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  چکیده

روش . ی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجـام شـد  سنج امکان باهدفمطالعه حاضر 

و کارشناسـان   مسـئوالن آمـاري در ایـن پـژوهش فراگیـران، مدرسـین،       جامعـه . پژوهش توصـیفی بـود  

نفـر   300نفر از مدرسین و  16براي سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد . بودند آموزشي و ورز دادهي ها بخش

ي و بـراي سـنجش   ورز دادهو کارشناسان  مسئوالننفر از  12فنی تعداد  مؤلفهفراگیران، براي سنجش از 

ابـزار  . و کارشناسان آموزش به روش سرشماري انتخاب شـدند  مسئوالننفر از  12آموزشی تعداد  مؤلفه

 نامـه  پرسشسنجش آمادگی فنی و  نامه پرسشسنجش آمادگی فرهنگی،  نامه پرسش، ها دادهگردآوري 

ي و ا نمونـه با اسـتفاده از آزمـون آمـاري تـی تـک       ها داده لیوتحل هیتجز. سنجش آمادگی آموزشی بود

امکان استقرار نظـام آمـوزش مجـازي در بانـک     ي این مطالعه نشان داد ها افتهی. دو انجام شد آزمون خی

بنابراین، ؛ )P>01/0( د و خوب استیمورد تائ ی، فنی و آموزشیفرهنگ يها رساختیز ازلحاظه یسرما

پذیر اسـت و بـراي پیشـرفت آمـوزش الکترونیکـی       استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه امکان

افـزاري و   و ارتقاء امکانات سـخت  کارکنانمند کردن  بانک باید به تربیت نیروي متخصص بیشتر، عالقه

  .افزاري پرداخته شود نرم

  .ترونیکی، بانک سرمایهی، آموزش الکسنج امکان :ها کلیدواژه
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  مقدمه

ي انسانی ها ییدارااز طریق آن،  ها سازمانتا  شود یمابزاري شناخته  عنوان بهامروزه آموزش 

 فرایندهاي از به استفاده 1آموزش. ي پایدار تقویت و بهبود بخشندا هیسرما عنوان بهخود را 

 در الزم هاي مهارت کسب براي افراد به کمک و دانش انتقال منظور به غیررسمی و رسمی

 & ,.Weru, J. W., Iravo, M. A( شود یماطالق  بخش رضایت شکلی به وظایف انجام جهت

Sakwa, M., 2013( . آموزش بر نگرش منابع انسانی نسبت به سازمان مؤثر است)Azimi, R., 

 بهتري عملکرد هایشان صالحیت و ها مهارت افزایش دلیل به دیده آموزش کارکنان و ؛)2020

ي اخیر در فناوري و قابلیت ها شرفتیپ .)Ahanchian, A. R., & Lotfi, H. , 2018( دارند

ي آموزشی نوین شده است ها روشاستفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی موجب تحول 

)Farhangi, A., Yazdani, H., & Haghshenas, M., 2018).  با  يا انهیراترکیب آموزش

یا مجازي شده  2آموزش الکترونیکیبداع روش جدیدي از آموزش به نام اینترنت منجر به ا

ي از ریگ بهرهآموزش الکترونیکی با  ).Parkes, M., Stein, S., & Reading, C., 2015( است

ي متعدد خود توانسته است اشکال مختلف تدریس و یادگیري را متحول کند ها تیظرف

)Abdullahi, S., Ghadiri, S., & Tabrizian, M.,2015.(  ي اطالعاتی ها يفناوراستفاده از

و سازگار با  ها دورهدر آموزش الکترونیکی باید منطبق با ابتکارات سازمانی، پایدار در تمام 

 & ,.Espinoza-Guzmán, J(ي آموزشی باشد تا به بهبود کیفیت آموزش کمک کند ها برنامه

Zermeño, M. G. G., 2017( و مطالعه دقیق دارد يزیر برنامهنیاز به  آموزشراي اجبنابراین، ؛ .

در این  شده انجام يها پژوهش. دارد وجود متعددي عوامل ی آموزش،سنج امکان فرایند در

، 3فناوري، انسانی، پداگوژي يها رساختیزکه عوامل متعددي از قبیل  دارند یمزمینه، بیان 

موفقیت یا عدم  ساز نهیزمفرهنگی و اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و رهبري، اداري و پشتیبانی 

، ها يفناور يساز یبومنظیر  ها چالشموفقیت آموزش الکترونیکی است که برخی از این 

                                                 
1. training 
2. electronic training 
3. pedagogy 
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ارتباطی؛ مخصوص  يها رساختیزو  ها شبکهحقوقی و قانونی با ضعف در  يها چالش

 ,Mirsaidi( مشترك تمام کشورهاست يها دغدغهو برخی هم  است توسعه درحالکشورهاي 

G., Imani, M. N., & Nazem, F.2016(.  

وه بر این، آموزش و یادگیري و الگوهاي آن متناسب با تطور تاریخی و سیر بستر زمانی الع

بسیاري  يها مدلتاکنون  ).Laurillard, D., 2013( ت بوده استالدستخوش تغییرات و تحو

 .Walkington, C( اند شدهمطرح مختلف ي ها سازمانبراي ارزیابی آمادگی الکترونیکی توسط 

A., 2013(  ي متفاوتی را براي سنجش ها روشو  ها يریگ جهت، اهداف و ها شاخصو هر مدل

ي دیگر متمایز کرده است ها مدلآمادگی آموزش الکترونیکی ارائه کرده است که آن را از 

)Rennie, F., & Morrison, T., 2013.(  

  )2005(مدل گریسون و اندرسون 

ارائه داده و  1الگویی را متشکل از پنج عامل تحت پنج سی) 2005(گریسون و اندرسون 

بر مبناي الگوي خود  ها سازمانیی را براي ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی ها پرسش

آیا فرهنگ سازمان از یادگیري ( 2آمادگی فرهنگی) 1: از اند عبارتاین عوامل . تدوین کردند

؟ سازمان چه نگرشی نسبت به توسعه کارمندان دارد؟ چه کسی مسئول یادگیري کند یمحمایت 

ی مناسب کیالکترونآیا محتواي موردنظر براي یادگیري ( 3آمادگی محتوا) 2؛ )کارکنان است؟

؛ )، زیرساخت، پشتیبانی مناسب استافزار سختاین بخش شامل ( 4آمادگی ظرفیت) 3؛ )است؟

) 5و ) ي آموزش الکترونیکی را دارد؟ها نهیهزآیا سازمان توانایی پرداخت ( 5آمادگی مالی) 4

 .Feizi, K) (آیا کاربران از یادگیري الکترونیکی استفاده خواهند کرد؟( 6آمادگی یادگیرندگان

& Behzadi, A., 2014; Grayson, DR, Anderson, T.2005.(  

                                                 
1. 5C 
2. culture 
3. content 
4. capability 
5. cost 
6. clients 
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 )2001( مدل خان

، براي طراحی یک نظام آموزش )2001( 1آموزش الکترونیکی خان بر اساس چارچوب

الکترونیکی باید هشت گروه از عوامل آموزشی، فناوري، طراحی، سازمانی، اخالقی، مدیریتی، 

 ,.Abbasikasani, H., haji zeynalgabedini, M( باشند موردتوجهپشتیبانی منابع و ارزشیابی 

& raisi, A., 2018 :(1 ( عوامل آموزشی) تحلیل محتوا، تحلیل مخاطبان، تحلیل اهداف، تحلیل

زیربنایی،  يزیر برنامه(فناورانه  )2؛ و راهبردها ها روش، یده سازمانرسانه، طراحی رهیافت، 

طراحی سایت و صفحه، طراحی محتوا، طراحی (طراحی رابط ) 3؛ )افزار نرم، افزار سخت

ارزیابی فراگیران، ارزشیابی از (ارزشیابی ) 4؛ )، آزمون قابلیت استفادهيریپذ دسترسدیاگرام، 

الکترونیکی، نگهداري آموزش تدوین محتواي (مدیریت ) 5؛ )محیط یادگیري و آموزش

نفوذ (اخالقی  )6؛ )الکترونیکی، پشتیبانی منابع، پشتیبانی آنالین، منابعآموزش محتواي 

فرهنگی، سوگیري، تنوع جغرافیایی، تنوع فراگیر، شکاف رقمی، اجتماعی و سیاسی، تنوع 

امور مدیریتی، امور علمی، خدمات (سازمانی ) 7؛ )آداب معاشرت، موضوعات حقوقی

  .پشتیبانی منابع )8و ) دانشجویی

از این هشت مرحله را به مراحل ریزتري تقسیم نموده و با طرح  هرکداماین چارچوب  

. عی در لحاظ نمودن موارد الزم در طراحی یک دوره الکترونیکی داردسؤاالتی در هر مرحله س

اطمینان داشت که هیچ عامل مهمی فراموش یا حذف  توان یمحسن این چارچوب این است که 

و فاقد  استاز کارها  یفهرستولی این چارچوب بیشتر شبیه یک دستورالعمل و . گردد ینم

 ,Shaeidi, A., & Sadeghzadh( استرونیکی نکات الزم در طراحی یک نظام آموزش الکت

S. H., 2012.(  

  

  

  

                                                 
1. Khan, B. 
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  )2001(مدل رزنبرگ 

) 1: داند یم زیر يها رساختیزالکترونیکی را ملزم به داشتن آموزش ) 2001( 1رزنبرگ

) 2؛ عات و ارتباطات در تمام سطوح جامعه براي عموم مردمالفناوري اط يها مهارتتوسعه 

گسترش کمی و کیفی در ) 3؛ عاتالفناوري اط ٔنهیدرزمآموزشی  يها پژوهشترغیب و ترویج 

؛ به رایانه و دسترسی به شبکه جهانی ها دانشگاهو  ستجهیز مدار) 4؛ آموزشی يافزارها نرمتولید 

شبکه  يها رساختیزتقویت ) 6؛ عاتالارتباطات و اط يها مهارتتوسعه مراکز آموزش ) 5

توسعه ) 8و  دسترسی عموم به رایانه و شبکه جهانیگسترش سطح ) 7؛ اینترنت در کشور

به دو  ها رساختیزاین  گفت توان یم. عات در امور روزمرهالفرهنگ استفاده از فناوري اط

 آموزش يها دورهفنی و فرهنگی تقسیم شده است که براي اجراي  يها رساختیزبخش عمده 

با دستیابی به یکی از این دو جنبه  توان ینمالکترونیکی تحقق هر دو جنبه حائز اهمیت است و 

 & ,.Amouzad, M., Ghahramani, M( موفقیتی در اجراي این نوع یادگیري کسب نمود

Golinezhad, E., 2014.( 

  )1994(مدل نیلسون 

شش شاخص اصلی را براي ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی ) 1994( 2نیلسون

آمادگی ارتباطات، آمادگی ظرفیت و توانایی، آمادگی محتوا، آمادگی : برشمرده است

آمادگی . ی و گروهیمساع کیتشري پیشرفته، آمادگی ها يفناورفرهنگی، آمادگی 

 سرعت بهموزش الکترونیکی با توجه ي پیشرفته یعنی استفاده از آخرین الگوهاي آها يفناور

در عصر  ها يفناورالزم است براي عقب نماندن از رشد سریع . تغییرات آموزش الکترونیکی

اشتراك مساعی گروهی به تعامل . قرار گیرد موردتوجه ها يفناوردیجیتال، استفاده از آخرین 

 طور به. ستند اشاره داردجغرافیایی به هم مربوط ه ازلحاظو مراکز آموزشی که  ها شرکتبین 

مثال این ارتباط ممکن است بین مراکز آموزشی دولتی و خصوصی باشد گاهی این ارتباط 

                                                 
1. Rosenberg, M. J. 
2. Nielson 
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ي پراکنده در اقصی گذار هیسرماي اولیه خواهد شد چراکه نیازمند ها نهیهزحتی باعث کم شدن 

کترونیکی در یکی از عواملی که باعث افزایش امتیاز پیشرفته در حوزه آموزش ال. نقاط نیست

 & .Feizi, K(همکاري و مشارکت دولت با بخش خصوصی است  شود یمي جهانی ها سهیمقا

Behzadi, A., 2014.(  

مطالعات ذیل صورت  ها سازماندر  یکیاستقرار آموزش الکترون یسنج امکانپیرامون 

  :پذیرفته است

استقرار آموزش الکترونیکی  یسنج امکان«اي با عنوان  در مطالعه) 2019(ترجمان و سیادت 

از  موردمطالعهکه جامعه  ندنشان داد» در مدارس متوسطه روستایی و عشایري استان لرستان

آمادگی الزم جهت استقرار آموزش مجازي را  يافزار سختو  يافزار نرم يها رساختیزحیث 

ط و نیروي انسانی متخصص در حد متوس ازنظرداراست و امکان استقرار آموزش مجازي 

با  تاًینهااقدامات فرهنگی، منابع مالی و پشتیبانی و محتواي الکترونیکی وجود ندارد،  ازلحاظ

توجه به شرایط، امکان استقرار آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه روستایی و عشایر استان 

  ).Tarjoman, L., & Siadat, S. H.2019( نداردلرستان وجود 

 يکه استفاده از فناور یعوامل«اي با عنوان  در مطالعه )2017( و همکاران گیل فورس

معلمان  يها یژگیونقش : کنند یم نییآموزش متوسطه تب يها کالساطالعات و ارتباطات را در 

 يآموزش فناور ،یآموزش افزار نرمدر دسترس بودن دریافتند » مدرسه يها رساختیزو 

 میدرك شده و مفاه يمعلمان، خودکارآمد نیدر ب ياطالعات و ارتباطات معلمان، همکار

مدرسه و  افزار سخت. گذارد یم ریاطالعات و ارتباطات کالس تأث يآموزش بر استفاده از فناور

 ,.Gil-Flores, J( استبرخوردار  يکمتر تیاز اهم نترنتیاتصال به ا يها رساختیز

Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. J.2017(.  

 يریادگی تیموفق ریثبات در مس«اي با عنوان  در مطالعه) 2017(یو و همکاران آپاریس

 ریثبات و پشتکار تأث ي فرهنگی یادگیرندگان همچونها یژگیو که نشان دادند» یکیالکترون
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 ,Aparicio, M., Bacao( دارد در آموزش الکترونیکی ها آن يو عملکرد فرد تیمثبت بر رضا

F., & Oliveira, T.2017.( 

ي سازمانی ها رساختیزارزیابی «اي با عنوان  در مطالعه) 2016(میرسعیدي و همکاران 

که دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی  دادندنشان » ي آموزش الکترونیکیریکارگ بهدر  مؤثر

جهت  و بعد اقتصادي پشتیبانی - اداري، فنّاورانهواحد تهران بیشترین استفاده را به ترتیب از بعد 

اثربخش آموزش  يریکارگ بهجهت  ،ها افتهی اساس بر. برد یماجراي آموزش الکترونیکی بکار 

 -الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران باید دو بعد اقتصادي و اداري 

aidi, G., Imani, M. N., Mirs( شوندتقویت  ها معاونتپشتیبانی دانشگاه توسط مدیران در این 

& Nazem, F.2016(.  

 يها دورهدر انتخاب  مؤثرشناخت عوامل «اي با عنوان  در مطالعه) 2015(میرابی و امیدي 

 دست بهرا شاخص نهایی  هفت »ANP آموزش مجازي در بانک مسکن با استفاده از روش

ANP و با استفاده از روش آوردند
عامل از دیدگاه متقاضیان  نیتر مهمکه  کردند يبند رتبه 1

 »هزینه برگزاري دوره و آموزش«و  »ها دوره گونه نیاشناخت کارکنان بانک از مزایاي «

  ).5Mirabi, V., & Omidi, A.201( شتدا ها دورهرا در انتخاب این  ریتأثکمترین 

 يبرنامه فناور يو موانع اجرا یآمادگ یابیارز«اي با عنوان  در مطالعه) 2010(پورنومو و لی 

را از  یسازمان فرهنگ، »يدر اندونز يتوسعه کشاورز نیادراك مأمور: اطالعات و ارتباطات

از نظر آنان فناوري . عات و ارتباطات دانستندالمبتنی بر فناوري اطي ها برنامهموانع اصلی اجراي 

تی سازمان شده و ساختار قدرت و العات باعث ایجاد تغییرات در ساختار تشکیالاط

 ,Purnomo, S., & Lee( کند یمو مشاغل و ساختار جدید ایجاد  دهد یمرا تغییر  بمرات سلسله

Y. H.2010.(  

ی اجراي سنج امکانو  ازهاین شیپبررسی «اي با عنوان  در مطالعه )2009(کمالیان و فاضل 

که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان براي شرکت  ندنشان داد» نظام یادگیري الکترونیکی

                                                 
1. Analytic Network Process (ANP) 
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نشان داد که بین  ها دادهتحلیل استنباطی  عالوه به. در یادگیري الکترونیکی آمادگی نسبی دارند

دانشجویان دانشکده جغرافیا و علوم تربیتی و دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداري از نظر 

اما در بقیه ؛ وجود دارد يدار یمعنآمادگی براي شرکت در یادگیري الکترونیکی تفاوت 

  ).Kamaliyan, A. & Fazel, A.2009( نشدپژوهش، تفاوت معناداري مشاهده  تسؤاال

هاي اطالعاتی و نیز تنوع خدمات  يفناوربه دلیل تغییرات  ها بانکآموزش کارکنان در 

و مراکز  ها برنامهداراي  ها بانکبه همین دلیل، در ایران نیز، بیشتر . بانکی امري ضروري است

شعبه که این مراکز در کل  165اداره و  34نک سرمایه سازمانی است با با. آموزشی فعال هستند

شود، اداره  یممحور توسعه منابع انسانی قلمداد  عنوان بهآموزش  ازآنجاکه. استکشور پراکنده 

آموزش بانک با در اختیار داشتن تعداد محدود نیروي انسانی، بار اجرائی و کارشناسی آموزش 

ي ها برنامهاین اداره . کشد یمرا به دوش  ها شهرستانک در تهران و کلیه منابع انسانی بان

ي ها برنامه ها آنآموزشی متعددي را براي ارتقا کارکنان بانک تدارك دیده است که بخشی از 

در بانک هنگامی صورت خواهد  اجراشدهي آموزشی ها برنامهموفقیت . غیرحضوري بوده است

آن  تبع بهموجب ارتقاي کمی و کیفی کارکنان و  اجراشدهي آموزشی ها برنامهگرفت که 

به همین دلیل، در کنار اجراي . ي بیشتر نیروي انسانی و رضایتمندي مشتریان بانک شودور بهره

 ها برنامهیی و اثربخشی این کارامناسب براي کنترل  سازوکاري آموزشی، الزم است ها برنامه

این بانک بوده است و  موردتوجهموزشی الکترونیکی ي آها برنامهاجراي . تدارك دیده شود

رسد طراحی و  یماما به نظر ؛ بانک سرمایه اقداماتی پراکنده در این خصوص انجام داده است

تر  یقدقیزي ر برنامهي کارآمد آموزش مجازي در این بانک نیازمند مطالعه و ها نظامسازي  یادهپ

. مناسب و تخصیص منابع مالی و انسانی مناسب است گذاري یهسرماباشد که این امر نیز مستلزم 

ی استقرار سنج امکاناین تحقیق  موردنظر مسئلهي آموزشی، ها برنامهبر بودن  ینههزبا توجه به 

این تحقیق این است که استقرار  موردنظرپرسش اصلی . استآموزش الکترونیکی در این بانک 

و براي رسیدن به  استتا چه اندازه عملی  هنظام کارآمد آموزش الکترونیکی در بانک سرمای
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ی در این موردبررسي ها مؤلفه درمجموع؟ استها و تمهیداتی الزم  یرساختزاین منظور چه 

و انتظار  استپژوهش، شامل امکانات فرهنگی، امکانات فنی، امکانات آموزشی بانک سرمایه 

آموزش نیروي انسانی در این هاي بهتر در خصوص  گیري یمتصمرود نتایج تحقیق منجر به  یم

  .ي دیگر شودها بانکبانک و 

  پژوهشروش 

آماري در این پژوهش  جامعه. استپیمایشی  -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

مسئوالن و کارشناسان ، مدرسین، )شامل کارکنان شاغل در قسمت صف و ستاد(فراگیران 

قلمرو زمانی این . نفر بودند 340جمعاً به تعداد  مسئوالن و کارشناسان آموزشي و ورز داده

براي سنجش مؤلفه فرهنگی . بوده است و قلمرو مکانی بانک سرمایه بود 1391پژوهش در سال 

نفر از  12فنی تعداد  مؤلفهنفر از فراگیران، براي سنجش  300نفر از مدرسین و  16تعداد 

و  مسئوالننفر از  12آموزشی تعداد  همؤلفي و براي سنجش ورز دادهو کارشناسان  مسئوالن

 نامه پرسش، ها دادهابزار گردآوري . کارشناسان آموزش به روش سرشماري انتخاب شدند

سنجش آمادگی  نامه پرسشسنجش آمادگی فنی و  نامه پرسشسنجش آمادگی فرهنگی، 

 سنجش بستر فرهنگی استقرار منظور بهسنجش آمادگی فرهنگی  نامه پرسش. آموزشی بود

سنجش  نامه پرسش. نفر از فراگیران و مدرسین تکمیل گردید 316آموزش الکترونیکی توسط 

نفر از  12سنجش بستر فنی استقرار آموزش الکترونیکی توسط  منظور بهآمادگی فنی 

سنجش آمادگی آموزشی  نامه پرسشي تکمیل گردید و ورز دادهمتخصصین و کارشناسان 

نفر از متخصصین و  12رار آموزش الکترونیکی توسط جهت سنجش بستر آموزشی جهت استق

  .کارشناسان اداره آموزش تکمیل گردید

اقدام کرد و  ها پرسشنامهمحقق با مطالعه اسناد و مدارك و پیشینه تحقیق به تهیه این 

 نظر صاحبآوردن روایی محتوایی، پرسشنامه به رؤیت چند تن از اساتید  به دست منظور به

براي . آمد به دستنیز  ها پرسشنامهروایی صوري . استقرار آموزش الکترونیکی رسید ٔینهدرزم
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، در ابتدا آزمون مقدماتی برگزار و از روش برآورد ضریب ها پرسشنامهمحاسبه و تعیین پایایی 

  .استفاده گردید 1آلفاي کرونباخ

خ و بسته پاس سؤال 15این پرسشنامه شامل  :سنجش آمادگی فرهنگی نامه پرسش

هاي فناوري اطالعات، میزان آشنایی با  یرساختزی همچون میزان دسترسی سؤاالتشامل 

ي عمومی و تخصصی آموزش، میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی و افزارها نرماینترنت و 

ي این گذار نمره. همچنین آمادگی جهت استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه بود

آمادگی فرهنگی فراگیران و  دهنده نشانمیانگین کل . انجام شد پرسشنامه در طیف لیکرت

پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ . مدرسین جهت استقرار آموزش الکترونیکی بود

  .به دست آمد 87/0

 بسته پاسخ و سؤالعدد  12این پرسشنامه شامل  :سنجش آمادگی فنی نامه پرسش

 سیستم نصب فنی، توانایی راگیران به اینترنت، پشتیبانیی پیرامون میزان دسترسی فسؤاالت

LMSي موردنیاز و تواناییافزارها نرمهاي بانک به  یانهراباند، تجهیز  الکترونیکی، پهناي ، امنیت 

میانگین . ي این پرسشنامه در طیف لیکرت انجام شدگذار نمره. الکترونیکی بود محتواي تولید

ي جهت استقرار آموزش ورز دادهآمادگی فنی متخصصین و کارشناسان  دهنده نشانکل 

  .به دست آمد 80/0پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ . الکترونیکی بود

بسته  سؤال 4( سؤال 13این پرسشنامه داراي  :سنجش آمادگی آموزشی نامه پرسش

فوق در موضوعاتی همچون میزان پرسشنامه  سؤاالت. بود) خیر-بلی سؤال 9در طیف لیکرت و 

دسترسی فراگیران به مدرسین از طریق اینترنت، میزان استفاده از پورتال سازمانی توسط 

بینی  یشپفراگیران، میزان موافقت مدیران و مدیران ارشد بانک با استقرار آموزش الکترونیکی، 

ها  نامه ینآئو  ها ورالعملدستبینی  یشپي آموزشی جهت استفاده از آموزش الکترونیکی، ها دوره

آمادگی آموزشی متخصصین و  دهنده نشانمیانگین کل . جهت سیستم آموزش الکترونیکی بود

                                                 
1. Cronbach's alpha 
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پایایی این پرسشنامه با روش . کارشناسان اداره آموزش جهت استقرار آموزش الکترونیکی بود

  .به دست آمد 89/0آلفاي کرونباخ 

دو انجام  خیي و آزمون ا نمونهبا استفاده از آزمون آماري تی تک  ها دادهوتحلیل  یهتجز

  .شد

 تحقیق هاي یافته

هاي  یرساختز ازلحاظهاي توصیفی استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرمایه  یافته

  .است شده دادهنشان  1فرهنگی، فنی و آموزشی در جدول شماره 

  افراد نمونهاز نظر  متغیرهاي تحقیقتوصیفی  هاي یافته .1جدول 

 میانگین فراوانی متغیرهاي تحقیق
انحراف 

 استاندارد

خطاي استاندارد 

 میانگین

 فراگیران
  ي فرهنگیها رساختیز

300 98/3 652/0  38/0 

 227/0 109/1 81/3 16 مدرسین

مسئوالن و کارشناسان 

 يورز داده
 149/0 515/0 42/4 12  ي فنیها رساختیز

 مسئوالن و کارشناسان

 آموزش
 167/0 577/0 17/4 12  ي آموزشیها رساختیز

تک متغیري اجراشده است که جدول  t براي سنجش آماري نتایج جدول فوق، آزمون

  .دهد نتایج این آزمون را نشان می 2شماره 

 ازلحاظ بانک سرمایه در مجازي آموزش نظام تک متغیري امکان استقرار t آزموننتایج  .2جدول 

  افراد نمونهاز نظر  ، فنی و آموزشیفرهنگیهاي  زیرساخت

 t ها نیانگیتفاوت م سطح اطمینان درجه آزادي 

 98/0 01/0 299 142/26 فراگیران

 81/0 01/0 15 931/2 مدرسین

 42/1 01/0 11 350/9 يورز مسئوالن و کارشناسان داده

 17/1 01/0 11 7 مسئوالن و کارشناسان آموزش
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 142/26ران یاز نظر فراگ ین نمونه تصادفیانگیکه م دهد مینشان  2شماره مالحظه جدول 

 t، 01/0نان یو با سطح اطم 299 يبا درجات آزاد. فاصله دارد ین جامعه فرضیانگیاز م t واحد

ه ین امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرمایبنابرا؛ است 32/2 يمساو جدول

  .د و خوب استیمورد تائ یفرهنگ هاي زیرساخت ازلحاظ

ن یاز نظر مدرس ین نمونه تصادفیانگیکه م دهد ینشان م 2شماره ن اطالعات جدول یهمچن

نان یو با سطح اطم 15 يبا درجات آزاد. فاصله دارد ین جامعه فرضیانگیاز م t واحد 931/2

01/0،t ن امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک یبنابرا؛ است 602/2 يجدول مساو

  .د و خوب استیمورد تائ یفرهنگ هاي یرساختازلحاظ ز هیسرما

از نظر مسئوالن و کارشناسان  ین نمونه تصادفیانگیکه م دهد یاطالعات جدول فوق نشان م

و با سطح  11 يبا درجات آزاد. فاصله دارد ین جامعه فرضیانگیاز م tواحد  530/9 يورز داده

ن امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک یبنابرا؛ است 7/2 يجدول مساو t، 01/0نان یاطم

  .د و خوب استیمورد تائ یفن هاي یرساخته ازلحاظ زیسرما

از نظر مسئوالن و کارشناسان  ین نمونه تصادفیانگیکه م دهد ینشان م اطالعات جدول باال

 نانیو با سطح اطم 1 يبا درجات آزاد. فاصله دارد ین جامعه فرضیانگیاز م t واحد 7آموزش 

01/0 ،t ه ین امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرمایبنابرا؛ است 7/2 يجدول مساو

 .د و خوب استیمورد تائ یآموزش هاي یرساختازلحاظ ز

 ازلحاظ هیامکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرما شده مشاهدهمورد انتظار و  هاي فراوانی .3جدول 

 و کارشناسان آموزش مسئوالناز نظر  یآموزش

 مانده یباق فراوانی مورد انتظار شده فراوانی مشاهده  

 مسئوالن و کارشناسان آموزش

 5 5 6 خیر

 11 5 6 بلی

 12   مجموع
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 1دو صورت بلی و خیر بوده و از آزمون خی در قسمت دوم پرسشنامه آموزشی، سؤاالت به

شده باشد و هدف  گیري اندازه بندي ردههرگاه دو متغیر در مقیاس استفاده شده است؛ چون 

 ها آنبراي بررسی ارتباط  دو خیاز آزمون  توان میاین دو متغیر باشد،  بررسی ارتباط بین

 .داستفاده کر

 مسئوالناز نظر  یآموزش ازلحاظه یدو امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرما یآزمون خ .4جدول 

  و کارشناسان آموزش

  سطح اطمینان  درجه آزادي دو آزمون خی 

  05/0  1  333/8 مسئوالن و کارشناسان آموزش

و با احتمال  1 يبا درجه آزاد شده محاسبه دو خیکه  دهد مینشان  4شماره مالحظه جدول 

ه ین امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرمایبنابرا؛ است 333/8برابر  05/0 يخطا

  .د و خوب استیو کارشناسان آموزش مورد تائ مسئوالناز نظر  یآموزش ازلحاظ

  يریگ جهینتبحث و 

. سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد مطالعه حاضر باهدف امکان

ه ازلحاظ یامکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک سرمانتایج این مطالعه نشان داد 

این یافته همسو با مدل ارائه شده توسط  .د و خوب استیمورد تائ یفرهنگ هاي یرساختز

گیبسون . است) 1994(و نیلسون ) 2001(، رزنبرگ )2001(، خان )2005(گیبسون و اندرسون 

اینکه آیا فرهنگ سازمان از یادگیري حمایت (آمادگی فرهنگی را ) 2005(و اندرسون 

سبت به توسعه کارمندان دارد؟ چه کسی مسئول یادگیري ؟ سازمان چه نگرشی نکند یم

مدل . الزم برشمردند ها سازمانارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی  براي )کارکنان است؟

تنوع  اعم از اخالقیآمادگی  ،براي طراحی نظام آموزش الکترونیکینشان داد ) 2001(خان 

الکترونیکی ، آموزش )2001(بر اساس مدل رزنبرگ . الزم است آداب معاشرتو  فرهنگی

                                                 
1. Chi-squared test 
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. است عات در امور روزمرهالتوسعه فرهنگ استفاده از فناوري اط يها رساختیزملزم به داشتن 

نیز آمادگی فرهنگی را براي ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی الزم ) 1994(مدل نیلسون 

گفت آمادگی فرهنگی براي آموزش الکترونیکی در  وانت یمدر تبیین این یافته . برشمرده است

الزم است . است ها دورهبانک سرمایه نیازمند بسترسازي فرهنگی براي فراگیران و مدرسین این 

ي اجتماعی ها شبکهي ارتباطی و ها يفناوراین افراد در زندگی خصوصی خود با استفاده از 

قوانین و هنجارهاي استفاده از ابزارهاي  الزم است با. آشنایی داشته باشند حتماًمجازي 

شرایط را براي توسعه این ابزارها به  توان یمدر این صورت است که . الکترونیکی مأنوس باشند

این یافته از . ي ضمن خدمت الکترونیکی فراهم نمودها آموزشمحیط کار تخصصی در قالب 

ي ها یژگیو که ست که نشان دادندنیز ه )Aparicio, M.at el.2017(این نظر همسو با مطالعه 

در  ها آن يو عملکرد فرد تیمثبت بر رضا ریثبات و پشتکار تأث فرهنگی یادگیرندگان همچون

  .دارد آموزش الکترونیکی

امکان استقرار نظام آموزش مجازي در بانک هاي مطالعه حاضر همچنین نشان داد  یافته

این یافته همسو با مدل  .خوب استد و یمورد تائ یفن هاي یرساخته ازلحاظ زیسرما

)Grayson, DR, Anderson, T.2005 ( ارزیابی آمادگی آموزش  برايبود مبنی بر اینکه

، زیرساخت و پشتیبانی نیاز افزار سختهاي فنی شامل  یتظرفآمادگی  ها سازمانالکترونیکی 

براي طراحی اینکه  نیز است مبنی بر) Khan, B.2001(این یافته منطبق با مدل مطرح شده . است

. نیاز است افزار نرم و افزار زیربنایی، سخت یزير یک نظام آموزش الکترونیکی فناورانه برنامه

و ) 2001(ي استقرار و آمادگی آموزشی الکترونیکی رزنبرگ ها مدلتوان به  یمدر همین راستا 

تقویت  ،ه جهانیتجهیز به رایانه و دسترسی به شبکاشاره کرد که بر لزوم ) 1994(نیلسون 

 آموزشی يافزارها گسترش کمی و کیفی در تولید نرم ،شبکه اینترنت در کشور هاي یرساختز

تغییرات  سرعت بهو استفاده از آخرین الگوهاي آموزش الکترونیکی با توجه ) 2001رزنبرگ، (

ستفاده از اتوان گفت  یمدر تبیین این یافته . تأکید داشتند) 1994نیلسون، (آموزش الکترونیکی 

کمک نماید همچنین  اي یانهسایت را يانداز به راه تواند یم هاي فنی یرساختزو امکانات 
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مسئوالن و  ،مخابراتی و استفاده از پهناي باند وسیع و پرسرعت يها با تکمیل شبکه تواند یم

هاي فنی براي آموزش  یرساختزي بانک سرمایه را در فراهم نمودن ورز کارشناسان داده

,L., & Siadat, S.  Tarjoman(این یافته از این نظر همسو با مطالعه . کترونیکی یاري دهدال

H.2019(  مدارس متوسطه روستایی و عشایري استان لرستان از حیث  ندنشان دادنیز هست که

آمادگی الزم جهت استقرار آموزش مجازي را  يافزار سختو  يافزار نرم يها رساختیز

) Mirsaidi, G., Imani, M. N., & Nazem, F.2016(راستاي مطالعه همچنین در . داراست

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران بیشترین استفاده را از بعد مبنی بر اینکه است 

یافته مطالعه حاضر با نتیجه  حال نیابا . برد یمجهت اجراي آموزش الکترونیکی بکار  فنّاورانه

مدرسه و  افزار سخت ناهمخوان است که نشان دادند )at el.2017Flores, J. -Gil(پژوهش 

اطالعات و ارتباطات  ياستفاده از فناوردر  يکمتر تیاز اهم نترنتیاتصال به ا يها رساختیز

نسبت داد؛  موردمطالعهبه تفاوت در قلمرو  توان یماین عدم همسویی را  .برخوردار استکالس 

هاي کشور مبنی بر اداره دولت  یاستسمایه و با توجه به بانک سرچراکه قلمرو مطالعه حاضر 

ي الکترونیکی ها آموزشاهمیت  بسا چهالکترونیک و نیز لزوم استفاده از فناوري در بانکداري، 

  .از مدارس بیشتر باشد ها بانکهاي فنی در  یرساختزو فراهم نمودن 

ه یآموزش مجازي در بانک سرماامکان استقرار نظام یافته دیگر مطالعه حاضر این بود که 

این یافته، مدل گیبسون و اندرسون  .د و خوب استیمورد تائ یآموزش هاي یرساختازلحاظ ز

، ها سازمانارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی  برايکند که عنوان کردند  یمرا تأیید ) 2005(

الزم ) فاده خواهند کرداینکه آیا کاربران از یادگیري الکترونیکی است(آمادگی یادگیرندگان 

براي طراحی یک نظام کند  یماست که عنوان ) 2001(همچنین منطبق بر مدل خان . است

تحلیل محتوا، تحلیل مخاطبان، تحلیل اهداف، (آموزش الکترونیکی باید عوامل آموزشی 

مطالعه . موردتوجه باشند) ها و راهبردها ، روشیده تحلیل رسانه، طراحی رهیافت، سازمان

)Flores, J. at el.2017-Gil(  يآموزش فناورمبنی بر اینکه نیز با پژوهش حاضر همسو است 

اطالعات و ارتباطات  يآموزش بر استفاده از فناور میو مفاه اطالعات و ارتباطات معلمان
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و  مسئوالني آموزشی، ها رساختیز تیبااهمدرواقع با توجه  .گذارد یم ریکالس تأث

برگزاري ي محتواي آموزش الکترونیک، ساز فراهمبانک سرمایه با  کارشناسان آموزش

دانش و توانایی تخصصی و افزایش  تهیه بروشورها و ،مدت کوتاهآموزشی  يها کارگاه

سازند تا بتوانند در انتقال ت روز و آینده هماهنگ البا تحوخود را  توانند یمي، ا حرفه

  .ي الکترونیکی موفق عمل کنندها آموزش

پذیر است، پیشنهاد  وجه به اینکه استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه امکانبا ت

ي برگزاري ها نامه نیآئو  ها دستورالعملبانک سرمایه به تدوین برنامه استراتژیک شامل  شود یم

  .ي آموزش الکترونیکی بپردازدها دوره

نجام این پژوهش از از مدیریت محترم بانک سرمایه و کلیه همکاران گرامی که در ا

امید است که این پژوهش بتواند در راستاي . شود یمتشکر  اند ننمودهکمکی دریغ  گونه چیه

ي نیروي انسانی ها ییتواناو  ها مهارتي نظام آموزش الکترونیکی و رشد و توسعه ساز ادهیپ

  .بانک مثمر ثمر بوده و بانک سرمایه از نتایج کاربردي آن منتفع شود
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