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چکیده
هاي این پژوهش در سطح سازمان آب و برق استان خوزستان تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره

الگوي نظري تحقیق . ام گردیددانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان انجهاي برتوانمنديICDLآموزشی 
. بررسی گردید) کمی و کیفی(گیري از تحقیق آمیخته بر اساس الگوي انتقالی هالتون بود که با بهره

دهد، که کارکنان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان را تشکیل میيآماري این تحقیق کلیهيجامعه
نفر 220اي، تصادفی طبقهگیري اده از روش نمونهدر این خصوص با استف. باشندنفر می1270مجموعاً

نفر نیز 20با . مورد بوده است200برگشت داده ياما تعداد پرسشنامهبه عنوان نمونه انتخاب شدند
آوري اطالعات تحلیل اسناد شرکت، مصاحبه و پرسشنامه است، ابزارهاي جمع. مصاحبه انجام گرفت

نامه با روایی پرسش. نگرشی توسط پژوهشگر تهیه گردیده استدانشی، مهارتی و يکه در سه حیطه
استفاده از روش روایی صوري و پایایی آن از طریق روش آماري آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که 

تحلیل بعد از .استفاده گردیدSPSSاز نرم افزار ها به منظور تجزیه و تحلیل داده.بود95/0میزان آن 
مهارتی و نگرشی، ضعیف دانشی،هاي برتوانمنديICDLآموزشی هاي دورهثیرأنتایج مشخص شد ت

.ضعف در نظام آموزشی سازمان استيدهندهاز استاندارد تعیین شده است، که نشانتر و پایین

.، اثربخشی آموزشیICDLآموزشی هاي دوره: ي کلیديهاواژه
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مقدمه
انش، نگرش و مهارت نیروي انسانی از طریق ديمنابع انسانی را با تغییر و توسعهيتوسعه

نیرويتجدید بنايراهثرترینؤمعنوانبهاز آموزشامروزه. گیرندفرایند آموزش، برابر می
متوقف شود اثراتجریاناینهر زمانبرند و معتقدند کهمیها نامسازمانانسانی

ثر و ؤمدر انجامکارکنانتوانمنديچرا که؛خواهد داشتبر عملکرد سازمانیناخوشایندي
هايمؤلفهاز جملهجدید شغلیهايبا موقعیتآنانسازگاريو قدرتآمیز وظایفموفقیت

دهد کهمیشواهد نشان. رودشمار میه ها بسازمانوموفقیتدر بهبود عملکرد سازمانیاصلی
شود میها دادهها در سازمانآنبهکهآموزشیها با میزانانکارکنان در سازمتوانمنديمیزان
در کارکنانکهاستدادهخود نشانهايجیمز در بررسیویلیام. داردمستقیميرابطه

طورببینند و بهآموزشاگر آنانکنند ولیکار میخوددرصد توان30تا 20ها با سازمان
خود را بروز خواهند هايها و صالحیتییدرصد از توانا90تا 80شوند برانگیختهشایسته

). 1383عالقه بند، (داد 
ها عصر حاضر، نقش حیاتی در تحقق اهداف استراتژیک سازمانمدیریت منابع انسانی در

محیط خارجی در هاي هایی که با چالش، سازمان1وابستگی منابعيبر اساس نظریه. کندایفا می
تر عمل کنند تا بتوانند منابع مالی، مادي و انسانی رتباط هستند باید با دقت و سرعت بیشا

کند اي فرض میبه تعبیر دیگر، چنین نظریه. دست آورندهمورد نیاز را براي بقا و رشد خود ب
برند که براي دستیابی بهمیسره ها در فرآیندي از داد و ستد در محیطی اجتماعی بکه سازمان

، 1981، 2پفر(ها قرار دارند منابع درونی و بیرونی کمیاب در حال رقابت با دیگر سازمان
).45-55ص ،2001، 3مدکف

ها تواند مزیت رقابتی سازمانمیسازي نیروي انسانی از طریق آموزشدر این زمینه توانمند
ریزي آموزشی برنامهها براي موفقیت در این مسیر نیاز بهاز این رو سازمان. را افزایش دهد

از طرف . شناخت و تحلیل نیازهاي آموزشی، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است. دارند
دیگر، موفقیت نظام آموزشی هر سازمان به تعیین نیازهاي آموزشی آن بستگی دارد و در واقع 

1- Resource Dependency Theory
2- Peffer
3- Medcof
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، زادهمهرعلی(نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر بخشی کارکرد آموزشی و بهسازي است 
قوانین،ها،مهارتدارنظاماکتسابفرایندراخدمتضمنآموزش)2002(1گلدستاین. )1384
آموزش.شودمیمنجرکارمحیطدرافرادعملکردبهبودبهکهداندمیهایینگرشیامفاهیم
دارد کاربرديعملیوماهیتکهاستخدمتضمنآموزشهايروشازیکیکارضمن

.)2006، 2آلن و مورتون(
افزاري، سختياي در چهار جنبهفناوري اطالعات، در عصر اطالعات، با سرعت فزاینده

هاي گیريو مخابرات در حال پیشرفت و دگرگونی است و در روند تصمیمها افزاري، دادهنرم
يیکپارچهينظام اطالعاتی به مجموعه. درون سازمانی تحوالت اساسی ایجاد کرده است

شود که از طریق گردآوري، پردازش و نگهداري اطالعات از طریق ن اطالق میانسان، ماشی
ها، به تقسیم گیرندگان و ها و رویهاطالعاتی، مدلهاي افزار کامپیوتري، پایگاهافزار و نرمسخت

با تحولی که در فناوري اطالعات رخ . رساندنیازمندان اطالعات در هر سطح سازمانی یاري می
حبیبی، (متمرکز افزایش یافته است هاي ناهاي متمرکز به سمت سیاستز سیستمداده گرایش ا

).146،، ص1383
يخصوص شبکهههاي ملی و بین المللی بپیشرفت فناوري اطالعات و ایجاد شبکه

ها مقاله و اینترنت و امکان دسترسی به خیل عظیم منابع علمی و تحقیقاتی شامل میلیون
الکترونیکی در زمانی بسیار کوتاه و نیز امکان تبادل اطالعات صورتهعلمی بيمجله

گرافیکی، صوتی و تصویري باعث افزایش سرعت و کیفیت آموزش و پژوهش و در نتیجه 
از طرفی امکان ،رشد سریع علمی و تخصصی و پرورش و تأمین نیروي انسانی شده است

هاي آموزش و کاهش هزینهصورت الکترونیکی، همگی باعثهخدمات آموزشی بيارائه
بنابراین فناوري . افزایش کمی و کیفی در روزآمد سازي و انتقال فناوري گردیده است

نیروي يآموزشی و تحقیقاتی بوده و باعث توسعههاي اطالعات در واقع موتور حرکت فعالیت
دمات در کنندگان محصوالت و خاقتصادي و امکان رقابت گسترده با عرضهيانسانی و توسعه
قربانی و (رود گردد و در نتیجه اشتغال در کشور به نحو چشمگیر باال میسراسر دنیا می

تواند محیط یادگیري می،)ICT(3فناوري اطالعات و ارتباطاتهمچنین). 1383صمدي آذر، 

1- Goldstein
2- Allen & Morton
3- Information Communication Technology
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ها تدریس را و با کاربرد صحیح آندانشجویان دانشگاه را با دسترسی به اطالعات جدید
بارت میچاعیل، وایلز درنقل داونز، فوستر و راید، (تر، قابل انعطاف، و مؤثرتر سازد متنوع
).1،2006نیک

تکنولوژي و ورود تکنولوژي کامپیوتر در باتوجه به پیشرفت علم و افزایش استفاده از
هاي دولتی وغیر دولتی اهمیت و لزوم  انجام م از صنعتی، شرکتعها اسازمانهاي فعالیت

اخیر از اهمیت بسیار زیادي برخوردار شده است، در کشور ما يا با کامپیوتر در دو دههکاره
هایی هاي دولتی دورهاین موضوع در چند سال گذشته باعث شد تا براي کارکنان دستگاهنیز

از آنجایی که نیروي انسانی هر . در نظر گرفته شودICDLهاي آموزشیتحت عنوان دوره
ي در پیشرفت علمی و اقتصادي آن کشور دارد، شناخت عوامل مؤثر بر اکشور سهم عمده

ها حائز هاي آن در سازمانها، عالیق و خواستهها، انگیزهمهارت شغلی و نگرشدانش و
منابع انسانی يهاي توسعهترین روشدر این بین آموزش به عنوان یکی از مهم. اهمیت است

کشور در سراسر 137اروپا، ياولیه در اتحادیههايایشپس از آزم. باشدمیها مطرحسازمان
722/13يشمارهيمصوبه15يبه استناد مادهي آموزش کارکنان پرداختند، که جهان به برنامه

شوراي عالی اداري موضوع تحقق دولت الکترونیک و نظام آموزشی 22/4/1381مورخ 
:باشدمیها، به شرح ذیلزش آنکارکنان دولت، هفت مهارت و ساعات الزم براي آمو

)2007، 2و اسکارابوتولواکالزارس، مارس، لویس(
)ساعت نظري 10وساعت عملی2(فناوري اطالعات و ارتباطات يمفاهیم پایه-
)ساعت نظري2ساعت عملی و 7(ها استفاده از رایانه و مدیریت فایل-
)نظريساعت 2ساعت عملی و 24(3واژه پرداز ورد-
)ساعت نظري2ساعت عملی و 24(4اکسلصفحه گستره-
)ساعت نظري2ساعت عملی و18(5مطالب به کمک رایانه پاورپوینتيارائه-

1- Barret Michaeil, & Wailes, Nick
2- Calzaross, Maresc, Luisa & Scarabottolo
3- Word
4- Excel
5- Power  point
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)ساعت نظري2ساعت عملی و 24(1هاي اطالعاتی اکسسبانک-
)ساعت نظري2ساعت عملی و10(2اطالعات و ارتباطات اینترنت-

ها در آنيافزار و استفادهافزار و نرمآشنایی کارکنان با سختها این دورههدف از تشکیل 
.امور آموزش و اجرایی است

هاي آموزشی هفتگانه را در مراکز آموزش خود یا مراکز سازمان آب و برق خوزستان، دوره
ي گذاري و صرف زمان نیروها متضمن سرمایهکند که اجراي دورهآموزشی موجود برگزار می

و بازدهی حاصل از ICDLهاي آموزشی لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره. انسانی است
به طوري که ؛ها براي مدیران سازمان آب و برق خوزستان بسیار با اهمیت استآن

چقدر در بهبود محصول، خدمات و ICDLهاي آموزشی هایی از این قبیل که دورهپرسش
چقدر در ICDLهاي آموزشی لوب بوده است؟ دورهدانش، نگرش و مهارت مطيتوسعه

آموزشی کدامند؟هاي هاي برنامهو قوتها اند؟ کاستیتحقق اهدافمان مفید بوده
هاي ارزشیابی، مصاحبه با مدیران، مدرسان و کارکنان بخشيالعادهرغم اهمیت فوقعلی

این يدهندهنشانمختلف آموزش سازمان آب و برق خوزستان و همچنین حضور در سازمان
مدیران و کارکنان بخش آموزش يهاي فراوان مجموعهرغم تالشواقعیت است که علی

هاي دوره. داردتري تر و همه جانبهها نیاز به بررسی علمیارزیابی آموزشيسازمان، مسأله
قابل تواند ارزشمندي خود را توجیه کند که مدارك آموزشی سازمان آب و برق تنها زمانی می

.اطمینان و معتبري را در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد مشارکت کنندگان عرضه کند

تحقیقيپیشینه
. هم دارندهاي چشمگیري باهاي آموزشی از نظر اثربخشی، تفاوتتردیدي نیست که دوره

آن يشاید از دالیل عمده. شوندولی مطالعات نشان داده است به صورت جامع ارزشیابی نمی
بعضی شواهد بیانگر آن . هاي آن براي رقابت استنادیده گرفتن استراتژي سازمان و سیاست

درکارئوال، اسکول، نقل (باشد هاي آموزشی اغلب متناقض و ناکافی میاست که ارزیابی برنامه
اند که سهم اندکی از در همین رابطه بعضی از مطالعات نیز تصدیق کرده). 2002، 3ایزرائیل

1- Acces
2- Internet
3- Eseyel
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یابد ارزیابی اختصاص میيآموزشی، به مرحلههاي منابع قابل توجه اختصاص یافته به کوشش
هاي الگوهاي مختلفی براي ارزیابی اثربخشی دوره). 2002ایزراعیل، درنقل ،مک و بولر(

این الگو . است»هالتون«آموزشی وجود دارد که یکی از این الگوهاي معروف، الگوي انتقالی
فرض . ارزیابی اثربخشی آموزش مطرح استيیدترین الگوهایی است که در حوزهیکی از جد

هاي اساسی این الگو آن است که میزان اثربخشی آموزش باید بر اساس میزان انتقال آموخته
در تحقیق حاضر از این الگو استفاده شد،حاصله از آموزش به محیط واقعی کار سنجیده شود

).1386جعفرزاده،(
ها را یک سري نوشته1در دانشگاه ویسکونسین، دونالد کیریک پاتریک1950یان سال در پا

در » آموزش و توسعه«يدر مجله» ریزي آموزشیهایی براي برنامهتکنیک«در چهار مقاله به نام 
اي ارزشیابی اشاره ها به عنوان الگوي چهار مرحلهپاتریک به این تکنیک. آمریکا منتشر نمود

یادگیري یا کسب - 2،العمل یا رضایت از دورهعکس-1: ه شامل چهار سطح استکند کمی
نتایج یا -4،رفتار یا انتقال دانش، مهارت و نگرش به محیط کار-3،دانش، مهارت و نگرش

پاتریک پیشنهاد کرد که این مراحل در ابتدا هدفشان کمک به . آموزشيتأثیرات مالی ارائه
آموزش روي سازمان است و هدف دوم از آن این است که به طرح اطمینان یافتن از اثر

).1388زمانی، (کند تا بهبود مداومی صورت گیرد ارزیابی و اجراي آموزش کمک می
تئوریـک بـراي تـشخیص نقـاط قـوت و ضـعف انتقـال                يیک پایه  2الگوي انتقالی هالتون  

کـه  رسـد ایـن   مـی  الگو جالب به نظر   چه در مورد این     آن. آوردمی ها فراهم یادگیري در سازمان  
واکنش که یکی از اجزاي الگوي چهار سطحی اثربخشی کرك پاتریک بود، جزء الگوي هالتون               

ها به عنوان یک    آموزش در نظر گرفته نشده، بلکه واکنش       ياولیه يها نتیجه زیرا واکنش  ؛نیست
. ري و عملکرد تعریف شده اسـت      یادگی يکننده بین کارآموزان، انگیزه   اي یا تعدیل  متغیر واسطه 

در نتیجـه بـر   . هالتون در الگوي خود از یکپارچگی ارزیابی و اثربخـشی صـحبت کـرده اسـت               
شوند، متغیرهاي اثربخشی خطوط اصلی اهمیت      می اساس این الگو، هنگامی که نتایج ارزشیابی      

).1386جعفرزاده،(گیري دارا هستندرا براي اندازه
ياهمیت روزافزونی براي مردم در کلیهها اي از مهارتان مجموعهفناوري اطالعات به عنو

1- Kikpatrik
2- Transactional Model Halton
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شهروندان يفناوري اطالعات براي همهيیک گواهینامهICDL. امور زندگی پیدا کرده است
مندان به آن هستند، دانش فنی کسانی که به آن نیاز دارند و یا عالقهيبراي همهاست و

ي مردم در هر کار، و افراد این گواهینامه براي همه. آموزدمیاستفاده از کامپیوتر شخصی را
) ICDL(بین اللمللی کار براي کامپیوتريگواهینامه. جویاي کار در هر سنی، مناسب است

ها و استانداردهایی است که نخستین بار در کشور فنالند در اروپا طراحی و به یکی از روش
ي ز هفتاد کشور جهان به عنوان معتبرترین گواهینامهاین گواهینامه در بیش ا. کار بسته شد

. 1،2000دوالن، شروود و اسمیت(هاي کاربردي کامپیوتر پذیرفته شده است مرتبط با مهارت
.)1387و کریمی،ایزديدرنقل 

. هاي ضمن خدمت کارکنان مطالعات مختلفی انجام شده استاثربخشی آموزشيدر زمینه
هاي آموزشی با هدف بررسی اثربخشی دوره) 1385(پرداز و چینیمهرعلی زادهيمطالعه

هاي نشان داد که دوره) 1382(تا ) 1380(هاي طی سال) ره(کل بنادر امام خمینی ياداره
انطباق آموزشی و ،)35/3با میانگین (رشد دانش شخصی : هايآموزشی به ترتیب در مقیاس

با میانگین (هاي شغلی مهارت،)27/3ا میانگین ب(نگرش شغلی ،)30/3با میانگین (اهداف 
. باشدمیاثر بخش) 00/3با میانگین (و دانش شغلی ) 21/3با میانگین (ها مدیریت دوره،)22/3

14/53هاي آموزش ضمن خدمت مورد مطالعه برابر است با اثر بخشی دورهيمیانگین مشاهده
ترین آن درصد و پایین34/66بخشی برابر با باشد که باالترین میزان اثرمیو در سطح متوسط

ها در افزایش دهد آموزش دورهنشان می) 1384همایون نیا،(هاي یافته. باشدمیدرصد52/33
ها مؤثر بوده وري و کاهش هزینهدانش، نگرش و توانایی فنی و شغلی کارکنان، افزایش بهره

.است
با هدف بررسی میزان دسترسی دبیران و ) 1386(، زمانی، نصر اصفهانی هاي شهبازیافته

شهر اصفهان نشان يدر مدارس متوسطه) فاوا(آنان از فناوري اطالعات و ارتباطات گیري بهره
افزاري در منزل و مدزسه در حد مطلوبی قرار داد که میزان دسترسی دبیران به امکانات سخت

همچنین کاربرد . چندان مطلوب نیستافزارينرميدر حالی که میزان دسترسی در زمینه،دارد
) 1382(رضایی . استتر آموزش، پژوهش و ارتباطی از سطح مورد نظر کميفاوا در سه حیطه

1- Dolan, & Sherwood- Smith
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خود با عنوان ارزشیابی تأثیر دوره آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی ينامهدر پایان
: به نتایج زیر دست یافته است1381کارکنان بیمه ایران در سال 

بیشتر نسبت به مشاغل شده است، از دیدگاه سرپرستان يآموزشی موجب عالقههاي هدور
ها مذکور در افزایش توان بازده کاري مؤثر بوده است، ولی کارکنان به تأثیر این دورههاي دوره

مذکور موجب افزایش دانش، مهارت و هاي در افزایش توان بازده کاري اعتقاد ندارند، دوره
.کارهاي پیچیده و دشوار شده استتسهیل انجام

هاي آموزشی دوره: ، در پژوهشی به نتایج زیر دست یافت)1387(سخت صیادي سی
ها، افزایش دانش شغلی، افزایش مهارت شغلی، موجب افزایش دقت، ارتقاي کیفیت فعالیت

م و ون بهاری(در تحقیقی دیگر.شودها میبهبود روحیه و کاهش هزینه در بسیاري از زمینه
مدل، به بررسی عوامل گیري منابع انسانی و اندازهي، با استفاده از توسعه)1،2007گگرامبر

پردازد، تحقیق فوق بر روي هاي عمومی مالزي میمؤثر انگیزه بر انتقال آموزش در بخش
هوا، نتایج آمادگی یادگیرنده، وضعیت آب و(آموزش متوسطه انجام شد و شامل متغیرهاي 

، نتایج این تحقیق نشان داد که )فردي، حمایت سرپرست، طرح انتقال، عملکرد فردمثبت 
هاي دانش و مهارت و انگیزه کار آموزان در محل کار وجود داري بین آموختهارتباط معنی

در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر کاربري فناوري اطالعات در ) 1382(سلطانی . دارد
هاي شهید بهشتی و تهران به ت علمی دانشگاهأو پژوهشی اعضاي هیهاي آموزشی فعالیت

هاي آموزشی و میزان استفاده از فناوري اطالعات در فعالیت-1:نتایج زیر دست یافت
در 99/1ت علمی در دانشگاه شهید بهشتی و تهران با میانگین أپژوهشی در بین اعضاي هی

ت علمی با فناوري اطالعات نیز با میانگین أضاي هیمیزان آشنایی اع-2.سطح پایینی قرار دارد
).1388عظیمی،درنقل (در سطح پایین قرار دارد 19/2

آموزشی هاي بررسی اثر بخشی دوره«با پژوهشی تحت عنوان) 1386(ملکشاه کرمی، 
)ICDL (81-84هاي طی سال» دولتی شهرستان آمليدخترانههاي از دیدگاه دبیران دبیرستان

: ز تجزیه و تحلیل، به نتایج زیر دست یافته استپس ا
افزایش آگاهی و مهارت آنان از برICDLهاي آموزشی از دیدگاه دبیران گذراندن دوره

1- Baharim & Van Gramberg
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هاي آموزشی دیدگاه دبیران گذراندن دورهاز.ثیر داردأت) IT(اي فناوري اطالعات مفاهیم پایه
)ICDL (ها فاده از کامپیوتر و مدیریت فایلافزایش آگاهی و مهارت آنان در استبر
)windows (هاي آموزشی از دیدگاه دبیران گذراندن دوره. ثیر داردأت)ICDL ( بر افزایش

از دیدگاه دبیران گذراندن .ثیر داردأت) word(پردازي آگاهی و مهارت آنان در استفاده از واژه
ثیر أت) powerpoint(مطالب يافزایش آگاهی و مهارت آنان در ارائهبر) ICDL(هاي دوره
افزایش آگاهی و مهارت آنان بر) ICDL(آموزشی هاي از دیدگاه دبیران گذراندن دوره. ندارد

.ثیر نداردأدر استفاده از اینترنت ت
وري و فناوري در خصوص بهره) 1385(ي پرویزیان و صارمیي انجام شدهنتایج مطالعه

دار بین کارایی فناوري اطالعات در وضع اوت معنیاطالعات در سطح صنعت نیز مبین تف
به این معنا که میان وضع موجود به کارگیري ؛موجود صنعت با کارایی مورد انتظار است

همجنین نتایج . فناوري اطالعات به عوامل مختلف انسانی، سازمانی و محیطی بستگی دارد
مالی و انسانی مکفی بر روي گذاري تحقیق حکایت از این دارد که در حال حاضر سرمایه

).1388عظیمی،درنقل (شود میفناوري اطالعاتی در بخش صنعت انجام
.دارداشارهخدمتضمنهايآموزشبخشیاثرعدمبه)1986(1وایتوتحقیق پاریس

اتالفباال،هايهزینهدلیلبهخدمتضمنهايآموزشکهدهدنشان میپژوهشنتایج این
در) 2001(2تایمازو، فاخ فاخبالوت.نیستندآموزش، اثربخشروشديناکارآمووقت

افزایشدلیلبه1992تا1986هايساليدر فاصلهکهدادندنشانفرانسهدرپژوهشی
یکافزایشابیعنی؛استیافتهوري افزایشبهرهصنعت،يحوزهدردیدهآموزشکارکنان
)2003(نتایج رامیزر. یافته استافزایشدرصددووريبهرهدیده،آموزشکارکناندرصدي

در سه بخش سازمانی شامل کارمندان، مدیریت کیفیت کلی و ICTنشان داده است که 
. باشدکلید کاربردي کارمندان و مدیریت کیفیت جامع میو،باشدگذار میثیرأمهندسی مجدد ت

که ICTگذاري ونگی سرمایهبه وجود شواهدي بر چگ) 2002(در همین زمینه جلسن وهیت 
لوکیس،در نقل (.کندگردد اشاره میوري و عملکرد سازماندهی میبهرهسبب باال رفتن

).3،2009ساپوناس و میلیونیس

1- Paris & Wite
2- Balot, Fakhfakh & Taymaz
3- Loukis, Sapounas & Milionis
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ICDLهاي آموزشی دورهاهدافتاشودمیتالشپژوهش،ایندرباال،مواردبهباتوجه
مورد ارزیابی سازمان آب و برق خوزستان هاي دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان بر توانمندي

.ها مشخص گرددقرار گیرد و میزان اثربخش بودن آن

تحقیقهايهدف
هدف کلی

هاي بر توانمنديICDL1هاي آموزشی هدف کلی در این تحقیق، بررسی تأثیر دوره
.دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان سازمان آب و برق خوزستان است

تحقیقهايهفرضی
با توجه به عامل دانش شغلی ICDLهاي آموزشی از نظر کارکنان گذراندن دوره-1

.مطلوب بوده است
اي با توجه به عامل بینش رایانهICDLهاي آموزشی از نظر کارکنان گذراندن دوره-2

. مطلوب بوده است
عملی با توجه به عامل مهارت ICDLهاي آموزشی از نظر کارکنان گذراندن دوره-3

. مطلوب بوده است

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

در این پـژوهش،  روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی است و روش مورد استفاده
زیرا در این روش، از تحلیل اسناد و مـدارك، پرسـشنامه و          ؛است) کمی و کیفی  (روش ترکیبی   

).1388زاده،مهرعلی(مصاحبه استفاده شده است 

گیريعه و روش نمونهجام
، )ن و کارمندانامدیران، معاون(م از عافراد شاغل ايکلیهآماري پژوهش حاضريجامعه

1- International Computer Driving Licence
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در راستاي . باشدمی1387-88نفر در سال1270سازمان آب و برق استان خوزستان به تعداد 
پرسشنامه، الزم براي اجراي پژوهش و با توجه به روش پژوهش که از يبرآورد تعداد نمونه

کارکنان با ينفر از بین کلیه220مصاحبه و تحلیل اسناد و مدارك استفاده شده است، تعداد
برگشت داده يتعداد پرسشنامه. اي تصادفی انتخاب شدندطبقهگیري از روش نمونهگیري بهره
الزم به ذکر است که از بین هشت معاونت در سازمان محقق به چهار. مورد بوده است200

يسد و نیروگاه، معاونت طرح و توسعهيمعاونت طرح و توسعه(معاونت گسترده شامل 
هاي جامع منابع هاي آبیاري و زهکشی، مدیریت قراردادها، معاونت مطالعات پایه و طرحشبکه

نفر مصاحبه شد، و به 5نفر، با 55نفر انتخاب، که از هر 55و از هر معاونت . معرفی شد) آب
. مصاحبه انجام گرفت20پرسشنامه و 200سشنامه داده شد که در مجموع نفر پر50

آوري اطالعاتجمعابزار 
ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از ابزارهاي کمی و کیفی بودند که 

يي مورد استفاده، پرسشنامهپرسشنامه. پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارك: اند ازعبارت
خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، اي لیکرتسؤاالت با مقیاس پنج گزینه. ته استمحقق ساخ

. باشدامتیاز می1و 2و 3و 4و 5تنظیم شده است و به ترتیب داراي خیلی کم
نیمه ساختار يآوري اطالعات از طریق مصاحبه از مصاحبهمحقق براي جمع: مصاحبه

هاي پرسشنامه در ارتباط با سر فصل دورهيز تهیهسؤاالت مصاحبه قبل ا. استفاده کرده است
بر اساس سؤاالت اصلی و بعد از اجراي پرسشنامه سؤاالت مصاحبه ICDLآموزشی 

نت برداري ها ها تدوین شد و در جریان مصاحبه، مصاحبهشناسی دورهپرسشنامه و آسیب
.شدند

هايافزارتعیین نرماسناد و مدارك موجود در این پژوهش، : تحلیل اسناد و مدارك
ساعت 12مفاهیم پایه فناوري اطالعات (هفتگانه و ساعات الزم آموزش شامل هاي مهارت
صفحه / ساعت26واژه پردازها / ساعت8ها استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل/ آموزش

اطالعات و / ساعت20مطالب يارائه/ ساعت26اطالعاتیهاي بانک/ ساعت26گسترده 
برقراري امتیاز يبا توجه به متفاوت بودن وظایف و نیاز کاري، نحوه) ساعت12باطات ارت

ها در سازمان آب و برق خوزستان مورد تحلیل و آموزشی و همچنین تعیین روال ارزیابی دوره
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.گیرندبررسی قرار می

ابزار تحقیقروایی و پایایی 
يبنابراین پس از تهیه؛ري استفاده گردیدروایی پرسشنامه از روایی صوگیري براي اندازه

پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه در اختیار اساتید و افراد ذي صالح و کارکنان مجرب سازمان قرار 
نهایی را تأیید يها، روایی پرسشنامهها پس از حذف و اصالح بعضی از سؤالگرفت و آن

نفر از 20به طور تصادفی در اختیار پایایی پرسشنامه، پرسشنامه گیري براي اندازه.نمودند
تجزیه و تحلیل spssافزاراز طریق نرمشاغلین سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفت و

و در اجراي اصلی آن نیز با استفاده از روش % 95گردید و پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 
.محاسبه گردید% 88آلفاي کرونباخ 

هاروش تحلیل داده
یک T-test(هاي آمار استنباطی ها، از روشش حاضر، براي آزمون فرضیهدر پژوه
سؤال نیمه چهار براي مصاحبه از . استفاده شده است) مستقلهاي گروهT-testگروهی و 

. ها به صورت فردي و توسط شخص محقق تحلیل شدندمصاحبه. ساختمند استفاده گردید
تا . تواي صوري مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتنداسناد و مدارك به صورت تحلیل مح

سازگار و ICDLهاي آموزشی مشخص گردد اسناد موجود تا چه اندازه با اجراي دوره
.باشندهماهنگ می

ي تحقیقهایافته
گروهی، استفاده یکt-testهاي آمار استنباطی هاي تحقیق از روشجهت آزمودن فرضیه

.شده است
نظر در5تا 1رت استفاده شده است، بنابراین امتیاز هر سؤال تحقیق از چون از مقیاس لیک

=teat value)هاي تحقیقي فرضیهگرفته شده است و براي آزمون کلیه زیرا ؛باشدمی(4
ه ها بیعنی میانگین هر یک از مؤلفه؛سازمان آب و برق خوزستان در سطح باالیی قرار دارد

است، بنابراین سطح مطلوب دانش، نگرش و مهارت د شدهاستانداري یک انحرافاضافه



107...هاينديبرتوانمICDLهاي آموزشی بررسی اثربخشی دوره

. در نظر گرفته شده است» 4«ها در این تحقیقکارکنان و کل جنبه
که همان میانگین مطلوب4از مقدار ها در آزمون این فرضیه اگر میانگین مربوط به فرضیه

برگزار ICDLهايهدوریعنی (شود میییدأتH1رد و فرض H0تر باشد فرض باشد، بیشمی
)برق مطلوب بوده استدانشی، مهارتی و نگرشی در سازمان آب وهاي شده با توجه به عامل

H0 رد شده و فرضH1تر باشد فرض کوچک4از مقدار ها و در صورتی که میانگین فرضیه

هاي دانشی، مهارتی وبرگزار شده با توجه به عاملICDLهايدورهیعنی (شودمیییدأت
).نگرشی در سازمان آب و برق مطلوب نبوده است

ها بر اساس آزمون تی تست یک گروهیآزمون فرضیه. 1جدول 

يدرجههاتفاوت میانگینانحراف معیارمیانگیننام متغیر
tآزادي

سطح 
داريیمعن

00/0-1996/12-/33/374/66دانش
0001/0-19921/1-45/376/055/0نگرش
0001/0-19935/1-46/372/053/0مهارت
0001/0-19971/1-41/360/058/0هاکل مؤلفه

االت مربوط به عامل دانشی ؤي اول تحقیق نشان داد که میانگین سهاي فرضیهیافته-1
ن وضع توان اظهار داشت بیلذا می،باشدتر میکم4باشد و از میانگین مطلوب می33/3

ي وضع موجود و به این معنی است که فاصله؛موجود و مطلوب اثربخشی فاصله وجود دارد
در ) 33/3(هاي آموزشی برگزار شده با توجه به میانگین یعنی اگرچه دوره؛است66/0مطلوب 

.افزایش دانش کارکنان مؤثر بوده است اما مطلوب نیست
هاي که گذراندن دورهاول مبنی بر ایني، فرضیه/≥001pداري بنابراین در سطح معنی

ي ضعف یید نشد که نشانهأبا توجه به عامل دانش شغلی مطلوب بوده است تICDLآموزشی 
ست که کارکنان اشراف و تسلط بر دانش، اصول، اي ایندهندهدر این عامل است و نشان

حبه با کارکنان نیز این مطلب مصا.ها و فعالیت ارائه شده در طی دوره را ندارندمفاهیم، مهارت
ها به صورت روتین و تکراري ها اظهار دارند مطالب درسکند کارکنان در مصاحبهرا تأیید می

درنقل،1382(، تحقیق سلطانیاین پژوهش با . باشد باعث افزایش دانش ما نشده استمی
اوري اطالعات با ت علمی با فنأدارد میزان آشنایی اعضاي هیکه عنوان می)1388عظیمی،
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.در سطح پایین قرار دارد همخوانی دارد19/2میانگین 
االت مربوط به عوامل بینشیؤکه میانگین سي دوم این تحقیق نشان دادفرضیهينتیجه-2

توان اظهار داشت بین وضع موجود لذا میباشد تر میکم4باشد و از میانگین مطلوب می45/3
ي وضع موجود و مطلوب وجود دارد به این معنی است که فاصلهو مطلوب اثربخشی فاصله

در افزایش ) 45/3(هاي آموزشی برگزار شده با توجه به میانگین است یعنی اگرچه دوره55/0
.نگرش کارکنان مؤثر بوده است اما مطلوب نیست

ي هاکه گذراندن دورهمبنی بر این2ي ، فرضیه/≥001pداري بنابراین در سطح معنی
عف در ي ضیید نشد که نشانهأاي مطلوب بوده است تبا توجه به بینش رایانهICDLآموزشی 

کار بردن این هکافی براي بيست که کارکنان انگیزهاي ایناین عامل است و نشان دهنده
.ها در محیط کار را ندارنددوره
االت ؤمیانگین سست که اي سوم تحقیق بیانگر ایندست آمده از فرضیهههاي بیافته-3

توان اظهار لذا میباشدتر میکم4باشد و از میانگین مطلوب می46/3مربوط به عوامل مهارتی 
ي داشت بین وضع موجود و مطلوب اثربخشی فاصله وجود دارد به این معنی است که فاصله

توجه به هاي آموزشی برگزار شده با یعنی اگرچه دوره؛است53/0وضع موجود و مطلوب 
بنابراین در .در افزایش مهارت کارکنان مؤثر بوده است اما مطلوب نیست) 46/3(میانگین 

با ICDLکه گذراندن دوره هاي آموزشی مبنی بر این3ي ، فرضیه/≥001pداري سطح معنی
ي ضعف در این عامل است و یید نشد که نشانهأتوجه به مهارت عملی مطلوب بوده است ت

کار بردن این ه ست که کارکنان تخصص، مهارت و توانمندي کافی براي باي ایننشان دهنده
. همخوانی دارد) 1386(کرمی ملکشاهپژوهش این پژوهش با.ها در محیط کار را ندارنددوره

بر افزایش آگاهی و ICDLهاي آموزشی نشان داد دوره) 1386(ملکشاه کرمی نتایج تحقیق 
.مطالب و اینترنت تأثیر ندارديارائهمهارت آنان در استفاده از

بر ICDLهاي آموزشی تأثیر دورهدهد این تحقیق نشان میهاينتایج کلی فرضیه
با میانگیندانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان سازمان آب و برق خوزستانهاي توانمندي

رض صفر با سطح بوده و فتر پایین) 4(یعنی ؛مطلوبيباشد که از نقطهمی) 5(از ) 41/3(
توان اظهار داشت بین وضع موجود و مطلوب اثربخشی تأیید شده، لذا می/≥001pداريمعنی

یعنی ؛است58/0ي وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد به این معنی است که فاصله
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دانش، مهارت و نگرش کارکنان با هاي هاي آموزشی برگزار شده با توجه به عاملاگرچه دوره
يترین میانگین به حیطهبنابراین بیش. مؤثر بوده است اما مطلوب نیست)41/0(نگینمیا

.داده شده است)3/33(دانشيترین میانگین به حیطهو کم)46/3(مهارت
وایت وپاریسو)1388عظیمی،درنقل ،1382(تحقیق سلطانیدر کل این پژوهش با 

داري بین وضع ي معنیها نشان داد که رابطهآننتایج تحقیق زیرا؛همخوانی دارد)1986(
، )1385(پرداز هاي تحقیق مهرعلیزاده و چینیولی با یافته. موجود و مطلوب وجود ندارد

ها ضمن خدمت بر اثربخشی سازمانهاي دهد آموزشنشان میکه)1387(سختصیادي، سی
ها در افزایش دانش، نگرش و زشکه نشان داد آمو) 1384(با همایون نیا همچنین. تأثیر دارد

.ثیر دارد همخوانی نداردأتها وري و کاهش هزینهتوانایی فنی و شغلی کارکنان، افزایش بهره
هاي تحلیل اسناد و مدارك موجود در طی سال: نتایج حاصل از بررسی اسناد و مدارك

آموزشی هايحاکی از آن است که اقدامات مثبتی در خصوص برگزاري دوره1388-1387
ساعت آموزش 98(آموزشی تصویب شده ياکسس و اجراي برنامهيهفتگانه به غیر از دوره

ساعت آموزش براي کارمندان دیپلم 32و 30براي کارمندان لیسانس و فوق لیسانس با امتیاز 
گردد صورت گرفته است، اما در شان اضافه میبه امتیازات فردي20و فوق دیپلم با امتیاز 

آموزش، ارتباط نداشتن يي کارکنان در زمینهطه با میزان ساعت آموزش، عدم توجه به همهراب
اکسس، صوري يویژه دورههها بها با نیاز شغلی فرد، عدم آموزش بعضی از دورهبعضی دوره

ها، عدم شرایط رشته و مدرك ها به نمرات افراد، عدم تعیین سطح دورهبودن امتیاز دوره
. ها ضعف وجود داشته استامات خاصی صورت نگرفته و یا در اجراي آنتحصیلی اقد

گیريبحث و نتیجه
حاکی از این است که ) یادگیري(دست آمده با توجه به سطح اول الگوي انتقالی هنتایج ب

هاي آموزشی در حد مطلوب نبوده است سطح اول الگوي سطح یادگیري کارکنان در دوره
پردازد تعریف یادگیري به افتد میهایی که در طول آموزش اتفاق میادگیريانتقالی به ارزیابی ی

کننده، فهمیده و جذب شده محدود شرکتيهایی به وسیلهکه چه اصول، واقعیت و تکنیکاین
ها و دانش براي انجام یک تواند اطمینان دهد که مهارتشده است ارزیابی در این سطح می
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ه شده است یا نه؟رفتار در کاري یاد گرفت
گیري افزایش در دانش از طریق استفاده از پیش آزمون و پس آزمون یک روش براي اندازه

سازمان آب و برق خوزستان مورد استفاده ICDLهاي آموزشیاست، که این مورد براي دوره
يتیجهتوان با قاطعیت گفت که نمرات داده شده به فراگیران نبنابراین نمی. قرار نگرفته است

توان مشخص کرد که دانش و اطالعات فرد، قبل که نمیهاي آموزشی است و یا اینتأثیر دوره
هاي آموزشی هاي آموزشی به چه میزان بوده و آیا بعد از شرکت در دورهاز شرکت در دوره

ICDL سازمان، تغییر کرده است و چه مقدار این تغییرات مربوط به دانش و اطالعات خود
قبل از شرکت در دوره و چه مقدار آن مربوط دانش و اطالعاتی است که فرد بعد از فراگیر

جا اهمیت دارد و باید به آن توجه چه که اینپس آن. ها دست یافته استها به آنگذراندن دوره
هاي آموزشی است، تا بر اساس آن شود گرفتن پیش آزمون قبل از شرکت فراگیر در دوره

هاي آموزشی بر اساس سنجیده شود و بدین ترتیب طراحی و اجراي دورهتوانایی فراگیران
هایی که از اي که کیفیت سطح و محتواي دورهگونههاي افراد باشد بهها و تواناییمیزان دانسته

ها صورت گیرد تا بر است مشخص و تغییرات الزم در آنتر دانش و اطالعات فراگیران پایین
. گیران از بین نرودفراياین اساس انگیزه

دست آمده با توجه به سطح دوم الگوي انتقالی حاکی از این است که سطح هنتایج ب
.هاي آموزشی در حد مطلوب نبوده استدر دوره) ارزیابی رفتار(عملکرد کارکنان 

ها طور که از مصاحبههاي آموزشی همانترین مسائل و مشکالت مربوط به دورهمهم
:موارد زیر می باشدشاملدست آمدهب

اي بودن آنها، بی مجرب و کارامد، تکراري بودن مطالب ارائه شده و کلیشهاندتااشتن اسند
هاي آموزشی، کمبود فضاي آموزشی و کیفیت کم انگیزه بودن کارکنان جهت شرکت در دوره

هاي آموزشی، عدم استفاده از ها، کیفیت ضعیف محتوا، مدیریت و مدرسین دورهآن
هاي آموزشی با نیازهاي واقعی، به روز هاي جدید آموزشی، کاربردي نبودن دورهنولوژيتک

ها، در ها، کوتاه بودن زمان بعضی دورهنبودن جزوات و اطالعات، نامناسب بودن زمان دوره
ریزي هاي سال، کمبود امکانات و تجهیزات در محیط کار، ضعف برنامهنظر نگرفتن فصل
هاي الکترونیکی در ها در سازمان، عدم استفاده از آموزشنبودن اکثر سیستمآموزشکده، مکانیزه

هاي مدیریت هاي آموزشی، نبود کارشناسان خبره با تحصیالت کارشناسی ارشد رشتهدوره
ریزي آموزشی و تکنولوژي آموزشی در قسمت آموزش و آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه
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.آموزشی سازمان آب وبرق خوزستانهايبخش ارزیابی اثربخشی دوره
هاي آموزشی هاي اجرا و ارزیابی دورهدهد که کیفیت برگزاري و برنامهموارد باال نشان می

ها بر عملکرد فرد و سازمان، پایش مشکالت فراوانی وجود دارد که براي افزایش بازدهی اثر آن
یعنی نیازسنجی، ؛نابع انسانیمدیریت ميهاي آموزشی را در هر چهار مرحلههر ساله دوره

هاي آموزشی را امري الزم و بدیهی باید شمرد و باید از توان و طراحی، اجرا و ارزیابی دوره
. تر بهره جستهاي مختلف سازمان بیشدانش فراگیران در رده

ها به در سازمانICDLهاي ها بررسی گردید توسعه و آموزش دورهطور که مصاحبههمان
ها کامالً مؤثر موفق از آنيتواند در استفادهها میتلفی بستگی دارد که توجه به آنعوامل مخ

تبدیل یک سازمان .ساختار، تکنولوزي سازمان آب و برق خوزستان هنوز سنتی است. باشد
پذیر امکان) ساختار، تکنولوژي، استراتژي(سنتی به سازمان ارگانیکی با تقویت سه محور اصلی 

هاي امروزي این است که استراتژي، ساختار و تکنولوژي ین وضع براي شرکتپیام ا: است
نقطه ضعف سازمان ،به ویژه هنگامی که شرایط با اوضاع رقابتی تغییر کند،باید سازگار باشند

آب و برق در این است که نتوانسته است بین استراتژي، ساختار و تکنولوژي هماهنگی ایجاد 
تکنولوژي مناسب استفاده کند و یا نتواند بین استراتژي و ساختار کسی که نتواند از.کند

افزایش رقابت .تواند بر عملکرد کارکنان تأثیر بگذاردسازمانی هماهنگی الزم برقرار نماید، نمی
تري برخوردار باشند و براي هاي بیشجهانی به معنی این است که کارکنان از دانش و آگاهی

تواند مناسب استفاده کرد، سازمان آب و برق میهاي باید از استراتژيتأمین نیازهاي کارکنان
هاي نوین استفاده کند، پذیري، از تکنولوژيبراي حمایت از استراتژي خود و افزایش انعطاف

همچنین مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان باید درصدد تدوین ساختارهاي جدید و 
تري به کارکنان تفویض گردد و محیط وسیله قدرت بیشهایی باشند که بداناجراي رویه

باید ساختاري را ،الزم برخوردار شوندهاي آموزشی بهتري فراهم شود تا کارکنان از توانمندي
سطح مهارت کارکنان، رسمی بودن کارها و (که مناسب تکنولوژي دوایر سازمانی است مثل 

.تعیین نمایند) الگوي ارتباطات
یکی از نیازهاي مهم ICDL آموزش هاي دهد که دورهپژوهش نشان میاینهاي یافته

که براي تأثیرگذاري هر . ها اعتقاد دارندکارکنان سازمان است و کارکنان به برگزاري این دوره
از لحاظ برگزاري، اجرا، هاي مختلفها نیاز به رفع نواقص مربوط به جنبهتر این دورهچه بیش

، آموزشیریزيبرنامهها ، کیفیت محتوا، مدرسین و مدیریت دورهآموزشینیازهايتعیین
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هاي گونه استنباط کرد زمانی دورهوان اینتبنابراین می.باشدآموزشی میهايبرنامهارزشیابی
گذار باشند که بر اساس نیازهاي شغلی توانند بر اثربخشی و کارایی سازمان تأثیرآموزشی می

و انتقال . دیگر کارکنان باشدهاي ها و ویِژگیها، نگرشها، مهارتناییکارکنان متناسب با توا
ریزي مناسب، مناسب بودن جو سازمان براي ها به محیط کار نیاز به برنامهیادگیري این دوره

ها و هاي مختلف مدیریتی، هماهنگی با برنامهکاربرد مطالب، حمایت مالی، حمایت بخش
خود مدیریت جهت برگزاري هاي اران و همگنان، مهارتساختار سازمانی، حمایت همک

. که بتوانند به سطح مطلوب برسندا اینتها دارنددوره
کننده پیرامون اثربخشی و پژوهش حاضر جهت بررسی اثر بخشی نظرات کارکنان شرکت

. تدست آورده اسههاي آینده نتایجی را براهکارهاي مناسب براي برگزاري بهتر دورهيارائه
ي، دفتر طرح توسعهITهاي آموزش ریزان و مسئوالن دورهها براي برنامهامید است این یافته

هاي منابع انسانی وزارت نیرو جهت نوین دورهيفناوري اطالعات و ارتباطات و دفتر ارتقا
.آینده مورد استفاده قرار گیرد

که در دو قسمت اجرایی و شودارائه میپیشنهادهایی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش 
.اندپژوهشی تقسیم شده

هاي پژوهش حاضر ها، بررسی اسناد و مدارك و نتایج حاصل از یافتهبا توجه به مصاحبه
ریزان آموزشی پیشنهاد براي دست اندرکاران، مدیران و برنامهاجرایی دست آمده پیشنهادهايهب

.گرددمی
متناسب با ،هامحتوا، مواد آموزشی و برگزاري دورهریزي و تدوینبرنامهدر نظر داشتن-

.تغییرات و نیازهاي آموزشی واقعی کارکنان
گویی به نیازهاي توجه به نیازهاي انگیزشی متفاوت کارکنان و تالش در جهت پاسخ-
.آنان

آزمون جهت سنجش توانایی فراگیر در قبل و بعد از آزمون و پساستفاده از پیش-
.وزشیي آمدوره
.وجود نیروهاي انسانی متخصص و با تجربه در بخش آموزش-
افزاري الزم از سوي مسئوالن افزار و نرمسازي امکانات و تجهیزات سختفراهم-

.سازمان
.به روز بودن وسایل و تجهیزات آموزشی-
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هاي آموزشی با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی دورهتاداندقت در انتخاب اس-
.توانایی در برقراري ارتباط با فراگیران و متخصص و آشنایی مناسب با سازمان،تخصص

.)صبح یا بعد از ظهر(ترین بازده را دارد برگزار شودساعت دوره در زمانی که بیش-
ها به افراد متقاضی که تا حدود زیادي بر این دورهتر افزارها را به صورت تخصصینرم-

.ده شودتسلط دارند آموزش دا
. ها برگزار گرددنیروي سازمان این دورهيبراي همه-
شده و سپس متناسب با توان ها، ابتدا امتحان سطح برگزارگونه دورهجهت انجام این-
.ها با سطوح مختلف برگزار گرددافراد، دورهياولیه

.ا برگزار گرددهسازمان دورهيخاطر کاهش ترددها، در کتابخانهه در صورت امکان ب-
.ها آموزش داده شونددر بدو استخدام این دوره-
.زمان کافی و الزم براي یادگیري کامل هر دوره گذاشته شود-

آیندههايبراي تحقیقییهاپیشنهاد
هاي آموزشی کارکنان، دولتی و غیر دولتی بر دورههاي ثیر سازمانأتيجهت مقایسه-

ها را در این دو مذکور انجام گیرد تا بتوان اثربخشی دورهي هاپژوهش حاضر در سازمان
.سازمان مقایسه کرد

هاي تري با در نظر گرفتن جنبههاي خود بررسی جامعشود در پژوهشتوصیه می-
.هاي آموزشی از عوامل مؤثر بر متغیرهاي پژوهش حاضر انجام دهنددیگري از دوره
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