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 چکيده

رفته به سمت رفته ،ه با توجه به ورود تکنولوژیباشد کهای توانمندسازی کارکنان میها يکی از راهآموزش در سازمان

باشد که غیر مؤثر بودن آنها می ،های سازمانیداده شده است. يکی از انتقادهای وارد بر آموزشهای الکترونیکی سوق آموزش

تر نمايد. در اين تحقیق سعی بر آن است تا تأثیر تواند آن را اثربخشبسیاری معتقدند الکترونیکی شدن آموزش می

ها مورد از طريق اثربخش شدن آموزشمديران شهری اقتصادی های ضمن خدمت بر عملکرد الکترونیکی شدن آموزش

دهد که از بررسی قرار گیرد. جامعه آماری اين تحقیق را تمامی مديران شهرداری مناطق مختلف شهر تهران تشکیل می

ها پرسشنامه نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده است. ابزار گردآوری داده 363میان آنها تعداد 

های اين تحقیق نیز از طريق های استاندارد مورد تأيید قرار گرفته است. فرضیهپايايی و روايی آن بر اساس روشباشد که می

های اجرای آموزش ضريب همبستگی اسپیرمن و معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته و نهايتاً مشخص گرديد مزيت

مديران تأثیرگذار بوده و آن اقتصادی بر عملکرد  ی آموزش نیزاثربخش .دنباشتأثیرگذار می ،الکترونیکی بر اثربخشی آموزش

 بخشد.را بهبود می

 اقتصادی آموزش الکترونیکی، آموزش ضمن خدمت، مديران شهری، عملکرد هاي کليدي:واژه

 .JEL :D02, H11, I29بندي طبقه
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 مقدمه -1

يک سازمان از جمله  ارزيابی عملکرد نیروی انسانی

گیرری میرزان پیشررفت هرر     های اندازهمهمترين شاخص

ای بره ايرن امرر    باشد که امروزه اهمیت ويرهه سازمان می

هرای  وزششود. آنچه مسلم است بدون وجود آمر داده می

 صرحی  را انتظرار عملکررد   از نیروی انسانی مناسب نبايد 

زمان های مختلف سااشت. نیاز به آموزش در تمامی ردهد

  .وجود داردترين سطوح از مديران ارشد تا پايین

سررازمانی دارای  هررای ضررمن خرردمت و  آمرروزش

ها تنها د که معتقدند اين آموزشنباشمنتقدين زيادی می

 ؛ثیری بر عملکرد پرسنل ندارنددهند و تأدر میمنابع را ه

به اينکره   ار نیستند. با توجهاز اثربخشی الزم برخورد زيرا

و داننرد  آموزش را امرری زائرد نمری    ،منتقدين يک ازهیچ

بیننرد پرس   ر سازمان را نیازمند به آموزش میه بالعکس

کراهش اثربخشری   آنچره باعر     که توان نتیجه گرفتمی

باشرد. برا   د، شیوه آمروزش مری  شوآموزش در سازمان می

برخری   شاهد ،ورود تکنولوژی و استفاده از آن در آموزش

را به اثربخشی آموزش  هاانکه سازم خواهیم بودمحاسن 

تحول و رشد قابل  ،آموزش الکترونیکید. ننمايامیدوار می

ی اخیررر تجربرره کرررده اسررت کرره هرراسررالترروجهی را در 

هررای عظرریم در حرروزه اطالعررات و تکنولرروژی  یشرررفتپ

ينده تقاضرا بررای نروعی از    فزاارتباطات و همچنین رشد 

باشرد از   آموزش که سازگار با انواع شرايط زنردگی افرراد  

هرم بره صرورت     ،داليل اصلی اين تحرول اسرت. آمروزش   

ی عمرومی  هاآموزشتحصیالت آکادمیک و هم به صورت 

 ددر دسرترس باشر   العمرر مرادام بايد به عنوان يک تجربه 

(Francisco & Garcia, 2008)آموزش  ،. در اين راستا

آموزش سرنتی را رفرع    یهانقصبسیاری از  ،الکترونیکی

ها را نیز به اين سمت سوق داده اسرت ترا   کرده و سازمان

 های سنتی را پوشش دهند.نواقص آموزش

ها در هر شهر کره بره   با توجه به موقعیت شهرداری

شروند،  عنوان عامل رشد يا افرول آن شرهر شرناخته مری    

 ،ارزيابی عملکررد پرسرنل و بره طرور خرار مرديران آن      

. از طرفی آموزش نیرز بره عنروان امرری     باشدمیضروری 

تأثیر خود را برر عملکررد مرديران خواهرد      ،غیرقابل انکار

اين است کره  باشد داشت. آنچه در اين تحقیق مطرح می

های الکترونیکری ترا   های سنتی به آموزشتبديل آموزش

 چه میزان بر عملکرد مديران تأثیرگذار خواهد بود؟

بره   2333افشه و همکارانش در تحقیقری در سرال   

طالعات در آموزش و تأثیر آن برر  برد فناوری ابررسی کار

انرد. در  نان دانشگاه آزاد اسرالمی پرداختره  وری کارکبهره

اين تحقیق که به بررسری کارکنران دانشرگاه آزاد واحرد     

 عمل به هایبررسی از پس .انديمشک پرداخته شده است

 اسرالمی  آزاد دانشرگاه  مختلف عملکرد واحدهای از آمده

 سرال  یطر  دانشرگاه  واحرد آمروزش   خصوصراً  انديمشک

 هایآموزش ريزان،ديدگاه برنامه از که شد معلوم ،گذشته

 اول و درجره  در اداری اتوماسریون  و های هفتگانهمهارت

 توجه مورد بیشتر همواره دوم درجه در فنی هایآموزش

 جهرت  را هنگفتری  مبرال   و بروده  اسرالمی  دانشرگاه آزاد 

 موضروع  بره  توجه با .اندکردهخرج  انسانی نیروی آموزش

 هرای پاسرخ  و تحقیرق  هرای فرضریه  به توجه با و تحقیق

اينترنرت،   از اسرتفاده  بیرانگر  کره  پرسشرنامه  به کارکنان

 برر  آن ثیرگرذاری تأ و آمروزش  در اکسرترانت  و اينترانرت 

 کره  شد باشد، مشخصمی کارکنان وریهای بهرهشاخص

 حرد  در کارکنران  وریبهره بر آموزش در کاربرد اينترنت

 بره  اينترنت از استفاده البته است زياد مؤثر خیلی و زياد

 کارکنران  بره  (یکری الکترون )آمروزش  آموزش ارائه منظور

 امرا انردازی شرده   راه کره  اسرت  مردت کوتراهی   دانشرگاه 

نتراي    و آموزشی وریآنف اين از کارکنان عموم استقبال

 میرزان  برا  ارتبرا   در کره  تحقیرق  اين در آمده دست به

 مناسرب  بسرتری  وجرود  دهنرده نشران  آنها بوده وریبهره

 روی بر سازمان اين آموزشی هایتمام برنامه اجرای برای

 بررای  آوریفرن  ايرن  از استفاده گیرکردنهمه و اينترنت

 و آمروزش  اداری، خصوصراً  هرای بخرش  در کارکنان همه

 از طرفری . اسرت  فنری  هرای بخرش  در نیز و واحدها ساير

 آسان و سريع ،آموزشی منابع به کارکنان دسترسی چون

 در کره  مشرکالتی  و مسرائل  خصرور  در لذا خواهد شد؛

 مسرافت  دوری :مانند سنتی های آموزشیکالس برگزاری
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 3 حسین محمدپور زرندی، سید محسن طباطبايی مزدآبادی رررررررررر.../ های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اجرای بهینه آموزش

 

 ايراب  هزينه کارکنان، محل کار تا دانشگاه آموزشی مراکز

 علمری  برخری منرابع   به کارکنان دسترسی عدم ذهاب، و

 ارائره  بررای  آوریفرن  ايرن  از تروان مری  آيرد می پیش ...و

 استفاده با ؛ زيراکرد استفاده دانشگاه کارکنان به آموزش

 در و شرد  خواهرد  مرتفع موجود مشکالت ،فناوری از اين

)افشه و  رفت خواهد باال سازمان اين بازده پرسنل ،نتیجه

 .(2333، همکاران

مهرمنش و همکارانش در سرال   ،ریدر تحقیق ديگ

کارکنان برا  عملکرد ر ثیرگذار بأبررسی عوامل تبه  2333

ايرن  انرد.  پرداختره  یبر نقش يرادگیری الکترونیکر   کیدأت

برر   یثیر يرادگیری الکترونیکر  أبا هدف بررسری تر   تحقیق

عملکرد کارکنان در شهرداری منطقه هشت کررج انجرام   

شرامل   یدر اين تحقیق، يرادگیری الکترونیکر   .ه استشد

معیارهررای اصررلی عوامررل سررازمانی، منررابع آموزشرری و   

. در ابتدا با استفاده از ه استزيرمعیار بود 21تکنولوژی و 

، رابطرره میرران يررادگیری  2آزمررون همبسررتگی پیرسررون 

و ابعرراد آن شررامل عوامررل سررازمانی، منررابع  یالکترونیکرر

ه آموزشی و تکنولوژی با عملکرد کارکنان به اثبات رسرید 

کررارگیری آزمررون تحلیررل واريررانس  ه ه بررا برردر ادامررو 

شرناختی و  ، رابطره میران خصوصریات جمعیرت    7کطرفهي

عملکرد نیز مورد بررسی قرار گرفت که تنها میان سرابقه  

خدمت و میزان تحصیالت کارکنان با عملکرد آنها رابطره  

نهايت، تکنیرک تاپسریس    . دره استمستقیم وجود داشت

 یدگیری الکترونیکر بندی اجرزای يرا  جهت اولويت 3فازی

نتراي  بیرانگر آن اسرت کره      ه ومورد استفاده قررار گرفتر  

ها، برنامه و تولیرد محتروا نسربت بره     زيرمعیارهای شبکه

)مهررمنش و   ساير متغیرها از اولويت بیشتری برخوردارند

 (.2333، همکاران

طرری تحقیقرری دربرراره  7323در سررال  4الشررناوی

آمرروزش و تررأثیر آن بررر عملکرررد، برره بررسرری آمرروزش   

  نفر 12های مذاکره و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان مهارت

                                                           
1- Pearson Correlation Coefficient 

2- One-way ANOVA 

3- Fuzzy Topsis 

4- ElShenawy 

آزمايشگاه پرداخت. وی در اين تحقیق دريافت کره   36از 

اثرر متوسرطی برر عملکررد دارد و نتراي        ،سط  آمروزش 

اثرر   ی،عبرارت شرود. بره   آموزش در گذر زمان مشخص می

 باشرردمرردت مرریآمرروزش در بلندمرردت برریش از کوترراه 

(ElShenawy, 2010). 
در  7327و همکررارانش در سررال   1یوسآناستاسرر

تحقیقی به بررسری عرواملی کره آمروزش در سرازمان را      

اند. آنهرا برا مطالعره برر روی     نمايد پرداختهسودمندتر می

متغیرهرای   ،کارمند و از طريق معرادالت سراختاری   276

انرد کره نهايتراً عملکررد     مختلفی را مورد آزمون قرار داده

مربی، محیط و اهداف آموزش، محتوای آموزشی، ابرزار و  

توانند آمروزش در  فرايند آموزش به عنوان عواملی که می

 انرردشرردههررا را سررودمندتر کننررد، شناسررايی   سررازمان

(Anastasios et al., 2012). 

 

 مباني نظري تحقيق

 عملکرد فردي و ابعاد آن 

يررک از  ف متفرراوتی دارد و هررر يتعررار ،عملکرررد

ن اشراره دارنرد.   آهرای خاصری از   نظران به جنبره صاحب

چنین تعريرف کررده   رد را اين( عملک2334) 6آرمسترانگ

هرا  بی بره اهردافی کره کمیرت و کیفیرت آن     یادست» :است

. فرهنررگ (Armstrong, 1994) «تعیررین شررده اسررت

جرام  ان به کار بستن، ،اجرا»کسفورد عملکرد را انگلیسی آ

ايرن   .کنرد تعريرف مری   «دادن هر چیز منظم يا تعهدشده

هرا  دادهها و برونوه بر اينکه در ارتبا  با ستادهتعريف عال

عملکرد مرتبط با انجام کار و همچنین دهنده نشان، است

ن بره  اترو باشد. بنرابراين عملکررد را مری   نتاي  حاصله می

نظرر ديگرری عملکررد را    . صراحب رفتار تلقی کررد عنوان 

عملکرد عبارت است از ترابع  » :چنین بیان کرده استاين

، شررکرکن« )رک تررالش، توانررايی و ادراک نقررش  مشررت

 ؛تعريف کردرا بايد به عنوان نتاي  کاری  عملکرد .(2326

تررين رابطره را برا اهرداف راهبرردی      قوی ،زيرا اين نتاي 

و مشرارکت اقتصرادی برقررار     مشرتريان سازمان، رضايت 

                                                           
5- Anastasios 

6- Armstrong  
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ترری از عملکررد را ارائره    جامع ديدگاه 2اچببرام .کنندمی

بره عبرارتی    ؛گیرنده رفتار و نتراي  اسرت  بردهد که درمی

رفتارهرا از   .باشرد لکرد به معنی رفتارهرا و نتراي  مری   عم

ملکرد را از فکر به عمل تبديل د و عنگیرعوامل نشأت می

  هايی جهت رسیدن به نتايرنه تنها ابزاها رفتار .کنندمی

باشرند کره از   نیستند بلکه به نوبه خرود پیامردهايی مری   

انرد و  های ذهنی و فیزيکری گرفتره شرده   محصول فعالیت

   .(2336 ،میرسپاسیتوان آنها را جدا از نتاي  دانست )می

برا دو معیرار کرارايی و اثربخشری      عملکرد معمروالً 

ت انجرام دادن  معنری درسر  شود؛ کارايی بره  سنجیده می

ی در منابع و تجهیزات و بره دسرت   جويکارها از راه صرفه

هاست و اثربخشی دن بیشترين ستاده از کمترين دادهآور

 یدن بره هردف  و رسر  ی درسرت يعنی انجرام دادن کارهرا  

عملکررد، نحروه    ،به عبرارتی  .(2333، پارسايیان و اعرابی)

همان  واقع در ؛محوله است هایانجام وظايف و مسئولیت

برا شرغل از خرود     در ارتبرا  افرراد   که هستند يیهارفتار

عملکررد   (.2332پرور و رحیمری،   )رجايیدهند نشان می

، در واقرع عملکررد   ؛هرای گذشرته باشرد   نبايد شامل يافته

خواهرد بره اهردافش    روش رقابت يک بخش است که می

در ارتبرا  برا   برسد و مجموعه رفتارهايی است که افرراد  

 .(Yu et al., 2009)دهند از خود نشان می شانشغل

های عملکردی عبارتند به طور کلی، عوامل شاخصه

 :از: عوامل رفتاری و عوامل فرايندی

 الف( عوامل رفتاری

    رعايت عدالت، مقررات و انضربا  اداری: حضرور

 به موقع و انجام کارها

  رجروع: برخرورد   رفتار و برخورد مناسب با اربراب

جهت رفع مشکالت و پیگیری آن و روابط خوب، کوشش 

  صمیمانه با همکاران

    جديت در کار: اجرای سريع دسرتورات، پیگیرری

  امور محوله

    جهرت   کوشش جهت فراگیرری کارهرا: کوشرش

 هررایهررای شررغلی، فراگیررری مهررارت افررزايش مهررارت

                                                           
1- Brumbach  

  های آموزشیمختلف، شرکت در کالس

 نورزيدن پذيری: پذيرش اشتباهات، اصرار انعطاف

پرذيرش  مقابلره برا   مورد نظرات خرود در   بیش از حد در

  ی ديگرانراهنماي

  قابل اعتماد بودن: تسلط در کار و انجام آن بدون

نظارت مستمر، توجه به درستی و صحت کرار، دلسروزی   

  در انجام کار، احساس مسئولیت، مراقبت از وسايل

 جوشرری: تشررخیص نیازهررای واحررد و ارائرره  خود

های مناسب برای رفع آنها و داشرتن انگیرزه بررای    حلراه

قرردم بررودن در اجرررای کررار و ايجرراد کررار سررازنده، پرریش

 .های شغلیفعالیت

 ب( عوامل فرايندی

      :وسرايل،   ترأمین عوامل مربرو  بره شررايط کرار

 تجهیزات مناسب، امنیت شغلی و بیمه مسئولیت

 ام از عوامل مربو  به احترام و قدر و منزلت: احتر

سوی مديران، ايجاد روابط صمیمی، تشويق و دلگرمی در 

 عدالتیمیان افراد، رفع تبعیض و بی

    عوامل مربو  به رفع نیازهای آموزشری و فرراهم

های بازآموزی، فرراهم  ساختن شرايط ارتقا: برگزاری دوره

کراربردی،   -هرای علمری  ساختن زمینه تحقیق و پهوهش

 رسانیتقويت اطالع

   مربرررو  برره مشرررارکت: مشرررارکت در  عوامررل

گیری، نظرخواهی افراد در مورد موضوعات مرتبط تصمیم

دار و شايسرته  عوامل مربو  به مديريت صالحیت و با آنها

 .(2322)جاللی، 

دهرد،  ی که در سازمان کراری را انجرام مری   هر فرد

بخشی از سیسرتمی اسرت کره متشرکل از داده، سرتاده،      

 باشرد دانش/مهارت و ظرفیت افراد مری پیامدها، بازخورد، 

اگرر يرک    نامنرد. که اين سیستم را سیستم عملکررد مری  

ها را به درستی سازماندهی کند، سازمان نتواند اين متغیر

ر ايرن  . دترر خواهرد برود   آن از سط  بهینه پايینعملکرد 

 سیستم موارد زير وجود دارد:

 اد جرراری يررا از مررو ،هررای عملکررردهررا: دادهداده
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 شوند.تشکیل می وری برای انجام کارضر

      ستاده: چیزی است کره فررد در سرازمان تولیرد

 کند.می

 ها که نه تنها جبران خدمت، بلکه پیامدها: پاداش

 .دنشوارتقا، جايزه و رضايت شغلی را نیز شامل می

 افراد بايد نتیجه کار خود را بره صرورت   دبازخور :

 .واض  ببینند

  :شرود  آموزشی که به فرد داده مری دانش/ مهارت

 باشد. ،دهدبايد متناسب با کاری که انجام می

   ظرفیرررت فرررردی: زمرررانی کررره کرررار چنررردان

بخش نیست اين متغیر اولرین چیرزی اسرت کره     رضايت

 .(Fisher, 1997)مورد سؤال قرار خواهد گرفت 

با توجه به تعراريف ارائره شرده از عملکررد فرردی،      

مهمتررين عوامرل در ايرن    شود کره يکری از   مشخص می

تروان  زمانی می ،باشد. به عبارتیهای آن میداده ،سیستم

هرای مناسربی وارد   داد مناسب انتظار داشت که دادهبرون

اين سیستم شده باشد. حال با توجه به اهمیرت آمروزش   

هرای  آموزش به عنروان داده  ،ها در اين تحقیقدر سازمان

 شود.سیستم عملکرد فردی در نظر گرفته می

 آموزش ضمن خدمت 

 آمروزش  ،هرای مختلرف  سازمان در ،حاضر حال در

 ؛اسرت  برخوردار خاصی جايگاه از کارکنان خدمت ضمن

 طرول  در ديگر دوران هر از اخیر بیش دهه چند در زيرا

 اين .است نموده پیشرفت ،تکنولوژی و علوم بشری، تاريخ

عصرر   را حاضرر  که عصر است حدی به دگرگونی و تحول

پرن    در هر که دورانی يعنی ؛اندنامیده اطالعات نیم عمر

 اطالعات و گرديده منسوخ بشری اطالعات از نیمی سال،

 مثرال  عنروان ه بر  .گرردد یم آن جايگزين ،جديد و دانش

 7333 سرال  ترا  تاريخ تمام طی پزشکی اطالعات و دانش

 يعنری  ؛است بوده 7331تا  7333 سال اندازه به میالدی

 حردود  .شده اسرت  برابر دو پزشکی دانش ،سال پن  طی

 کشرورها  از بسریاری  در هامرروز  کره  مشراغلی  از نیمری 

 تغییرر . نداشرتند  وجرود  ،پریش  سرال  در پنجاه بینیمیم

 مرردم  بررای  عمرکاری، طول ای درهحرف فعالیت چندباره

 جروانی  فررد  که ين احتمال. اشودیم تریعاد روز به روز

 خرود  سرال کرار   سری  حدود تا را آن و بیاموزد را مهارتی

 بره کلری   يرا  ضعیف بسیار ،دهد ادامه بنیادی تغییر بدون

 دگرگرونی  حال در سرعت به که جوامعی در .است محال

 بلکره  اسرت  مطلروب  تنهرا  نره  آمروزش کارکنران   هستند

 در را منرابعی  بررايش  سازمانی بايرد  هر که است فعالیتی

 در و مطلعری  کارآمرد  انسرانی  منابع همواره تا بگیرد نظر

 (.2333وند، )جلیل باشد داشته اختیار

ای ابتردا نیازهرای   رد سنتی پررورش حرفره  رويکدر 

مشررخص  هررا(هررا و مهررارت)اطالعررات، نگرررش موزشرریآ

محتروای آموزشری   ، شوند و پرس از تشرخیص نیازهرا   می

از  کالسریک و کرامالً   ،مرنظم های در قالب دوره متناسب،

. بره نظرر   گردندمیسازماندهی و ارائه  ،طراحی شده پیش

 هرا پیچیدگی روزافزون مديريت سرازمان  رسد به دلیلمی

های آموزش مرديريت  تواند برای دورهنمیاين روش ديگر 

نظر نروعی تجديرد  هرا،  باشد و بايرد حسرب موقعیرت    مؤثر

م با تأمرل و تردبیر   أتو دائمی و انعطاف در مقابل تغییرات،

 .(2333 )سعیدی رضوانی و همکاران،شود  در نظر گرفته

انرش برا   سرب د ها محلری مناسرب بررای ک   دانشگاه

جرای   درها بايد اما سیر دانش اندماهیتی عقالنی و ذهنی

 ترأمین ای دانشرگاهی بررای   هديگری آموخته شود. درس

کرافی   بره تنهرايی   ،ایمدار و بهبود حرفهنیازهای آموزش

نظررام  معتقدنررد تغییررر درنیسررتند. بسرریاری از محققرران 

در  ،هرا سنتی آموزشی و محتروای ايرن برنامره   های برنامه

های گیریؤثرتر خواهد بود. جهتای مديران مرشد حرفه

آمرروزش مررديران بررر مبنررای تجديررد سرراختار  عمررده در

هرا و راهبردهرای آموزشری    روش آموزش، تجديد محتروا، 

ين اصل مبتنی است که آمروزش مرديران،   و بر ا باشدمی

پرذير  بايد ساختاری انعطاف ش ضمن خدمتويهه آموزه ب

های جديد برنامه تقد است کهمع 2ژرمنداشته باشد. سن 

ترروان برردون تحلیررل مررديران را نمرری و کارآمررد آمرروزش

های جامعره در  در نظر گرفتن گرايشتجربیات مديران و 

ذاتری آن اسرتوار    هرای و ارزش مرديريت  ،زمینه آمروزش 

                                                           
1- Sein German 
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 (.2337 )بازرگان، ساخت

بررا توجرره برره ورود تکنولرروژی و برراال رفررتن سرررعت 

الب سنتی خود خرارج شرده و بره    از ق ها، آموزشارتباطات

های الکترونیکی در حرکرت هسرتند. برخری    سوی آموزش

های الکترونیکی منتقدين بر اين باورند که استفاده از شیوه

های سنتی واقص موجود در آموزشتواند نبرای آموزش می

 از بین ببرد. هابه خصور در سازمان را

 آموزش الکترونيکي 

آوری اطالعرات  آموزش الکترونیکی با استفاده از فن

فرايند تحصیل را گسترش داده و پشرتیبانی   ،و ارتباطات

های مؤلفه ،در بسیاری از مقاالت .(Bose, 2003) کندیم

مقايسره و   ،های آموزش سنتیمؤلفهآموزش الکترونیکی با 

مزايا و معايب آن مورد بررسی قرار گرفته اسرت. پیشررفت   

تکنولرروژی در فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات و افررزايش   

 ریتررأثکرراربران اينترنررت در توسررعه آمرروزش الکترونیکرری  

آوری اطالعرات و ارتباطرات بره    مستقیمی داشته است. فن

 کنرد یمرونیکی کمک ی آموزش الکتهاستمیسو  هاطیمح

انجمرن فنراوری    .(Smeets, 2005) دترا بهترر کرار کننر    

آموزش الکترونیکی را ارائه تحصیل و آمروزش از   ،اطالعات

 ،اينترانررت ،طريررق رسررانه الکترونیکرری مثررل اينترنررت    

تلويزيرون   ،نوارهای صوتی و تصويری ها،ماهواره ،اکسترانت

 .(Kunal, 2011) کنرد یمر های فشرده تعريرف  و ديسک

آموزش الکترونیکری را برر مبنرای سره ضرابطه       2رزنبرگ

 :(Rosenberg, 2001) بنیادی تعريف نموده است

 توانرد میای است که شبکه ،آموزش الکترونیکی 

 اطالعات را منتشر کند.

  آمرروزش الکترونیکرری از طريررق انجمررن فنرراوری

 .شودیماطالعات توزيع 

  محور را آمرروزش الکترونیکرری فعالیررت دانشررجو

   .دهدیمتوسعه 

منرافع   ،آموزش الکترونیکی در مقايسه با آموزش سنتی

( 3( زمران کمترر   7( آموزش در هر مکران  2زير را در بر دارد: 

( ايجرراد محیطرری برررای يررادگیری از طريررق  4هزينرره کمتررر 

                                                           
1- Rosenberg 

( به روز کردن دانش و نگهرداری از  6( ايجاد انجمن 1همکاری 

  .(Liaw et al.,  2007) نآن در هر مکا

روزافزون مردم به آموزش، عردم دسترسری آنهرا    نیاز 

، کمبررود برره مراکررز آموزشرری، کمبررود امکانررات اقتصررادی

های زيادی که صررف آمروزش   و هزينه آموزشگران مجرب

شررود، متخصصرران را بررر آن داشررت کرره بررا کمررک   مرری

بررای آمروزش   را های جديدی های اطالعات، روشفناوری

اقتصادی و باکیفیت باشند و هم بتروان  ابداع نمايند که هم 

بررا اسررتفاده از آن، برره طررور همزمرران جمعیررت کثیررری از 

در قرن بیسرت و يکرم،    فراگیران را تحت آموزش قرار داد.

 توانند بخوانند يا بنويسندآنهايی نیستند که نمی سوادانیب

توانند ياد بگیرنرد و برازآموزی   بلکه کسانی هستند که نمی

 (.2333 )يزديان، کنند

 چه در مبانی نظرری بره آن اشراره شرد    با توجه به آن

ها و مدل مفهومی تحقیق را به صورت زيرر  توان فرضیهمی

 تدوين نمود:

1H :  اثربخشرری  بررراجرررای آمرروزش الکترونیکرری

 دارد.اثر معناداری  ،آموزش

1-1Hاثربخشری   برر جويی در زمان آمروزش  : صرفه

 معناداری دارد.اثر  ،آموزش

2-1H :اثربخشری   برر جويی در هزينه آموزش صرفه

 معناداری دارد. اثر ،آموزش

3-1H اثربخشی  بر: امکان ارائه آموزش در هر مکان

 معناداری دارد. اثر ،آموزش

4-1H  برر : ايجاد فضای يادگیری از طريق همکراری 

 معناداری دارد. اثر ،اثربخشی آموزش

5-1H اثرر  ،اثربخشی آموزش بر: به روز کردن دانش 

 معناداری دارد.

6-1Hاثربخشرری  برررهررای مجررازی : ايجرراد انجمررن

 معناداری دارد.اثر  ،آموزش

2Hاثرررعملکرررد مررديران  بررر ،: اثربخشرری آمرروزش 

 معناداری دارد.

3H عملکرد مديران بر: اجرای آموزش الکترونیکی، 

 معناداری دارد. اثر
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 الگوي مفهومي تحقيق -1شکل 

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                      

  

 تحقيقروش  -2

کراربردی و از لحراه    ،اين تحقیرق از لحراه هردف   

 ،. هردف از ايرن تحقیرق   اسرت پیمايشی  -توصیفی ،روش

بررسی نقرش اجررای آمروزش الکترونیکری برر عملکررد       

باشد. در اين تحقیق مزايای اجررای  مديران شهرداری می

آموزش الکترونیکی به عنوان متغیرر مسرتقل، اثربخشری    

عملکررد   در نهايرت، ای و آموزش به عنوان متغیر واسرطه 

مديران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اسرت.  

پرسشررنامه سرراخت محقررق   ،طالعرراتابررزار گررردآوری ا

سررؤال  74سررؤال عمررومی و  4کرره دارای  اشدرررربمرری

ترايی  اختصاصی است. در ايرن پرسشرنامه از طیرف پرن     

)خیلی کم تا خیلی زيراد( اسرتفاده شرده اسرت.      2لیکرت

 7برای تأيید پايايی پرسشرنامه از ضرريب آلفرای کرنبراخ    

باشرد و  مری  36/3استفاده شده است که نتیجره حاصرل   

است پايايی پرسشنامه تأيید  2/3چون اين مقدار باالتر از 

گردد. ضرايب آلفای کرنباخ هر يک از متغیرها نیرز در  می

 باشد:جدول زير مشخص می

                                                           
1- Five -Point Likert Scale 

2- Cronbakh Alpha 

 صرفه جويی در زمان

 

 صرفه جويی در زمان

 صرفه جويی در هزينه

 

 صرفه جويی در هزينه

 امکان آموزش در هر مکان

 

 امکان آموزش در هر مکان

 يادگیری از طريق همکاری

 

 يادگیری از طريق همکاری

 به روز کردن دانش

 

کردن دانشبه روز   

 ايجاد انجمن مجازی

 

 ايجاد انجمن مجازی

 

 اثربخشي آموزش

 

 

 عملکرد مديران

 

 

 
 

 اجراي آموزش الکترونيکي

 ضرايب آلفاي کرنباخ -1جدول 

 ضريب آلفاي کرنباخ متغير رديف

 36/3 جويی در زمانصرفه 1

 21/3 جويی در هزينهصرفه 2

 23/3 امکان آموزش در هر مکان 3

 23/3 يادگیری از طريق همکاری 4

 26/3 به روز کردن دانش 5

 32/3 ايجاد انجمن مجازی 6

 33/3 اثربخشی آموزش 7

 27/3 عملکرد مديران 8

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                                  
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هم از اعتبار محتوا و  ،جهت آزمون روايی سؤاالت

برای سنجش  گرديده وهم از اعتبار عاملی استفاده 

اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات متخصصان، اساتید و 

 ،کارشناسان خبره استفاده شده است که در اين مرحله

پرسشنامه با همگرايی زيادی میان نظرات متخصصان 

کمک تأيید شد. آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز با 

 2زار آموسرافرمراده از نراملی تأيیدی و با استفرتحلیل ع

 

 

 

 

2در ايررن فرمررول 
αz  مقرردار متغیررر نرمررال واحررد

1/96(درصرد  31متناظر با سط  اطمینان 
2
α(z؛ε :

مقردار آن برا تشرخیص    باشرد کره   مقدار اشتباه مجاز می

 اسبه ررونه محرای نمررررال خطررمحقق و بر اساس احتم

 

 

 

 
 

و  شرد پرسشرنامه توزيرع    333 ،با احتساب ريرزش 

پرسشررنامه برررای تجزيرره و تحلیررل نهررايی انتخرراب  363

های به دست آمرده و  . برای تجزيه و تحلیل دادهندگرديد

ت ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و معادالبررسی فرضیه

ساختاری استفاده شرده کره بررای انجرام ايرن کرار از دو       

 استفاده شده است. AMOS.20و  SPSS.20افزار نرم
 

 پژوهشهاي يافته -3

های گردآوری بر اساس نتاي  به دست آمده از داده

شناختی نمونه مرورد مطالعره بره    شده، اطالعات جمعیت

 باشد:شرح زير می

 .%2/73زن  ، %3/23جنسیت: مرد 

  7/21، فوق ديپلم  %3مدرک تحصیلی: ديپلم% ،

 .%3/26و دکترا  %1/33لیسانس ، فوق%4/32لیسانس 

                                                           
1- Amos Software 

انجام گرفت. در اين مرحله نیز کلیه سرؤاالت پرسشرنامه   

گیری نیز دارای برازش مناسربی  تأيید شدند و مدل اندازه

 بود.

جامعه آماری اين تحقیق را کلیره مرديران منراطق    

د کره از  نر دهتهرران تشرکیل مری    مختلف شهرداری شهر

میان آنها با توجره بره فرمرول زيرر تعردادی بره صرورت        

 اند:تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده

 

 

 

 

ه محدود که در حدود : اندازه جامعN؛ 0/05εشودمی

در نظر گرفته شرده   1/3برابر  Pمقدار  نفر است و 1133

حداکثر مقدار ممکن را پیردا   nزيرا در اين صورت،  ؛است

 کند. بنابراين اندازه نمونه عبارتست از:می

 

 

 

 
 

  سررال  33تررا  73،  %3سررال  73سررن: کمتررر از

و  %4/77سال  13تا  43، %3/33سال  43تا  33، 1/47%

 .%4/2سال  13باالتر از 

   سرال   23ترا   1، %7/27سرال   1سابقه کار: زيرر

سررال  73تررا  21،  %43/73سررال  21تررا  23، 37/21%

 .%33/21سال  73، باالتر از 77/34%

برای مشخص نمودن ارتبا  میان متغیرهای تحقیق 

از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شرد کره برر اسراس     

نتاي  به دست آمده مشخص گرديرد متغیرهرا برا يکرديگر     

دارای ارتبا  معناداری هستند که در سط  خطرای کمترر   

. بیشرترين ارتبرا    اين ارتبا  برقرار است 31/3و  32/3از 

جويی در زمان برا  اثربخشی آموزش و صرفه ،میان دو متغیر

باشرد و کمتررين ارتبرا  میران دو متغیرر      می 33/3مقدار 

باشرد کره   مری  در هزينره  جرويی اثربخشی آموزش و صرفه

اسرت. نتراي  آزمرون همبسرتگی      37/3مقدار آن برابرر برا   
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 باشد.مشخص می (7)اسپیرمن در جدول 
 

 ماتريس همبستگي اسپيرمن -2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        2 جويي در زمانصرفه -1

       2 22/3** جويي در هزينهصرفه -2

      2 3/3* 37/3* امکان آموزش در هر مکان -3

     2 36/3** 27/3* 13/3** يادگيري از طريق همکاري -4

    2 47/3* 37/3* 23/3** 63/3** به روز کردن دانش -5

   2 32/3** 33/3* 13/3** 23/3** 13/3* ايجاد انجمن مجازي -6

  2 63/3* 32/3* 33/3** 33/3* 37/3* 33/3** اثربخشي آموزش -7

 2 32/3* 24/3** 33/3** 23/3* 21/3* 42/3** 37/3* عملکرد مديران -8

 10/1همبستگی در سطح خطای کمتر از  **          

 10/1همبستگی در سطح خطای کمتر از  *             

 منبع: )محاسبات نگارندگان(           
 

، باشرد طور که در ماتريس براال مشرخص مری   همان

همبستگی معناداری وجرود   ،میان متغیرهای اين تحقیق

بیانگر میرزان همبسرتگی هرر گويره      ،بارهای عاملیدارد. 

( هسررتند. معیررار پنهررانمتغیرر ) )متغیرر آشررکار( بررا هررر  

است و چنانچره   1/3 مقدار ،قبول برای بارهای عاملیقابل

توان گفت که آن باشد می 1/3ای بیشتر از بارعاملی گويه

يب آلفای کرنباخ نیرز پايرايی   گويه دارای اعتبار است. ضر

بیشرتر باشرد.    2/3ها را سنجیده و بايد مقردار آن از  گويه

میانگین واريانس اسرتخراج شرده(   ) AVE ،ديگرشاخص 

زيرر بارهرای   در سنجد. باشد که اعتبار همگرايی را میمی

هررر يررک از   AVEعرراملی، ضررريب آلفررای کرنبرراخ و   

در ايرن   ايرن ضررايب   آورده شده اسرت.  پنهانهای متغیر

 باشد:می (3)تحقیق به صورت جدول 

 

 

 جدول پايايي و روايي  -3جدول 

 ضريب آلفای کرنباخ AVE بارعاملی گويه)سؤاالت( متغیر

 جويی در زمانصرفه
1q 41/2 

63/3 36/3 2q 73/2 

3q 2 

 جويی در هزينهصرفه
4q 33/3 

37/3 21/3 5q 33/3 

6q 2 

 امکان آموزش در هر مکان
7q 47/2 

21/3 23/3 8q 34/3 

9q 2 

 يادگیری از طريق همکاری
10q 72/2 

33/3 23/3 11q 33/3 

12q 2 

 به روز کردن دانش
13q 33/2 

61/3 26/3 14q 43/2 

15q 2 
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 ايجاد انجمن مجازی
16q 33/3 

23/3 32/3 17q 13/2 

18q 2 

 اثربخشی آموزش
1E 2 

27/3 33/3 2E 63/2 

3E 47/2 

 عملکرد مديران
1P 2 

33/3 27/3 2P 31/3 

3P 74/2 

  منبع: )محاسبات نگارندگان(            
 

باشد مشخص می (3)طور که در جدول همان

ها )سؤاالت( دهند که گويهبارهای عاملی نشان می

ی پیشنهاد شده بین متغیرهای روابط علّمناسب هستند. 

آزمون افزار آموس برای اساس خروجی نرماين تحقیق بر 

 باشد:مشخص می (7)فرضیات در شکل 

 

 خروجي آموس در آزمون فرضيات -2شکل 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                                 

 

شواهدی  ،های برازش ضعیفمدل، شاخص ايندر 

مورد نظر به وسیله ن که مدل هستند مبنی بر اي

ها توافق گردد و بین آنحمايت نمی های استفاده شدهداده

الزم وجود ندارد. نکته مهم ديگر که بايد مورد توجه قرار 

ها و ت که برازش مدل بايد از طريق روشگیرد اين اس

 گیرد تا برازندگی آنمورد ارزيابی قرار  ،معیارهای مختلف

های برازش مدل در صشاخ .از ابعاد مختلف بررسی شود

ذکر شده است. مقدار خی دو حاصل شده  (4)جدول 

( کمتر از P-Valueداری )( در سط  معنی233/241)

برابر با  RMSEAدار است. مقدار شاخص معنی 32/3

برابر  AGFI، شاخص 32/3برابر با  GFI، شاخص 332/3

برابر  NFIو شاخص  3/3برابر با  PGFI، شاخص 37/3با 

 دست آمده است.ه ب 3/3با 
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 هاي برازش مدلشاخص -4جدول 

NFI PGFI AGFI GFI RMSEA P-Value df 
2

χ 

9/0 3/0 31/0 32/0 092/0 000/0 12 299/241 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(           

 

جه به نتاي  به دست آمده از به طور کلی با تو

ه مدل توان نتیجه گرفت کمی های برازش مدلشاخص

مدل  ،به عبارتی ؛باشدحاضر دارای برازش مناسب می

ای تعیین تأثیر متغیرها بر روی هم مناسب حاضر بر

ر از رررباالت GFI ،AGFIای ررهشاخصزيرا  ؛باشدمی

 باشد.می 31/3 کمتر ازنیز  RMSEAبوده و  33/3

ثیر و نتاي  حاصل از ضرايب تأ ،طور خالصهبه 

را آمده برای هر يک از فرضیات سط  معناداری به دست 

 مالحظه کرد. (1)توان در جدول می

 

 نتايج آزمون فرضيات به روش معادالت ساختاري با استفاده از آموس -5جدول 

 نتيجه (t-valueسطح معناداري ) مقدار تأثير )يا رابطه( فرضيه

1H 42/3 77/4 يید فرضیهتأ 

1-1H 63/3 46/7 تأيید فرضیه 

2-1H 27/3 34/1 تأيید فرضیه 

3-1H 13/3 47/3 تأيید فرضیه 

4-1H 33/3 72/3  فرضیهتأيید  

5-1H 27/3 44/7 تأيید فرضیه 

6-1H 44/3 41/3 تأيید فرضیه 

2H 16/3 67/4 تأيید فرضیه 

3H 22/3 31/4 تأيید فرضیه 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                

 

بروده و مقردار آن    دارمعنری  tاز آنجايی که مقردار  

 (1)با توجه به جردول   همچنینو  باشدمی 36/2بیش از 

 باشند.مورد تأيید می ،های تحقیقتمام فرضیه

  و پيشنهاد گيرينتيجه  -4

بره بررسری نقرش اجررای آمروزش       ،در اين تحقیق

الکترونیکی بر عملکرد مديران شهرداری تهران پرداختره  

جرويی در زمران،   شد. نهايتاً مشرخص گرديرد کره صررفه    

جررويی در هزينرره، امکرران آمرروزش در هررر مکرران، صرررفه

يادگیری از طريق همکاری، به روز کردن دانرش و ايجراد   

اننرد برر   تواز جمله عواملی هستند که می ،انجمن مجازی

 اثربخشی آموزش و عملکرد مديران اثرگذار باشند.

اسررتفاده از  دهرردنترراي  تحقیقررات نشرران مرری   

هايی همچون اينترنت، اينترانرت و اکسرترانت در   فناوری

وری کارکنان مؤثر باشد )افشره و  تواند بر بهرهآموزش می

(. در اين تحقیرق نیرز مشرخص گرديرد     2333، همکاران

هرا و بره طرور    الکترونیکی در سازمانهای اجرای آموزش

ان سازمان مرورد مطالعره ايرن    خار در شهرداری به عنو

تواند بر عملکرد مديران اثرگذار باشد. استفاده می تحقیق

تواند به سازمان کمرک کنرد   هايی میاز چنین تکنولوژی

برررای برقررراری   ی راهررای مجررازی مناسررب  تررا شرربکه 

نرد. از آنجرا کره برا     های الکترونیکی به وجرود آور آموزش

ايجراد و گسرترش آمروزش     ،توجه بره نظرر متخصصرین   

باشرد، تقويرت چنرین    بسترسازی می الکترونیکی نیازمند
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توانرد ترا حردود زيرادی بسرتر را بررای       هايی مری فناوری

 ها فراهم نمايد.  گسترش آموزش الکترونیکی در سازمان

در تحقیقی مشخص شده است که شبکه، برنامره و  

از جمله معیارهايی هستند که بر يرادگیری   ،اتولید محتو

و  د )مهرررمنشنررگذارالکترونیکرری کارکنرران تررأثیر مرری 

ي  (. در همین راستا و برا توجره بره نترا    2333، همکاران

سرط  يرادگیری    تروان گفرت ارتقرای   تحقیق حاضر مری 

الکترونیکرری کارکنرران و اجرررای آمرروزش الکترونیکرری در 

دهد. يکی مییر قرار عملکرد مديران را تحت تأث ،سازمان

ديگرررر از بسرررترهای الزم بررررای اسرررتفاده مناسرررب از   

سرط    هرا ارتقرای  ی الکترونیکری در سرازمان  هرا آموزش

گیری الزم باشد تا با بهرهيادگیری الکترونیکی مديران می

لکرد خود مهای الکترونیکی ارائه شده بتوانند عاز آموزش

 بخشند.را بهبود 

اثر  ،هد که سط  آموزشدنتاي  تحقیقات نشان می

 برا  .(ElShenawy, 2010)متوسرطی برر عملکررد دارد    

توان گفت توجه به نتاي  به دست آمده از اين تحقیق می

سطوح مختلف آموزش چنانچه از حالت سنتی به آموزش 

د اثرر نسربتاً برااليی برر     نتواند مینالکترونیکی تبديل شو

هرای  فنراوری فاده از د. با استنعملکرد مديران داشته باش

بسیاری از مفاهیم و مطالبی که ارائره آنهرا    توانمی ،نوين

 ازبیران نمرود.   باشرد را  ه صورت سنتی بسیار دشوار میب

هرا را براال بررده و    تروان سرط  آمروزش   می طريقهمین 

 .دادعملکرد مديران را تحت تأثیر قرار 

دهد عواملی چون همچنین تحقیق ديگری نشان می

ط و اهداف آموزش، محتوای آموزشری،  عملکرد مربی، محی

هرا را  تواننرد آمروزش در سرازمان   و فرايند آموزش میابزار 

با توجه  .(Anastasios et al., 2012) سودمندتر نمايند

توان گفت عالوه بر عوامل براال،  به نتاي  تحقیق حاضر می

استفاده از آموزش الکترونیکی در سازمان، عامل ديگرری  

تواند بر سودمندتر شدن آمروزش تأثیرگرذار   است که می

 ،هررای مهررم آمرروزش الکترونیکرریباشررد. يکرری از جنبرره

هرای  تأثیرگذاری توأم بر روی اثربخشی و کارايی آموزش

باشد که در اين تحقیرق جنبره اثربخشری آن    زمان میسا

مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد ترأثیر مثبتری برر    

 روی آن نیز دارد.

به طور کلری برا توجره بره نتراي  بره دسرت آمرده         

های الکترونیکری  آموزش استفاده ازتوان بیان کرد که می

تواند يکی از عوامرل مهرم   می ،های سنتیبه جای آموزش

وری باشد. با توجه به نتراي  بره دسرت آمرده     بهره ارتقای

 زير را ارائه کرد: پیشنهادهایتوان می

   استفاده از ابزارهای مناسب آموزش الکترونیکری

های کاغذی جهت های فشرده به جای جزوههمچون لوح

 کاهش زمان آموزش

  جرويی  استفاده از آموزش از راه دور جهت صررفه

 یل کالس و اياب و ذهابهايی همچون تشکدر هزينه

 های آموزشی جهت استفاده در منرزل  تهیه بسته

 در حین کار یهاو کاهش آموزش

 های مجازی جهت پیشربرد اهرداف   تشکیل گروه

 آموزشی سازمان

 هررای علمرری در هررر حرروزه از  تشررکیل انجمررن

گرذاری علرم در   شهرداری به صورت مجازی و به اشتراک

 هااين انجمن

 روی آوردن  بررای ها گرفتن برخی مشوقنظر  در

 های الکترونیکیکارکنان به آموزش

  سررنجش عملکرررد مررديران بررا توجرره برره میررزان

 ساعات آموزش آنها به صورت الکترونیکی

 هايی که مقراالت بره روز و   داد با سايتانعقاد قرار

 .دهندالمللی را در اختیار عالقمندان قرار میبین

 

 منابع -5

مديريت عملکرد؛ راهبردهای  .(2336) .آرمسترانگ، مايکل

، ترجمه ناصر میرسپاسی، اساسی و رهنمودهای عملی

 .انتشارات ترمه تهران:

 بررسی .(2333) .شاعیدی، علی افشه، امیر؛ کیانفر، فرهاد؛

بر  آن تأثیر و آموزش در اطالعات آوریفن کاربرد

مجله دانشگاهی اسالمی،  آزاد دانشگاه کارکنان وریبهره

 .22 -7، شماره چهارم، صص يادگیری الکترونیکی
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رويکردهررای نرروين در مررديريت   (. 2337. )زهرررا بازرگرران،

شرماره دوم،   ،شناسی و علوم تربیتری مجله روانآموزشی، 

 .233-233صص 

هرا زمینره رفترار    مرردم در سرازمان  (. 2326، آرمیچل. )ترنس

 .انتشارات رشد ، ترجمه حسین شکرکن، تهران:سازمانی

های شغلی (. بررسی تأثیرات نگرش2322جاللی، محمدعلی. )

هررای شرربکه یرراتی بیمارسررتانبررر عملکرررد کارکنرران عمل

لروم پزشرکی شهرسرتان شراهرود،     بهداشت و درمران و ع 

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتیپايان

 در آمروزش  نقرش  و ضررورت  .(2333) .امین، محمدوندجلیل

 شرماره ماهنامره مردت،   توسعه،  و انسانی نیروی بهسازی

 .23-63صص  ،27

هرا،  رفتار سازمانی )مفراهیم، نظريره  (. 2333رابینز، استیفن. )

سرید محمرد علری     مترجمان علی پارسرائیان و  کاربردها(،

 های فرهنگی.دفتر پهوهش ، تهران:اعرابی، چاپ چهارم

رابطره  (. بررسری  2332) رحیمری، حمیرد.   سعید؛ رجائی پور،

بین فرايند تبديل مديريت دانش و عملکرد اعضای هیئت 

پهوهشررنامه علرروم انسررانی و   علمرری دانشررگاه اصررفهان، 

 .32 – 13صص  ،4شماره  ،اجتماعی مديريت

(. ترأملی برر   2333) .مند، آزادهبهره ؛سعیدی رضوانی، محمود

هرا،  پذيری مرديريت آموزشری: انتقادهرا و ديردگاه    آموزش

شناسی دانشگاه فردوسی تربیتی و روان فصلنامه مطالعات

 .727-232، صص 3، شماره مشهد، دوره دهم

محمدپور زرندی، حسین؛ طباطبايی مزدآبادی، سید محسرن.  

، تهران: انتشارات سرازمان  راهنمای مالیه شهری(. 2332)

 مديريت صنعتی.

محمدپور زرندی، حسین؛ طباطبايی مزدآبادی، سید محسرن؛  

مررديريت منررابع انسررانی در  (. 2337کريمرری، سررمانه. ) 

 ، تهران: انتشارات کوهسار.هاشهرداری

حسرن پرور،    مهرمنش، حسن؛ سعیدی، لیال؛ سرعیدی، نیمرا؛  

ثیرگرذار برر عملکررد    أبررسری عوامرل ت  (. 2333محمود. )

، هفتمرین  ی الکترونیرک کید بر نقش يادگیرأکارکنان با ت

 .کنفرانس توسعه منابع انسانی

ضرررورت اسررتفاده از آمرروزش   (.2333. )يزديرران، ابوالفضررل 

الکترونیکی، اولین همايش آموزش الکترونیکری، سرازمان   
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