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 یملکارکنانبانکینظامآموزششناسییبآس

 3یجعفر یوشپرو  2مقدم یافسانه زمان، 1 یاله مومن یتعنا یدس

 چكیده
شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی انجام پذیرفت. بر این اساس،  پژوهش حاضر باهدف آسیب

بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی -پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته، برحسب هدف، کاربردی
پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان -رای پژوهش توصیفیو ازنظر روش اج

گیری هدفمند  دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه
نفر برای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان  11تعداد 

ای،  ای مرحله گیری خوشه بانک ملی ایران، شعب تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه
های به دو روش  عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری دادهنفر از کارکنان بانک ملی به 343تعداد 
نامه محقق ساخته استفاده شد. ای و میدانی انجام پذیرفت. در بخش میدانی، از مصاحبه و پرسش کتابخانه

روایی پرسشنامه شامل روایی صوری، محتوا و روایی سازه بود و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ )عوامل 
و ضریب پایایی ترکیبی )عوامل  (198.0ای:  ، عوامل زمینه19833 ، عوامل محتوایی:19794ساختاری: 
گیری و مورد تائید قرار گرفتند. ( اندازه.1983ای:  زمینه ، عوامل19847 ، عوامل محتوایی:19833ساختاری: 
ها در بخش کیفی تحلیل محتوای متن )کدگذاری( و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی وتحلیل داده تجزیه

ای  و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آزمون تی تک نمونه
های موجود در نظام آموزشی بانک ملی ایران،  . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آسیببهره گرفته شد
های حاصل از پژوهش نشان داد که در  ای است همچنین یافته های ساختاری، محتوایی و زمینه شامل آسیب

 ای بسیار جدی هستند. های محتوایی و زمینه وضعیت موجود، آسیب
 

 ای بانک ملی، آسیب ساختاری، آسیب محتوایی و آسیب زمینه نظام آموزشی واژگان کلیدی:
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 مقدمه: -1
 را خاود  هاای  شایستگی و ها توانمندی پیوسته ناچارند بقا برای ها سازمان امروز، متحول شرایط در

باشند )جیناز بار ، برتاا، باامبوش،      محیطی متفاوت و متغیر شرایط پاسخگوی بتوانند تا توسعه دهند
ها باید یک ویژگی مهم داشاته باشاند و آن    در این میان، سازمان (.113.، 1ید و تیلورداس، الپورته، ر

های اماروزی درگارو همساو     دیگر، دوام و توسعه سازمان عبارت توانایی تغییر و تطبیق مداوم است. به
 است. چراکه تغییر و تحوالت ماداوم محیطای، بهباود را در    .شدن با تغییرات سریع، توسعه و بالندگی

ها به جهت همساو شادن باا تغییارات محیطای       سازد. سازمان ناپذیر می های گوناگون اجتناب موقعیت
و تغییر دادن  3نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند که اساساً بر پایه فرایند آموزش

 (.113.، 4باشد )اشنایدر، ویکرت و مارتی های مدیران و کارکنان سازمان می ها و نگرش ارزش

نمایاد و منجار باه ایجااد      های موجود در کارکنان را تقویت مای  یکی از فرایندهایی که شایستگی
 در تاازه  هاای  توانایی مهارت و گردد، آموزش است. آموزش منجر به کسب دانش، بالندگی در فرد می

انجامد )ساندری،  یکرده و به بالندگی فرد م تسهیل شغلی را عملکرد بهبود که ای گونه به شود،می فرد
 (.113.، 0جاکراتمادجا و بانگون
 انجاام  برای فرد یک موردنیاز رفتاری الگوهای و مهارت و دانش، نگرش گسترش آموزش، همان

 (، آموزش1988)3(. به عقیده رابینز1391است )عباسی و رشیدی،  معین شغل یک در مناسب عملکرد

 انجاام  در را او شاود  می ایجاد فرد در که پایداری نسبتاً تتغییرا با تا بر یادگیری مبتنی است ای تجربه

 باه  آموزش کند. بنابراین کمک اجتماعی رفتار و نگرش دانش، ها، مهارت ها، تغییر توانایی بهبود و کار

 است. همکاران با تعامل و دانش، نگرش تغییر مفهوم

امال در توساعه اقتصاادی،    دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عو هر سازمانی به افراد آموزش
اگار   رود نیاز دارد تا مأموریات خاود را باه انجاام برسااند.     اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار می

های مدیریت و اعضای موجود سازمان پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد  توانائی
هاای الزم و مناساب    عات، مهاارت اما از طرفی هم اگر مدیریت و کارکنان سازمان دارای دانش، اطال

                                                 
1-Ginsburg., Berta., Baumbusch., Dass., Laporte., Reid & Taylor 
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ازآنجاکه فنّاوری  نباشند، سازمان را دچار مشکالت و ضایعات عدیده مالی و اداری و غیره خواهند کرد.
منظور توسعه و بالنادگی توساعه دهاد.     ها را به کند مدیریت سازمان نیز باید آموزش سرعت رشد می به

وتاهی پس از اساتخدام نیازمناد دریافات داناش و     رو، کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان ک ازاین
هاا   ها بر ایان ادعاا هساتند کاه نیاروی انساانی آن       بسیاری از مدیران ارشد سازمان باشند.مهارت می
توان پی برد که چندان بار ایان   ای ساده می هایشان هستند؛ اما بامطالعه های واقعی در سازمانسرمایه

گر برآوردن نیازهای عاطفی، ماادی و ارتباطااتی نیاروی انساانی را     اعتقاد خود پایبند نیستند، چراکه ا
طور مثال به برخای از   ها قرار دهیم، خواهیم دید که به محور اصلی مدیریت نیروی انسانی در سازمان
 ها سازمان موفقیت رموز از یکی ها ازجمله: نیاز به ارتقای که نیازهای اساسی کارکنان در سطح سازمان

 گذاری سرمایه انسانی نیروی شود. درواقع، آموزش چندانی نمی توجه باشد، می امروز تابپرش دنیای در

 مستمر طور به باید که است ناپذیر اجتناب و حیاتی یک امر درواقع آن بازده آید که می شمار به پرسودی

 هاای  تاالش  هادایت  منطقی و اصولی هایراه از یکی آموزش چراکه گیرد، قرار موردتوجه سازمان در

 وجاود  به و تخیل قدرت کاراندازی به نهفته، استعدادهای کارگیری به و باعث است سازمان در کارکنان

شاد )صابرکش، مزیناانی و نورمحمادی،      خواهاد  کارکناان  در الزم فکری پذیری حسن انعطاف آمدن
139..) 

ای توساعه و  ها  عنوان یکی از زیرمجموعه در مدل توسعه منابع انسانی در یک سازمان، آموزش به
وسیله فنون و  (. همچنین، آموزش ابزاری است که به1384ارتقای کارکنان لحاظ شده است )رستمی، 

دیگار، ایجااد یاک سیساتم      عبارت رساند. به ها یاری می های مختلف، مدیران را در اداره سازمان روش
های مدیران و کارکنان  ی زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندی اداری مطلوب و مناسب تا اندازه

منظاور ارتقاای ساطح آماوزش در      (. بر این اساس و باه 111.،1پذیر است )اقبال و خان سازمان امکان
 الگوی نیازسنجی طبق است. آموزشی سنج سازمان چندین گام باید موردتوجه قرار گیرد. گام اول، نیاز

 محیط و سازمان شامل نیازسنجی باید بلکه قلمرو شود متمرکز مدیریت به فقط نباید نیازسنجی روملر،

 الگو این طبق (. بنابراین1983، .شود )روملر مدیریت و کارمندان نیاز و کاری های گروه فرایندها، آن،

شخص است. پیترز در مورد این گام از  و شغل سازمان، گانه سه ابعاد وتحلیل تجزیه مستلزم نیازسنجی
انتظاار تادوین گاردد     ماورد  نتاایج  مبنای بر باید آموزشی هایدارد که برنامه ارتقای آموزش، بیان می

اتفاا    آنچاه  باین  شاکاف  شناساایی  یکای  است: فعالیت دو شامل آموزش (. نیازسنجی1997 ،3)پیترز
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 شکاف )تحلیل و فاصله این دالیل شناسایی دیگری شکاف( و بیفتد )تحلیل اتفا  باید آنچه و افتد می

 (.1987، 1دلیل( )روست
(، معتقد اسات کاه   1991های ارتقای آموزشی است. بر این اساس، فالن ) ی، اجرای برنامهگام بعد

اجرای یک برنامه آموزشی به بوته عمل گذاشتن یک طرح یا برنامه آموزشی معین است و اجارای آن  
وبی تواند با اجرای نادرست نتایج نامطل تر است چراکه بهترین برنامه آموزشی می ریزی آن مهم از برنامه

 (.1391عباسی و رشیدی، ) را به همراه داشته باشد
 تاوان باا تعیاین    منظور تشخیص اثربخشی اقدامات آموزشی در یک سازمان، می از طرف دیگر به

 رفتاار  انطباا   میزان ها، تعیین آموزش در مشاهده قابل نتایج تعیین آموزشی، اهداف میزان دستیابی به

 آماوزش  کاه ماوردنظر   کار دادن انجام درست میزان تعیین ها، آن سازمانی نقش انتظارات کارکنان با

 تعیاین میازان   اهاداف،  باه  دساتیابی  بارای  هاا  آماوزش  اثار  در ایجادشاده  توانایی میزان تعیین بوده،

گرفات )پیادایی،    در نظر را وکار کسب موفقیت های شاخص بهبود میزان تعیین و آموزشی افزوده ارزش
شناسی،  پذیرد. آسیبصورت می .شناسی مات آموزشی از طریق آسیبتشخیص اثربخشی اقدا . (1389

 طور به که علم این (.117.، 3گازدار) است سیستمی معین بر واردشده های آسیب علل درواقع، تشخیص

 شناسای  آسایب  گیارد. مورداستفاده قارار مای   انسانی نیز علوم در دارد کاربرد زیستی علوم در گسترده

 حال  راساتای  در و ساودمند  اثاربخش  تعامال  منظاور  باه  ها داده آوری جمع از مند نظام است فرایندی

 (.113.، 4سازمان )کراوس در محیطی های محدودیت و فشارها ها، چالش مشکالت،

 تردیاد  بی .باشد می ها و سازمان ها مؤسسه در متعدد سازمانی مشکالت شواهد موجود، بیانگر وجود

 های بررسی .شود می سازمانی وری بهره سرانجام و کارایی اثربخشی، کاهش سبب مشکالت این وجود

 وجاود  هاا علیارغم   آن در وری که بهره دهد می نشان هاویژه بانک اداری، به نظام مورد آمده در عمل به

 متفاوتی ابعاد سازمان، یا مؤسسه یک که است آن واقعیت است. کاهشی داشته روند پیشرفته، فناوری

 باید مشکالت سازمانی شناخت برای و دارد را محیط و فناوری انسانی، نیروی ،ساختار قبیل اهداف، از

موردتوجه قرار گیرد، اما یکی از عوامل مهمی که مانع باروز عملکارد مناساب در     ابعاد این از یک هر
 (.1387ریزی آموزشی مناسب است )الوانی،  شود، عدم برنامهها میبانک
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 بناا  علمای  هاای و روش اصول به توجه با ها بایدبویژه بانک های آموزشی در هر سازمان،سیستم

سازد. بارای تحقاق ایان     برطرف را موجود نیازهای آمده، مطلوب بوده و بدست نتیجه تا شوند گذاشته
 دادن هادر  باعاث  تاا  شاوند  مرتفاع  شناساایی و  سیستم آموزشای  وارد هایآسیب و ضعفها باید مهم،

و  .فراینادی  -، سااختاری 1ف دیگر، چندین عامل از جمله محتاوایی نشوند. از طر سازمان هایسرمایه
ریزی آموزشی کارکنان تلقی می گرددد. عامل  های برنامه وجود دارد که جزء آسیب 3ای زمینه-محیطی

هاا، ضاعف   محتوایی شامل، فقدان نگرش مثبت باه امار آماوزش از ساوی برخای از مادیران باناک       
دانش و تجربه کافی، نگاه به آماوزش باه عناوان عااملی بارای      کارشناسان و پرسنل از نظر مهارت، 

ارتقای شغلی، تغییرات بی رویه مدیریت و عدم تمرکز برنامه های آموزش کارکنان در بانک می شود. 
عامل ساختاری و فرایندی نیز از عوامل دیگر است که شامل، جدایی آموزش از منابع انسانی متزلازل  

سازمان، ضعف سیستم نیاز سانجی، عادم اساتفاده درسات از آماوزش       بودن جایگاه واحد آموزش در
مجازی و ارزیابی سطحی و عدم ارائه بازخورد مناسب می باشاد. عوامال دیگار تااثیر گاذار، عوامال       

ای می باشند که شامل، عدم وجود آمارهای مناسب جهت سرمایه گذاریهای آموزشی، عدم وجود  زمینه
های دیگار و  های آموزشی سازمانالگوبرداری نامناسب از نظامهای مشخص در سطح کالن، سیاست

 (.1389باشد )پیدایی، عدم توجه به نیازهای بومی سازمان می
های آموزشی شاامل   معتقد اند که آسیب( 113.) 4در این خصوص، غفاری، عسگری و خیراندیش

( نیاز  117.) 0س و اسپریتزکریاکو، وارسانی شود. بلیاس،های ساختاری می های فناوری و آسیب آسیب
شناسای،   آسایب  زمیناه  عوامل فناورانه را از عوامل مؤثر بر آموزش کارکنان بانک مؤثر مای دانناد. در  

 .اسات  شده انجام جامع تحقیقات دیگری زمینه هر از بانک ملی ایران، کمتر در های آموزشیسیستم

 و دقیاق  موردتوجه آموزشی هایبرنامه از ارزشیابی که است این این امر به توجهی کم دالیل از یکی
شناسی آموزش ضمن  (، در پژوهشی به آسیب1394نگرفته است. حسینی، شامی و خنیفر ) قرار صحیح

های تاثیر گذار بر آموزش ضامن   ای را از آسیب پرداختند و عوامل زمینه OEM خدمت بر اساس مدل
بنادی  (، باا شناساایی و اولویات   1393) خدمت کارکنان بر شمردند. همچناین، مختاارزاده و آقاجاانی   

های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران، نشان دادناد کاه بیشاترین نارساایی     نارسایی
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مربوط به مرحله اجرای دوره های آموزشی است و در بین نارسایی های مربوط به مرحله نیازسانجی،  
سازمان درباره نیازهای آموزشی مربوط به شغل  عامل توجه ناکافی به نظرخواهی از کارکنان و مدیران

شناسای نظاام    بررسای و آسایب   (، نیز در پژوهش خود باه 1391) بیشترین اهمیت را دارد. مهدی پور
ها و تعامل آن با استعداد کارآفرینی شاغلین پرداختند و نشان دادند کاه کاه علیارغم     آموزشی سازمان

ها رابطه ای به دسات   با آسیب های نظام آموزشی آن سازمانوجود استعداد کارآفرینی در شاغلین، اما 
ها به گونه ایست که آسیب های موجود نظاام آموزشای در    نیامده است. به تعبیر دیگر، شرایط سازمان

های مورد بررسی؛ یعنی )ساخت، بستر، قوانین، فرایند و اثربخشی( کمتر متأثر از ویژگی هاای   سازمان
ست. از آنجاکه آموزش نیروی انسانی در جامعه موجاب توساعه هماه جانباه     کارآفرینی شاغلین بوده ا

جامعه می شود و به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به جوامع دیگر عمل می کند، از اینرو، این فرایند، 
و مدیران سازمانهای پویا و بالنده امروزی است. در این میان، بادیهی اسات کاه     دغدغه اصلی جامعه

آموزش و برنامه های آموزشی در جهت ارتقای سطح مدیران و کارکنان سازمانها ضمن  الویت دادن به
ها موجب ارتقای مهارت، دانش و نگرش شده وضاعیت اقتصاادی،    بهبود تفکر، ابتکار و نوآوری در آن

 (.1391اجتماعی و فرهنگی جامعه را بهبود می بخشد )بینش و حسینیان، 

شناسی نظام آموزشی کارکناان   هدف اصلی پژوهش حاضر آسیب لذا باتوجه به آنچه که گفته شد،
بانک ملی است و اینکه برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب آموزشی در بین کارکنان باناک ملای،   

 باشند؟چه عواملی دخیل می
 

 شناسی پژوهشروش -2
روش شناسی نظام آموزشی بانک ملی است،  دنبال آسیبروش پژوهش: ازآنجاکه پژوهش حاضر به

میدانی  -ایاز حیث بعد محیط، از نوع کتابخانه آمیخته )کمی، کیفی(، ها دادهپژوهش بر مبنای ماهیت 
 پیمایشی است.-و از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی

 گیری و حجم نمونهآماری، روش نمونهجامعه
 ملای  باناک  شاعب  مدیران و دانشگاهی خبرگان املش پژوهش کیفی بخش آماری کیفی: جامعه

 افرادی بود، رسیده مشاور و راهنما اساتید تائید به که پژوهش خبرگان های¬ویژگی. باشند¬می ایران
 دقیاق  اطالعاات  ارائه با بتوانند که این و بوده برجسته زمینه این در اطالعات و آگاهی ازنظر که بودند
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استفاده شاد   1گیری هدفمنداز روش نمونه هاپژوهش برای تعیین نمونه در این. باشند جامعه از نمادی
 نفر به عنوان حجم نمونه مصاحبه شونده، در نظر گرفته شد. 11که 

کمی: گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران 
کارمند است. برای تعیاین حجام نموناه از     3011و  شعبه 1.3 اداره کل و 3390بودند. تهران دارای، 

عناوان نموناه پاژوهش     به نفر از کارکنان بانک ملی تهران 343بنابراین ؛ فرمول کوکران استفاده شد
ای گیری خوشههای آماری از روش نمونهانتخاب شدند. همچنین، در این پژوهش برای انتخاب نمونه

 ای استفاده شده است. چندمرحله

 

 ها و پایایی و رواییداوری دادهابزار گر
 های پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه بود. گردآوری داده ابزار

های انفرادی ساختار یافته استفاده شد. در مصاحبههای نیمهدر بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه
با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی شش سؤال مصاحبه استفاده شدو در بخش کمای ضامن   

شناسی آموزشی، از پرسشنامه محقق سااخته اساتفاده شاد کاه دارای دو      ادبیات مربوط به آسیب مرور
 بخش بود.

شاناختی  های عمومی هادف کساب اطالعاات کلای و جمعیات     های عمومی: در سؤالالف( گویه
پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، رشاته  

 اند.ابقه کار و شعبه اشتغال به کار مطرح شدهتحصیلی، س

 محقق ساخته ب( پرسشنامه
باشد. در طراحی این بخش سؤال باز می 1گویه بسته و  7.های تخصصی: این بخش شامل گویه

-ها برای پاسخگویان قابل درک باشد. این گویههای پرسشنامهسعی شده است که تا حد ممکن، گویه

باشد. الزم به ذکر است، در زماان توزیاع پرسشانامه    ای لیکرت میگزینه 0طیف ها از نوع بسته و از 
های پرسشنامه صورت شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویهگر در محل حضور داشته و بهپژوهش

 به رفع ابهام برای شرکت کنندگان مبادرت ورزیده است.
 
 
 
 

                                                 
1- Judgemental Sampling 
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 روایی
ه مورد تائید قرار گرفت. در بخش کمی نیز، در بخش کیفی با استفاده از نظر خبرگان روایی مصاحب

برای تعیین روایی، از روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده شد. روایی ظاهری پرسشنامه نهایی باه  
گر، چند نفار از اعضاای نموناه، اساتاد     به کمک پژوهش ...دور از ایرادات ویرایشی، شکلی، امالیی و 
اساتفاده شاد.    CVIو  CVRهای از فرم 1سی روایی محتواییراهنما و مشاور تدوین گردید. برای برر

باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیاع پرسشانامه و از طریاق خبرگاان )اعضاای      
مصاحبه شونده، اساتید راهنما و مشاور، دانشاجویان دکتاری متخصاص در ایان حاوزه، چناد نفار از        

این نوع از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشات و   گیرد. بر اساس( صورت می...ها وآزمودنی
 برخی سواالت اصالح شد.

 موضاوعی  درون توافاق  روش و باازآزمون  پایایی پایایی: برای سنجش پایایی در بخش کیفی، از
در این پژوهش برای محاسبه پایاایی از از  . شد استفاده گرفته انجام هایمصاحبه پایایی محاسبه برای

طور که در جدول ی کرونباخ و پایایی ترکیبی بنا به ماهیت پژوهش بهره گرفته شد. همانضریب آلفا
 197مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه سواالت پژوهش بااالتر از   قابل 1

 است.
 مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -1جدول 

کرونبااااخ آلفاااای  تعداد سؤاالت شماره سؤاالت مؤلفه
نهاااایی )حجااام  

 (330نمونه=

آلفااای کرونباااخ پاایش 
تساااااات )حجاااااام 

 (30نمونه=

 ضریب پایایی ترکیبی

 19833 19703 19794 .1 .1-1 عوامل ساختاری

 19847 19819 19833 11 ..-13 عوامل محتوایی

 .1983 19813 198.0 0 7.-3. ای عوامل زمینه

 
ان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای هماه  مشاهده است میز طور که در جدول فو  قابل همان
 است. 197های آسیبها باالتر از مؤلفه
 
 
 

                                                 
1 -Content Validity 
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 هاوتحلیل داده روش تجزیه
 طارح  ایان  از تحلیال محتاوا اساتفاده شاد. در     هاداده وتحلیل تجزیه جهت کیفی بخش کیفی: در

 شاده  انجاام  یمحور کدگذاری و باز کدگذاری طریق از شده، کیفی گردآوری هایداده تحلیل مراحل
 .است

های آمار توصیفی و استنباطی استفاده های پژوهش از روشکمی: در بخش کمّی با توجه به سؤال
های آن از پرسشنامه باه دسات آماد    شد. در بخش توصیفی برای متغیرهای جمعیت شناختی که داده

ا ارائه شد که این فرآیند میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیره
 انجام شده است. SPSSافزار توسط نرم

سازی در قالب روش مدل Lisrelافزار  در بخش استنباطی آزمون سواالت پژوهش با استفاده از نرم
های آمار استنباطی دیگر نظیار تحلیال   چنین ازمونمورد سنجش قرار گرفت؛ هم 1معادالت ساختاری

 ای نیز بهره گرفته شد ی تک نمونهعاملی اکتشافی و آزمون ت

 

 های پژوهشیافته -3 
 .گیردیارزیابی قرار متحلیل و مورد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشها این بخش داده در

 اند؟های موجود در نظام آموزشی کارکنان بانک ملی کدام آسیب

بانک ملی، ابتادا بایاد از ایان    های موجود در نظام آموزشی کارکنان  های آسیب در شناسایی مولفه
های موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عباارتی، آیاا تعاداد    توان دادهمسأله اطمینان یافت که می

های موردنظر )اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین داده
 شد. و آزمون بارتلت استفاده KMOمنظور از شاخص 

 
 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -.جدول 

 نتایج آزمون عوامل

های موجود در  های آسیب شناسایی مولفه
 نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

 KMO 19938گیری ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 907.9478 کای اسکوئر

 301 درجه آزادی

 19111 سطح معناداری

                                                 
1 -Structural Equation Modelling 
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بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را  193بزرگتر از  KMOآمده، شاخص براساس نتایج به دست 
های شناسایی شده برای تحلیل عاملی دهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصنشان می

 باشد.می
تاوان  بر اساس کفایت حجم نمونه، سواالت مصاحبه از خیرگان طراحی و مطرح شد. در ادامه مای 

شاده   های ارائهبه و چک لیست نتایج مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد. پاسخهای مصاحسؤال
برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توساط پژوهشاگر و دو نفار از متخصصاین آماار در      

های اصلی پژوهش بوده و در ستون ها و مؤلفهجدولی آورده شده است که این جداول، بیانگر شاخص
شوندگان )مفاهیم استخراجی اولیه( آورده شده است و  شده توسط مصاحبه های ارائهسخبعدی جدول پا

. سواالت مربوط به مصاحبه با 3شونده آورده شده است. در جدول  در ستون آخر کد مربوط به مصاحبه
 مشاهده است. خبرگان قابل

 های مصاحبهسؤال -3جدول 
 سؤال ردیف

 ان بانک چیست؟تعریف شما از نظام آموزش کارکن 1

 شناسی( ضرورت پرداختن به آسیب های نظام آموزش کارکنان بانک ملی و ارتقای آن از نظر شما چیست؟ )پیامدهای آسیب .

 شناسی نظام آموزش کارکنان بانک و ارتقای آن از نظر شما چیست؟ نقاط قوت و ضعف پرداختن به آسیب 3

 در حال حاضر چگونه است؟ های نظام آموزش کارکنان بانک وضعیت آسیب 0

 های نظام آموزش کارکنان بانک از نظر شما کدامند؟ زیر ساخت های الزم برای جلوگیری از آسیب 3

 
لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصااحبه باا اساتفاده از کدگاذاری بااز،       زیر چک در جدول

ان بانک ملی آورده شاده اسات.   های موجود در نظام آموزشی کارکن محوری و انتخابی در مورد آسیب
های بی ربط ها آغاز گردید )کدگذاری باز( و مفاهیم و مقولهها با استخراج مفاهیم و مقولهتحلیل داده

 و تکراری حذف گردیدند که نتایج کدگذاری باز در جدول زیر آمده است.
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 های نظام آموزش کارکنان بانک ملی . چک لیست مربوط به آسیب4جدول 
 ی نظام آموزشیها آسیب

 ساختاری

 D1 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد ساختار ضعیف را از آسیب

 .D های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد مقررات دست و پاگیر را از آسیب

 D3 ر این بانک می دانید؟های ارتقای نظام آموزشی د تا چه حد محدودیتهای سیستمی را از آسیب

 D4 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد جدایی آموزش از منابع انسانی را از آسیب

 D0 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد تزلزل جایگاه واحد آموزش را از آسیب

 D3 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ کی را از آسیبتا چه حد عدم استفاده از آموزش الکترونی

 D7 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد ضعف سیستم نیازسنجی را از آسیب

 D8 نید؟های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دا تا چه حد ارزیابی سطحی برنامه ها و عدم ارائه بازخورد را از آسیب

 D9 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد عدم سنجش مناسب میزان اثربخشی دوره آموزشی را از آسیب

 D11 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد مستند نیودن فرایندها و عدم حفظ تجارب سازمانی را از آسیب

 D11 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ آموزشی جامع را از آسیب تا چه حد فقدان ظنام

 .D1 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد نبود خط مشی صریح آموزشی را از آسیب

 محتوایی

 E1 دانید؟ های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می تا چه حد رفتار نامناسب کارکنان را از آسیب

 .E های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد تعامل ضعیف بین کارکنان را از آسیب

 E3 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد عدم توجه به نیروی انسانی را از آسیب

 E4 رتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟های ا تا چه حد عدم نگرش مثبت نسبت به یادگیری را از آسیب

 E0 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد نداشتن مهارت کافی را از آسیب

 E3 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد نداشتن دانش کافی را از آسیب

 E7 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ وزش را از آسیبتا چه حد نداشتن نگرش مثبت نسبت به آم

های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می  تا چه حد عدم توجه به دانش اساتید منتخب برای تدریس دوره آموزشی را از آسیب
 دانید؟

E8 

 E9 نک می دانید؟های ارتقای نظام آموزشی در این با تا چه حد تغییرات مدیریتی را از آسیب

 E11 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد ارزشیابی غیر واقعی را از آسیب

 ای زمینه

 F1 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد ضعف برخی موسسات طرف قرار داد با بانک را از آسیب

های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می  ر زمینه سرمایه گذاری آموزشی را از آسیبتا چه حد عدم وجود آمارهای مناسب د
 دانید؟

F. 

 F3 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ تا چه حد عدم و جود سیاستهای مشخص در سطح کالن را از آسیب

 F4 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ سیبتا چه حد الگوبرداری کورکورانه از سیستمهای آموزشی دیگر را از آ

 F0 های ارتقای نظام آموزشی در این بانک می دانید؟ ها را از آسیب تا چه حد عدم حمایت آزمودنی

 
های موجود در نظام آموزشی کارکناان باناک ملای براسااس نتاایج       های آسیب در شناسایی مولفه

شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشاافی انجاام    7.، روی حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا
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دهد. در حقیقت، در جدول اشتراکات هار ساوال   ها را نشان میشد. جدول زیر، اشتراکات این شاخص
دارد که کادام ساواالت   دهد و بیان میها را تبیین کند، نشان میتواند مولفهمیزان واریانسی را که می
کرده است و کادام ساوال واریاانس کمتاری را تبیاین کارده اسات. روش         واریانس بیشتری را تبیین

-تر باشد، عامال است. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزر  1ها، تحلیل مؤلفه اصلیاستخراج عامل

هاا   دهند. متغیرهایی که مقادیر اشتراک استخراجی آنهای استخراج شده، متغیرها را بهتر نمایش می
شاود و از  ای انجاام مای  شوند. البته ایان کاار باه صاورت مرحلاه     ، حذف میهستند 190کوچک تر از 

 شود.تر آغاز میمتغیرهایی با مقادیر اشتراک استخراجی پایین

 
 هااشتراکات شاخص -0جدول 

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 هاسؤال
اشتراکات 
 استخراجی

 1970 ..سوال  1938 10سوال  1973 8سوال  1931 1 سوال

 1971 3.سوال  1971 13سوال  1974 9سوال  1930 .سوال 

 1973 4.سوال  1971 17سوال  1971 11سوال  1930 3سوال 

 1971 0.سوال  1971 18سوال  1971 11سوال  1903 4سوال 

 1970 3.سوال  .197 19سوال  1981 .1سوال  .193 0سوال 

 1930 7.سوال  1973 1.سوال  1981 13سوال  1973 3ال سو

   .197 1.سوال  1970 14سوال  1934 7سوال 

است و  190ها باالی مشاهده است اشتراکات برای همه شاخص طور که در جدول فو ، قابلهمان
 باشد.نیاز به حذف هیچ سوالی نمی
هده کرد. این جدول شامل سه قسمت است. را مشا .توان تبیین واریانس کلدر جدول زیر، نیز، می

هایی است کاه  ، مربوط به مقادیر ویژه است و تعیین کننده عامل3قسمت اول شامل مقادیر ویژه اولیه
باشند، از تحلیال خاارج   هایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از یک میمانند. در عاملدر تحلیل باقی می

-ها باعث تبیین بیشتر واریانس نمی شوند. عوامل خارج شده از تبیین، عواملی هستند که حضور آنمی

مربوط به مقادیر ویژه عوامل استخراجی  ،4امل مجموع مربع بارهای استخراج شدهشود. قسمت دوم ش

                                                 
1 Principal Component Analysis 

. Total Variance Explained 

3 Initial Eigenvaluese 

4 Extraction Sums of Squared Loadings 
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است. موارد ذکر شده  1بدون چرخش است و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع بارهای چرخش یافته
 مشاهده است. در جدول زیر قابل

 
 هاتبیین واریانس مولفه -3جدول 

 عوامل

 مجموع مربع بارهای چرخش یافته استخراج شده مجموع مربع بارهای مقادیر ویژه اولیه

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل
درصد 
 تجمعی

1 13940 31991 31991 13940 31991 31991 7979 .8980 .8980 

. 1949 0901 3394. 1949 0901 3394. 393. .490. 03937 

3 1914 3984 719.3 1914 3984 719.3 4903 13988 719.3 

4 1987 39.4 73901       

0 198. 3914 73903       

3 197. .930 79918       

7 1901 1989 81917       

8 1948 1977 8.984       

9 1943 1909 8494.       

11 1939 1943 80988       

...          

.3 1913 1948 99904       

.7 191. 1943 111       

-اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل باقی می عامل 3ا توجه به جدول فو ، ب

هاای موجاود در نظاام     هاای آسایب  های مولفهدرصد، واریانس شاخص 71مانند. این عوامل تا تقریباً 
متغیرها و نیاز    بین  روابط  ماهیت  درباره  منظور تحقیق کند. بهآموزشی کارکنان بانک ملی را تبیین می

و با معنی بوده   ها مهم عامل  در تعریف 194باالتر از   عامل ها، ضرایب  و نامگذاری  تعاریف  به  دستیابی
 شده است.  در نظر گرفته  تصادفی  عامل  عنوان  حدود به  کمتر از این  و ضرایب

 3ص )گویاه( موجاود،   شاخ 7.دهد که از میان در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می
توان مشاهده کرد و بر های اکتشاف شده را در جدول فو ، میمؤلفه اصلی قابل شناسایی است. مؤلفه

 اند. گذاری شدهها در جدول زیر نامهای موجود این مولفهاساس ادبیات، پیشینه و نظریه

 
 

                                                 
1 Rotated Sums of Squared Loadings 
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 های شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجودمولفه -7جدول 

 سازه نام مولفه شاخص تعداد

 عوامل ساختاری .1
های موجود در نظام آموزشی  آسیب

 کارکنان بانک ملی
 عوامل محتوایی 11

 ای عوامل زمینه 0

 
 

 بر اساس عوامل شناسایی شده فو  مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:

 
 ام آموزشی کارکنان بانک ملیهای موجود در نظ های شناسایی شده آسیب مدل نهایی مولفه -1شکل 
 

 شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی چگونه است؟ های آسیبوضعیت موجود مولفه

شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی به چه  های آسیب برای اینکه بدانیم وضعیت موجود مولفه
 استفاده شد. tها از آزمون ها و مقیاس فاصله ای متغیر میزان است، با توجه به نرمال بودن توزیع داده
ای است، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را  درجه 0در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس 

 در نظر گرفتیم. در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سوال آورده شده است: 3عدد 
F1: µ = 3 
F1: µ ≠ 3 

 است. آورده شده 7ای در جدول نتیجه آزمون تی تک نمونه
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 منظور بررسی وضعیت ای به نمونه تک-tآزمون -7جدول 

 متغیر
 

 مولفه

 3ارزش آزمون= 

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 بازه اطمینان

 حد باال حد پایین

های نظام  آسیب
 آموزشی

 1934 1919 19.3 19111 334 3900 عوامل ساختاری

 -1917 -1933 -19.0 19111 334 -3918 عوامل محتوایی

 -19.3 -1941 -1931 19111 334 -79.3 ای عوامل زمینه

 
-شود، سطح معناداری در همه متغیرها کمتر از پنج صدم مای طور که در جدول مشاهده میهمان

شاود.  درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تائید مای  90باشد و بنابراین فرض صفر برای همه موارد با 
ی این است که میانگین کمتر از  ارت دیگر، با توجه به منفی بودن اختالف میانگین )نشان دهندهعب به
های نظام آموزشی( وضعیت ناامطلوبی قارار    ای )آسیب باشد( در عوامل محتوایی و عوامل زمینه می 3

شود کاه   باط میها با توجه به مثبت بودن مقدار اختالف میانگین چنین استن اما برای سایر مولفه دارند؛
 در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

 

 گیریبحث و نتیجه -4
آسیب نظاام آموزشای باناک     3ها براساس تحلیل عاملی معین شد که  پاس از تجزیه تحلیل داده

شناسای نظاام    ای می باشد. در ماورد آسایب   های ساختاری، محتوایی و زمینه ملی ایران شامل، آسیب
ی هاشو روبر مفاهیم وه عالسیساتم باانکی   سیبشناسی نوان کرد کاه آ آموزشی بانکی باید درابتدا ع

مهندسی دی، باز هبری رایزربرنامهی مینهها، در زنش مدیریتی داهاشو روسایر مفاهیم ری، فتام رعلو
قیق ت دطالعاایک برنامه عملی مبتنی بر باناااک توسعه دارد. مد نظر وری باناااک را هبهر، یندهاآفر
ج حتیا، ایناست. بنابراف اهدابه ل جهت حصودر ها فعالیتات ثرو اها فرصت، ریجات مشکالن مواپیر

دارد. ایاان سیسااتم، همااان   نها آتحلیل و تجزیه ت و طالعااوم امدآوری مبرمی به یک سیستم جمع
شناسی است که بانک ملی ایران را به عنوان با قدمترین بانک ایران مورد ارزشیابی قارار   فرایند آسیب
قاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات آموزشی آن را بررسی مای کناد. بارای آسسایب     می دهد و ن

سایتم   یهاا -شناسی نظام آموزشی بانک، باید از جایی شروع کرد، پژوهش حاضر، شناساایی آسایب  
های سااختاری را در ابتادا ماورد     آموزشی بانک ملی را از ساختار داخلی آن شروع کرده است و آسیب

داده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در ابتدا، ساختار ضعیف باناک در   بحث و بررسی قرار
آموزش موجب شده است تا نظام آموزشی این سازمان نتواند به اهداف آموزشای خاود دسات یاباد و     
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کارکنان را از آموزشهای الزم و ضروری مربوط به شغلشان بهره مند سازد. همچنین، وجاود مقاررات   
باعث شده است تا بیشتر مدیران و کارکنان در قید و بند برنامه کالسها که معموال بدون  دست و پاگیر

انعطاف است قرار بگیرند و نتوانند بهره کافی را از آموزشهای ضمن خدمت ببرند. از طرف دیگر، یکی 
حاد  های ساختاری شناخته شده در نظام آموزشی بانک ملی ایران، این است کاه وا  از مهمترین آسیب

آموزش از منابع انسانی جدا است. حال آنکه این آموزش صرفا برای توعاه و بالنادگی مناابع انساانی     
ریزی آموزشی می کنند کاه   انجام می پذیرد. درواقع افرادی در واحد آموزش برای منابع انسانی برنامه

ماه هاایی معماوال    به امور بانکی، ساعات مراجعه مشتریان و اوضاع محیطی تسلط کافی ندارند و برنا
غیرمنعطف طرح ریزی می شود. از طرف دیگر هم جایگاه واحد آموزش در بانک به عنوان مهمتارین  
بخش در نظر گرفته نمی شود و بیشتر به عنوان واحدی که باید باشد اما کارایی الزم را نادارد باه آن   

ریازی هاای    گیرد و برنامهنگریسته می شود. این در حالی است که اگر آموزش بانک موردتوجه قرار ب
دقیق برای کارکنان انجام شود، شاهد مشکالت مختلف رفتاری و تخصصی از سوی کارکناان باناک   
نخواهیم بود. همچنین، ضعف در سیستم نیازسنجی است که نظام آماوزش در باناک را باا دشاواری     

ران به نظر سنجی تبدیل کند. نیاز سنجی در مورد برنامه های آموزشی در بانک ملی ایهایی روبرو می
شده است و به جای ارزیابی برنامه های قبلی و رصد پیامدهای آنان، بیشتر بار اسااس نظار مادیران     

ریزیهای انجام می پذیرد. این مسئله باعث می شود ناه تنهاا مشاکالت و چالشاهای      بانک این برنامه
کارکنان نیز به درستی تشخیص شناسایی نشود بلکه نیازهای آتی آموزشی  برنامه های آموزشی قبلی

داده نشوند. عالوه بر این آسیبها، نباید از نقش پررنگ فناوری های ناوین اطالعااتی و ارتبااطی کاه     
امروزه تمام دنیا و سازمانها را مورد هجوم قرار داده غافل ماند. با وجود پیشرفت فنااوری هاا، باه روز    

فناورانه الزمه رقابت و ادامه حیاات در دنیاای اماروز    شدن سازمانها و گام برداشتن همگام با تغییرات 
های مربوط به ساختار بانک ملی که بر نظاام آموزشای تااثیر مای      است. بر این اساس، یکی از آسیب

توان، عدم استفاده مناسب از سیستمهای فناوری اطالعات در بانک ملی دانست. همچنین،  گذارد را می
تاوان نشاان از یاک     ساختاری سیستم آموزش بانک ملی را مای های  شایان ذکر است که تمام آسیب

عامل دانست و آن عدم نظارت دقیق و عدم ارائه باازخورد مادیران نسابت باه اجارای برناماه هاای        
آموزشی است. معموال در بانکها مانند ساایر ساازمانها، بودجاه ای بارای آماوزش صارف مای شاود،         

یق و عدم نظارت کافی به فایاده تبادیل نمای شاود و باه      ریزی دق درحالیکه این بودجه با عدم برنامه
 عبارتی، هزینه فایده محاسبه نمی گردد.

های نظام آموزشی در بانک ملی که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت،  یکی دیگر از آسیب
های محتوایی که آماوزش باناک را ماورد هجاوم قارار داده       های محتوایی است. یکی از آسیب آسیب
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، آسیب ناشی از رفتار نامناسب کارکنان و عدم تعامل آنان با یکدیگر است. عدم مشارکت پذیری است
در بین کارکنان بانک ملی باعث می شود تا آنان در مورد آموزشهای کسب شده به گفت و گو ننشینند 

یری در بین ها استفاده بهینه نداشته باشند. همچنین عدم نگرش مثبت نسبت به یادگ و از پیامدهای آن
کارکنان و حتی مدیران باعث شده تا کالسهای آموزشی را صرفا به صورت اماری اجبااری کاه بایاد     
گذرانده شوند، بنگرند و از محتوای آموزشی آنان استفاده نکنند. چندین سال است که برخی از بانکهاا  

ش باه دانشاگاههای   آموزشهای خود را به صورت برون سپاری اجرا می کنند و کارکنان را بای آماوز 
می فرستند، اما با این کار هم به نظر می رسد کاری از پیش  (مختلف )مانند دانشگاه علمی و کاربردی

نمی برند. چراکه کارکنان بیشتر به دنبال اخذ مدرک و افزایش دستمزد خود هستند تا یاادگیری. ایان   
باه خاوبی درک نکارده اناد. بادین       ها فرایند یادگیری و پیامدهای مهم آن را بدان معنی است که آن

ترتیب، با سپری کردن اینگونه کالسها، انتظار می رود کارکنان از دانش ومهارت نسبی برخوردار باشند 
ها دانش و مهارت کافی برای اداره اماور باانکی کساب     که متاسفانه این امر نیز میسر نمی شود و آن

م برد که عدم کسب نتیجاه بادان دلیال باشاد و آن     توان آسیب دیگر محتوایی را نا اما می؛ نمی کنند
استفاده از اساتیدی است که دانش کافی برای ارائه مطالب ندارند. این اساتید، معموال تجربه و داناش  

ها را از ادامه یاادگیری دلسارد مای کنناد. ایان       کافی برای ارائه مطالب به کارکنان بانک ندارند و آن
هاای  ز می گردد یا به مدیری که افراد را برای اساتادی بارای آماوزش   آسیب به برنامه ریز آموزشی با

ضمن خدمت انتخاب کرده و به کار می گیرد. مدیران در جاای دیگار نیاز آسایبهایی را باه سیساتم       
آموزشی بانکها می زنند. تغییر مدیران در بانکها منجر به تغییرات آموزشی می شود که این خود آسیبی 

شی بانک و بودجه ای که صرف شده، می باشد. تغییرات مدیران شعب باعاث  جدی برای سیستم آموز
می شود تا هر مدیر به صورت سلیقه ای با مسئله آموزش برخورد کند و این چندگانگی کارکنان را باا  

های آموزشی ارائه شده، باه  چالش مواجه می کند. گاهی هم ارزشیابی سوگیرانه و غیرواقعی از کالس
ت که به نظام آموزشی بانکی لطمه وارد می کند. آسیب مهم دیگار کاه در پاژوهش    عنوان آسیی اس

ای است. در مورد سیساتم آموزشای باناک ملای، ضاعف       حاضر بدان پرداخته شد، آسیب عوامل زمینه
ای باشد که نظام آموزشی بانک را  تواند یک نوع عامل زمینه می برخی موسسات طرف قرارداد با بانک،

ار می دهد. همچنین، عدم وجود آمارهاای مناساب در زمیناه سارمایه گاذاری هاای       تحت الشعاع قر
ای است که نظام آموزشی در بانک ملی را با بحران مواجه می کناد. در   آموزشی نیز آسیب دیگر زمینه

ای، بسیار گزارش شده اند. بدین ترتیب، آنچه از نتایج این پژوهش به  های زمینه پژوهش حاضر، آسیب
آید، نشان می دهد که موسسات آموزشی که طرف قرار داد باناک ملای هساتند، بسایار از     دست می 

ها برخاورد شاود و ارزیاابی دقیقای از کاارآیی و       کیفیت آموزشی ضعیفی برخوردارند و حتما باید با آن
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اثربخشی برنامه های این موسسات انجام گیرد و با حساسیت بیشتری نسابت باه ارائاه برناماه هاای      
ها ثابات   ها نگریسته شود. از طرف دیگر، آمارهای درستی که صحت آنتوسط این آموزشگاه آموزشی

شده باشد برای سرمایه گذاری در آموزش بانکها وجود ندارد و اکثرا بار اسااس ادبیاات موجاود و بار      
اساس سو گیری تهیه می شوند. این امر مستلزم آن است که بانک ملی ارزیاابی را اساتهدام کناد تاا     

من ارائه آمار دقیق، اثربخشی برنامه های آموزشی جاری را موردتوجه قرار دهد و ارزشیابی کند. در ض
پاژوهش حاضار همخاوانی     های انجام شده با یافتاه های حاصل از پژوهش این خصوص، برخی یافته
وهشی به ها در پژ (، اشاره کرد. آن1394توان به پژوهش حسینی، شامی و خنیفر ) دارد، از آن جمله می

های  ای را از آسیب پرداختند و عوامل زمینه OEMمدل شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس  آسیب
(، باا  1393تاثیر گذار بر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر شمردند. همچناین، مختاارزاده و آقاجاانی )   

نشاان دادناد    های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران،بندی نارساییشناسایی و اولویت
که بیشترین نارسایی مربوط به مرحله اجرای دوره های آموزشی است و در بین نارسایی های مرباوط  
به مرحله نیازسنجی، عامل توجه ناکافی به نظرخواهی از کارکنان و مدیران ساازمان دربااره نیازهاای    

بررسی و  پژوهش خود به(، نیز در 1391پور )آموزشی مربوط به شغل بیشترین اهمیت را دارد. مهدی 
ها و تعامل آن با استعداد کارآفرینی شاغلین پرداختند و نشان دادند  شناسی نظام آموزشی سازمان آسیب

هاا   که که علیرغم وجود استعداد کارآفرینی در شاغلین، اما با آسیب های نظاام آموزشای آن ساازمان   
ها به گونه ایست که آسیب های موجود  انرابطه ای به دست نیامده است. به تعبیر دیگر، شرایط سازم

های مورد بررسی؛ یعنی )ساخت، بستر، قوانین، فرایند و اثربخشی( کمتر متأثر  نظام آموزشی در سازمان
هاایی مواجاه باود، محادود     از ویژگی های کارآفرینی شاغلین بوده است. پژوهش حاضر با محدودیت

ن دسترسی دشوار به کارکنان به دلیل مشغله کااری و  ملی، امکا بانک بودن جامعه آماری به کارکنان
 ملی. بانک در بانکی آموزشی نظام شناسی آسیب به مربوط اطالعات و آمار به نداشتن دسترسی

 
 
 
 
 
 
 
 



 1.1 یکارکنان بانک مل ینظام آموزش شناسی یبآس
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