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سرعت  وICDLیآموزش يهاهردونشان داد که بین گذراندن  ها دادهآمده از تجزیه و تحلیل 

ي کارکنان در مندی و عالقهشغلۀ، دقت کارکنان در انجام کار، جاذبحجم کار کارکنان زانیو م
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  .کار کارکنان رابطه وجود دارد

، بهبـود عملکـرد، وزارت   کارکنـان ی شغلعملکرد  ،ICDLی آموزشي هادوره: يدیکلواژگان 

  بهداشت

  

                                                                                                                

habbasi2006@yahoo.comکارشناس ارشد آموزش بزرگساالن دانشگاه تهران، *

  گاه تهرانکارشناس ارشد آموزش بزرگساالن دانش. **

10/5/91:تاریخ پذیرش          5/6/90: تاریخ دریافت



آموزشی يها نظامپژوهش در   254

مقدمه

غیـر قابـل  وانفجاريرونديوري،افنّوعلمیمختلفابعادازجوامعپیشرفتامروزه

واختراع ابزارهاوکشفشاهدروزههرجهانکهاي گونهبهاست؛گرفتهخودبهکنترل

مسایلحل هاآنکاربستبدونکهاستفرایندهاییوساختارها،ها روشتبیینوسایل،

بامواجههناگزیرند برايها انسانکهمعنابدیننیست،پذیرامکانها سازمانمشکالتو

يهـا وريو فنّـا دانشباراخودرههموا،انهآحلوسازمانیجدیدوروزافزونلمسائ

مهـارت واز دانـش زمانازمقطعیدرها انساناستممکنبنابراین،. کنندمجهزجدید

محسوسو تحوالتتغییراتولیباشند،برخوردارسازمانیيهاپدیدهبامواجههبرايالزم

ودانـش زينوسـا بازسـازي و ومنسوخراآنانمهارتودانشسرعتبهعلمیشتابزدهو

ابطحی به نقل از ایـزدي و  (ت ه اسساختضروري تغییراتباسازگاريبرايراهاآنتجربیات

  . )1387کریمی،

یـک لکـه ؛ بنیستآلایدهیکوريبهرهحداکثربهرسیدنکنونی،رقابتیفرادنیايدر

ضـروري، ایـن هـدف  بهرسیدنبرايشاناندازهبهتوجهبدونها سازمانواستضرورت

عملکـرد مـا د ابهبـود بخشـن  راخـود سازمانیعملکردنتیجهدروانسانیعملکردناگزیرند

افـزایش درگـرو را هـا  سـازمان کـارایی افـزایش اندیشمنداناست؟عواملیچهتابعانسانی

دانش،ۀتوسعآموزش،منوط بهنیزانسانیمنابعکاراییفزایشا. دداننیمانسانیمنابعکارایی

يهـا  آمـوزش ،در واقع. استآمیزموفقیتبراي کارکردنمطلوبرفتارهايجادایومهارت

دارد درپـی راعملکـرد بهبـود روي کارکنـان بـر گذاريسرمایهوهدفبرمبتنیواثربخش

  .)1387ایزدي و کریمی،(

ـ ن قیتطب يبرا ریگیو پ يضرور يهاتیاز فعال يآموزش و بهساز ندیفرااز آنجا که   يروی

است که بـه   يآموزش، ابزار با توجه به اینکه و استطیسازمان و مح ریمتغ طیشرا با یانسان

بنابراین یکـی  . رساندیم ياریها  را در اداره سازمان رانیمختلف، مد يهافنون و روش ۀلیوس

ي آموزشـی  هـا برنامه ۀاز راهکارهاي مناسب براي حفظ و نگهداري کارکنان در سازمان، ارائ

بسـیار مهمـی در افـزایش     تـأثیر یی ها برنامهبه آنان است و اجراي چنین  مناسب و با کیفیت

دانـش و مهـارت موجـود در     ةتعهد کارکنان به سازمان و جلوگیري از تحلیـل رفـتن ذخیـر   

  ).1390،به نقل از جهانیان و نوروزير مولد(سازمان دارد 



255  ...بر بهبودICDLآموزشی  يها دورهریتأثٔمطالعه

يهادوره
١ICDLیانه و به عنوان براي کاربران رابین المللیاستانداردیک عنوان  به

. دشـو یمـ کشـور دنیـا محسـوب     140در بـیش از   وتريیاستانداردي براي سـواد کـامپ  

ـ درك کاملی ازها دورهاین ). 2،2008مورتی(( را  (IC)3تاوري اطالعـات و ارتباطـ  فنّ

شامل هفـت مهـارت اسـت     ICDLي هادوره. )4،2010ان اس سی سی((د کنیمفراهم 

کارکردن با رایانـه و مـدیریت    ،I٥((ت امفاهیم فناوري اطالعآشنایی با : ند ازاکه عبارت

)ورد(پـرداز  ، کارکردن با نرم افزار واژه)XPر سیستم ویندوز (ها لیفا
٦

ارکردن بـا  ، کـ )

یکسلا(ر نرم افزار صفحه گست
٧

اکس(کارکردن با نرم افزار بانک داده  ،)
٨

کـارکردن بـا   ، 

)اورپوینت(ب نرم افزار ارائۀ مطال
٩

اینترنـت  (دن با اینترنت و پست الکترونیکیارکر، ک)

اکسپلورر و هات میل
١٠

  .)2008مورتی،() 

ـ را در مراکـز آمـوزش خـود و     يمتعـدد یآموزشيهادوره ها سازمانامروزه اکثر   ای

ـ یزمکارکنـان خـود در    ۀتوسع يبراخارج از کشور  ایمراکز آموزش موجود در داخل   ۀن

 ياجـرا و  کنندیمبرگزار  نهیزمنیادر  دیجديهايتکنولوژاطالعات و  ياورفنّآموزش 

فعـال   یانسـان يرویـ نیخـدمت هنگفت و صرف زمـان   يگذارهیسرماهر دوره متضمن 

ـ فیکبـا   یانسـان يروینامر واقف هستند که  نیابه  یهمگرایزاست؛ و دانـش مـدار    تی

. اسـت  محور امـروز منبع در اقتصاد دانش نیتر ابیکمسازمان و  یرقابتتیمزنیتر مهم

ـ فیکبا  زیمتمامحصوالت و خدمات متفاوت و  ۀارائ و ت یـ خالق، هـا  نـه یهزکـاهش   ،تی

؛ مدار اسـت و دانش یفیکیانسانوجود منابع  يایمزااز  يریپذرقابت شیافزاو  ينوآور

ـ ابـا درك   شـرو یپيهاسازمان ،بنابراین بـه   بـراي يریناپـذ ، تـالش وصـف  قـت یحقنی

ـ تول، تیـ فیکگونـاگون از جملـه    يهـا در حـوزه  يدیکلمنبع  نیااز  نهیبهيریکارگ و  دی

 نینـو يهانظامو  ها وهیشخود با استفاده از  کیاستراتژبه منظور تحقق اهداف  تیریمد

                                                                                                                
1. International Computer Driving Licence
2. Danuse Murty,2008
3. Information  Comunication Technology
4. NSCC(Northwest State Community College),2010
5. Information Technology
6. word
7. Excel
8. Access
9. power point
10. Internet Explorer & Hotmail
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 اریبس تأثیراطالعات در کشور،  ياورفنّۀتوسع). 4، ص 1385ي، قائد(اند  کردهاثربخش 

ـ  مؤسسـات ها و سازمان يبهره ور شی، افزاهاياورفنّ ۀدر توسعاي گسترده  ۀ، بهبـود ارائ

در . بهتـر دارد  یکالم، زندگ کیو در  یالمللنیبا تحوالت ب یخدمات به مردم و همگام

در حـال توسـعه،    يکشورها یو در بعض ياورو صاحب فنّ افتهیتوسعه يکشورها شتریب

- در مدارس و دانشـگاه  یاصل يهابرنامه ءجز ITدانش  يریو فراگ يوتریآموزش علوم کامپ

» تکفـا «اطالعات موسوم بـه   ياورفنّ يتوسعه و کاربر ۀبرنام زین رانیدر ا. دیآیا به شمار مه

در کشور محسـوب   ITساختن  يتوسعه، گسترش و کاربرد ۀنیبرنامه دولت در زم نیتر مهم

ـ بـدون ارز  یهر آموزش توجه به اینکهبا. شودیم ، اسـت فاقـد ارزش   جینتـا ی بررسـ ی و ابی

 يهـا برنامـه  جینتـا  یابیمسـتلزم ارزشـ   یهدف نیاز تحقق چن نانیاطم و حصول افتنییآگاه

براي رسیدن به درکی عمیق نسبت به اثـرات ایـن   ،بنابراین؛ 13861، یعیصم(است  یآموزش

گرفتـه در ایـن زمینـه در داخـل و خـارج ایـران       هاي صورتبه بررسی پژوهش ها دورهاین 

  .میپردازیم

 يهـا  سـازمان دریآموزشـ یاثربخشـ بـه تیعنا«ن عنوابایپژوهشدر)1381(یسلطان

نـه یبـه نهاد کمـک ،ياهحرفمهارتۀتوسعدراطالعاتياورفنّنقشبه»يدیتولویصنعت

آوردنوجـود ، بهيریگمیتصممهارتتیتقو،یادراکمهارتتیتقو،ينوآورورییتغشدن

وینظـارت خـود تیو تقواستانداردتفکريریگشکلبهکمککارکنان،دریپژوهشۀیروح

  .دکنیماشارههچند جانبومتوازنیانسانۀتوسعجادیا

ي شـهر  هـا رسـتان یدبرانینگرش مد یبررس«با عنوان  خود در پژوهش)1384(خجسته 

رانیمـد ؛ نگـرش  داردیمـ اذعـان  » در مدارس) IT(ت ي اطالعااورفنّکرمان در مورد کاربرد 

ناآنـ ي اطالعات در مدارس مثبـت اسـت و   اورنّفي شهر کرمان نسبت به کاربرد هارستانیدب

را  انـه یراو اسـتفاده از   رنـد ی داآموزشي و اداري اطالعات در امور اورفنّبه استفاده از  لیتما

 شیافـزا سـرعت امـور،    شیافـزا ، کاهش حجم کارهـا،  سیتدرلیتکمي براي ابزاربه عنوان 

 ی ـ اددهدر امـور یـ   تیـ قخالآمـوزان، پـرورش   ي دانـش هـا آموختـه  تیتثبدقت در کارها، 

  .اند دانستهدیمفآموزان دانش معلمان و انیمی علمارتباط  جادیاي و ریادگی

                                                                                                                

  .مربوط به صفحه چکیده می باشد.1
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ـ کـاربرد   تأثیریبررس«با عنوان  خود در پژوهش)1384(یفراهاني دآبادیمز ي اورفنّ

ـ مـوردي در سـازمان    ۀمطالع(ی کارکنان شغلي توانمندسازاطالعات بر  ی اجتمـاع نیمأت

نیمأتـ ی در سـازمان  اطالعـات ي هـا يتکنولـوژ که کاربرد  افتدست ی جهینتنیابه  »)قم

 ،عملکـرد  تیـ فیکي کارکنان شـامل بهبـود   کاري توانمندسازی استان قم موجب اجتماع

ی خـودکنترل ی، شـغل ي، تنـوع  ریـ گمیتصـم تیمسـئول شیافـزا ،يکاري آزاداستقالل و 

  . است دهشکارکنان سازمان اي و توسعه حرفه) لیوتماتوان (ی کارکنان آمادگکارکنان، 

ـ تـأثیر ی بررسـ «در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 1385(ي زرندپورحسن  ي ریکـارگ ه ب

ـ ابـه  » بلوچستانو ستانیساي ي در شرکت برق منطقهوري اطالعات و بر بهرهاورفنّ نی

ي شـرکت  وربهـره  شیافزاي اطالعات موجب اورفنّي ریکارگه بکه،  افتدست ی جهینت

  .  و بلوچستان شده است تانسیساي برق منطقه

آمـوزش ضـمن    دورة تـأثیر ی بررسـ «در پژوهش خـود بـا عنـوان    ) 1384(ي محمد

ي منطقـه  نظرمتوسطه  ةمرد دور رانیدبي اطالعات و ارتباطات بر عملکرد اورفنّخدمت 

ـ آموزش ضمن خدمت  ةکه دور دیرسجهینتنیابه » شهر تهران 10 ي اطالعـات و  اورفنّ

ـ ااي هیپادانش  ،ستارتباطات توانسته ا ـ نی ي گذرانـده  هـا دوره. ي را فـراهم آورد اورفنّ

 رانیـ دبي بـر عملکـرد   پـرداز ، مهارت واژهها لیفاتیریمد، انهیراي ریکارگه بمذکور در 

  .ثر نبوده استمرد مؤ رانیدبدر عملکرد  ICDLي هامهارتریساثر بوده است و مرد مؤ

آمـوزش ضـمن خـدمت     ةدور تأثیریبررس«ی با عنوان پژوهشدر ) 1385(ي گودرز

معلمـان مقطـع    دگاهیـ دی از شـغل ي هـا مهارتدر  «ICTي اطالعات و ارتباطات اورفنّ

ـ بمتوسطه استان لرستان  ـ آمـوزش ضـمن خـدمت     ةدور تـأثیر کـه   کنـد یمـ انی ي اورفنّ

تأییـد ) ارائـه (ی و اجـرا  طراحی شغلي هامهارتشیافزادر  ICTاطالعات و ارتباطات 

ـ آموزش ضمن خدمت  ةدور تأثیر، اما شودینم در  ICTي اطالعـات و ارتباطـات   اورفنّ

  . شودیمتأییدی ابیارزشی و پژوهشي هامهارتشیافزا

 رانیمداستفاده  زانیمۀی رابطبررس«در پژوهش خود با عنوان ) 1385(ي فرد جواهر

ـ راهنمـا آنان در مـدارس   فیوظای اثربخشبا  ICTاز   16، 15، 9، 1منـاطق   ۀیی دختران

ی اثربخشـ با  ICTاز  رانیمداستفاده  زانیمنیبکه  افتدست ی جهینتنیابه » شهر تهران

روابـط   ،آمـوزان و کارکنـان  ، امور دانـش سیتدرآموزش و  ۀبرنام ۀنیزمآنان در  فیوظا
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ي معنـادار ۀي رابطـ اداری و مـال ی، امور آموزشزاتیتجهو  التیتسهمدرسه و اجتماع، 

  . وجود ندارد

ـ داز  ICDlی آموزشـ ي هـا ی دورهبررس«ی با عنوان پژوهشدر  )1386(ی کرم دگاهی

کـه از   کنـد یمـ انیب» 84-81ي هاسالی طشهرستان آمل  ۀي دخترانهارستانیدبرانیدب

ی و آگـاه رایانـه،  اي هیپامیمفاهی از آگاهشیافزابر  ها دورهنیاگذراندن  رانیدبدگاهید

ـ هـا  لیـ فاتیریدمـ و  وتریکامپمهارت آنان در استفاده از  ـ  ۀ، در ارائ و اسـتفاده از  ب مطال

  . ندارد تأثیرنترنتیا

ی آموزشـ ي هـا دوره تـأثیر ی بررسـ «ی با عنـوان  پژوهشی ط) 1384(ییهنزای نیحس

ICDL  ـ  زیربرنامه و تیریمدبر بهبود عملکرد کارکنان سازمان ـ ابـه  » زدي اسـتان ی نی

با بهبود عملکرد  ICDLیآموزشيهاي دورهریکارگه بزانیمنیباست که  دهیرسجهینت

، دقـت و  دیـ جدي مهارتهـا شیافزاموجب  ها دورهنیای عنی ؛کارکنان رابطه وجود دارد

ي در منـد جاذبه و عالقه جادیای و شغلتیموفق،ی عملکرد، سرعت و حجم کاراثربخش

  .شودیمانجام کار 

ن آب ی نگـرش کارکنـان سـازما   بررسـ «در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 1385(ي قائد

ـ هامهارتتأثیراستان فارس در مورد اي منطقه ـ ۀي هفتگان ي اطالعـات بـر بهبـود    اورفنّ

مقـدار   شیافـزا ي مـذکور موجـب   هـا ي دورهریکارگه بدیرسجهینتنیابه » ی آنانشغل

عالقـه   شیافـزا ی، شـغل حل مسـائل   ،انهیراي تکنولوژي استفاده از هامهارتانجام کار، 

  . شودیمی در کارکنان شغلي و توسعه دانشنوسازی شغل

 يهادوره تأثیررامونیپ یشیمایپ«خود با عنوان  پژوهشدر ) 1387(یمیکروایزدي 

 یعـال  مؤسسـه : يمـورد  ۀمطالعـ (اطالعات بر بهبود عملکرد کارکنـان   ياورفنّ یآموزش

یآموزش يهاکه دوره دندیرس جهینت نیبه ا» )يزیرو برنامه تیریآموزش و پژو هش مد

ICDLمقـدار انجـام کـار و    ، سرعت و ی، دقت و اثربخشدیجد يهامهارت شیبه افزا

ـ  یشغل تیافراد در انجام کار و موفق يمندجاذبه و عالقه نظـرات   نیافراد منجر شده و ب

مذکور بر بهبود عملکـرد کارکنـان تفـاوت     يهادوره تأثیربا کارکنان در رابطه با  رانیمد

  .وجود ندارد يمعنادار

بـر   ICDLي هادوره تأثیرررسی ب«ن در پزوهشی با عنوا )1390(نوروزي جهانیان و
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ي هـا به این نتیجه رسیدند که بین گذرانـدن دوره » بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران

، سـرعت و مقـدار   ناآنهاي جدید کارکنان، دقت و اثربخشی و مهارت ICDLآموزشی

منـدي در کارکنـان رابطـه    د جاذبه و عالقهو ایجان انجام کار کارکنان، موفقیت شغل آنا

  .وجود دارد

سالونی
١

ـ    «ن در پژوهشی با عنوا) 1991( ت اهمیت سواد رایـانهی بـین اعضـاي هیئ

به این نتیجه رسید که اجراي برنامـه سـواد  » علمی در آموزش عالی در دانشگاه تکزاس

ـ  تأثیري در سطوح مختلف ارایانه علمـی دانشـگاه   ت زیادي در ارتقاي کیفی اعضاي هیئ

  ).1390جهانیان و نوروزي،ز سالونی به نقل ا. (تتکزاس داشته اس

یونگ
٢

ـ  «ن در پژوهشی با عنوا) 1995( » اوري اطالعـات مهندسی مجدد از طریـق فنّ

هاي مدیران و عملکرد سـازمانی  به این نتیجه رسیده است که آموزش در ارتقاي مهارت

یونگ به نقـل  (د نگرش مثبت در کارکنان است ایجا ٔکنندهاز عوامل تعیین د؛ و نقش دار

  ).1390جهانیان و نوروزي،ز ا

موریس
٣

بررسی رابطه توانمند سـازي و آمـوزش   «در تحقیقی تخت عنوان ) 1996(

انـد  ي ضمن خدمت شرکت نکردهها آموزشکارکنانی که در  داردیمبیان » ضمن خدمت

ـ  اند کردهکمتر از کسانی که در این دوره شرکت  ز مـوریس بـه نقـل ا   (انـد  شـده د توانمن

  ).1390جهانیان و نوروزي،

گیلمــور
٤

ــوان ) 1998( ــا عن ــأثیر«در پژوهشــی ب ــق و  ITآمــوزش  ت ــر روي عالی ب

نشان داد که اعضاي هیئت علمی کـه  » ي اعضاي هیئت علمی دانشگاه تگزاسها شیگرا

ـ قرار گرفته بودند، در مقایس ITتحت آموزش  مـی کـه   ت علۀ با آن دسته از اعضاي هیئ

همچنین سـواد  ؛ اند داشتهانگیزه و تمایل بیشتري نسبت به تدریس  ،آموزش ندیده بودند

  ).1390جهانیان و نوروزي،ز گیلمور به نقل ا(نیز افزایش پیدا کرده است  ناآناطالعاتی 

بارت وهمکاران
٥

بـه  » و تغییرات سـازمانی  ICT«در پژوهشی تحت عنوان ) 2006(

                                                                                                                
1. Salony
2. Arthur Yeung
3. Morris
4. Gilmor
5 Michael Barret
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ي تغییـرات سـازمانی   هـا طالعات و ارتباطات در بسیاري از جنبـه اوري افنّ ٔندهیفزانقش 

 هـا  سـازمان معاصر به کار رفته است و به عنوان یک نیروي تعیین کننده در شکل دهـی  

  ).1390جهانیان و نوروزي،ز بارت و همکاران به نقل ا(است 

بهتوجهباکهدشویممتبادرذهنبهسؤالنیابا توجه به آنچه که گفته شد 

توانستهاندازهچهتامذکور يهادورهشده،انجاميگذارهیسرماوها دورهنیايبرگزار

نابراین هدف کلی این ب. دبگذاراثر وزارت بهداشت کارکنانعملکردبهبودبراست

معاونت  يستادةبر بهبود عملکرد کارکنان حوزICDLيهادوره تأثیرتحقیق مطالعه 

  .وزارت بهداشت است

  :از اند عبارتاین مطالعه  پژوهش ياه الؤس

دارد؟ تأثیرحجم کار کارکنان  زانیمبر سرعت و  ICDLیآموزشيهاهردو ایآ

دارد؟ تأثیربر دقت کارکنان در انجام کار  ICDLیآموزشيهاهردو ایآ

کارکنان به کار در انجام  يمندو عالقه یه شغلبر جاذب ICDLیآموزشيهاهردوایآ

  دارد؟ أثیرتیشغلفیوظا

کارکنان بـر کـار    شتریبو احاطه  یشغليازهاینبر رفع  ICDLیآموزشيهاهردوایآ

؟کار دارد طیمحو 

 تـأثیر یشـغل فیوظابر سهولت کار کارکنان در انجام  ICDLیآموزشيهاهردوایآ

دارد؟

  روش

بردي نجا که این پژوهش به منظور دستیابی به نتایج عملی صورت گرفته است، کـار آاز 

است و با توجه به به ماهیت موضوع و اهداف طرح، روش انجام پـژوهش توصـیفی از   

  .نوع پیمایشی است

معاونـت   يسـتاد  ةحـوز  یمـان یو پ یپژوهش شامل کارکنان رسم نیا يآمار ۀجامع

 ICDLي آموزشـی هادوره کهبودندیوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک یآموزش

 ٔجامعـه از بـین   هـا یآزمـودن راي انتخاب ب. دبونفر  139انآنتعداد که. بودند را گذرانده

  .مورد پژوهش قرار گرفتند ناآن، همگی ناآنمذکور با توجه به تعداد اندك 

سـاخته اسـتفاده   از از کارکنان، از پرسشنامۀ محقـق آوري اطالعات مورد نیبراي جمع
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، الگـو گرفتـه   اهـداف پـژوهش  پرسشنامه متناسب با  نیچنداز  خصوص نیادر  کهشد 

ــد ــه ؛ش ــنامه،از جمل ــادقٔپرسش ــیکر، )1385(یص ــمو ) 1386(یم ) . 1387(یعیص

لیکرت به همـراه  اي تهیه شده در قالب سؤاالت بسته پاسخ با طیف پنج درجه ۀپرسشنام

رسشـنامه  پ. شـد تهیه ) یلیتحصو  یشغل،يفرداطالعات (یجمعیت شناخت يهایژگیو

، دقـت در  )5تـا   1االت سؤ(ر سرعت و میزان حجم کا ال در ابعاد،سؤ 26مذکور شامل 

، )16تـا  11االت سـؤ (ر مندي به کـا ۀ شغلی و عالقه، جاذب)10تا 6سواالت (ر انجام کا

ـ . است). 26تا  22االت ؤس(ر ، سهولت کا)21تا  17سواالت (رفع نیازهاي شغلی  راي ب

ضـریب پایـایی آن    روایی و ۀالهاي پرسشنامول اطمینان از میزان دقت و صحت سؤحص

روایی صوري و محتوایی پرسشنامه را چند نفر از کارشناسـان  . مورد بررسی قرار گرفت

براي تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب . کردند تأییدICDLش نظران امر آموزو صاحب

پـس  . به دست آمد/.) 91(ه پایایی حاصل از پرسشنام. آلفاي کرونباخ استفاده شده است

ي هاپرسشنامه بین کارکنانی که دوره 139از روایی و پایایی پرسشنامه، تعداد از اطمینان 

  .شد لیتکمپرسشنامه  106بودند توزیع شد که از این تعداد،  گذرانده ICDLآموزشی

  ها افتهی

  جنسیت کیتفکپاسخ دهندگان به  یفراوانعیتوز)1(جدول 

درصدیفراوانتیجنس

25.5  27مرد

7974.5زن

106100جمع

  

درصـد از کارکنـان مـورد     5/25، دهـد یمـ نشان  )1(جدول ي هایافتهکههمان طور 

  .درصد زن بودند 5/74پژوهش مرد و 
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سن کیتفکپاسخ دهندگان به  یفراوانعیتوز)2(جدول 

درصدیفراوان)سال(ی سنگروه 

32.8سال 30-26

109.4سال 35-31

32.1  34  سال 40-36

34  36سال 45-41

15.1  16  سال 50-46

6.6  7سال 50از  شتریب

106100جمع

ی در بـین  سـن گـروه   نیشـتر یب،دهـد یمـ نشـان  ) 2(جدول ي هایافتههمان طور که 

گـروه   نیکمتـر درصـد و   34با  45ی ال41ی سنکارکنان مورد پژوهش مربوط به گروه 

  .استدرصد  8/2سال با  30ی ال26ی مربوطه به گروه سنی سن

  التیتحصکیتفکدهندگان به پاسخ یفراوانعیتوز)3(ول جد

درصدیفراوانالتیتحصسطح 

109.4پلمید

3.8  4پلمیدفوق 

4946.2سانسیل

20.8  22ی ارشدکارشناس

  17  18ياحرفه اي دکتر

PHD21.9اي دکتر

10599.1تعداد پاسخ دهندگان

106100مجموع

بیشترین مدرك تحصـیلی در بـین    ،دهدیمنشان  )3(ل جدوي هایافتهکههمان طور 

درصـد و کمتـرین مـدرك تحصـیلی      2/46بـا  کارکنان مورد پـژوهش لیسـانس اسـت    

  .استدرصد  9/1با  PHDدکترا
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  کار ۀسابق کیتفکدهندگان به پاسخ یفراوانعیتوز)4(جدول 

درصدیفراوان)سال(سابقه 

44سال 5ی ال1

1010سال 10ی ال6

3533سال 15ی ال11

3230سال 20ی ال16

1817سال25ی ال21

66سال26از  شتریب

105100مجموع

کار در بین کارکنان  ۀبیشترین سابق ،دهدیمنشان  )4(جدول ي هایافتهکههمان طور 

با ل سا 5الی  1ه درصد و کمترین سابق 33سال است با  15الی  11مورد پژوهش سابقه 

  .استدرصد 4

ـ مبـر سـرعت و    ICDLیآموزشيهاهردو ایآ: سوال اول پژوهش حجـم کـار    زانی

  دارد؟ تأثیرکارکنان 

  ها پرسشاز  کیهرکیتفکبه  3ی معادل فرضنیانگیمبا » سرعت در کار«ه مقول نیانگیمۀسیمقا) 5(جدول 

شماره 

الؤس
Nاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمtdfSig  

1106  3.55  1.148  0.111  4.909  105  000./  

21053.65  1.019  0.099  6.513104000./  

31063.62  1.064  0.103  6.024  105  000./  

41063.21  1.185  0.115  1.803  105000./  

51053.65  1.092  0.107  6.078  104000./  
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15عادل ی مفرضنیانگیمبا » سرعت در کار«مقوله  نیانگیمسهیمقا)6(جدول 

  tdfSigاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمNمقوله

  /.10417.634.8290.4745.564103000سرعت

سوال  5از  آمده به دستنیانگیم،دهدیمنشان  6و  5ول اجدي هایافتهکههمان طور 

و با توجه  باشدیمشتریب15یفرضنیانگیمکه از  باشدیم63/17)5تا  1(ش اول پژوه

 گریده عبارت ب. تدار اس یمعنp>. /001دو در سطح  نیامشاهده شده تفاوت  tبه 

 ها دورهنیامعتقدند شرکت در  یعنی. اند داشتهیمثبتدر مقوله سرعت، کارکنان نگرش 

جهت انجام حجم  ها آنییتوانانیهمچنسرعت کار و  زانیا مکمک کرده است ت

  .ابدیشیافزااز کار  يشتریب

بر دقـت کارکنـان در انجـام کـار      ICDLیآموزشيهاهردو ایآ:سوال دوم پژوهش

  دارد؟ تأثیر

  

از  کهر ی کیتفکبه  3ی معادل فرضنیانگیمبا » دقت در کار«مقوله  نیانگیمسهیمقا) 7(جدول 

ها پرسش

شماره 

سوال
Nاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمtdf  Sig  

61053.621.0950.1075.792104000./  

71063.611.0920.1065.783105000./  

81053.780.9900.0978.082104000./  

91053.531.0480.1025.217104000./  

101063.681.0290.1006.799105000./  
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15ی معادل فرضنیانگیمبا » دقت در کار«مقوله  نیانگیمسهیامق) 8(جدول 

  tdf  Sigاستاندارد يخطا  انحراف استانداردنیانگیمNمقوله

  /.10418.294.9120.4826.827103000  دقت

 5از  آمده به دستنیانگیم،دهدیمنشان  )8(و  )7(ول اجدي هایافتهکههمان طور 

و بـا   اسـت شـتر یب15یفرضنیانگیمکه از  است29/18)10تا  6(ش ال دوم پژوهؤس

ـ  ؛تدار اس یمعنp>. /001دو در سطح  نیامشاهده شده تفاوت  tبه توجه  ه عبـارت  ب

فیوظـا دقت آنـان در انجـام    شیافزاموجب  ها دورهنیاافراد معتقدند گذراندن  ،گرید

  .شده است یشغل

ـ  ICDLیآموزشيهاهردوایآ: ال سوم پژوهشؤس  يمنـد و عالقـه  یشـغل  ۀبر جاذب

  دارد؟ تأثیریشغلفیوظاکارکنان به کار در انجام 

هرکیتفکبه  3ی معادل فرضنیانگیمبا » یشغلعالقه و جاذبه «ه مقول نیانگیمۀسیمقا) 9(جدول 

ها پرسشاز  کی

  tdf  Sigاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمNشماره سوال

111013.611.0290.1025.994100000./  

121043.661.0010.0986.759103000./  

131053.441.1600.1133.871104000./  

141063.401.1010.1073.704105000./  

151063.401.1180.1093.647105000./  

161063.621.0460.1026.128105000./  

  

15ی معادل فرضنیانگیمبا » یشغلۀالقه و جاذبع«ۀمقول نیانگیمۀسیمقا) 10(جدول 

  tdf  Sigاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمNهمقول

  /.6.0680.5899.942105000  10620.86یشغلجاذبه 
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 6از  آمـده  بـه دسـت  نیانگیم،دهدیمنشان  10و  9ول اجدي هایافتهکههمان طور 

نیانگیـ مکـه از   باشـد یمـ 86/20آمده  به دستنیانگیم)11تا  6(ش سوال سوم پژوه

>. /001دو در سطح  نیامشاهده شده تفاوت  tو با توجه به  باشدیمشتریب15یفرض

pشیافـزا موجـب   هـا  دورهنیاافراد معتقدند گذراندن  گریده عبارت ب. تدار اس یمعن 

  .شده است یشغلفیوظاو جاذبه در انجام  يمندعالقه 

و احاطه  یشغليازهاینبر رفع  ICDLیآموزشيهاهردوایآ: سوال چهارم پژوهش

  ؟کار دارد طیمحکارکنان بر کار و  شتریب

به  3ی معادل فرضنیانگیمی و احاطه بر کار با شغلازینمقوله رفع  نیانگیمسهیمقا) 11(جدول 

ها پرسشاز  کیهرکیتفک

شماره 

سوال
Nاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمtdf  Sig  

171063.641.0530.1026.274105000./  

181053.541.0560.1035.266104000./  

191063.541.1140.1084.969105000./  

201053.521.1100.1084.835104000./  

211053.601.0710.1045.743104000./  

  

15ی معادل فرضنیانگیمی و احاطه بر کار با شغلازینمقوله رفع  نیانگیمسهیمقا)12(جدول 

  tdf  Sigاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمNمقوله

ازینرفع 

  یشغل
10617.754.9110.4775.756105000./  

 5از  آمـده  به دستنیانگیم،دهدیمنشان  12و  11ول اجدي هایافتهکههمان طور 

نینگایـ مکه از  باشدیم75/17آمده  به دستنیانگیم)21تا  17(ش سوال چهارم پژوه

>. /001دو در سطح  نیامشاهده شده تفاوت  tبه و با توجه  باشدیمشتریب15یفرض
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pیآموزشيهاکارکنان معتقدند گذراندن دوره ،گریده عبارت ب ؛تدار اس یمعنICDL

  .کار شده است طیمحآنان بر کار و  شتریبو احاطه  یشغليازهاینرفع  شیافزاموجب 

بر سهولت کار کارکنان در انجام  ICDLیآموزشيهاهردوایآ: سؤال پنجم پژوهش

دارد؟ تأثیریشغلفیوظا

 کیهرکیتفکبه  3ی معادل فرضنیانگیمبا » سهولت در کار«ۀمقول نیانگیمۀسیمقا) 13(جدول 

ها پرسشاز 

شماره 

سوال
Nاستاندارد يخطاانحراف استانداردنیانگیمtdf  Sig  

22  1063.581.1460.1115.170105000./  

231043.361.0700.1053.392103001./  

241053.611.1480.1125.442104000./  

251053.591.0530.1035.744104000./  

261043.621.0350.1026.157103000./  

  

15ی معادل فرضنیانگیمبا » سهولت در کار«ۀمقول نیانگیمۀسیمقا) 14(جدول 

  tdf  Sigاستاندارد يخطاانحراف استاندارد  نیانگیمNولهمق

  /.10517.564.9150.4805.520104000  سهولت

 5از  آمـده  به دستنیانگیم،دهدیمنشان  12و  11ول اجدي هایافتهکههمان طور 

نیانگیـ مکـه از   اسـت 65/17آمـده   به دسـت نیانگیم) 26تا  21(ش سوال پنجم پژوه

p>. /001دو در سـطح   نیامشاهده شده تفاوت  tو با توجه به  استشتریب15یفرض

موجب سهولت کار  ها دورهنیاافراد معتقدند گذراندن  ،گریده عبارت ب ؛تدار اس یمعن

  .شده است یشغلفیوظاکارکنان در انجام 
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  گیرينتیجه

 يهـا هردوکـه بـین گذرانـدن     دهـد یمـ ي پژوهش نشان هاالآمده از سؤ به دستنتایج 

 ،دقـت کارکنـان در انجـام کـار     حجم کـار کارکنـان؛   زانیسرعت و م وICDLیآموزش

و  یشـغل  يازهـا یرفـع ن ی،شـغل فیوظـا ي کارکنان در انجـام  مندی و عالقهشغلۀجاذب

  .وسهولت کار کارکنان رابطه وجود دارد ،کار طیکارکنان بر کار و مح شتریب ۀاحاط

 8/52حجم کار کارکنان زانیبر سرعت و م ICDLیآموزش يهاهردو تأثیرۀدر زمین

زیادي در افزایش سرعت در پاسـخگویی بـه    تأثیرها دورهدرصد از کارکنان معتقدند که 

زیادي در توانایی  تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  56ارباب رجوع و مدیر مافوق داشته، 

 تـأثیر هـا  دورهکـه  درصـد معتقدنـد    53شـده،  کـار از  يشتریبانجام حجم  يبراکارکنان 

هـا  دورهدرصد معتقدند کـه   4/58شده،  ونیاتوماسبا  کاریادگرفتن  تر عیسرمتوسطی در 

.اند داشتهزیادي در کمتر شدن تعداد مراجعات ارباب رجوع  تأثیر

وظـایف شـغلی،   بر دقت کارکنان در انجام  ICDLیآموزش يهاهردو تأثیرۀدر زمین

فیوظادر انجام  تمرکززیادي بر افزایش  تأثیرها دورهدرصد از کارکنان معتقدند که 56

فیوظامتوسطی بر انسجام در انجام  تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  4/60ي داشته، کار

ـ فیکزیادي در افـزایش   تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  1/66. ی داردشغل ـ کـار تی  ناآن

نکـات وسطی در افزایش توجه بـه  مت تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  1/65. داشته است

زیـادي در   تـأثیر ها دورهدرصد معتقدند که  3/60. ی شدهشغلفیوظادر انجام  تریجزئ

  .داشته است شانیکاري خطابیضرکاهش 

 فیبر سهولت کار کارکنان در انجـام وظـا   ICDLیآموزش يهاهردو تأثیردر زمینه 

زیـادي در افـزایش رضـایت     تـأثیر هـا  دورهکه  درصد از کارکنان معتقدند 7/55ی،شغل

زیـادي در افـزایش    تـأثیر هـا  دورهدرصد معتقدند کـه   4/60. داشته است ناآنمافوق از 

 تـأثیر هـا  دورهدرصـد معتقدنـد کـه     7/54، شده ناآنکاررضایت ارباب رجوع از انجام 

هـا  دورهدرصد معتقدند کـه   3/61. نسبت به کارشان داشته است ناآنمتوسطی در عالقه 

درصد معتقدنـد   4/59. شده است کارشانطیمحمندي نسبت به عالقه متوسطی در تأثیر

درصـد   6/66. شده اسـت  کارنسبت به  ناآنمتوسطی در افزایش انگیزه  تأثیرها دورهکه 

  .شده است شانيکارفیوظازیادي در انجام رضایت بخش  تأثیرها دورهمعتقدند که 
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کارکنـان در انجـام    يمنـد عالقه و ۀبر جاذب ICDLیآموزش يهاهردو تأثیرۀدر زمین

در افـزایش  زیـادي  تـأثیر هـا  دورهاز کارکنان درصد معتقدند کـه   4/59،یشغل فیوظا

 تـأثیر هـا  دورهدرصد معتقدند که  3/62. شده است یشغلفیوظادر انجام  شانییتوانا

 7/53داشـته،   ینسـازما يهایدگرگونو  راتییتغبا  نانآمتوسطی در افزایش سازگاري 

مربـوط بـه    یتخصصـ يهـا مهـارت زیادي در افـزایش   تأثیرها دورهدرصد معتقدند که 

متوسطی در افـزایش دانـش    تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  4/60.شان شده استشغل

 تـأثیر هـا  دورهدرصـد معتقدنـد کـه     7/54. شان داشته اسـت و اطالعات مربوط به شغل

  .داشته است ونیاتوماستر از نهیبهيربرکازیادي در استفاده و 

 شـتر یب ۀو احاطـ  یشـغل  يازهـا یبـر رفـع ن   ICDLیآموزش يهاهردو تأثیردر زمینه 

زیـادي در   تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  56از کارکنان / 6،کار طیکارکنان بر کار و مح

هـا  دورهمعتقدنـد کـه    درصـد  4/59. داشته است مکاتباتت نقل و انتقال لوافزایش سه

و مـافوق در رابطـه بـا     همکـاران بـه   انمتوسطی در کمتر شدن تعداد مراجعات آن تأثیر

شـدن   تر آسانزیادي در  تأثیرها دورهدرصد معتقدند که  5/58شده،  يکارفیوظاانجام 

زیـادي در   تـأثیر هـا  دورهدرصد معتقدند که  2/64. شده است ونیاتوماسبا  کاریادگیري 

هـا  دورهدرصد معتقدند کـه   2/57. اسخ به ارباب رجوع شده استافزایش سهولت در پ

. گزارش به مافوق شده است ۀت در ارائلوزیادي در افزایش سه تأثیر

بـر   ICDLخـدمت  ي ضـمن  هـا کـالس گذرانـدن   دیـ آیمبر  جینتاطور که از همان

ـ اداشته است که  تأثیري معاونت وزارت بهداشت ستادةعملکرد کارکنان حوز  جینتـا نی

ـ )1991(ي سالونیها پژوهشي حاصل از هاافتهبا ی ، )1996(س ، مـوری )1995(گ ، یون

ــوگ ــاران  )1998(ر یلم ــارت وهمک ــلطانی)2006(، ب ــت)1381(، س ، )1384(ه ، خجس

، )1384(یــیهنزای نیحســ، )1384(، محمــدي)1385(ن ، پورحســ)1384(مزیــدآبادي

ـ . همخـوانی دارد ) 1390(، جهانیان و نـوروزي )1387(، ایزدي )1385(ي قائد  نیهمچن

ی همخـوان ) 1385(ي فـرد  ، جـواهر )1385(ي گـودرز ي هاافتهبا ی قیتحقنیاهاي یافته

  .ندارد
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  منابع

آوري فنآموزشیيهادورهتأثیرپیرامونپیمایشی.)1387. (سلیمان کریمیو ایزدي، صمد 

ومـوزش آعـالی مؤسسـه :موردييمطالعه(ن کارکناعملکردبهبودبراطالعات

، سـال  مدیریتاجتماعیوانسانیعلومژوهشنامه، پ)ریزيبرنامهومدیریتپژوهش

  .13، ص4، شماره 8

ي در وري اطالعات و بر بهره فناوري ریبکارگتأثیری بررس، )1385. (ري، اکبزرندپورحسن 

تیریمدی ارشد رشته کارشناسنامه  انیپا،وبلوچستان ستانیساي شرکت برق منطقه

وبلوچستان، دانشکده اقتصاد و  ستانیسی، دانشگاه انسانمنابع  تیریمدشیگرایدولت

.يادارعلوم 

 ریتدب، مجله يدیتولویصنعت يها سازماندریآموزشیاثربخش، )1381. (جریای، سلطان

.119شماره 

و بهبود عملکرد کارکنان  ICDLیآموزش يهادوره تأثیریبررس، )1386. (ترایمی، عیصم

  . قاتیتحق، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و رانیا یاسناد و کتابخانه مل سازمان

بـر  ICDLي آموزشـی  هادوره تأثیربررسی .)1390. (وجهانیان، رمضان و زاهد نوروزي نا

ال ، سي تازه در علوم تربیتیها، فصلنامه اندیشهبهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران

  .30-36، ص2شماره ، 6

 یبا اثربخش ICTاز  رانیاستفاده مد زانیرابطه می بررس، )1385. (مفرد، اکر يجواهر

، شهر تهران 16، 15، 9، 1دخترانه مناطق  ییآنان در مدارس راهنما فیوظا

یی، دانشکده طباطبای، دانشگاه عالمه درسي زیری ارشد رشته برنامه کارشناسنامه انیپا

.یتیتربی و علوم روانشناس

شهر کرمان در مورد  يرستانهایدب رانینگرش مد یبررس.)1384. (هدیسعي،چترودخجسته 

تیریمدی ارشد رشته کارشناسنامه انیپا.در مدارس) IT(اطالعات  يکاربرد فناور

  ..ای، دانشگاه الزهرآموزش

بر بهبود عملکرد  ICDLی آموزشي هادوره تأثیری بررس، )1384. (میی، اعظهنزای نیحس

ی ارشد رشته کارشناسنامه  انیپا، زدي استان یزیروبرنامه  تیریدمکارکنان سازمان 
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.یتیتربی و علوم روانشناسی، دانشکده دبهشتیشهآموزش بزرگساالن، دانشگاه 

استان فارس در مورد اي ی نگرش کارکنان سازمان آب منطقهبررس، )1385. (ري، صفدقائد

ی کارشناسنامه  انیپا، ی آنانلشغي اطالعات بر بهبود فناوري هفتگانه مهارتهاتأثیر

ی و علوم روانشناسی، دانشکده دبهشتیشهارشد رشته آموزش بزرگساالن، دانشگاه 

  .یتیترب

 رانیدب دگاهیاز د ICDLیآموزش يهادوره یاثربخش یبررس، )1386. (میمری ملکشاه، کرم

د رشته ی ارشکارشناسنامه  انیپا،84-81ي سالهای دخترانه شهر آمل ط يرستانهایدب

  .یبهشتدیشهآموزش بزرگساالن، دانشگاه 

اطالعات و  يدوره آموزش ضمن خدمت فناور تأثیریبررس، )1385. (هدیفري، گودرز

معلمان مقطع متوسطه استان  دگاهیاز د یشغل يدر مهارتها) ICT(ارتباطات 

ی، بائطباطدانشگاه عالمه  ؛یآموزشي تکنولوژی ارشد رشته کارشناسنامه  انیپا، لرستان

.یتیتربی و علوم روانشناسدانشکده 

ي اطالعات و فناوردوره آموزش ضمن خدمت  تأثیری بررس، )1384. (وي، خسرمحمد

 انیپا، شهر تهران 10ي منطقه نظرمرد دوره متوسطه  رانیدبارتباطات بر عملکرد 

ی، دانشکده طباطبائی، دانشگاه عالمه درسي زیری ارشد رشته برنامه کارشناسنامه 

.یتیتربی و علوم روانشناس

ي اطالعات بر فناورکاربرد  تأثیریبررس، )1384. (نیرحسیامی، فراهاني دآبادیمز

نامه  انیپا، )ی قماجتماعنیتاممطالعه در سازمان (ی کارکنان شغلي توانمندساز

.قم سیپردی، دانشگاه تهران، دولتتیریمدی ارشد رشته کارشناس
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