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 چکیده

 5079در سال  ملی بانک کارکنان آموزشی نظام ارتقای منظوربه الگویی هدف ارائه حاضر باپژوهش 
 ،برحسب هدف، اکتشافی() آمیختهداده نوع  حاضر برحسبپژوهش ، این اساس بر انجام پذیرفت.

 بود. پیمایشی-روش اجرای پژوهش توصیفی و ازنظرزمان گرداوری داده مقطعی  ازنظر، بنیادی-کاربردی
با  هبودند کشعب بانک ملی ایران  یرانو مدآماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی  جامعه
بخش کیفی انتخاب شدند. در  ینفر برا 53 تعداد هدفمند گیرینمونه و روشاشباع  از اصل استفاده

ا ب بودند کهشعب تهران ، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، بخش کمی پژوهش نیز
نفر از کارکنان بانک ملی  099تعداد ، ایمرحله ایخوشه گیرینمونهاستفاده از فرمول کوکران و روش 

 و میدانی انجام پذیرفت. ایکتابخانهبه دو روش  هایدادهگردآوری  عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.به
استفاده  هساختمحققعمیق و در بخش کمی از پرسشنامه  یافتهساختارنیمه  از مصاحبه، بخش کیفی در

 اخکرونبآلفای  یببا ضرپایایی آن  و سازه بود ییو روا محتوا، صوری شد. روایی پرسشنامه شامل روایی
پایایی ترکیبی )ابعاد  یبو ضر (3.921: ایزمینهعوامل ، 3.909 عوامل محتوایی:، 3.979اری: عوامل ساخت)

 گرفتند. قرار تایید مورد گیری واندازه، (3.997: یابعاد سازمان، 3.909: یابعاد آموزش، 3.909فردی: 
دو قسمت بخش کیفی تحلیل محتوای متن )کدگذاری( و در بخش کمی در  در هاداده وتحلیلیهتجز

ای و آزمون تی تک نمونه از تحلیل عاملی اکتشافی، توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی
بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی 

پژوهش نشان داد که در حاصل از  هاییافتهآموزشی و سازمانی است. همچنین ، شامل عوامل فردی
 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. یآموزشعوامل فردی ارتقای نظام ، وضعیت موجود

 آموزشی بانک ملی نظام، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، : عوامل فردیکلیدی هایواژه
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 مقدمه
ت حوالتغییر و ت مسئلهای حضور دارند که در دنیای پیچیده هاسازمان، در دنیای امروز

در دنیای معاصر برای بقای خویش  هاسازمانهست.  هاآنبخشی از مسائل روز ، محیطی
پذیری در برابر محیط پیرامون و انطباق با تحوالت هستند. یکی از ناچار به انعطاف

تواند عامل کلیدی و است که می 5سرمایه انسانی، سازمانیهای درونبخش ترینمهم
تقای سطح دانش تئوری و عملی و به عبارت بهتر آموزش منابع موفقیت سازمان باشد. ار

است. مدیریت در  سازمانیحلی برای همگام شدن با تغییرات درون و برونراه، انسانی
، قهرمانی، ، کند )عموزادتر و جدیدتری را تجربه میهای کلیامروزه رویکرد هاسازمان

 (.5079، خراسانی و فراستخواه

 هایعنوان یکی از زیرمجموعهآموزش به، نابع انسانی در یک سازماندر مدل توسعه م
منظور (. بر این اساس و به5099، توسعه و ارتقای کارکنان لحاظ شده است )رستمی

 نجنیازس، ارتقای سطح آموزش در سازمان چندین گام باید موردتوجه قرار گیرد. گام اول

 متمرکز مدیریت به فقط نباید زسنجینیا، روملر الگوی نیازسنجی طبق است. آموزشی

 و کاری هایگروه، فرایندها، آن محیط و سازمان شامل بایدی نیازسنج بلکه قلمرو شود
 مستلزم نیازسنجی الگو این طبق (. بنابراین5799، 2شود )روملر مدیریت و کارمندان نیاز

این گام از ارتقای شخص است. پیترز در مورد  و شغل، سازمان گانهسه ابعاد وتحلیلتجزیه
انتظار تدوین گردد  مورد نتایج مبنای بر باید آموزشی هایدارد که برنامهبیان می، آموزش

 (.5779، 0)پیترز
، (5779) 9فالن، این اساس بر های ارتقای آموزشی است.اجرای برنامه، گام بعدی

 هبرنام یااست که اجرای یک برنامه آموزشی به بوته عمل گذاشتن یک طرح  معتقد
تر است چراکه بهترین برنامه آن مهم یزیراز برنامهآن  یو اجراآموزشی معین است 

ی و عباس) باشدتواند با اجرای نادرست نتایج نامطلوبی را به همراه داشته آموزشی می
صورت  1شناسییبآستشخیص اثربخشی اقدامات آموزشی از طریق  .(5075، رشیدی

 سیستمی معین بر واردشده هایآسیب علل تشخیص، قعدروا، شناسییبآسپذیرد. می

 (.2359، 9گازدار) است
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 هایو روش اصول به توجه با ها بایدبانک یژهوبه، های آموزشی در هر سازمانسیستم

 برطرف را موجود نیازهای مطلوب بود و، آمدهدستبه نتیجه تا شوند گذاشته بنا علمی

و شناسایی  آموزشی یستموارد س هایآسیب هاضعف باید، تحقق این مهم برای .کند
چندین عامل ، طرف دیگر از نشوند. سازمان هایسرمایه دادن هدر باعش تا شوند مرتفع

جزء که  وجود دارد 0زمینه ای-ومحیطی 2فرایندی -ساختاری، 5ازجمله محتوایی
 (.5099، پیدایی) گرددمیآموزشی کارکنان تلقی  ریزیبرنامه هاییبآس

، در پژوهش خود، (5079و فراستخواه ) خراسانی، قهرمانی، عموزاد، خصوص نیدر ا
اندازه و نوع مالکیت ، وکارکسبنشان دادند که وضعیت آموزش به تفکیک انواع 

 ،فعال در بخش مالی و بانکی هایسازمان، وکارکسبمتفاوت است. از میان پنج  هاسازمان
مستقیم آموزش برای هر  هایهزینهن در سه شاخص کلیدی عملکرد آموزش؛ میانگی

به کل کارکنان آمار  یدهدآموزشنسبت کارکنان ، سرانه ساعت آموزش هر کارمند، کارمند
 .اندداشتهباالتری 

و  شودمیجامعه  جانبههمهموجب توسعه  در جامعهازآنجاکه آموزش نیروی انسانی 
دغدغه ، دفراین این، روینازا، دکنمی عمل یگردیک مزیت رقابتی نسبت به جوامع  عنوانبه

بدیهی است ، پویا و بالنده امروزی است. در این میان هایسازمانو مدیران  اصلی جامعه
آموزشی در جهت ارتقای سطح مدیران و کارکنان  هایبرنامهلویت دادن به آموزش و وکه ا

دانش و ، رتموجب ارتقای مها هاآنابتکار و نوآوری در ، ضمن بهبود تفکر هاسازمان
نش و بی) بخشداجتماعی و فرهنگی جامعه را بهبودمی ، نگرش شده وضعیت اقتصادی

در حوزه  یدهخدمات سازینهزمو خدمه آن  هابانک کهاینبا توجه به  .(5075، حسینیان
خالقی و معنوی و ا شناختیروانبسیاری از تحوالت  سازینهزماقتصادی هستند و اقتصاد 

و ساختارهای  هاوارهطرحبرخورداری از باورهای  منظوربه هابانک انکارکناست آموزش 
تنها در این صورت  هاپژوهشذهنی درست یک ضرورت است. بر اساس بسیاری از 

با ذا ل خدمات بسیار مناسبی به متقاضیان ارائه دهند. توانندمی هابانکاست که کارکنان 
 ظامن ارتقای منظوربه الگویی ارائهر هدف اصلی پژوهش حاض، گفته شد آنچهبه  توجه

 پژوهش حاضر این است که سؤالاست و در این راستا  ملی بانک کارکنان آموزشی
 باشد؟ تواندمیچه الگوی ، برای کارکنان بانک ملی الگوی مطلوب آموزشی

                                                                                                                                        
1. content 
2. co- structure 

3. context 
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 روش
 بانک انکارکن آموزشی نظام ارتقای منظوربه الگویی ارائه به دنبالازآنجاکه پژوهش حاضر 

، از حیش بعد محیط، آمیخته )اکتشافی( هادادهروش پژوهش بر مبنای ماهیت ، است یمل
روش  ازنظرزمان مقطعی و  ازنظر، هدف کاربردی ازنظرمیدانی و  -ایاز نوع کتابخانه

 شامل پژوهش کیفی بخش آماری پیمایشی است. جامعه-اجرای پژوهش توصیفی
 خبرگان هایویژگی. باشند¬می ایران ملی بانک شعب مدیران و دانشگاهی خبرگان
 و اهیآگ ازنظر که بودند افرادی، بود رسیده مشاور و راهنما اساتید تأیید به که پژوهش

 از نمادی دقیق اطالعات ارائه با بتوانند کهاین و بوده برجسته زمینه این در اطالعات
استفاده  5گیری هدفمندنهاز روش نمو هادر این پژوهش برای تعیین نمونه .باشند جامعه

 ةامعاز جشد. گروه دوم  نظر گرفتهدر ، شوندهمصاحبهحجم نمونه  عنوانبهنفر  53شد که 
 تهران شعب تهران بودند.، شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، آماری این پژوهش

از تعیین حجم نمونه  برای کارمند است. 0133و  شعبه 529 اداره کل و 0971، دارای
عنوان نمونه به نفر از کارکنان بانک ملی تهران 099بنابراین ؛ کوکران استفاده شد رمولف

 از روشهای آماری پژوهش برای انتخاب نمونه یندر ا، همچنین پژوهش انتخاب شدند.
 ای استفاده شده است.ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

کیفی این  در بخش. بود و پرسشنامهمصاحبه ، پژوهش هایداده یابزار گردآور
( بود. 2335) 2ساختار استفاده شد که مبتنی بر نظریه مایرنیمه یهااز مصاحبهپژوهش 

سه مرحله پیش از  شاملمبنای تئوریک اصلی نظریه الگوی عمومی آموزش است که 
با های انفرادی آموزش و پس از آموزش است. در مصاحبه یندر ح، آموزش
کمی  در بخشو  ی مقدماتی پنج سؤال مصاحبه استفاده شدبرای بررس، شوندگانمصاحبه
 د کهشاستفاده  ساختهمحقق از پرسشنامه، مربوط به ارتقای آموزشی یاتمرور ادبضمن 

عمومی هدف کسب اطالعات  یهادر سؤالهای عمومی: الف( گویهدارای دو بخش بود. 
 یردو موااست  شناختی پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤالجمعیت کلی و

رح سابقه کار و شعبه اشتغال به کار مط، رشته تحصیلی، تحصیالت، سن، مانند جنسیت
سؤال باز  5گویه بسته و  90شامل  ساختهمحقق های تخصصی پرسشنامهگویه اند.شده

ای ها برهای پرسشنامهگویه، بود. در طراحی این بخش سعی شده است که تا حد ممکن
. استای لیکرت گزینه 1ها از نوع بسته و از طیف باشد. این گویه رکدقابلپاسخگویان 

                                                                                                                                        
1. judgemental sampling 2. Mayer. 
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ورت صگر در محل حضور داشته و بهدر زمان توزیع پرسشنامه پژوهش، الزم به ذکر است
 نندگانکشرکتهای پرسشنامه به رفع ابهام برای شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویه

 مبادرت ورزیده است.
 رفت.قرار گ تأییدخبرگان روایی مصاحبه مورد  ازنظرده در بخش کیفی با استفا 
محتوایی و سازه استفاده ، از روایی صوری، برای تعیین روایی، در بخش کمی نیز 

به  رهغیامالیی و ، شکلی، ایرادات ویرایشی دورازبهشد. روایی ظاهری پرسشنامه نهایی 
 5ای بررسی روایی محتواییچند نفر از اعضای نمونه تدوین گردید. بر، گرکمک پژوهش

استفاده شد. باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل  CVIو  CVRهای از فرم
 ،اساتید راهنما و مشاور، شوندهمصاحبهاز توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان )اعضای 

( صورت غیره ها وچند نفر از آزمودنی، دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه
نیاز به حذف شدن نداشت و برخی  یسؤالبر اساس این نوع از روایی هیچ  گیرد.می

 وشر و بازآزمون پایایی از، اصالح شد. برای سنجش پایایی در بخش کیفی سؤاالت
در این . دش استفاده گرفته انجام هایمصاحبه پایایی محاسبه برای موضوعی درون توافق

 رونباخ و پایایی ترکیبی بنا به ماهیتضریب آلفای ک ازپژوهش برای محاسبه پایایی 
است میزان ضریب آلفای  مشاهدهقابل 5که در جدول  طورهمانپژوهش بهره گرفته شد. 

 است. 3.9پژوهش باالتر از  سؤاالتکرونباخ و ترکیبی برای همه 
 99و  درصد زن 02 جمعیت شناختی در بخش کیفی نشان داد که هاییافتهنتایج 

درصد  50 یالتتحصسال و در حوزه  90 کنندگانشرکتدرصد مرد بودند میانگین سن 
درصد دکتری  53و  یسانسلفوقدرصد  21، درصد لیسانس 91، یپلمدفوقدرصد  9، دیپلم

، ملی هایبانکسال بود و شعبه اشتغال  50 کنندگانشرکتداشتند و میانگین سابقه کار 
 ن و آینده بودند.پارسیا، تجارت، ملت، سپه

  

                                                                                                                                        
1. content validity 
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 . مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی1جدول 

 مؤلفه
شماره 
 سؤاالت

تعداد 
 سؤاالت

آلفای کرونباخ نهایی 
 (001)حجم نمونه=

آلفای کرونباخ پیش 
 (01تست )حجم نمونه=

ضریب پایایی 
 ترکیبی

فردی ارتقای 
 نظام آموزش

5-22 22 909./3 951./3 935./3 

آموزشی ارتقای 
 نظام آموزش

20-01 50 909./3 959./3 997./3 

سازمانی ارتقای 
 نظام آموزش

09-90 9 997./3 999./3 959./3 

است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی  مشاهدهقابل 5که در جدول  طورهمان 
 وتحلیلتجزیه جهت کیفی بخش در است. 3.9باالتر از  هایبآسهای برای همه مؤلفه

کیفی  هایداده تحلیل مراحل طرح این تحلیل محتوا استفاده شد. در از هاداده
 .است شده انجام محوری کدگذاری و باز کدگذاری طریق از، شدهیگردآور

آمار توصیفی و  هایروشهای پژوهش از کمی: در بخش کمّی با توجه به سؤال
های آن ه دادهکاستنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی برای متغیرهای جمعیت شناختی 

جداول توزیع فراوانی و نمودار برای ، انحراف معیار، از پرسشنامه به دست آمد میانگین
 انجام شده است. SPSSافزار هریک از متغیرها ارائه شد که این فرآیند توسط نرم

در قالب  Lisrelافزار نرمپژوهش با استفاده از  سؤاالتدر بخش استنباطی آزمون 
آمار  یهاآزمونچنین قرار گرفت؛ هم موردسنجش 5معادالت ساختاریسازی روش مدل

 ه گرفته شدای نیز بهراستنباطی دیگر نظیر تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه

 هایافته
 اند؟ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی کدام هایشاخصو  هامؤلفه

 سئلهمابتدا باید از این ، ارکنان بانک ملیی ارتقای نظام آموزشی کهامؤلفهدر شناسایی 
آیا  ،های موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتیتوان دادهاطمینان یافت که می

)اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب  موردنظرهای تعداد داده
 استفاده شد.و آزمون بارتلت  KMOهستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

                                                                                                                                        
1. structural equation modelling 
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 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 2جدول 

 نتایج آزمون عوامل

ی ارتقای کیفیت هامؤلفهشناسایی 
 آموزش

 KMO 79/3گیری ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

50152/759 کای اسکوئر  

 730 درجه آزادی

 335/3 سطح معناداری

بوده و مقادیر تقریباً  3.9از  تربزرگ KMOشاخص ، آمدهدستبهنتایج  بر اساس 
 هایشاخصدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس نزدیک به یک را نشان می

ی ارتقای نظام آموزشی هامؤلفهشناسایی  در .استبرای تحلیل عاملی  شدهییشناسا
شاخص  90روی ، نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا بر اساسکارکنان بانک ملی 

را  هاشاخصاشتراکات این ، 0تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. جدول  شدهییساشنا
تواند میزان واریانسی را که می سؤالدر جدول اشتراکات هر ، دهد. در حقیقتنشان می

ی را واریانس بیشتر سؤاالتدارد که کدام دهد و بیان مینشان می، را تبیین کند هامؤلفه
واریانس کمتری را تبیین کرده است. روش استخراج  السؤتبیین کرده است و کدام 

، باشد تربزرگاست. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی  5تحلیل مؤلفه اصلی، هاعامل
دهند. متغیرهایی که مقادیر اشتراک متغیرها را بهتر نمایش می، شدهاستخراجهای عامل

 صورتبهه این کار شوند. البتحذف می، هستند 3.1از  ترکوچک هاآناستخراجی 
 .شودیتر آغاز مشود و از متغیرهایی با مقادیر اشتراک استخراجی پایینای انجام میمرحله

 هاشاخص. اشتراکات 3جدول 

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 93/3 5سؤال 
سؤال 

52 
91/3 

سؤال 
20 

99/3 
سؤال 

09 
19/3 

 90/3 2سؤال 
سؤال 

50 
93/3 

سؤال 
29 

95/3 
سؤال 

01 
91/3 

 15/3 0سؤال 
سؤال 

59 
97/3 

سؤال 
21 

99/3 
سؤال 

09 
99/3 

                                                                                                                                        
1. principal component analysis 
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 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 93/3 9سؤال 
سؤال 

51 
10/3 

سؤال 
29 

91/3 
سؤال 

09 
17/3 

 99/3 1سؤال 
سؤال 

59 
95/3 

سؤال 
29 

90/3 
سؤال 

09 
19/3 

 19/3 9سؤال 
سؤال 

59 
99/3 

سؤال 
29 

99/3 
سؤال 

07 
95/3 

 99/3 9سؤال 
سؤال 

59 
92/3 

سؤال 
27 

90/3 
سؤال 

93 
92/3 

 93/3 9سؤال 
سؤال 

57 
91/3 

سؤال 
03 

99/3 
سؤال 

95 
97/3 

 99/3 7سؤال 
سؤال 

23 
99/3 

سؤال 
05 

99/3 
سؤال 

92 
93/3 

سؤال 
53 

92/3 
سؤال 

25 
95/3 

سؤال 
02 

99/3 
سؤال 

90 
99/3 

سؤال 
55 

95/3 
ؤال س

22 
90/3 

سؤال 
00 

92/3   

باالی  هاشاخصاست اشتراکات برای همه  مشاهدهقابل، 0که در جدول  طورهمان 
توان تبیین واریانس می، نیز، 9. در جدول نیست یسؤالاست و نیاز به حذف هیچ  3.1
را مشاهده کرد. این جدول شامل سه قسمت است. قسمت اول شامل مقادیر ویژه  5کل

هایی است که در تحلیل باقی عامل کنندهیینتعمربوط به مقادیر ویژه است و ، 2اولیه
از تحلیل خارج ، باشندهایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از یک میمانند. در عاملمی
تر باعش تبیین بیش هاآنعواملی هستند که حضور ، از تبیین شدهخارجشوند. عوامل می

مربوط به ، 0شدهاستخراجل مجموع مربع بارهای شود. قسمت دوم شامواریانس نمی
مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش است و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع 

 است. مشاهدهقابلدر جدول زیر  ذکرشدهاست. موارد  9بارهای چرخش یافته
  

                                                                                                                                        
1. total variance explained 
2. initial eigenvaluese 

3. extraction sums of squared loadings 
4. rotated sums of squared loadings 
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 هامؤلفه. تبیین واریانس 4جدول 

 عوامل

 مقادیر ویژه اولیه
مجموع مربع بارهای 

 شدهاستخراج

مجموع مربع بارهای 
 چرخش یافته

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

5 939/20 909./19 909./19 939/20 19.909 19.909 399/7 399/21 399/21 

2 722/5 993/9 739/19 72/5 939/9 739/19 099/9 995/23 533/91 

0 99/5 019/0 299/92 999/5 019/0 999/92 375/9 99/59 999/92 

9 99/5 059/2 192/99       

1 779/3 299/2 995/99       

9 799/3 590/2 300/97       

9 703/3 309/2 397/95       

9 999/3 919/5 721/9       

7 979/3 993/5 999/99       

53 919/3 932/5 299/99       

92 997/3 032/3 932/77       

90 529/3 279/3 533       

از یک هست و در  تربزرگاول دارای مقادیر ویژه  عامل 0، 9با توجه به جدول  
ی هامؤلفه هایشاخصواریانس ، درصد 9923مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

 ماهیت ارهدرب تحقیق منظوربهکند. ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی را تبیین می
 3.9تر از باال ضرایب، هاعامل یگذارنامو  تعاریف به و نیز دستیابیمتغیرها  بین روابط

 ادفیتص عامل عنوانبهحدود  کمتر از این و با معنی بوده و ضرایب ها مهمعامل در تعریف
میان  دهد که ازنتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می، درنهایت شده است. در نظر گرفته

های اکتشاف شده است. مؤلفه شناساییقابلمؤلفه اصلی  0، وجودشاخص )گویه( م 90
 های موجود اینپیشینه و نظریه، توان مشاهده کرد و بر اساس ادبیاتمی، 9را در جدول 

 اند.گذاری شدهنام 1در جدول  هامؤلفه
 ،وضعیت سالمت، انگیزش، تعداد فرزندان، تأهلوضعیت  از اندعبارتعوامل فردی 

 ،وضعیت اقتصادی، بومی بودن، تحصیل فرزندان، سابقه اعتیاد، سابقه بیماری
، ریزیبرنامه، ای وجدان کاریبه اخالق حرفه پایبندی، شناسیوظیفه، پذیریمسئولیت
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و  اشتنپشتکار د، تیزهوشی، دقت، پذیریانعطاف، به کار عالقه، متعهدبودن، صبوربودن
 بودن منظم

طرح درس ، طرح درس روزانه، ترمیدرسدند از طرح عبارت بو عوامل آموزشی
م در نظ، یصورروایی ، روایی آموزشی، مؤثرارتباط ، تدریس روش، ارزشیابی، هفتگی
 پژوهش محور بودن، بودن روزبه، پذیریانعطاف، پاسخگویی، تدریس

، آموزشی ابزارهایتکنولوژی و ، عوامل سازمانی عبارت بودند از امکانات آموزشی
 سازمانی و هایسیاست، آموزشی استقالل، قوانین و مقررات مالی، کراسی اداریبورو

 نظارت سازمانی، حمایت سازمانی

 بعد از استفاده از ادبیات موجود شدهشناساییی هامؤلفه. 5جدول 

 سازه مؤلفهنام  تعداد شاخص

 فردی 22

 آموزشی 13 ارتقای کیفیت آموزش

 سازمانی 8

 فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است: شدهییاساشنبر اساس عوامل 
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 ارتقای کیفیت آموزش شدهشناساییی هامؤلفهمدل نهایی  .1شکل 

 فردی

 آموزشی

 سازمانی

 وجدان تأهل اقتصادی یزیربرنامه اعتیاد

 هطرح روزان

 طرح هفتگی

 طرح ساالنه

 یبوروکراس

 یادار

امکانات 

 یآموزش

 یتکنولوژ

 یآموزش

ارتقای کیفیت 

 آموزش

 هایسیاست

 یسازمان

 تیحما

 یسازمان

استقالل 

 یآموزش

نظارت  یمال نیقوان

 یسازمان

 پذیریانعطاف

 روایی صوری

 روایی آموزشی

 پاسخگویی

 نظم تدریس

 پذیرمسئولیت

 محورپژوش 

 روز بودنبه

 ارتباط مؤثر

 ارزشیابی

 انگیزش کلمات

 ای¬اخالق حرفه

 تحصیالت کلمات

 عالقه کار

 صبوربودن

 تیزهوشی

 دقت

 یزیربرنامه

 تحصیل کلمات

 یپذیرمسئولیت

 بیماری کلمات

 سالمت

 بومی

 بودن منظم

 خودکارامدی
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ی ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی چگونه است؟ هامؤلفهوضعیت موجود 
ی به لی ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک مهامؤلفهبرای اینکه بدانیم وضعیت موجود 

ون متغیرها از آزم ایفاصلهو مقیاس  هادادهبا توجه به نرمال بودن توزیع ، چه میزان است
t  ارزش عددی ، ای استدرجه 1استفاده شد. در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس

نتیجه آزمون تی  در نظر گرفتیم. در ادامه فرض صفر و 0برای مقایسه با آماره تی را عدد 
 آورده شده است. 9ی در جدول اتک نمونه

 بررسی وضعیت منظوربهای نمونهتک-t آزمون .6جدول 

 مؤلفه متغیر

 3ارزش آزمون= 

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 بازه اطمینان

 حد باال حد پایین

ارتقای کیفیت 
 آموزش

 -20/3 -07/3 -05/3 335/3 099 -93/9 فردی

 27/3 59/3 2/3 335/3 099 9/1 آموزشی

 03/3 59/3 2/3 335/3 099 95/1 سازمانی

سطح معناداری در همه متغیرها کمتر از ، شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان 
 و فرضرد  یناندرصد اطم 71و بنابراین فرض صفر برای همه موارد با  است صدمپنج

به منفی بودن اختالف میانگین  وجهبا ت، یگردعبارتبهشود. می پژوهش تأیید
ای محتوایی و عوامل زمینه در عوامل( است 0این است که میانگین کمتر از  یدهندهنشان)

وجه با ت هامؤلفهبرای سایر  ؛ اماهای نظام آموزشی( وضعیت نامطلوبی قرار دارند)آسیب
لوبی قرار ضعیت مطشود که در وبه مثبت بودن مقدار اختالف میانگین چنین استنباط می

 دارند.

 گیریبحث و نتیجه
ان ملی ایر در بانکارتقای نظام آموزش  عوامل، پژوهش یناز احاصل  هاییافته بر اساس

رد ک عنوان یدبااین راستا  در دانست. یو آموزشسازمانی ، فردی عوامل، رامی توان شامل
توجه  کیفیت نظام آموزشیبه  باید، برای توسعه یک نظام آموزشی برای منابع انسانی که

حوله وظایف م در انجامبه اهداف بانک بستگی به توانایی کارکنان  رسیدن ویژه داشت.
 ات شودنیروی انسانی سبب می یو بهسازآموزش  اجرای متغیر دارد. یطبا مح و انطباق

داده  مهرا اداان هایشفعالیت مؤثر طوربه، یطیو محبانکی  ییراتبا تغ بتوانند متناسبافراد 
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شده یزیرکوشش مداوم و برنامه، آن یو ارتقاآموزش  بنابراین .یفزایندخود ب ییبر کارا و
بینش و ) تاسوسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد بانکی به

رفت که زمان آموختن بازمان کارکردن (. در گذشته چنین گمان می5075، حسینیان
 بود کهتوجه  خور در یها آموزشآنو بنابراین برای  هستند جدا از هموزندگی کردن 

 توانمیبر ارتقای نظام آموزشی  مورد ابعاد موثر در شد.کار به افراد داده می آغاز پیش از
های درون فردی دانست که فردی رامی توان ویژگی از ابعادیکی ، ابعاد فردی را نام برد

عیت وض، انگیزش، تعداد فرزندان، تأهلوضعیت  از دانعبارتشامل توانایی عوامل فردی 
، تصادیوضعیت اق، بومی بودن، تحصیل فرزندان، سابقه اعتیاد، سابقه بیماری، سالمت

، ریزیبرنامه، ای وجدان کاریبه اخالق حرفه پایبندی، شناسیوظیفه، پذیریمسئولیت
و  اشتنپشتکار د، زهوشیتی، دقت، پذیریانعطاف، به کار عالقه، متعهدبودن، صبوربودن

(. 5079، خراسانی و فراستخواه، قهرمانی، م، ؛ عموزاد5099، پیدایی) دانست بودن منظم
که ابعاد فردی در وضع موجود  آیدیبرم گونهاینحاصل از پژوهش حاضر  هاییافتهاز 

چراکه نامطلوب گزارش شده  گیردنمینظام آموزشی بانک ملی چندان مورد اهمیت قرار 
 ت.اس

 ابعاد آموزشی است.، است مؤثراز دیگر ابعادی که در ارتقای نظام آموزشی بانک  
توجه به نیاز شغلی هر یک از واحدهای بانکی در بانک ملی  (.5075، عباسی و رشیدی)

تا نیاز آموزشی آن واحد تشخیص داده شود و متناسب با آن  شودمیایران باعش 
وند. بعد از انجام نیازسنجی یا ارزشیابی ش ریزیبرنامهضمن خدمت  یهاآموزش

باید از محتوای آموزشی در دسترس آگاهی کامل ، تشخیصی برای شناخت نیاز آموزشی
 و پیدا کرد. محتوای آموزشی باید همواره مرتبط با نیاز شناخته شده در واحد کاری باشد

ذشته آموزشی گ یهابرنامه. بازخورد گرفتن از کندبه ارتقای شغلی کارکنان بانک کمک 
تعیین  و نیازسنجیبعد از ، باشد. از طرف دیگر کنندهکمکمسیر بسیار  یندر ا توانمی

باید به طراحی برنامه آموزشی همت گمارد. برنامه ، محتوای مرتبط با شغل کارکنان
ی آموزش هایبرنامهکند. این  تأمینآموزشی باید تمام نیازهای آموزشی یک واحد کاری را 

 هایدورهباشد. ارزیابی واکنش مدیران در  در عملورزی و یادگیری ر اساس مهارتباید ب
از دیگر اقداماتی است که بعد از اجرای یک برنامه آموزشی در بانک باید ، اجرا شده

ر نوین استفاده شده د هایفناوری، هابرنامهقرار بگیرد. همچنین میزان اثربخشی  مدنظر
برنامه ریزان ، مداوم مورد ارزشیابی مدیران طوربهباید  هاآموزشآموزش و کاربرد 
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بر  رمؤثیک برنامه به حداقل برسند. از دیگر ابعاد  یهانقصانآموزشی قرار بگیرد تا 
ه ب توانمی، در این پژوهش بدان پرداخته شد که نابانک ملی ایر آموزشارتقای نظام 

آموزشی و  هایبرنامهرپرستان از ابعاد سازمانی اشاره کرد. حمایت مدیران ارشد و س
، هاآموزشو همچنین حمایت از کارکنان در برخورداری از  هابرنامهنحوه اجرای آن 

تواند اثرات مطلوبی بر ارتقای نظام آموزشی بانک ابعاد سازمانی است که می ازجمله
 (.2359، 5و زو زو، گئو، یو) بگذارد

با یافته حاصل ، دیگر یهاپژوهشز حاصل ا هاییافتهبرخی  سؤالدر خصوص این 
. برای شودمیاشاره  هاآنهمسو است که به ذکر چندی از  پژوهش سؤالاز آزمون این 

هرچقدر از دانش و  کارکنانینشان دادند که ، (5070قلی پور و پورعزت )، بیات، نمونه
بود.  ر خواهدنیز بهت هاآنآموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرایند یادگیری 

( هم در پژوهشی نشان دادند که سیستم 2359) 2اوورت فیبر ساویلسکو و کروکت
مند باشد تا بتواند عنوان یک مشارکت پایدار و نظامآموزش مدیران شهرداری باید به

خدمات آموزشی اثربخشی برای مدیران و کارکنان فراهم کرده و باعش خودارزیابی و 
محدود ، مواجه بود هاییمحدودیتپژوهش حاضر با ردند. دهی مدیران گخودسازمان

امکان دسترسی دشوار به کارکنان به دلیل مشغله ، ملی بانک بودن جامعه آماری به کارکنان
 بانکی آموزشی نظام شناسییبآس به مربوط اطالعات و آمار به نداشتن کاری و دسترسی

 ملی. بانک در
)گینر  هاشپژوهبسیاری از  هایافتهر تبیین این پژوهش و د هاییافتهبر اساس نتایج  

( معتقدند آموزش در بین 2359، 9و کوهن جوونگ، کیم، ؛ هان2359، 0سورال و چپ من
جایگاه  . اینتحول اقتصادی و تربیت بهینه جامعه و مردم استزیربنای  هابانک کارکنان

 دربرگیرنده تواندمی این آموزشاست که  جهتازآن بانک کارکنانآموزش در بین ویژه 
و نیز دربرگیرنده همه مراحل رشد انسان از  شخصیت انسان یهاساحتهمه ابعاد و 

 یعنی؛ شودنمیاز زندگی انسان متوقف  ایدورهکودکی تا سالمندی است و در هیچ 
یاج اخالقی احت آموزش محقق خواهد شد درنتیجهرفتاری و اخالقی فقط بلوغ  به یدنرس

کارکنان بانک به  نگرش، مهم پژوهش حاضر هایمحدودیتراستا یکی از  در این ندارد.
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 هایآموزشو بیشتر به  دانندمی یرمفیدغرفتاری را  هایآموزشمسئله آموزش است که 
اطالعات  کنندمیتصور  هاآنی و اقتصادی و مالی اعتقاد دارند و بسیاری از افزارنرم

 5رهلزر و کریتسچ هاییافتهبر اساس  دیگرعبارتبهرفتاری دارند  هایحوزهکافی را در 
ت حمای شناختیروانرفتاری و  هایآموزشبنابراین از ؛ دچار توهم دانش هستند (2359)

الزم در مورد نگرش به آموزش به  هایآموزش شودمیبنابراین پیشنهاد ؛ کنندنمیزیادی 
رفتاری و  هایآموزشرابر آموزش داده شود تا در ب هاآنو مدیران  هابانککارکنان 

 شناختی مقاومت منفی نکنند.
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