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  هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم ارزیابی آمادگی سازمان

  ]1[براي کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی 

*اللهی ندا فتح  

** زاده حسین مهدي   

*** اسفندیار محمدي   

   چکیده

 آمـوزش  ي عرصـه  در ارتباطـات  و اطالعات هاي  آوري فن نوظهور هاي پیشرفت از الکترونیکی یکی آموزش     
مختلـف بـراي    هـاي  سـازمان به منظور سنجش میزان آمـادگی   سنجی امکان مطالعات انجام دادن و است کارکنان
 هـدف سـنجش میـزان    بـا پژوهش حاضر به روش توصـیفی و  . باشد آموزشی ضروري می نظام نوع این استقرار

و بـر   ایـالم  اسـتان  یآموزشـ  و فرهنگـی  هاي سازمانآمادگی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در 
گیـري   با اسـتفاده از روش نمونـه   ها به منظور گردآوري داده .صورت گرفت) 1389(مبناي مدل قائنی و عبدالحق

اداره کـل فرهنـگ و ارشـاد    : شـامل (اسـتان ایـالم   و آموزشـی  فرهنگیسازمان پنج ابتدا  ،اي مرحله تصادفی چند
کـل   اداره، دانشگاه ایالم، دانشگاه علوم پزشکی ایـالم،  ن ایالماي استا سازمان آموزش فنی و حرفه، اسالمی ایالم

 اي نامـه  پرسـش نفر از کارکنان و مـدیران در قالـب    119نظرات  و شدند انتخاب )آموزش و پرورش استان ایالم
هاي  نتایج ضریب آلفاي کرونباخ نشان داد که مقیاس. اخذ شد) یکرتل یپنج ارزش یفبر ط یمبتن(محقق ساخته

اطالعـات و    آوري فـن ي  حـوزه نظـران   از صاحب نفر و پنج قبول بوده داراي پایایی قابل نامه پرسشدر  رفته رکا هب
هاي مورد  دهد که آمادگی سازمان نتایج این پژوهش نشان می .دندکررا تأیید  نامه پرسش صوريروایی  ،مدیریت

 از 08/2میـانگین  بـا (انسانی ، منابع)5 از 14/2نگینمیا با(، ساختاري)5 از 44/2میانگین با(مطالعه از ابعاد فرهنگی
 متوسـط تـر از   پـایین  )5از  33/2با میانگین(و در مجموع، آمادگی کلی) 5 از 93/1میانگین با(، فنی و تجهیزاتی)5

   .حد مطلوب قرار ندارد بوده و در

فرهنگی  هاي سازمان ،خدمت ضمن الکترونیکی، آموزش ارزیابی آمادگی الکترونیکی، آموزش :کلیدي گان واژه
  و آموزشی استان ایالم

                                                             
  ي مسئول نویسنده.  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی *

  ي مسئول نویسندهو آوري اطالعات دانشگاه ایالم استادیار گروه مهندسی فن **
 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم*** 
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  مقدمه

 انسـانی  منـابع  مدیریت    ي دسازي کارکنان یکی از راهبردهاي حیاتی در حوزهنامروزه آموزش و توانم     
 الکترونیـک  آمـوزش  هـاي  برنامه سازي پیاده و بسترسازي سمت به خصوصی و دولتی هاي بوده و سازمان

 بـه  الزم آمـادگی  به دستیابی راستا، این در. اند کرده پیدا گرایش خود انسانی بعبه منظور توانمندسازي منا
 مهارت و تجربه کارگیري به در سازمان ظرفیت بهبود و الکترونیکی یادگیري نظام سمت به حرکت منظور

 ایـزو  اسـتانداردهاي  مطابق که جاست آن تا امر این اهمیت. دارد ضرورت ضمنی دانش عنوان به کارکنان
 مـدون  و تعیـین  کارکنـان  شایسـتگی  و آمـوزش  تحصـیالت،  مدیریت براي اجرایی هاي روش باید 9001
. شـود  ایجـاد  افـراد  شایسـتگی  در منـدي  نظـام  ي توسـعه  چنین  هم تا شود نگهداري و درآید اجرا به شود،

 را آن شـی اثربخ و آورد فـراهم  را آموزشـی  امکانـات  نمایـد،  شناسـایی  را آموزشـی  نیازهاي باید سازمان
 دانـش  ي توسـعه  و رشـد  ي زمینـه  بایـد  سـازمان  هر به بیانی دیگر، .)154 :1386 لی، قلیچ(نماید ارزیابی
 بـدین  .یادگیرنـده را آغـاز نمایـد    هـاي  سازمانبه نوعی حرکت به سوي  و آورد فراهم را خویش کارکنان

ي  تازان فرهنگـی در زمینـه  فرهنگی و آموزشـی بـه عنـوان پیشـ     هاي سازماننقش مهم  به توجه ترتیب، با
فرهنگـی و   هـاي  سـازمان  پژوهش حاضر ارزیابی آمـادگی  نوین آموزشی در جامعه، هاي  آوري فنپذیرش 

  .الکترونیکی مدنظر قرار داده است آموزش هاي برنامه استقرار در راستايرا  ایالم آموزشی استان
  

  مسأله بیان

هـاي    اسـتراتژي  یکـی از  عنـوان  بـه  انسانی منابع بهسازي و آموزش امروزه تغییرات، عصر به ورود با     
 زیـادي  حـدود  تا ها سازمان حیات شود و می قلمداد تغییر شرایط با مثبت سازگاري براي ها سازمان اصلی

ي   هـا در عرصـه   بنـابراین، هرچـه تـالش سـازمان    . دارد بستگی کــارکنان مختلف هاي مهارت و دانش به
 در .شـود  مـی  بیشـتر  نیـز  متغیر محیط با سازگاري ارکنان بیشتر شود، قابلیتهاي ک نمودن مهارت آمدروز

 نظـام  آنهـا  از یکـی  که دارد وجود آموزشی نظام نوع چندین ها سازمان در انسانی نیروي آموزش ي زمینه
 مـداوم  و دار نظام بهبود معناي به خدمت ضمن آموزش می،. اف جان نظر از. است خدمت ضمن آموزش

 می کمک خدمتشان محل سازمان و آنان رفاه به که است و رفتارهایی ها مهارت دانش، نظر زا مستخدمان
 نیازهـاي  تواند نمی حاضر عصر در سنتی آموزشی نظام که نیست شکی).6: 1386 واجارگاه، فتحی(نماید

 و سـو،  یـک  از کارکنـان  آموزش ي مقوله ضرورت به بیانی دیگر،. گوید پاسخ را امروز اطالعاتی ي جامعه
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 از اسـتفاده  دیگـر،  سـوي  از رجـوع  اربـاب  بـه  گـویی  پاسخ دلیل به کار محل در کارکنان حضور ضرورت
 ایـن  در. اسـت  کـرده  ضروري را )باشند پذیر انعطاف مکانی و زمانی نظر از که( آموزشی نوین هاي روش
 قـرار  مـدیران  اختیـار  رد را امکان این آموزش ي حوزه در ارتباطات و اطالعات نوین هاي  آوري فن راستا،

 آمـوزش  نـوین  هـاي  شـیوه  از اسـتفاده  و با آیند فائق سنتی آموزش نظام معایب و مشکالت بر تا دهد می
 یـک  اقـدامی  هـر  از قبـل  اسـت  شایسـته  اما بردارند؛ گام سازمان اهداف تحقق راستاي در خدمت ضمن
 سـازمان  در الکترونیکـی  آمـوزش  و خـدمت  ضمن هاي  آموزش ي در زمینه منسجم و صحیح ریزي   برنامه

 از اعـم  آن مختلـف  هـاي  بخـش  در اطالعـات   آوري فـن  هـاي  قابلیـت  از گیري بهره براي و گیرد صورت
  .شود اندیشیده تدابیري... و ارزیابی محتوا، ي تهیه اجرا، نیازسنجی،

 چگـونگی  بـر  زتمرک ترین بیش اطالعات  آوري فن بر مبتنی هاي آموزش برگزاري در ،حاضر حال در      
 آموزشـی  هاي دوره برگزاري چگونگی مورد در صحیح سنجی امکان فقدان که درحالی باشد؛ می آن اجراي

 آن بـودن  نـاموفق  یا شکست به منجر تواند می نظام نوع این استقرار براي سازمان آمادگی میزان ارزیابی و
 و کارکنـان  ،هـا  سـازمان  آمـادگی  یـزان م ارزیابی از این رو، .شود نتیجه بدون هنگفت هاي هزینه صرف یا

 از و باشـد  اطالعات  آوري فن بر مبتنی تواند می حد چه تا دوره یک که این و اجرا از قبل ها دوره ساختار
 مـورد  بایـد  کـه  اسـت  مهمـی  و اساسـی  بسیار نکات از ،شود استفاده آن برگزاري براي باید امکاناتی چه

بـه   اخیـر  هـاي  سال در الکترونیکی آمادگی ارزیابی مطالعات فهومم چالش این رفع براي. گیرد قرار توجه
 در سـازمانی  هـاي  قابلیـت  سـنجش  باهـدف  مختلفـی  ابزارهاي و ها مدل و مطرح نظران صاحب ي وسیله

 هـاي   آوري فناز آنجا که تغییرات . است شده پیشنهاد ارتباطات و اطالعات  آوري فن از گیري بهره راستاي
ي آموزش کارکنان را تحت تأثیر قرار داده است و مـدل هـاي بسـیاري بـراي      ت حوزهاطالعات و ارتباطا

 از ي محققان داخلی و خـارجی پیشـنهاد شـده اسـت؛ پـس      ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی به وسیله
 و قـائنی  عمـاد  پیشـنهادي  مـدل  ،"الکترونیکـی ) یادگیري( آموزش ارزیابی هاي مدل" ي مطالعه و بررسی

 نظـام  اسـتقرار  بـراي  اساسـی  هاي مؤلفه و ها شرط پیش ي زمینه در نسبی جامعیت دلیل به( الحقعبد بابک
 انتخـاب  پـژوهش  مرجع مدل عنوان به) ایرانی هاي سازمان در آن کاربرد ،چنین هم و الکترونیکی آموزش
 "ایرانـی  هـاي  سـازمان  در الکترونیکـی  یـادگیري  استقرار آمادگی ارزیابی مدل" عنوان با مدل این. گردید
 پـذیرش  فرهنـگ  یـادگیري،  فرهنـگ  :شـامل ( فرهنگـی  آمـادگی  بعـد،  چهار در را سازمان آمادگی میزان
 بــه دسترســی :شــامل( تجهیزاتــی و فنــی آمــادگی ،)الکترونیکــی آمــوزش بــه نگــرش و نــو هــاي ایــده

 انسـانی  منـابع  آمـادگی  ،)آموزشی و افزاري نرم هاي زیرساخت به دسترسی افزاري، سخت هاي زیرساخت
 مالی، منابع :شامل( ساختاري آمادگی و) کنندگان اداره سازمانی آمادگی و کارکنان شخصی آمادگی :شامل(
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 بـه  پاسـخگویی  درصـدد  حاضـر  پـژوهش  عبارتی، به. سنجد می) ارشد مدیران حمایت و آموزشی فرایند
  :است زیر سؤال

 خدمت ضمن آموزش نظام استقرار براي ایالم استان فرهنگی و آموزشی هاي سازمان آمادگی میزان. 1
  است؟ اندازه چه به کارکنان و مدیران دیدگاه از الکترونیکی

  

  پژوهش ضرورت و اهمیت

 و دانـش  از بخشـی  دادن آمـوزش  و گشـته  تـر  پیچیـده  پـرورش  و آمـوزش  اهـداف  حاضر عصر در     
 و اثـربخش  هـم  درهرقـ  همیشـه،  بـراي  بـار  یـک  آمـوزش . رسـد  نمـی  نظـر  بـه  کافی رویکردي ها مهارت

 آمـوزش  در سنتی رویکرد جاي به جدیدي پارادایم است الزم از این رو، .نیست کافی باشد، آمیز موفقیت
 جهت آموزشی و فرهنگی هاي سازمان مهم نقش به توجه با). 27:1385 مرزوقی، و نژاد اناري(گیرد شکل

 ایـن  در آموزشـی  ریـزان  برنامه و یرانمد است الزم جامعه، در آموزشی نوین هاي شیوه از استفاده پذیرش
 مـورد  در سـنجی  امکـان  مطالعات انجام و نظام این استقرار نیازهاي پیش آوردن فراهم به نسبت ها سازمان
 توجـه  الکترونیکـی  هـاي  آمـوزش  از اسـتفاده  فرهنـگ  پذیرش جهت خود، سازمان آمادگی میزان ارزیابی
 یـادگیري  هـاي  محـیط  هـاي  توانمنـدي  از اسـتفاده  بـه  مایل ها سازمان این چه چنان ،دیگر بیانی به. نمایند

 الکترونیکـی  آمادگی سطح باید ابتدا باشند، خود انسانی منابع ي توسعه هاي برنامه اجراي براي الکترونیکی
 ،راسـتا  ایـن  در. نمایند ارزیابی را ها محیط این کارگیري به سنجی امکان و خود انسانی نیروهاي و سازمان
 هـا  سـازمان  ایـن  در خـدمت  ضـمن  آموزش واحدهاي و آموزشی ریزان برنامه به تواند می رحاض پژوهش

آمـوزش ضـمن خـدمت     ي زمینـه امروزه آموزش الکترونیکی یکی از موضوعات مطـرح در  . نماید کمک
هاي استان ایالم و فاصله استان ایالم از پایتخت کشور، نیاز  دلیل بعد مسافت شهرستان هو ب استکارکنان 

گردد؛  هاي آموزش ضمن خدمت به صورت الکترونیکی به شکلی محسوس احساس می برگزاري دوره به
 بـه  و بـوده  گذشـته  هاي سال به مربوط کشور در مورد این در شده انجام مطالعات ي کلیه ،دیگر سوي از

 خـدمت  ضـمن  آمـوزش  نظـام  اسـتقرار  آمـادگی  ي زمینـه  در  مطالعـه  بـه  پژوهشـگر  دسترسی عدم دلیل
 و فرهنگـی  هـاي  سـازمان  آمـادگی  میـزان  سـنجش  هـدف  بـا  حاضر پژوهش ایالم، استان در ترونیکیالک

 از عبـدالحق  و قائنی مدل مبناي برو  الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار براي استان آموزشی
  .گرفت صورت) ساختاري و انسانی منابع فنی، فرهنگی،(بعد چهار

  مدل مفهومی پژوهش
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  مدل مفهومی ارزیابی آمادگی استقرار نظام آموزش الکترونیکی). 1(شکل 

  )1389(قائنی و عبدالحق : ماخذ

  

  اهداف پژوهش    

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم براي استقرار نظام  ارزیابی آمادگی سازمان :پژوهش هدف اصلی 
  ارکنان؛آموزش ضمن خدمت الکترونیکی از دیدگاه مدیران و ک

  

  

  پژوهش اهداف فرعی   

 آمادگی منابع انسانی

  کارکنان یشخصآمادگی 

  کنندگان ی ادارهسازمانآمادگی 

 آمادگی فرهنگی

  فرهنگ یادگیري

  هاي نو فرهنگ پذیرش ایده

 آمادگی فنی

  افزاري سختهاي   زیرساخت

  افزاري وآموزشی هاي نرم زیرساخت

  آمادگی ساختاري

  منابع مالی

  فرایند آموزشی

  حمایت مدیران ارشد

آمادگی  ارزیابی
 آموزش الکترونیکی
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استان ایالم، براي استقرار نظام آموزش ضمن فرهنگی و آموزشی هاي  تعیین میزان آمادگی سازمان.  1  
  ؛"فرهنگی"بعد  خدمت الکترونیکی کارکنان از

 استان ایالم، براي استقرار نظام آموزش ضمنفرهنگی و آموزشی هاي  تعیین میزان آمادگی سازمان.  2  
  ؛"و تجهیزاتی  فنی" بعد خدمت الکترونیکی کارکنان از

استان ایالم، براي استقرار نظام آموزش ضمن فرهنگی و آموزشی هاي  تعیین میزان آمادگی سازمان.  3  
  ؛"منابع انسانی"خدمت الکترونیکی کارکنان از بعد 

راي استقرار نظام آموزش ضمن استان ایالم، بفرهنگی و آموزشی هاي  تعیین میزان آمادگی سازمان .4  
  ؛"ساختاري"خدمت الکترونیکی کارکنان از بعد 

  

  هاي پژوهش سؤال    
هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام  میزان آمادگی سازمان :اصلی پژوهش سؤال

  آموزش ضمن خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟
  هاي فرعی پژوهش سؤال   
هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش ضمن  سازمان گیفرهنآمادگی . 1

 خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش  سازمان یزاتیو تجه یفنآمادگی . 2
 ضمن خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش ضمن  نسازما یمنابع انسانآمادگی . 3
 خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش ضمن  سازمان ساختاريآمادگی . 4
  خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

  مفاهیم و اصطالحات تعریف

 وسـایل  طریـق  از یافتـه  تسـهیل  اصـل  در و شـده  توزیـع  دانش از استفاده و حصیلت :الکترونیکی آموزش
 و ونتلینـگ ( باشـد  مـی ...  و تلویزیـون  ،دیـداري  -شـنیداري  نوارهاي ماهواره، اینترنت، مانند الکترونیکی

 ي مجموعـه  و اطالعـاتی  نوین هاي  آوري فن از استفاده الکترونیکی آموزش از منظور). 4:2000 ، همکاران
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 وب، بـر  مبتنـی  آمـوزش  رایانـه،  بر مبتنی آموزش( آموزشی هاي روش و کاربردي افزارهاي نرم از وسیعی
  .است بوده...)  و مجازي درس هاي کالس

 میـزان  را الکترونیـک  آمادگی هاروارد دانشگاه در) *سید( المللی بین ي توسعه مرکز: الکترونیکی آمادگی
 نسـبی  پیشـرفت  ي بـه وسـیله   را آن و نمایـد  مـی  تعریف اي کهشب جهان در مشارکت براي جامعه آمادگی
 بسـیار  آن کـاربردي  هـاي  و برنامـه ) فاوا(اطالعات و ارتباطات   آوري فن پذیرش در که هایی حوزه در جامعه

 اختیـار  در میـزان  الکترونیکی آمادگی از منظور). 2002سید، ( کند می گیري  اندازه هستند؛ و کاربردي مهم
 از گیـري  بهـره  بـراي  ایـالم  استان فرهنگی و آموزشی  هاي سازمان فیزیکی غیر و فیزیکی اتامکان داشتن

 ایـن  میـزان  سـنجش  بـراي . باشـد  می  خدمت ضمن آموزش نظام استقرار جهت در الکترونیکی  آوري فن
 آمـادگی  بعـد،  چهـار  در) عبـدالحق  و قـائنی  مـدل ( پـژوهش  پایه مدل ي شده پیشنهاد متغیرهاي آمادگی

 قالب در) الکترونیکی آموزش به نگرش و نو هاي ایده  پذیرش فرهنگ یادگیري، فرهنگ :شامل( نگیفره
 بـه  دسترسـی  افـزاري،  سـخت  هـاي  زیرسـاخت  بـه  دسترسـی  :شـامل (تجهیزاتی و فنی آمادگی گویه، 14

 و نـان کارک آمادگی :شامل( انسانی منابع آمادگی گویه، 13 قالب در) آموزشی و افزاري نرم هاي زیرساخت
 آمـوزش  فراینـد  آمادگی  مالی، منابع :شامل( ساختاري آمادگی و گویه 20 قالب در) کنندگان اداره آمادگی

  .  است قرارگرفته ارزیابی مورد گویه، 17 قالب در) ارشد مدیران حمایت میزان و

 یادگیري از فرهنگ سازمان حد چه تا که است این فرهنگی آمادگی از منظور: فرهنگی آمادگی
 در  فرهنگی آمادگی میزان ،پژوهش این در .)4:1389قائنی و عبدالحق، (کند می پشتیبانی الکترونیکی

 عبدالحق و قائنی مدل در شده مطرح هاي مؤلفه سنجش با ایالم استانفرهنگی و آموزشی  هاي سازمان
 گویه 14 طریق از) الکترونیکی یادگیري به نگرش و یادگیري فرهنگ نو، هاي ایده پذیرش فرهنگ شامل(

  . است شده واقع ارزیابی مورد لیکرت، ارزشی پنج طیف قالب در

ـ ارا فنـی،  پشـتیبانی  تـدارك  را فنـی  آمـادگی ). 2004( عباس و همکـاران : تجهیزاتی و فنی آمادگی  ي   هی
ـ ارا مراکز توسط یادگیري مدیریت سیستم و مناسب باند پهناي الکترونیکی، محتواي  آمـوزش   ي  دهنـده  هی

 هـاي  قابلیـت  :شـامل  اطالعـات  آوري فـن  هـاي  زیرسـاخت  سطح مؤلفه این .اند در نظر گرفته لکترونیکیا
 بـه  دسترسـی  میـزان  مؤلفـه  دو شـامل  و است کرده ارزیابی را مراکز در شبکه و افزاري نرم افزاري، سخت

 یـزان م سـنجش  بـراي . اسـت  بـوده  آموزشی و افزاري نرم هاي زیرساخت و افزاري سخت هاي زیرساخت

                                                             
* . Center for International Development at Harvard  University (CID) 



٨ 
 

 آمـوزش  نظـام  استقرار جهت ،ایالم استانفرهنگی و آموزشی  هاي سازمان در "تجهیزاتی و فنی " آمادگی
  .است شده طرحلیکرت  ارزشی پنج طیف قالب در گویه 13 الکترونیکی، خدمت ضمن

 حمایـت  هـاي  سیستم مجموعهشامل  انسانی منابع )2005(تاسکی و به زعم آیدین: انسانی منابع آمادگی
 دو از انسـانی  منـابع  آمـادگی  پژوهش این در. کند می کمک آموزش عملیات اجراي به که باشد می نسانیا

 انسـانی  منـابع  آمـادگی  میزان و است بوده مدنظر کنندگان اداره سازمانی آمادگی و کارکنان آمادگی ي جنبه
 از ، الکترونیکـی  تخـدم  ضمن آموزش نظام استقرار جهت ایالم استان فرهنگی و آموزشی  هاي سازمان

  .  است شده واقع سنجش مورد لیکرت، ارزشی پنج طیف قالب در گویه 20 طریق

 ارزیـابی  و سـازي  پیـاده  و ریـزي  برنامه با ارتباط در سازمان در موجود تجربه و دانش: ساختاري آمادگی
قـائنی و  (کند می ایفا الکترونیکی یادگیري استقرار براي سازمان آمادگی در مهمی نقش یادگیري هاي برنامه

 پیـدا  ارتبـاط  دهی سازمان و مدیریت با که هستند هایی مؤلفه ساختاري بعد از منظور. ) 5:1389عبدالحق، 
 نظـام  اسـتقرار  جهـت  ایالم استانفرهنگی و آموزشی  هاي سازمان در "ساختاري" آمادگی میزان. کنند می

 ارشـد،  مدیران حمایت میزان و آموزشی ایندفر مالی، آمادگی بررسی با الکترونیکی خدمت ضمن آموزش
  .  است شده واقع سنجش مورد لیکرت، ارزشی پنج طیف قالب در گویه 13 طریق از

 بـا رسـالت   پـنج سـازمان   ،فرهنگـی و آموزشـی   هـاي  سازمان از منظور: فرهنگی و آموزشی هاي سازمان
اي استان  ازمان آموزش فنی و حرفهس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم :آموزشی، شامل و فرهنگی

  .باشد کل آموزش و پرورش استان ایالم می اداره، دانشگاه ایالم، دانشگاه علوم پزشکی ایالم و ایالم
  

  پژوهش ي پیشینه
 در ارتباطات و اطالعات آوري فن قدرت مهار و کنترل حاضر، عصر در مدیران چالش ترین مهم     

 تحلیل و تجزیه بدون ارتباطات و اطالعات آوري فن کارگیري به که چرا ؛است سازمان اهداف چارچوب
 تنها نه داخلی ضعف و قوت نقاط سنجش و آن کارگیري به از ناشی احتمالی تهدیدات و ها  فرصت
 ارزیابی مطالعات مفهوم چالش این رفع براي. نمود خواهد حادتر را آن بلکه کرد، نخواهد حل را مشکل
 کنون تا 1998 سال از مختلفی ابزارهاي و ها مدل و مطرح نظران صاحب ي به وسیله الکترونیکی آمادگی
و  پیشنهاد ارتباطات و اطالعات  آوري فن از گیري بهره راستاي در سازمانی هاي قابلیت سنجش باهدف

اي بر )2005(تاسی و آیدین ي مطالعه .انجام گردیده است مذکورهاي  مطالعات بسیاري با استفاده از مدل
 در ؛ ایشانباشد می الکترونیکی یادگیري نظام سازي پیاده براي اي ترکیه هاي شرکت آمادگی سنجش
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 یادگیري نظام اجراي براي سازمانی آمادگی از ها شرکت این مدیران درك بررسی به خود ي مطالعه
 دو این رسیبر ؛پرداختند "نوآوري و آوري فن شخصی، رشد انسانی، منابع" بعد چهار از الکترونیکی

 را خود انسانی منابع هاي مؤلفه بایست می نسبی دارند آمادگی اگرچه ها شرکت این که داد نشان محقق
  . بخشند ارتقا الکترونیکی یادگیري سازي پیاده براي
 در بوتسوانا متوسط و کوچک هاي شرکت الکترونیکی آمادگی وضعیت) 2006(براکل وان و موچوال* 

 پردازش، گردآوري، شناسایی، در ها آن توانایی گرفتن نظر در با را ارتباطات و اطالعات آوري فن بخش
 بهبود براي ارتباطات و اطالعات هاي آوري فن از استفاده با اطالعات کارگیري به و دهی، اشاعه سازمان
 ها کتشر آن که داد نشانآنان  يها یافته ؛کردند بررسی المللی بین و محلی بازارهاي در رقابتی مزیت
 را یافته توسعه کشورهاي در خود همتاهاي با مقایسه در الکترونیکی آمادگی از قبولی قابل سطح هنوز

  .اند نکرده کسب
 مورد مدارس را الکترونیکی ها، میزان آمادگی شاخص سري یک بر اساس) 1386(نوروزي و فتحیان* 

 ارزیابی یکدیگر به نسبت را ها آن یکیالکترون آمادگی منتخب معیارهاي بررسی با و قراردادند مطالعه
  آوري فن ي توسعه ي زمینه در ها بخش از بسیاري در کشور مدارس که داد نشان پژوهش این. کردند

  .دارند ضعف ارتباطات و اطالعات
 ایران هاي دانشگاه در الکترونیکی یادگیري آمادگی میزان ارزیابی جهت مدلی ارایه به) 1388(داراب* 

 ي آمادگی شبکه از لحاظ مدرس را تربیت دانشگاه الکترونیکی آمادگی مدل این از استفاده با و پرداخته
 و استاندارد مقررات، و قوانین هماهنگی، و نظارت پشتیبانی، انسانی، نیروي مالی، تجهیزات، ارتباطی،

 مورد هاي مینهز بیشتر در دانشگاه جدي ضعف از نشان پژوهش نتایج. دادند قرار ارزیابی مورد محتوا
   .داشت بررسی

 یادگیري استقرار آمادگی ارزیابی جهت مدلی ي ارایه به) 1388(عبدالحق بابک و قائنی عماد* 
 و انسانی منابع فرهنگی، فنی، عامل چهار پایه بر مدل این پرداختند؛ ایرانی هاي سازمان در الکترونیکی

 بهتر را خود ضعف و قوت نقاط ها سازمان تا دکن می کمک مدل قائنی و عبدالحق .دارد قرار ساختاري
 احتمال نهایت در و دهند انجام الکترونیکی یادگیري استقرار براي بهتري هاي ریزي برنامه و یشناسد
  .دهند افزایش را ها پروژه موفقیت

 "خدمت ضمن الکترونیکی آموزش کارگیري به" عنوان تحت پژوهشی در) 1389(شریعتی و علوي* 
 دانشگاه که داد نشان پژوهش نتایج نمودند؛ بررسی را تهران پزشکی علوم دانشگاه کارکنان و نمدیرا نظر

 به دسترسی وضعیت مدیران، حمایت جلب: شامل(بررسی مورد عوامل نظر از تهران پزشکی علوم
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 ضمن آموزش اندازي راه براي )سازمان فرهنگی جو و آن کارگیري به در کارکنان توانمندي ،آوري فن
  .است آماده الکترونیکی خدمت

ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی استان یزد جهت  ي در زمینه) 1388(مصدق و همکاران پژوهش* 
 زیرساختی مالی، اي، آمادگی مطلوب فرهنگی، محیطی، رایانه ورود به عرصه یادگیري الکترونیکی بیانگر

  .صص جهت مدیریت نظام یادگیري بودخو عدم آمادگی از لحاظ کادر مت رایانه متخصصین کادر و
به ارزیابی میزان آمادگی شرکت پتروشیمی اراك ) 1390(مرضیه عبدالوهابی و معصومه عبدالوهابی* 

از نظر سواد  کارکنان پرداختند؛ نتایج این پژوهش نشان داد که آمادگیاستقرار آموزش الکترونیکی براي 
   .یین ارزیابی گردیددر حد پاشرکت  يختارسا یآمادگ یزانم واي در سطح متوسط  رایانه

 جمهوري انتظامی نیروي الکترونیکی آمادگی ارزیابی مورد در) 1390(حضرتی و حسینیپژوهش  * 
  .دارد قرار مطلوب حد در مدیران تعهد و متوسط حد در نهاد این مالی آمادگی که داد نشان ایران اسالمی

  

آموزش ضمن  ي اي در زمینه ان داد که در استان ایالم مطالعههاي قبلی نش مطالعه و بررسی پژوهش     
پژوهش حاضر در راستاي تحقیقات مشابه قبلی در  ،بنابراین .خدمت الکترونیکی صورت نگرفته است

فرهنگی و آموزشی در  هاي سازمانداخل کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی آموزش الکترونیکی در 
  .ستاستان ایالم صورت گرفته ا

  
  شناسی پژوهش روش
توصیفی از آن جهت که درصدد شناخت  .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است      

کمک به استقرار نظام آموزش  به منظورهاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم  وضعیت آمادگی سازمان
رش و دیدگاه کارمندان این بررسی نگ پیو پیمایشی از آن جهت که دراست الکترونیکی براي کارکنان 

ساخته  اي محقق نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات . باشد میآموزش الکترونیکی  ي  ها در زمینه سازمان
نظر در حوزه مدیریت و  به کمک پنج صاحب نامه پرسشاعتبار . بودمبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت 

 جهت نامه پرسش عدد 30ي آزمون  در مرحله. میته راهنماي پژوهش تایید گردیدکاطالعات و  آوري فن
) مخاطبان دیدگاه از تسؤاال بودن بعدي چند یا بودن نامفهوم( احتمالی ایرادات رفع و آزمایشی بررسی

با  نامه پرسشپایایی  گردید و ضریب آلفاي کرونباخ براي سنجش اصلی توزیع ي آماري نمونهمشابه با 
نتایج آلفاي ) 1(جدول شمارهدر . نفر محاسبه گردیده است 30ي این استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها

 آموزش نظام ایالم، جهت استقرار استان فرهنگی و آموزشی هاي سازمان آمادگی هاي کرونباخ مؤلفه
  .ذکر شده است الکترونیکی خدمت ضمن
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  استان ایالم فرهنگی و آموزشیهاي  سازمانهاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی  میزان آلفاي کرونباخ مؤلفه  :)1( جدول شماره
 آلفاي کرونباخ تعداد گویه عنوان مؤلفه ردیف

 71/0 6 فرهنگ یادگیري 1

 71/0 3 هاي نوفرهنگ پذیرش ایده 2

 74/0 5 نگرش به یادگیري الکترونیکی 3

 81/0 8 افزار دسترسی به سخت 4

 82/0 5 افزار دسترسی به نرم 5

 88/0 14 انآمادگی شخصی کارکن 6

 81/0 6 کنندگان آمادگی سازمانی اداره 7

 86/0 7 گذاري منابع مالی و سرمایه ي توسعه 8

 76/0 5 فرایند آموزش 9

 74/0 5 حمایت مدیران ارشد 10
   

قرارداد معین مشغول به پیمانی و  -مدیران و کارکنان تمام وقت رسمی ي آماري پژوهش را کلیه ي جامعه
اداره کل فرهنگ و  :شامل(استان ایالم  فرهنگی و آموزشیدر یکی از پنج سازمان ) 1391سال(خدمت

سازمان  واداره کل آموزش و پرورش  ایالم، پزشکی علوم دانشگاه ایالم، دانشگاه ،ارشاد اسالمی ایالم
ماري شده در سالنامه آ ارایهاند که مطابق با اطالعات  تشکیل داده )اي استان ایالم آموزش فنی و حرفه

و با در نظر  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران. باشد نفر می 971هزار و 15، )1390سال(استان ایالم
این مقدار با استفاده از واریانس سطح آمادگی الکترونیکی در (گرفتن واریانس سطح آمادگی الکترونیکی

و سطح خطاي قابل اغماض ) شدمحاسبه اصلی  ي نفر شبیه به نمونه 30آزمون مقدماتی روي  ي مرحله
  . نفر محاسبه گردید 206برابر با   0.05

  

                                          

اي بوده است، به این صورت که اي چند مرحلهگیري این پژوهش تصادفی از نوع طبقه روش نمونه     
بندي، سپس پنج  ندازه طبقهفعالیت و ا ي استان بر اساس حوزه فرهنگی و آموزشیهاي  ابتدا سازمان

اداره  ایالم، پزشکی علوم دانشگاه ایالم، دانشگاه ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم :شامل(سازمان
در هر سازمان  ،انتخاب و پس از آن) اي استان ایالم سازمان آموزش فنی و حرفه وکل آموزش و پرورش 

نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب  50تا  35مختلف شغلی بر اساس حجم سازمان بین  هاياز رسته
 بخش در تصادفی  ي شیوه به گیري نمونه و ها داده توزیع بودن نرمال به توجه با مطالعه این در. گردید

 شده تفادهاس ثابت عدد با میانگین  ي مقایسه t آزمون از پژوهش تسؤاال بررسی منظور به استنباطی آمار
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 ،2=کم ،1=کم خیلی( لیکرت ارزشی پنج طیف قالب در پژوهش هاي داده سنجش به توجه با و است
 عدد و ،تقسیم مخالف و موافق گروه دو به پژوهش تسؤاال آزمون ،)5=زیاد خیلی و 4=زیاد ،3=متوسط

  .است شده فرض مبنا عدد عنوان به 3
  

  هاي پژوهش یافته 
 فرهنگی سازمان پنج در خدمت به مشغول کارکنان و مدیران بین از ينفر 206 يآمار ي نظرات نمونه     

 علوم دانشگاه ایالم، دانشگاه ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم(شامل ایالم استان آموزشی و
 به کدام هر) ایالم استان اي حرفه و فنی آموزش سازمان و پرورش و آموزش کل اداره ایالم، پزشکی
هرگاه . اخذ شد و مبناي تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت پاسخگو نفر) 35 ،48 ،48 ،40 ،35( با ترتیب

ي آماري برابر عدد خاصی است یا نه از بخواهیم قضاوت کنیم که آیا میانگین واقعی یک متغیر در جامعه
  نامه پرسشدر رفته ر کاه از آنجا که طیف ب. نماییمي یک میانگین با عدد ثابت استفاده میروش مقایسه

به  3بوده و عدد ) 5=و خیلی زیاد 4=، زیاد3=، متوسط2=، کم1=خیلی کم( این پژوهش، پنج ارزشی
 3هاي به دست آمده با عدد  میانگین ي کلیه ،بنابراینشده است؛  عنوان حد فاصل طیف در نظر گرفته

نشان داد که توزیع ) =k-s 0.710و ,=sig 0.694(نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف، اند مقایسه شده
ت پژوهش از سؤاالها از توزیع نرمال تفاوت معناداري نداشته و بدین جهت براي پاسخگویی به  داده

  .شده است استفاده ) با عدد ثابت یانگینم ي یسهمقا( t آزمون
بر مبناي مدل  فرهنگی و آموزشی استان ایالم هاي سازماناز آنجا که ارزیابی آمادگی الکترونیکی      

 آمادگی فنی، آمادگی فرهنگی، شامل آمادگی(داراي چهار بعد ) مدل قائنی و عبدالحق(مرجع پژوهش 
اصلی پژوهش ابتدا به  سؤالبراي پاسخگویی به  بنابراین،. بوده است)ساختاري  آمادگی و انسانی منابع

ه شده است و یافته هاي پژوهش ت فرعی مربوط به هریک از ابعاد مذکور پرداختسؤاالتجزیه و تحلیل 
  .ه گردیده استیارا زیرت سؤاالدر قالب 

  

 آموزش نظام استقرار جهت ایالم، استان آموزشی و فرهنگی هاي در سازمان "فرهنگی" آمادگی .1
  است؟ میزان چه به الکترونیکی خدمت ضمن

سه  :شامل(فرهنگی بعد یکیالکترون آموزش آمادگی ابعاد از یکی )1389(عبدالحق  و قائنی دیدگاه از     
 .باشد می) الکترونیکی یادگیري به نگرش ي نو و نحوه هاي ایده پذیرش یادگیري، فرهنگ ، فرهنگمؤلفه

 داده قرار یادگیري ارزیابی هاي شاخص از یکی را الکترونیکی یادگیري به نگرش) 2005(کاپ ،چنین هم
 در .دانند می آوري فن از استفاده بر تأثیرگذار ممه عوامل از را کاربران نگرش) 2005(تاسکی و آیدین و
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 ي زمینه در ایالم استان فرهنگی و آموزشی هاي سازمان مدیران و کارکنان نظرات)2( جدول شماره
  .است شده درج الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار براي "فرهنگی سازمان آمادگی"

از ایالم استان  فرهنگی و آموزشیهاي  سازمانالکترونیکی ی آمادگسطح  موردگویان در  نظرات پاسخ یعتوز: )2( جدول شماره
  "فرهنگی"بعد 

  مورد  شماره
نسبت 
  مخالف

نسبت 
  موافق

  میانگین
انحراف 

 t  معیار
Sig  
 

  0.000  -11.41  0.056  2.36  0.14  0.86  فرهنگ یادگیري  1
  0.000  -6.50  0.060  2.61  0.20  0.80 هاي نو فرهنگ پذیرش  ایده  2
  0.773  0.28  0.075  3.02  0.50 0.50  نگرش به یادگیري الکترونیکی  3

  0.000  -10.61  0.052  2.44  0.17  0.83  آمادگی فرهنگی  جمع

      
میزان گویان معتقدند،  درصداز پاسخ83باید عنوان نمود که ) 2(جدول شمارههاي  با استناد به داده      

ها معتقدند که این آمادگی در حد  درصد آن تنها 17 ط وی کم، کم و متوسدر حد خیل "آمادگی فرهنگی"
ها با عدد  براي مقایسه میانگین tآزمون  وبوده  2.44 مؤلفهمیانگین این . بوده استزیاد و خیلی زیاد 

-10.61و  =0.000Sig( داري طور معنا به 3عدد  گویان از دهد که میانگین نظر پاسخ نشان می 3 مبناي
t= ( است "ضعیف"در حد  نظر ینسازمان از ا یدگو آماکمتر بوده.  

  

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام  سازماندر  "یزاتیو تجه یفن"آمادگی . 2      
  آموزش ضمن خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

، مؤلفهدو  :شامل(فنی بعد الکترونیکی آموزش ابعادآمادگی از یکی) 1389(عبدالحق و قائنی دیدگاه از    
. باشد می) آموزشی و افزاري نرم هاي زیرساخت به و دسترسی افزاري سخت هاي زیرساخت به دسترسی

 ي زمینه ایالم در استان آموزشی و فرهنگی هاي سازمان مدیران و کارکنان نظرات )3( جدول شماره در
  .است شده درج ترونیکیالک خدمت ضمن آموزش نظام استقرار براي "فنی و تجهیزاتی "آمادگی 

از  یالماستان افرهنگی و آموزشی  هاي سازمانالکترونیکی  یآمادگ سطح موردگویان در  نظرات پاسخ یعتوز :)3( جدول شماره
  "یزاتیو تجه یفن "بعد 

  مورد  شماره
نسبت 
  مخالف

نسبت 
  موافق

  میانگین
  

انحراف 
 t  معیار

Sig  
 

 0.064  1.87 0.069 3.13 0.53  0.47  افزاري هاي سخت زیرساخت  1

 0.000 -27.08 0.052 1.59 0.02  0.98 افزاري  و آموزشی هاي نرم زیرساخت  2

  0.000  -25.13  0.042  1.93 0.05 0.95  آمادگی فنی و تجهیزاتی  جمع
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آمادگی "درصد از کارکنان معتقدند، میزان 95توان نتیجه گرفت که  می) 3(جدول شماره هاي از داده   
ها معتقدند که این آمادگی در حد  آندرصد  5تنها  و متوسط ودر حد خیلی کم، کم  "اتیفنی و تجهیز

ها با عدد  براي مقایسه میانگین tآزمون بوده و  1.93 مؤلفهمیانگین این . بوده استزیاد و خیلی زیاد 
) =t-25.13و =0.000Sig(داري طور معنابه  3 گویان ازعدد دهد که میانگین نظرپاسخ نشان می 3 مبناي

  .است "ضعیف"در حد  نظر ینسازمان از ا یآمادگکمتر بوده و 
  

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام  سازماندر  "یمنابع انسان"آمادگی . 3      
  آموزش ضمن خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

 دو شامل (انسانی منابع بعد الکترونیکی آموزش آمادگی ابعاد از یکی عبدالحق و قائنی دیدگاه از     
 نظرات )4(جدول شماره در. است )کنندگان اداره سازمانی کاربران و آمادگی شخصی آمادگی :مؤلفه

 براي "منابع انسانی آمادگی"ي  زمینه در ایالم استان آموزشی و فرهنگی هاي سازمان مدیران و کارکنان
  .است شده درج الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار

از  یالماستان ا فرهنگی و آموزشیهاي  سازمانالکترونیکی  یسطح آمادگ موردگویان در  نظرات پاسخ یعتوز :)4( جدول شماره
  "یمنابع انسان "بعد 

  مورد  شماره
نسبت 
  مخالف

نسبت 
  موافق

  میانگین
  

 t  انحراف معیار
Sig  
 

 0.000 5.41 0.086  3.47 0.74  0.26  آمادگی شخصی کاربران  1

  0.000 -26.82 0.054  1.56 0.01 0.99 کنندگان آمادگی سازمانی اداره  2
  0.000  24.03  0.038  2.08  0.03  0.97  آمادگی منابع انسانی  جمع

       

درصد از پاسخ گویان معتقدند، میزان  97باید عنوان نمود که ) 4(جدول شمارههاي  با استناد به داده     
ها معتقدند که این آمادگی در  درصد آن 3و تنها  ،درحد خیلی کم، کم و متوسط "آمادگی منابع انسانی"

ها با  میانگین ي براي مقایسه tآزمون بوده و  2.08 مؤلفهمیانگین این . بوده استحد زیاد و خیلی زیاد 
و =Sig 0.000(داري معنابه طور  3 گویان از عدد دهد که میانگین نظر پاسخ نشان می 3 عدد مبناي

24.03-t= (است "ضعیف"در حد  نظر ینسازمان از ا یو آمادگباشد  کمتر می.  
  

هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش  سازماندر  "ساختاري"آمادگی . 4     
  ضمن خدمت الکترونیکی به چه میزان است؟

 ،مؤلفه سه :شامل(ساختاريبعد  ترونیکیالک آموزش آمادگی ابعاد از یکی عبدالحق و قائنی دیدگاه از     
 و کارکنان نظرات) 5(جدول شماره در .باشد می) منابع مالی و حمایت مدیران ارشدآموزشی،  فرایند
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 نظام استقرار براي "ساختاري آمادگی"ي زمینه در ایالم استان آموزشی و فرهنگی هاي سازمان مدیران
  .است شده درج الکترونیکی خدمت ضمن آموزش

  

 از یالماستان ا فرهنگی و آموزشیهاي  سازمانالکترونیکی  یآمادگسطح  موردگویان در  نظرات پاسخ یعتوز :)5( جدول شماره
  "ساختاري"بعد 

  مورد  شماره
نسبت 
  مخالف

نسبت 
  موافق

  میانگین
  

انحراف 
 t  معیار

Sig  
 

  0.000 -21.36 0.054 1.84  0.03  0.97 منابع مالی  1

  0.000 -29.22  0.048 1.58  0.03 0.97 فرایند آموزش  2

  0.000  -11.20  0.067  2.24  0.11 0.89  میزان حمایت مدیران ارشد  3

  0.000  -20.24  0.042  2.14  0.05  0.95  آمادگی ساختاري  جمع
  

آمـادگی  "معتقدند، میزان درصد از کارکنان 95گرفت که توان نتیجه  می) 5(جدول شماره هاي از داده      
ها معتقدند که این آمـادگی در حـد زیـاد و     درصد آن5و تنها  ،کم و متوسط خیلی کم،در حد  "ساختاري

 3 هـا بـا عـدد مبنـاي     براي مقایسه میانگین tآزمون بوده و 2.14 مؤلفهمیانگین این . بوده استخیلی زیاد 
کمتـر  ) =t-20.24و  =0.000Sig(داري طـور معنـا  به  3 عدد گویان از دهد که میانگین نظر پاسخ نشان می

  .است "ضعیف"در حد  نظر ینسازمان از ا یآمادگبوده و 
  

آوري اطالعات مربوط به سنجش هر یک از این چهار بعد، میزان  در این بخش از پژوهش با جمع     
هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم براي استقرار نظام آموزش الکترونیکی ضمن  آمادگی کلی سازمان

  .شده است  ارایه )6(جدول شمارهحاصل در قالب  ه شده و نتایجخدمت سنجید
  

    یالمهاي فرهنگی و آموزشی استان ا سازمانالکترونیکی  یسطح آمادگ موردگویان در  نظرات پاسخ یعتوز).  6( جدول شماره

  مورد  شماره
نسبت 
  مخالف

  نسبت موافق
  میانگین

  
  t  انحراف معیار

Sig  
 

  0.000 -10.61  0.052  2.44  0.17  0.83  آمادگی فرهنگی  1
  0.000  -25.13  0.042  1.93 0.05 0.95 آمادگی فنی و تجهیزاتی  2
  0.000  -24.03  0.038  2.08  0.03  0.97 آمادگی منابع انسانی  3
  0.000  -20.24  0.042  2.14  0.05  0.95  آمادگی ساختاري  4

  0.000  -13.73  0.033  2.33  0.12  0.88  آمادگی کل  جمع
  

در هر  ایالم استان آموزشی و فرهنگی هاي دهد میزان آمادگی سازمان میان نش) 6(جدول شماره یجنتا  
کمتر از متوسط بوده است که در این  "فرهنگی، فنی و تجهیزاتی، منابع انسانی و ساختاري"چهار بعد 

ی فرهنگی در وضعیت بهتري نسبت به ترین بعد بوده و بعد آمادگ بین، آمادگی فنی و تجهیزاتی ضعیف
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هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم،  درصد از کارکنان سازمان88در حقیقت . د قرار گرفته استادیگر ابع
ها  درصد آن12کم، کم و متوسط دانسته و تنها خود را در حد خیلی  سازمان الکترونیکی میزان آمادگی 

 tآزمون وده و ب 2.33شاخص  ینا یانگینم .معتقدند که این آمادگی در حد زیاد و خیلی زیاد قراردارد
به طور  3از عدد  گویان نظر پاسخ یانگینمکه دهد  نشان می 3يبا عدد مبنا ها یانگینم یسهمقا يبرا

هاي فرهنگی و آموزشی  عدم آمادگی سازمانبوده و نشان از کمتر ) -=13.37tو =Sig 0.000(داري معنا
  .الکترونیکی دارداستقرار نظام آموزش ضمن خدمت  يبرااستان ایالم 
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فرهنگی و آموزشی استان ایالم هاي سازمانسطح آمادگی  ي مقایسهبراي طرفه واریانس  تجزیه و تحلیل یک نتایج آزمون ).7( جدول شماره  

 شفه F Sig  علوم پزشکیدانشگاه   اي فنی و حرفه  آموزش و پرورش  دانشگاه ایالم  اسالمی ارشاد  مورد  ردیف

انحراف   میانگین
  معیار

 انحراف  میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

1  
  0.000  10.172  0.127  2.14  0.128  2.62  0.081  2.81  0.083  1.97  0.135  2.36  فرهنگ یادگیري

  )وپرورش آموزش <ایالم  دانشگاه(
   )اي حرفه و فنی < ایالم دانشگاه(

  )وپرورش آموزش <پزشکی  دانشگاه علوم(
2  

  0.000  8.031  0.125  2.60  0.033  2.75  0.109  2.94  0.127  2.11  0.148  2.78  هاي نو فرهنگ پذیرش ایده
  ،)ارشاد <ایالم  دانشگاه(

  )وپرورش آموزش <ایالم  دانشگاه(
  )اي حرفه و فنی < ایالم دانشگاه(

  )ایالم دانشگاه <رشادا(  0.0010  4.747  0.136  3.16  0.160  2.85  0.178  2.69  0.147  2.87  0.166  2.57  نگرش به یادگیري  3
  )وپرورش آموزش <رشادا(

  )وپرورش آموزش <ایالم  دانشگاه(  0.000  7.718  0.140  2.45  0.040  2.62  0.077  2.82  0.086  2.08  0.145  2.36  آمادگی فرهنگی  4
  )اي حرفه و فنی < ایالم دانشگاه(

  )پزشکی علوم دانشگاه <ارشاد(  0.000  5.864  0.150  3.69  0.157  3.19  0.123  2.69  0.137  3.12  0.152  3.03  افزاري زیرساخت سخت  5
  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(

  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(  0.002  4.427  0.152  1.99  0.117  1.51  0.060  1.33  0.108  1.60  0.102  1.55  افزاري زیرساخت نرم  6

7  
  0.000  7.953  0.105  2.30  0.087  2.09  0.057  1.80  0.099  1.90  0.059  1.65  و تجهیزاتی  آمادگی فنی

  )پزشکی علوم دانشگاه < دانشگاه ایالم(
  )پزشکی علوم دانشگاه <ارشاد(

  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(
  )اي حرفه و فنی < ارشاد(

8  
  0.000  7.638  0.119  4.34  0.088  3.25  0.230  3.42  0.130  3.39  0.233  3.02  آمادگی شخصی کاربران

  )پزشکی علوم دانشگاه < دانشگاه ایالم(
  )پزشکی علوم دانشگاه <ارشاد(

  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(
  )پزشکی علوم دانشگاه < اي حرفه و فنی(
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آمادگی سازمانی   9
  کنندگان اداره

  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(  0.022  2.981  0.141  1.84  0.135  1.57  0.066  1.26  0.116  1.60  0.115  1.53

  )ایالم دانشگاه < ارشاد(  0.000  6.327  0.737  2.35  0.066  2.09  0.062  2.04  0.095  2.16  0.071  1.80  آمادگی منابع انسانی  
  )پزشکی علوم دانشگاه <ارشاد(

  -  0.121  1.869  0.112  2.08  0.125  1.71  0.082  1.67  0.120  1.82  0.142  1.94  منابع مالی  11

  -  0.063  2.296  0.139  1.87  0.132  1.57  0.046  1.47  0.105  1.57  0.095  1.47  فرایند آموزشی  12

13  
  0.000  9.138  0.128  2.12  0.099  2.75  0.155  2.67  0.125  1.91  0.140  1.91  حمایت مدیران ارشد

  )وپرورش آموزش <ایالم  دانشگاه(
  )اي حرفه و فنی < ایالم دانشگاه(

  )وپرورش آموزش <ارشاد(
  )اي حرفه و فنی < ارشاد(

  )پزشکی علوم دانشگاه < وپرورش آموزش(  0.003  4.178  0.102  2.37  0.072  2.04  0.069  1.94  0.104  2.09  0.077  2.33  آمادگی ساختاري  14

15  
  )پزشکی علوم دانشگاه < مایال دانشگاه(  0.000  7.196  0.078  2.63  0.040  2.39  0.060  2.39  0.075  2.21  0.070  2.15  آمادگی کل

  )پزشکی علوم دانشگاه <ارشاد(
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 هاي سازمان در بین فرهنگی آمادگی سطح دهد که نشان می) 7(جدول شمارههاي پژوهش  نتایج داده     
 متوسـط  از تـر  پـایین  الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار براي ایالم استان آموزشی و فرهنگی

 و بهتـر  وضـعیت  در مطالعـه  مـورد  هـاي  دسـتگاه  بین در ره کل آموزش و پروشادا آمادگی سطح و بوده
 واریـانس  تحلیل و تجزیه نتایج. دارد قرار ها دستگاه سایر به نسبت تري ضعیف وضعیت در دانشگاه ایالم

 کـه  دهـد   مـی  نشـان  ي آمـاري  نمونـه  ادارات و ها دستگاه فرهنگی آمادگی سطح ي مقایسه براي طرفه یک
 شـفه  آزمـون  نتـایج  و دارد ) =F 7.718و =sig 0.000( معنادار تفاوت بقیه با ها دستگاه از ییک حداقل

از  معنـاداري  طور بهوپرورش و سازمان فنی و حرفه اي  آموزش اداره کل آمادگی سطح که دهد می نشان
   .باشد می بیشتر ایالم دانشگاه

 نظـام  اسـتقرار  بـراي  ایـالم  اسـتان  موزشـی آ و فرهنگـی  هاي سازمان فنی و تجهیزاتی آمادگی سطح     
 بـین  در دانشگاه علوم پزشـکی  آمادگی سطح و بوده متوسط از تر پایین الکترونیکی خدمت ضمن آموزش
 تـري  ضـعیف  وضـعیت  در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و بهتر وضعیت در مطالعه مورد هاي دستگاه
 آمـادگی  سطح ي مقایسه براي طرفه یک واریانس تحلیل و تجزیه نتایج. دارد قرار ها دستگاه سایر به نسبت

 بقیـه  بـا  هـا  دسـتگاه  از یکـی  حداقل که دهد  می نشان ي آماري نمونه ادارات و ها دستگاه تجهیزاتی و فنی
فنـی   آمادگی سطح که دهد می نشان شفه آزمون نتایج و دارد ) =7.953Fو =sig 0.000( معنادار تفاوت

سطح آمـادگی اداره کـل   از  معناداري طور به و دانشگاه علوم پزشکی و حرفه اي سازمان فنیو تجهیزاتی 
 ایـالم  از دانشگاه معناداري طور دانشگاه علوم پزشکی به آمادگی سطح و  بیشتر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  .باشد استان ایالم بیشتر میکل آموزش و پرورش و اداره 

 آمـوزش  نظـام  اسـتقرار  براي ایالم استان آموزشی و فرهنگی هاي سازمان منابع انسانی آمادگی سطح     
 بـین  در پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  آمـادگی  سـطح  و بـوده  متوسـط  از تـر  پـایین  الکترونیکی خدمت ضمن

 تـري  ضـعیف  وضـعیت  در اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره و بهتر وضعیت در مطالعه مورد هاي دستگاه
 آمـادگی  سطح ي مقایسه براي طرفه یک واریانس تحلیل و تجزیه نتایج. دارد قرار ها دستگاه سایر به نسبت
 تفـاوت  بقیـه  با ها دستگاه از یکی حداقل که دهد  می نشان ي آماري نمونه ادارات و ها دستگاه انسانی منابع

منابع انسانی  آمادگی سطح که دهد می نشان شفه آزمون نتایج و دارد)  =6.327Fو= sig 0.000( معنادار
 ارشـاد  و فرهنـگ  کـل  اداره آمـادگی  سـطح  از معنـاداري  طـور  به شگاه ایالم و دانشگاه علوم پزشکی دان

   .باشد می بیشتر  اسالمی
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 ضمن آموزش نظام استقرار براي ایالم استان آموزشی و فرهنگی هاي سازمان ساختاري آمادگی سطح    
 هـاي  دسـتگاه  بـین  در پزشـکی  علوم گاهدانش آمادگی سطح و بوده متوسط از تر پایین الکترونیکی خدمت

 سـایر  بـه  نسـبت  تـري  ضـعیف  وضـعیت  درکل آموزش و پرورش  اداره و بهتر وضعیت در مطالعه مورد
 سـاختاري  آمـادگی  سـطح  ي مقایسـه  بـراي  طرفه یک واریانس تحلیل و تجزیه نتایج. دارد قرار ها دستگاه
 معنـادار  تفـاوت  بقیـه  بـا  هـا  دسـتگاه  از یکـی  قلحدا که دهد می نشان ي آماري نمونه ادارات و ها دستگاه

)0.000 =sig 4.178و F=  (ساختاري دانشـگاه   آمادگی سطح که دهد می نشان شفه آزمون نتایج و دارد
   .باشد می بیشتر استان ایالماداره کل آموزش و پرورش  آمادگی سطح از معناداري طور به علوم پزشکی

بـراي اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن      نگی و آموزشی استان ایالم فره هاي سازمان کلیآمادگی  سطح    
هـاي   در بـین دسـتگاه   پزشـکی  علوم سطح آمادگی دانشگاهتر از متوسط بوده و  پایینخدمت الکترونیکی 

 سایر نسبت به تري در وضعیت ضعیف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیو بهتر در وضعیت مورد مطالعه 
هـا   سطح آمادگی کل دسـتگاه  ي مقایسهطرفه براي  ج تجزیه و تحلیل واریانس یکنتای .داردقرار  ها دستگاه

 0.000(هـا بـا بقیـه تفـاوت معنـادار       اقل یکـی از دسـتگاه  ددهد که حـ   نشان می ي آماري نمونهو ادارات 

sig=7.196و F=(  دهد که سطح آمادگی دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه      و نتایج آزمون شفه نشان میدارد
 .باشد و دانشگاه ایالم بیشتر می سطح آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاري از طور معناد

  

  گیري نتیجه
براي استفاده از نظام یادگیري الکترونیکی هاي اساسی براي  شرط واضح است که یکی از پیش     

اجتماعی، اقتصادي،   ،فرهنگی ابعاداز  سنجی آمادگی الکترونیکی امکانانجام مطالعات اثربخش و کارآمد، 
آموزش ضمن خدمت سنجی استقرار نظام  به منظور امکان ،بنابراین .است... وکالبدي، آموزشی 

چهار بعد ها از  ، میزان آمادگی این سازمانهاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم سازماندر  الکترونیکی
پژوهش نشان داد که سطح  جینتا. سنجیده شد يساختار و یمنابع انسان، و تجهیزاتی یفنی، فرهنگ
 )و فرهنگی فنی و تجهیزاتی، منابع انسانی، ساختاري(هر چهار بعد هاي مورد مطالعه از  سازمان یآمادگ

در سطح ضعیف قرار داشته و در این میان آمادگی ) 2.33، 2.14، 2.08، 1.93(هاي به ترتیب با میانگین
نگی در وضعیت بهتري نسبت به ابعاد دیگر قرار ترین وضعیت و آمادگی فره فنی و تجهیزاتی در ضعیف

مورد مطالعه نشان  هاي سازمانآمادگی بین  سطحنتایج حاصل از پژوهش در مورد تفاوت  .گرفته است
هاي مورد مطالعه در وضعیت بهتر و  در بین دستگاه پزشکی علوم دانشگاهآمادگی که در کل سطح داد 
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به طور  .قرار دارد ها دستگاه سایر تري نسبت به یت ضعیفدر وضع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هاي فرهنگی و آموزشی استان ایالم براي استقرار نظام آموزش ضمن خدمت  توان گفت سازمان کلی می

پژوهش موچوال و وان  هاي آمادگی الزم را ندارند؛ این نتایج با یافته) 5از  2.33با میانگین(الکترونیکی 
 هاي آیدین پژوهشدر مقایسه با نتایج مشابهت داشته و  )1390(یو عبدالوهاب یلوهابعبدا، )2006(براکل

در ) 1389(علوي و شریعتی، )1388(مصدق و همکاران، )1390(حضرتی و حسینی ،)2005(تاسی و
  .تري قرارگرفته است وضعیت ضعیف

هنگی و آموزشی استان ایالم هاي فر توان گفت میزان آمادگی سازمان پژوهش، میي  نتیجه با توجه به      
  در تبیین این یافتهبراي استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛ 

 ي ضعف اساسی وجود دارد که علت آن ضعف در زمینه "فنی و تجهیزاتی"در بعد توان گفت  می
افزارهاي آموزشی  راي تهیه و ارزیابی نرمالزم است ببنابراین، . افزاري و آموزشی است هاي نرم زیرساخت

افزارها جهت استفاده کاربردي از آنها  نمودن محتواي این نرمبومی  چنین،  هم ،موجود در بازار
ضعف عمده از ناحیه  "منابع انسانی"در بعد آمادگی  ،چنین  هم. هاي دقیقی صورت گیرد ریزي برنامه

توان در ضعف نیروهاي انسانی در قالب  شود که علت آن را می کنندگان مشاهده می آمادگی سازمانی اداره
هاي بخش  عدم استفاده از قابلیت ،چنین  همریز براي آموزش ضمن خدمت و  هاي پشتیبان و تیم برنامه تیم

هاي  گذاري ضعف عمده از ناحیه فرایند آموزشی و سرمایه "ساختاري"در بعد آمادگی . خصوصی دانست
کارکنان و  توانمندي سطحي ارتقا جامعي  برنامه توان در نداشتن که دلیل آن را می شود مالی مشاهده می

ریزي و توان مدیران در جذب منابع مالی دولتی  واحدها و عدم برنامه کارکنان براي آموزشی نیازسنجی
 هاي استقرار نظام هرچند نتایج پژوهش حاضر نشان از حمایت نسبی مدیران ارشد از برنامه. دانست

هاي نوین  آوري فنتغییر دیدگاه مدیران نسبت به  ي اما الزم است در زمینه ؛آموزش الکترونیکی دارد
در نهایت باید عنوان نماییم که آمادگی از بعد . تري صورت گیرد اطالعات و ارتباطات اقدامات جدي

دگی فرهنگ آما ي در وضعیت مطلوب قرار نداشته و ضعف اساسی در این بعد از ناحیه "فرهنگی"
 از الزم و کافی مدیران ارشد سازمان حمایت توان درعدم دلیل آن را می ؛شود یادگیري مشاهده می

یادگیرنده و  حاکم نمودن فرهنگ سازمان جهت سازمانی در تالش الکترونیک و میزان هاي آموزش
 به بیانی دیگر، نبود. هاي حمایتی از نظام آموزش الکترونیکی دانست نبودن تجارب و برنامه ،چنین  هم

 ها و ضرورت استفاده از آن ي آموزش الکترونیکی، معرفی روش  حیطه هاي آموزشی مناسب در کارگاه
وقت و صرف عدم  ي اثربخش از آن، مزایا و چگونگی استفادهعدم تشریح ، براي مدیران و کارکنان
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و شرایط  وجود فرهنگ مناسب عدم هاي آموزش الکترونیکی، ي کافی براي استقرار مناسب دوره هزینه
ها در حد مطلوبی قرار  باعث شده است که آمادگی سازمان فکري مطلوب نسبت به آموزش الکترونیکی

ن  مثبتی نسبت به این نوع آموزش وجود نداشته و اي نگرشدهد که  نداشته باشد و این نشان می
ز مزایاي این نوع نظام  آموزشی این است که کارکنان و مدیران درك درستی ا ي دهنده نشانرویکرد
بین  با ترس از تغییر همراه بوده و وجود مقاومت در آوري فنواضح است که ورود هر نوع . ندارند

 ،بنابراین .عادي و طبیعی است رویکرديهاي عادي انجام امور  مدیران و کارکنان نسبته به تغییر در شیوه
استفاده این نوع نظام آموزشی در بین افراد جامعه   فرهنگ ي تري در زمینه الزم است اقدامات جدي

جمعی در  ارتباط هاي رسانه طریق توان به انجام تبلیغات از این اقدامات می ي، صورت گیرد؛ از جمله
  .اطالعات و ارتباطات اشاره نمود آوري فنتشریح مزایاي  ي زمینه

  

   هاپیشنهاد

هاي فرهنگی و  بردن میزان آمادگی سازمان جهت باال رکارهاي زیر د با توجه به نتایج پژوهش راه     
  .گردد آموزشی استان ایالم، جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی پیشنهاد می

 ؛جامعه اطالعات و ارتباطات در بین افراد آوري فنگسترش فرهنگ استفاده از  ي تالش بیشتر در زمینه. 1

 از طریق برگزاري(ایالم  استان هاي سازمان بین در ادگیرندهی هاي سازمان فرهنگ نمودن حاکم. 2
  ؛)الکترونیکی خدمت ضمن آموزش مورد مزایاي در آموزشی هاي کارگاه و سمینارها

در نظر گرفتن پاداش و  طریقاز (هاي نوین در انجام کارها تشویق کارکنان جهت استفاده از شیوه. 3
 ؛)افراد خالق و نوآور يبرا یلشغ یعترف ،چنین  همو  یاضاف هاي پرداخت

 جمله، از( افزاري سخت هاي زیرساخت ي  توسعه جهت در مدیران الزام و کافیي  بودجه اختصاص. 4
 به دسترسی و جانبی افزارهاي سخت به دسترسی پرسرعت، اینترنت به اتصال قابلیت با رایانه به دسترسی

   ؛)الکترونیک دولت درگاه و  سازمان داخل شبکه
 تولید افزارهاي نرم جمله الکترونیکی از آموزش هاي دوره برگزاري براي نیاز مورد افزارهاي نرم ي تهیه. 5

 آموزشی و افزاري نرم امکانات از درست ارزیابی ،چنین  هم و افزارها نرم این از مناسب پشتیبانی و محتوا
  ؛ارتباطات و اطالعات آوري فن تجارب از استفاده بازار با در موجود

 الکترونیکی طی هاي محیط و کامپیوتر با کار ي زمینه در کارکنان فردي هاي مهارت سطح يارتقا. 6
   ؛مدون آموزشی هاي برنامه
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 مختلف ابعاد در الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار هاي برنامه از سازمان پشتیبانی افزایش. 7
 ضمن آموزش ریز برنامه تیم مشاور، تشکیل تیم لتشکی،سازمان درفاوا  انمتخصص کارگیري به طریق از(

  ؛)خصوصی بخش و ها دانشگاه با قرارداد عقد لزوم؛ صورت در یا و خدمت
 و خدمت ضمن هاي آموزش کارکنان، آموزشی نیازسنجی ي زمینه در جامع آموزشی  برنامه ي تهیه. 8

  ؛الکترونیکی خدمت ضمن آموزش نظام استقرار جهت کارکنان توانمندي سطح ارزیابی
طریق مشروط  از(الکترونیکی آموزش نظام استقرار هاي برنامه از حمایت براي در مدیران تعهد افزایش. 9

 ؛)الکترونیکی آموزش ي زمینه در آن از بخشی صرف به ها سازمان آموزشی بودجه نمودن پرداخت
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Abstract: In the field of staff training, E-training is one of the new 
developments in information technology and communication; and doing 
feasiblity studies in the field of organizational readiness for establishing this 
kind of education system is a prerequisite for success in this field. In order to 
establish the electronic job training based upon Abdolhaq and Qaeeni 
model, this research has been done to study cultural and educational 
Readiness Assessment of Ilam organizations. In this study, the multi-stage 
random sampling has been used and the data collected by selecting five 
cultural and educational organizations of Ilam province as (Department of 
Culture and Islamic Guidance, Technical and vocational organizations, Ilam 
university, Medical science of Ilam university, Education and Training). 
Meanwhile, the comments of 119 individuals of employees and managers 
were taken by the way of the researcher made questionnaire. ( based on five 
point Likert Scale). The measures in the questionnaires, according to the 
results of Cronbach's alpha coefficiency, had acceptable reliability, and the 
validity of questionnaires was confirmed by five experts in the field of 
InformationTechnology and management. The results show that the 
readiness of organizations with cultural dimension (with the average of 2/44 
out of the 5), structural dimension (with the average of 2/14 out of the 5), 
human resources (with the average of 2/08 out of the 5), technology and 
equipment (with the average of 1/93 out of the 5) and, in total, the general 
readiness (with the average of 2/33 out of the 5) was below the average 

level and was not optimal. 

Keywords: E-Readiness Assessment, E- learnin ،On–Job Training, Cultural 
and Educational of Ilam Organizations  
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