محيط و در نتيجـه ،افـزايش خـدمات.
آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جـز تـالش هـايي
كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارتهاي فني،
حرف ـهاي و شــغلي و نيــز اســتقرار رفتــار مطلــوب در

ارزيابي اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضـمن
خدمت بر رفتار کارکنان
واژه «ارزشيابي» از نظر لغوي به معناي «معين كردن
ارزش چيــزي اســت» ايــن واژه در زبــان فارســي بــه
صــورت مختلفــي از جملــه« :ارزيــابي»« ،ســنجش» و
«اندازه گيري» به كار رفته است .در مـورد سـير تحـول
ارزشيابي ميتوان گفت كه ،از گذشته هاي دور ،مدارك
و اسناد تاريخي ،حاكي از اين است كه از حدود 4000
سال پيش در چـين ،ايـران و يونـان باسـتان در مـوارد
گزينش نيرو براي پزشكي ،پرسـنل اداري ،معلمـي و...
آزمون و ارزشـيابي بـه عمـل مـيآورد( .معـين:1371 ،
.)37
باتوجه به گسترش برنامهها و مراكـز آموزشـي كـه
مستلزم صرف منابع انساني ،مالي و مادي فراواني است
كه تامين اين منابع موجب حساسيت بيشـتر مـديران و
شركت كنندگان در دورههـا نسـبت بـه آمـوزش شـده
است .بررسي ميزان اثربخشي دورهها و ارائـه بـازخورد
اطالعاتي به افراد پاسـخي منطقـي بـه ايـن حساسـيت
است( .بازرگان)1380 ،
ارزشيابي آموزشـي فرآينـد تفسـير نتـايج از طريـق
سنجش اطالعات براي قضاوت در مورد اهـداف كلـي
آموزش يـا ميـزان موفقيـت شـركت كننـدگان در دوره
آموزشي است .به طور كلي ،ارزشيابي آموزشي رويكرد
منظم براي جمع آوري داده است كه بـه مـديران بـراي
رسيدن به تصميمات مفيد و با ارزش در مـورد برنامـه
آموزش كمك ميكند.
نكته مهم و اساسي درمورد اثربخشـي آموزشـي آن
است كه قبل از آنكه درصدد بررسي نحوه اندازه گيري
اهداف باشيم ،ميبايست درپـي انجـام صـحيح فراينـد
آموزش و اطمينان از تحقـق آن در هـر مرحلـه از ايـن
فرايند باشيم .با مطالعه تاريخچه كيفيت درمي يابيم كـه
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در گذشــتهاي نــه چنــدان دور ،توليدكننــدگان بــراي

 )3شناسايي تمهاي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي

اطمينان از كيفيت بـه بازرسـي محصـول نهـايي توجـه

مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان

داشتند و درواقـع بازرسـي زمـاني انجـام مـيشـد كـه

در بانک تجارت

محصول توليدشده بود و فرصتي بـراي رفـع خطاهـاي

 )4شناسايي مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي

احتمالي وجود نداشت درحالي كـه بـا طـرح موضـوع

دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر

تضمين كيفيت بحث ايجاد كيفيت و اطمينان از وجـود

رفتار کارکنان در بانک تجارت

آن طي مراحل مختلف توليد مطرح گرديد( .پرهيزکـار
.)151-150 :1382

سواالت تحقيق

ارزشيابي فرايند سنجش تـأثيرات و دسـتاورد هـاي

سؤال اصلي :مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي

يك اقدام يا مجموعهاي اقدامات براي تعيين اثر بخشي

دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار

اقدامات در راستاي تحقق اهداف و مقاصد ايجاد شـده

کارکنان در بانک تجارت کدام است؟

ميباشد .ارزشيابي ممكن است در زماني كه يك اتفـاق
يا زمان آينده بعد از نتيجـه گيـري از يـك اتفـاق (:57

 )1مفهوم ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي

1998؛  .)Bilchikارزشيابي آموزش فرآيند سيستماتيك

آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در

جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات در مورد برنامه

بانک تجارت کدام است؟

آموزشــي اســت كــه مــيتوانــد بــراي برنامــه ريــزي و

 )2مقولههاي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي

راهنمايي تصميم گيرندگان به كار گرفته شود ،همچنين

آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در

تناسب ،اثر بخشي و تأثير عناصـر مختلـف آمـوزش را

بانک تجارت کشور کدامند؟

ميسنجد (2001 :334؛ .)Hashim

 )3تمهاي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي
آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در

اهداف تحقيق
هدف اصلي :ارايه مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي
دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار
کارکنان در بانک تجارت

اهداف فرعي
 )1واکاوي مفهوم ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي
مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان
در بانک تجارت
 )2شناخت مقولههاي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي
مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان
در بانک تجارت

بانک تجارت کدامند؟
 )4مدل کيفي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي
آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در
بانک تجارت کدام است؟
روش تحقيق
روش پژوهش در اين تحقيق کيفي و از نوع تحليل
محتوا با نظام مقولهاي قياسي است .ماي رينگ  3معتقد
است در تحليل کيفي محتوا به شيوه اعمال قياسي طبقه
بندي ،پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفتن تعاريف
مشخصي قبل از شروع به تحقيق ،به مطالعه متون
تعيين شده ميپردازد و با مقايسه تعاريف از پيش
تعيين شده و متنهاي مورد تحليل به داوري درباره
عدم وجود يا وجود مصاديق آن تعريف در متنهاي
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در حال انجام است ،اتفاق بيفتد يا به عنوان نتيجه اتفاق

سؤاالت فرعي
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جدول  :1ابعاد و مولفههاي مدل ارزيابي تاثير

مورد نظر ميپردازد .در اين پژوهش ابتدا متون مرتبط
باهدف اصلي پژوهش انتخاب شده اند .درمرحله اول،

اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي ضمن خدمت

متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگرافهاي مرتبط

بر رفتار کارکنان در بانک تجارت

با سوالت تحقيق انتخاب گرديده در مرحله دوم کد

رديف

مفاهيم مرتبط با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و

1

در مرحله سوم کد مفاهيم استخراج شده در دستههاي

2

هم مفهوم قرار گرفته شده و در مرحله چهارم براي

3
4

دستههاي هم مفهوم ،نام و عنوان مناسب که بيانگر تم

5

اصلي پژوهش است تبيين شده است .نهايتا مدل

6

ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي

7

مؤلفه

ابعاد

تدريس اثربخش مدرسان تدريس اثربخش دورههاي آموزشي
دورههاي مجازي

کيفيت خدمات
آموزشي در آموزش
مجازي

ارزيابي اثربخش دورههاي آموزشي

کيفيت
کيفيت خدمات
کيفيت اطالعات
کيفيت آموزش

نقش فناوري اطالعات توانمندسازي کارکنان

ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت ارائه

8

در آموزشهاي

فناوري اطالعاتي

شد.

9

مجازي

فناوري در آموزش

10
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يافتههاي پژوهش

آمار استنباطي
سوال پژوهش :ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي مدل
ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي آموزشهاي
ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت
کدامند؟
پس از مطالعه منابع مکتوب و ديجيتالي در
دسترس و باتجزيه تحليل مباني نظري پژوهش و
بررسي ديدگاههاي دانشمندان و صاحب نظران پيرامون
مولفهها و شاخصهاي ارزيابي اثربخشي دورههاي
مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در
بانک تجارت ،جملهها و پاراگرافهاي مرتبط با
سوالهاي تحقيق استخراج گرديدند و پس از
کدگذاري و دسته بندي ،مفاهيم و مقولههاي اصلي
استخراج گرديد که نتايج آن در جدول ذيل آورده شده
و در نهايت مدل ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي
مجازي آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در
بانک تجارت در چهار بعد اصلي شناسايي شدند.

11
12

روشهاي آموزش
روشهاي آموزش يادگيري الکترونيکي
الکترونيکي

13

آموزش الکترونيکي
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش

مدل نهايي تحقيق
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش کيفي مدل
نهايي ارزيابي تاثير اثربخشي دورههاي مجازي
آموزشهاي ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک
تجارت در چهار بعد تدريس اثربخش مدرسان
دورههاي مجازي ،کيفيت خدمات آموزشي در آموزش
مجازي ،نفش فناوري اطالعات در آموزشهاي مجازي
و روشهاي آموزش الگترونيکي طراحي شد و نظر
اعضاي پانلها درباره ميزان مناسب بودن و اهميت
شاخصها و عوامل اوليه اخذ گرديد .تم تدريس اثر
بخش مدرسان دورههاي مجازي در  2مقوله اصلي:
تدريس اثربخش و ارزيابي اثربخش دورههاي آموزشي
ظهور کردند .تم کيفيت خدمات آموزشي در آموزش
مجازي در  4مقوله :کيفيت (مفهوم کيفيت ،رويکردهاي
مربوط به کيفيت ،موانع بهبود کيفيت) ،کيفيت خدمات
(مفهوم کيفيت خدمات ،ويژگيهاي کيفيت خدمات،
ابعاد کيفيت خدمات ،انواع کيفيت خدمات ،معيارهاي
ارزيابي کيفيت خدمات ،فرايند ارزيابي کيفيت خدمات
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به وسيله مصرف کننده ،کيفيت خدمات آموزشي در

و تربيت در سرتاسر جهان بوده است .مطالعه تدريس

آموزشهاي مجازي ،فناروي اطالعات به کيفيت

در دو سطح آموزش عمومي و آموزش عالي تأمل

خدمات) ،کيفيت اطالعات (کيفيت اطالعات آموزش

برانگيز است « .تدريس اثربخش در آموزش عالي به

مجازي ،ويژگي يکپارچگي سيتسم و دادههاي آموزش

طور گستردهاي معطوف به دانشجويان و يادگيري آن-

مجازي ،و مزاياي يکپارچه سازي سامانههاي

هاست .براي رسيدن به اين هدف به دو اصل اساسي

اطالعات) ،و کيفيت آموزش (کيفيت آموزش ،و

توجه شده است .اول اينکه تدريس نيازمند يک

معيارهاي سنجش رضايت کيفيت آموزش) ظهور

مجموعه از مهارتها و رويههاي خاص است که

کردند .تم نقش فناوري اطالعات در آموزشهاي

توسط پژوهشهايي شناسايي شدهاند و دوم آن که

مجازي در  3مقوله :توانمندسازي کارکنان (مهارتهاي

تدريس بايد بتواند به نيازهاي بافت و زمينه خاص

مورد نياز قرن  21در اقتصاد دانش بنيان ،مهارتهاي

توجه داشته باشد» (

Devlin & Samarawickrema,

کليدي کارکنان جهت موفقيت ،ابعاد توانمندسازي

.)2010

ارتباطات در برنامه درسي ،زيرساختهاي فناوري

اساسي در روشها و رويکردهاي آموزشي و

اطالعات و آموزش مجازي) ،و فناوري در آموزش

برنامههاي درسي موجود ،بدون تحول در نگرش

(ويژگي جامعه اطالعاتي ،يکپارچگي سيستمهاي

معلمان ،ارتقاي دانش تخصصي و سطح تسلط حرفهاي

اطالعاتي و بخشهاي اصلي سيستم محتواي سفارشي)

و روشي آنها ،کاري دشوار خواهد بود .نگاهي به

ظهور کردند .تم روشهاي آموزش الکترونيکي در 4

محورهايي که معموالً براي تغيير و تحول در نظامهاي

مقوله  :روشهاي آموزش (انواع روشهاي آموزش،

آموزشي و پرورشي در سطح ملي و بينالمللي مطرح

روشهاي آموزش حين خدمت) ،يادگيري الکترونيکي

ميشوند ،نشان ميدهد که بدون در نظر گرفتن

(نشانههاي يادگيري الکترونيکي ،مزاياي يادگيري

جايگاهي ويژه براي معلم و تربيت معلمي کارآمد و

الکترونيکي ،چالشهاي يادگيري الکترونيکي) ،آموزش

نوآور که بتواند خواستههاي عالي يک نظام رو به

الکترونيکي (انواع روشهاي آموزش الکترونيکي،

تحول را جوابگو باشد ،انجام تغييرات بنيادين و ايجاد

ضوررت استفاده از آموزش الکترونيکي ،ايزارهاي

تحول ،امري واهي خواهد بود .اصوالً زمينهسازي

فناوري اطالعات در آموزش الکترونيکي و موانع فرا

توسعه و بهکارگيري روشهاي جديد در تربيت معلم،

روي گسترش آموزش الکترونيکي) ،و فناوري

توسعهي آموزشهاي ابتدايي خدمت و قبل از ورود

اطالعات و ارتباطات در آموزش (مزاياي استفاده از

به حرفهي معلمي و درعينحال ،آموزشهاي ضمن

فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ،و موانع و

خدمت ،ارتقاي شأن تخصصي و حرفهاي معلمان از

مشکالت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در

طريق چنين آموزشهاي قوي و تحول جويانهاي،

آموزش ) ظهور کردند.

اساس بهبود تعليم و تربيت يک کشور است؛ زيرا يک
نظام آموزشي نميتواند ادعاي پيشرفته بودن بيش از

نتيجهگيري
پديده تدريس و مؤلفههاي اثربخشي آن از جمله

سطح دانش تخصصي و تسلط حرفهاي معلمانش را
داشته باشد (ريشتر و همکاران.)2011 ،

موضوعاتي است که از گذشته تا به امروز جزو

گسترش فنآوري اطالعات و استفاده از ابزارها و

دغدغههاي اساسي پژوهشگران و نظريه پردازان تعليم

مفاهيم نوين ،زمينهي بسط اطالعات و دسترسي آسان
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کارکنان) ،فناوري اطالعاتي (فناوري اطالعاتي و

متحولکردن نظام آموزشي و انجام اصالحات
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و کمهزينه را براي فراگيران اعم از دانشآموزان،

نيمي از مشاغل موجود ،زاده شده اند و تغيير شغل و

دانشجويان و معلمان به روش برخط فراهم کرده است

حرفه را براي مردم عادي جلوه داده است احتمال اين

و تبادل سريع اطالعات و تعامالت فرهنگي را ميسر

که فردي حرفهاي را بياموزد و تا چهل سال آينده به

ميسازد .در واقع معلماني که از فنآوري براي تدريس

يادگيري مهارت ديگري نياز نداشته باشد ،بسيار

استفاده ميکنند ،نسبت به همکاران خود تعامل بيشتري

ضعيف است .تحول شگرف سرعت دگرگوني نه تنها

در امر تدريس با دانشآموزان و ديگر همکاران خود

مطلوب است بلکه نيازمند تخصيص منابع سرمايهاي

دارند .به همين دليل ،امروزه سهم مهمي از چگونگي

براي انتقال نظريات و آموزش به کارکنان ميباشد.

عملکرد معلمان مدارس ،براساس ميزان توانمندي و
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قابليتهاي آنان در استفاده از فناوريهاي نوين،

منابع و مآخذ

سنجيده ميشود .بهطوريکه معلمان اثربخش ،افرادي

ابطحي ،سيد حسين و جعفري نيا ،شمساله.)1388( .

شناخته ميشوند که صالحيت و توانايي استفاده از

طراحي الگوي سنجش اثر بخشي سيستم آموزش،

ابزارهاي نوين فنآوري را در روشهاي تدريس دارا

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني دانشگاه

باشند .معلم است که آموزش را هدايت و زمينهي

جامع امام حسين.25-46 ،)4( 1 ،

استفاده از فناوري بهويژه فناوريهاي اطالعات و

ابطحي ،سيد حسين ( ،)1383ديدگاهها و رويکردهاي

ارتباطات را فراهم ميکند؛ بنابراين ابتدا الزم است تا

جديد و قديم به ارزشيابي آموزش ،مجله مشعل،

آنها مهارتهاي الزم را در اين زمينه کسب کنند ،زيرا
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ميزان دانش و مهارت معلم است که درجهي يادگيري
دانشآموزان را از منابع و تجربيات اينترنتي مشخص

بازرگان ،عباس ( ،)1375مقدمهاي بر ارزيابي آموزش و
الگوهاي آن ،همدان :انتشارات بوعلي سينا

ميکند .در درجهي نخست معلم بايد با فناوري آشنا و

البدوي ،امير و عليجاني ،فرزانه .)1387( .آيا يادگيري

قادر به استفاده و کاربرد آن بهطور کامل باشد .بهعالوه،

الکترونيکي بهرهوري کارکنان را افزايش ميدهد؟،

معلمان بايد خودشان را توانا احساس نمايند و بتوانند

شريف.31-37 ،43 ،

مهارتهاي حرفهاي خود را از طريق اين وسايل
توسعه دهند.

برهمت ،سلوي .)1395( ،نشريه روانشناسي و علوم
تربيتي ،رشد معلم ،شماره  ،199ص 28تا .30

هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز

بنداري ،داود.)1375( .بررسي نقش سيستم ارزيابي

دارد تا مأموريت خود را به انجام برساند و به اهداف

عملکرد کارکنان در بهسازي نيروي انساني ،تهران:

خود دست يابد ،اگر تواناييهاي کارکنان موجود

مرکز آموزش مديريت دولتي.

پاسخگوي نياز سازمان باشد ،آموزش ضرورت چنداني
ندارد ،اما اگر افراد سازمان فاقد مهارت ،توانايي و
انطباق پذيري با شرايط سازمان باشند ،ضرورت
آموزش پديدار ميگردد .با گسترش علوم و فن آوري

پرهيزکار ،کمال .1382 .مديريت منابع انساني و اداره
امور استخدامي .تهران :آگاه.
چايچي ،پريچهر ( .)1381شيوههاي آموزش ضمن
خدمت .تهران :آن.

و پيچيده تر شدن مشاغل ،بر اهميت آموزش افزوده

خانکاري سرغولي ،بابک و ستوده آراني ،حسين،

گردد ،انتقال فنون آن با دشواري بيش تري همراه

 ،1397تاثير عوامل مدل سه شاخگي (زمينه ،ساختار

خواهد بود و اين فشار امروزه بر سازمانها بيش تر

و رفتار) بر اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت در

احساس ميگردد ،به ويژه در پنجاه سال اخير که حدود

شعب تامين اجتماعي شرق خوزستان ،ششمين
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کنفرانس ملي تازه يافتهها در مديريت و مهندسي

ظريف صنايعي ،ناهيد.)1389( .بررسي معيارهاي

صنايع با تاکيد بر کارآفريني در صنايع ،تهران.

کيفيت و اثربخشي يادگيري الکترونيکي در آموزش

https://civilica.com/doc/867523

عالي .مديا.24-32 ،)3( 1 .

خدادادي ،قاسم و شيرکرمي ،جواد ،1396 ،فرايند
ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزش ضمن خدمت
کارکنان ،دهمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و
https://civilica.com/doc/

علوم اجتماعي ،تهران.
738893

فردانش ،هاشم و کرمي ،مرتضي .)1386( .شناسايي
الگوي طراحي برنامه درسي مطلوب براي
آموزشهاي صنعتي .فصلنامه مطالعات برنامه درسي،
.106-131 ،)8( 3

خراساني ،اباصلت؛ حسن زاده باراني کرد ،سودابه

کرمعليان ،حسن و حق شناس ،ناهيد ،1397 ،بررسي

آموزشي (استراتژيها و

ميزان اثر بخشي دورههاي ضمن خدمت مبتني بر

راهبردهاي عملياتي  ).تهران :انتشارات مرکز آموزش

مهارتهاي اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء و رضايت

و تحقيقات صنعتي ايران.

شغلي آموزگاران ناحيه يک شهرکرد ،ششمين

(.)1386

نيازسنجي

ميزان رضايت و اهميت عوامل مؤثر بر اثربخشي

آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ايران ،تهران.

آموزشهاي الکترونيکي از ديدگاهکارکنان (مطالعه
موردي :بانک سامان) .فصلنامه فنآوري اطالعات و
ارتباطات در علوم تربيتي .37-58 ،)4( 1 .
خصالي ،طاهره .)1385( .چگونگي برنامهريزي
آموزشي کارکنان در سازمانها ،فصلنامه آموزشي و
پژوهشي مديريت فردا15 ،14( ،و.103-109 )16
دراني ،کمال؛ طباخي ،محمد مهدي .)1381( .طراحي
مدلي جهت پيش بيني عملکرد آموزشي کارشناسان
بخش صنعت ،مجله روانشناسي و علوم تربيتي32 ،
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