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The effect of E-learning on quality of job career and job 
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Tehran Province Branch 

Jafari, Mahtab1 

The aim of this study was to determine the role of E-learning in the 

quality of job career and job satisfaction of employees of Islamic Azad 

University, Tehran Province Branch. The study method was descriptive-

correlation. The statistical population of the present study was the staff of 

the Islamic Azad University of Tehran Province Branch, 1200 

individuals. According to Krejcie and Morgan, 290 individuals were 

selected by means of simple random sampling method. Data collection 

tools were Mahdavi E-Learning Questionnaire (2012), Walton Quality of 

job career quality Questionnaire (1973) and Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire. Data analysis by means of stepwise regression method 

showed that E -learning plays a role in the quality of job career (P <0.05) 

and the best predictor for fair and adequate payment components, 
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providing opportunities for growth and permanent security, social 

dependence of job career, overall space of life, social integration and 

cohesion in the organization, and the development of human capabilities. 

E-learning also plays a role in employee's job satisfaction (P <0.05) and is 

the best predictor for components of leadership method and physical 

conditions. Therefore, it is suggested to use this type of training in 

formulating training and strategic plans of organizations. 

Keywords: E-learning, quality of job career, job satisfaction. 
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آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی  ریتأث

 استان تهران یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم

 1مهتاب جعفری
 

 چکیده
رضایت  و کاری زندگی کیفیت در الکترونیکی آموزش تعیین نقش مطالعه حاضر با هدف

تگی بود. همبس –استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم شغلی

بودند. بر  رنف 1200به تعداد  استان تهران یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم حاضر پژوهش آماری جامعه

خاب شدند. ساده انتتصادفی ی ریگنمونهنفر با استفاده از روش  290عداد مورگان ت و اساس کرجسی

 ندگیکیفیت ز (، پرسشنامه2012مهدوی ) الکترونیکی آموزش پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار

با استفاده از روش  هاداده لیوتحلهیتجز( و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. 1973والتون ) کاری

( و P < 05/0ارد )دنشان داد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش  گامبهگامرگرسیون 

 ،داومم امنیت و رشد فرصت نیتأم ،کافی و منصفانه پرداختی هامؤلفهبرای  نیبشیپبهترین 

و  سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی ،زندگی کلی فضای ،کاری زندگی اجتماعی وابستگی

قش دارد است. همچنین آموزش الکترونیکی در رضایت شغلی کارکنان ن انسانی یهاتیقابل توسعه

(05/0 > P و بهترین )پیشنهاد رونیازااست.  فیزیکی شرایطو  رهبری سبکی هامؤلفهبرای  نیبشیپ ،

 .فاده شوداز این نوع آموزش است هاسازمانی آموزشی و راهبردی هابرنامهدر تدوین  شودیم

 .رضایت شغلی کاری، زندگی کیفیت الکترونیکی، آموزش :هاکلیدواژه
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 مقدمه
نیازهای  نیزتریبرانگها یکی از چالشآن یورآن بر بهره ریکیفیت زندگی کارکنان و تأث

ها انسان آنمتولیان  کهها است دنیای امروز دنیای سازمان شکیها است. بمدیریت سازمان

کی ی. کنندیو اداره م آورندیآن را به حرکت درم ،دهندیها روح مبه کالبد سازمان که هستند

. ها استسازمانمنابع انسانی به کیفیت زندگی کاری  یتوجهیب، مهم مدیریت یهااز آفت

به معنای ایجاد محیط کاری است که در آن کارکنان احساس امنیت و  1کیفیت زندگی کاری

ی آنان برآورده احرفهو نیازهای شخصی و  کنندینم، استرس را تجربه کنندیمشادمانی 

 ,Akar) شودیم، با کارشان راضی هستند و یکپارچگی در فضای زندگی آنان تضمین شودیم

ی و منزلت کارکنان در سازمان، سهیم گذارارزش(. کیفیت زندگی کاری به میزان 2018

کاهش تعارض خانواده و کار و ایجاد تعامل میان  ی،ریگمیتصمکردن بیشتر آنان در فرایند 

 (. ,2018Razmjooei & Zareiکیفیت زندگی کاری و محیط خانوادگی کارکنان اشاره دارد )

ی منابع انسانی، عملکرد شغلی، توانمندسازی وربهرهازجمله پیامدهای کیفیت زندگی کاری، 

(، 1973)2والتون  (.2020sh, et al., Kheirandiی و رفتار شهروندی سازمانی است )شناختروان

پیامدهای ضروری آن در  ژهیوبهکیفیت زندگی کاری را واکنش کارکنان در برابر کار و 

گفت  توانیم. با استفاده از این تعریف، کندیمارضای نیازهای شغلی و سالمت روانی تعریف 

رفع  منظوربهد کار کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبو

نیازهای کارکنان تأکید دارد. والتون، الگویی نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری ارائه 

 نیتأمبهداشتی،  و ایمن کار کافی، محیط و منصفانه ی پرداختهامؤلفهکرده است که دارای 

کاری،  زندگی اجتماعی سازمان، وابستگی در ییگراقانونمداوم،  امنیت و رشد فرصت

انسانی  یهاتیقابل سازمان و توسعه در اجتماعی انسجام و زندگی، یکپارچگی کلی فضای

ها با پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختکافی،  و منصفانه است. پرداخت

                                                 
1. quality of working life 

2. Walton, R. E 
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ایجاد شرایط بهداشتی به  و ایمن کار است. محیط معیارهای اجتماعی و دیگر معیارهای کاری

 و رشد فرصت نیتأم. شودیمگفته  تعیین ساعات کار منطقی ازنظر فیزیکی و نیز کاری ایمن

پیشرفت،  یهافردی، فرصت یهاییفراهم نمودن زمینه بهبود توانامداوم شامل  امنیت

 است. درآمد و اشتغال ٔ  نهیشده و تأمین امنیت درزمکسب یهامهارت یریکارگبه یهافرصت

العمل مقام اهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکسفرسازمان به  در ییگراقانون

 زندگی اجتماعی اشاره دارد. وابستگی باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی

است.  اجتماعی در سازمان یهاتینحوه برداشت یا ادراک کارکنان درباره مسئولکاری شامل 

زندگی  یهاتعادل بین زندگی کاری و دیگر بخشبرقراری توازن و زندگی شامل  کلی فضای

 انسجام و است. یکپارچگی اوقات فراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی همچونکارکنان 

ایجاد جو و فضای کاری مناسب جهت تقویت احساس تعلق کارکنان به سازمان به  در اجتماعی

انسانی نیز  یهاتیقابل توسعه. شودیم، اطالق آنان مورد نیاز سازمان هستند کهنیسازمان و ا

مند شدن از نظیر استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار، بهره ییهافراهم بودن فرصتشامل 

 (. ,.2013Tavakoli, et alاست ) گوناگون و دسترسی به اطالعات متناسب با کار یهامهارت

کیفیت زندگی است  در کارکنان دانشگاه نشان داد کیفیت زندگی کاریمطالعات پیرامون 

کیفیت (، بین  ,.2015Lotfi, et alاست )بینی معناداری برای تعهد سازمانی کارکنان کاری پیش

( و  ,.2011Ghasry, et alکارکنان دانشگاه رابطه وجود دارد ) زندگی کاری و تعهد سازمانی

بطه وجود دارد را کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه بین ایمان به کار و تعهد سازمانی با

(2013Shojaei & Khazaei,  ،از طرفی .)کارمندان مراکز آموزش عالیمندی ارتقای رضایت 

Moonaghi, et -Karimi) گرددیسبب ارتقای آموزش در دانشجویان و نظام سالمت کشور م

2015al., .) حالت عاطفی مثبت و خوشایندی است که حاصل ارزیابی فرد از  1رضایت شغلی

همچنین رضایت  (. ,2015Parishany & Nilforooshanشغل یا تجارب شغلی خود است )

 شودیمشغلی به مجموع تمایالت و احساسات مثبتی که افراد نسبت به شغل خود دارند اطالق 

                                                 
1. job satisfaction 
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، ابعاد شغلی، هاهیرو، هااستیسرتباطات، و متأثر از عوامل متعددی همچون حقوق و دستمزد، ا

گفت  توانیمبنابراین  (. ,2018Thies & Serrattی کارکنان است )هایژگیونظم و کار و 

برخی کارکنان ممکن  کهیطوربه(؛  ,2013Bota) رضایت شغلی، نگرشی چندبعدی است

ها احساس نارضایتی شغلشان رضایت داشته باشند و از دیگر جنبه یهااست از برخی از جنبه

رضایت شغلی با عملکرد کارکنان،  دهدیمنشان  هاپژوهش(. نتایج  ,.2012Munir, et al) کنند

Bagherirad توانمندسازی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان و فرسودگی شغلی مرتبط است )

2018Minaee, &  .)که متغیرهای  دهدیمطالعات مختلف در زمینة رضایت شغلی نشان م

( 1: کرد یبنددر چهار گروه طبقهرا  هاآن توانیزیادی با رضایت شغلی مرتبط است که م

عوامل محیطی شامل ( 2، مشی سازمانعوامل سازمانی شامل حقوق و دستمزد، ترفیع و خط

عوامل ( 3و  ماهیت کار شامل محدودة شغلی و تنوع کار( 3، سبک سرپرستی و گروه کار

(. ازجمله  ,2016Sharifi & Najar) های فردی، سن و سابقة کارصفات و ویژگی فردی شامل

 ,Hashemiی محتوای الکترونیکی است )ریکارگبهبر رضایت شغلی کارکنان،  مؤثرعوامل 

 شودیمکارکنان در انجام وظایف شغلی انگیزه و تسلط موجب  رسدیم(؛ چراکه به نظر 2020

ی رضایت شغلی را در پی خواهد داشت. ترکیب آموزش و با افزایش کیفیت زندگی کار

یا  1اینترنت منجر به ابداع روش جدیدی از آموزش به نام آموزش الکترونیکیی با اانهیرا

عنوان بارزترین تأثیر یادگیری الکترونیکی بهامروزه (.  ,.2015Parkes, et al)مجازی شده است 

نوین اطالعاتی و ارتباطی بر آموزش و اثرگذاری آن بر ذهن و رفتار یادگیرندگان  یهایفناور

مناسب درباره آن هم موجب عدم  یگذاراستیعصر اطالعات، چنان مهم است که عدم س

آینده آموزش و البته  یهانهیو هم بر هز شودیم هایاز مزایای کاربردی این فناور یبرداربهره

 & Montazer) شهروندان اطالعاتی با نظام آموزشی خواهد افزودبر تشدید گسست میان 

2020Gashool Darehsibi, .)  ی ضمن هاآموزشدر خدمت  تواندیمآموزش الکترونیکی

Rubel )خدمت به کار گرفته شود که پیامدهای مثبتی همچون توسعه رفتار شهروندی سازمانی 
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2019; Hadi Pour, 2018Rahman, &  را در پی خواهد داشت  لیعملکرد شغ( و

(2018Mostahfezian, ). ی مطرح آموزش الکترونیکی همچون هامدل، چنانکه در حالنیباا

طراحی یک  ( نیز عنوان شده است، برای2005) 2( و مدل گرایسون و اندرسون2001) 1مدل خان

آمادگی و  افزارافزار و نرمزیربنایی، سخت یزیرنظام آموزش الکترونیکی فناورانه برنامه

نشان  یادر مطالعه( نیز 2017آپاریسیو و همکاران )(.  ,2020Mohseni) یادگیرندگان نیاز است

مثبت بر رضایت و  فرهنگی یادگیرندگان همچون ثبات و پشتکار تأثیر یهایژگیدادند که و

ی اندکی پیرامون اثربخشی هاشپژوه. ها در آموزش الکترونیکی داردعملکرد فردی آن

آموزش الکترونیک و یا نقش آن در رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان انجام 

آموزش ضمن  ریتأث»ای با عنوان در مطالعه (2015) نجفی(. .2017Aparicio, et alاست )شده 

کیفیت آموزش ضمن خدمت با نشان داد « خدمت کارکنان بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

در  (2014باستان ) و محمدعلی تبار(. .,2015Najafiزندگی کاری کارکنان رابطه دارد )

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کیفیت زندگی کاری » ای با عنوانمطالعه

دولتی استان  یهاکارکنان شاغل در یکی از سازمانکه بر روی « هاکارکنان در سازمان

 یکار یخدمت و افزایش کیفیت زندگضمن بین آموزششان دادند انجام شد، ن مازندران

 ,Mohammad Ali Tabar, M., Bastanصادرات رابطه وجود ندارد ) کارکنان بانک

2014M. .)یادگیری الکترونیکی و  ریبررسی میزان تأث»ای با عنوان ( در مطالعه2017) نیک شعار

افزایش میزان نشان دادند « تهران زی شهررابطه آن با رضایت شغلی کارکنان در بانک کشاور

بسزایی در رضایت  ریتوجه سازمان به یادگیری الکترونیکی در بانک کشاورزی شهر تهران تأث

ای با عنوان ( در مطالعه2010علوی و شریعتی ) .(,2017Nikshoarشغلی کارکنان داشت )

« ضمن خدمت الکترونیکیهای آموزش رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره»

 یتوجهقابل رضایت الکترونیکی آموزش یهادوره به نسبت بررسی، مورد کارکنان نشان دادند

                                                 
1. Khan, B. 

2. Grayson, D. R., Anderson, T. 
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ای با عنوان ( در مطالعه2018نظری و همکاران ). ( ,2010Alavi, S., Shariati, Mداشتند )

نشان « آموزش مجازی بر ارتقاء عملکرد کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا یهادوره ریتأث»

تأثیر  مجازی بر ارتقاء عملکرد کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا یهادورهدادند نشان دادند 

های نقش دوره»ای با عنوان ( در مطالعه2019(. آسیمه و همکاران )Nazari,, et al ,2017دارد )

ضمن خدمت در توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان  آموزش مجازی

ها احساس شایستگی، خودمختاری و تأثیرگذاری بعد از شرکت در دورهنشان دادند « فارس

های مجازی ضمن خدمت و بین متغیر کیفیت آموزش و طور معناداری افزایش یافته استبه

 .(.2019Asimeh, et alو معناداری وجود دارد )توانمندسازی شغلی کارکنان رابطه مثبت 

ه است. انجام نشد تاکنون، پژوهشی مدون در راستای مطالعه حاضر شودیمچنانکه مالحظه 

ت این در حالی است که گستردگی عظیم کارمندان در جامعه آموزش عالی، بیانگر ضرور

. زندگی کاری استتحقیقات بیشتر برای تشخیص عوامل مرتبط با رضایت شغلی و کیفیت 

 پاسخ ؤالس این به تا است آن بر پژوهشگر، سعی عالقه و فوق مستندات به توجه با بنابراین،

ضایت ر و کاری زندگی کیفیت بردن باال در الکترونیکی آموزش میزان چه داده شود که تا

 دارد؟ ریتأث استان تهران یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم شغلی

 پژوهشروش 
کارکنان  شامل حاضر پژوهش آماری جامعههمبستگی بود.  –روش مطالعه حاضر توصیفی 

مشغول به  1397-1398در سال  که بود نفر 1200استان تهران به تعداد  یدانشگاه آزاد اسالم

 با کارکنان، از نفر 1200 تعداد از آماری جامعه مبنای بر پژوهش این خدمت بودند. در

گیری تصادفی نمونه با استفاده از روش نمونه 290تعداد  مورگان، و کرجسیجدول  از استفاده

 تعداد درصد، 10 آزمودنی افت احتمال با کهیطوربه؛ از جامعه آماری انتخاب گردیدساده 

 شد. ابزار یآورجمعپرسشنامه  290 تیدرنها و توزیع بین کارکنان در پرسشنامه 319

 محقق پرسشنامه شامل الکترونیکی فناوری حوزه در حاضر، پژوهش در اطالعات گردآوری
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 است. شده ( تنظیم,2012Mahdaviمهدوی ) توسط قبالا  که بود الکترونیکی ساخته آموزش

 زندگی کیفیت استاندارد پرسشنامه از نیز کاری کیفیت زندگی سنجش منظوربه عالوهبه

شنامه رضایت شغلی مینه ( و برای سنجش رضایت شغلی از پرس,1973Waltonوالتون ) کاری

 شد. استفاده 1سوتا

 بررسی به که است شده تشکیل سؤال 32از  الکترونیکی آموزش به مربوط پرسشنامه

 رسشنامهپ این .پردازدیم و نظام آموزشی هاسازمان در آموزش الکترونیکی ابعاد وضعیت

 بر تنیمب ( و آموزش17تا  1 سؤاالت) افزارنرممبتنی بر  آموزش است بعد دو دارای

 ( است.32تا  18 سؤاالت) افزارسخت

 کیفیت بررسی به است که شده تشکیل سؤال 31 از کاری زندگی کیفیت پرسشنامه

 . اینپردازدیم (,1973Waltonوالتون ) کاری زندگی کیفیت الگوی بر اساس کاری زندگی

 و نایم کار (، محیط3 تا 1 سؤاالتکافی ) و منصفانه دارای هشت بعد پرداخت پرسشنامه

 ییگرانونقا(، 10تا  7 سؤاالتمداوم ) امنیت و رشد فرصت نیتأم(، 6تا  4 سؤاالتبهداشتی )

 فضای (،18تا  15 سؤاالتکاری ) زندگی اجتماعی (، وابستگی14تا  11 سؤاالتسازمان ) در

تا  23 سؤاالت) زمانسا در اجتماعی انسجام و (، یکپارچگی22تا  19 سؤاالتزندگی ) کلی

ی این پرسشنامه در طیف گذارنمره( است. 31تا  27 سؤاالتانسانی ) یهاتیقابل ( و توسعه26

 .شودیمانجام  5تا خیلی زیاد =  1ی از خیلی کم = ادرجهپنجلیکرت 

( ساخته .1967Weiss, et alو همکاران ) ویسپرسشنامه مربوط به رضایت شغلی توسط 

 نظام پرداختبعد  6در است و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی  سؤال 19دارای شد و 

وّ (، ج10تا  8 )سؤاالت شرفتیپ یهافرصت(، 7تا  4 )سؤاالت نوع شغل(، 3تا  1 )سؤاالت

 17 )سؤاالتی کیزیف طیرا( و ش16تا  13 )سؤاالتی بک رهبر(، س12و  11 )سؤاالتی سازمان

                                                 
1 Minnesota Satisfaction Questionnaire 
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تا  1مخالف =  کامالای از ادرجهپنجی این پرسشنامه در طیف لیکرت گذارنمره. باشدیم (19تا 

 .شودیمانجام  5موافق =  کامالا

)اساتید  نظرصاحب نفر از افراد 10 ازنظر استفاده با هاپرسشنامه روایی حاضر پژوهش در

لفای کرونباخ آبرای برآورد پایایی از ضریب  .شد دیتائ (استان تهرانآزاد اسالمی  هایدانشگاه

 95/0( ,2012Mahdaviمهدوی ) توسط قبالا  آموزش الکترونیکی پرسشنامه پایاییاستفاده شد. 

ا پخش بود که در پژوهش حاضر پس از اعمال اصالحاتی دوباره محاسبه شد و ب شده محاسبه

 قبالا نیز یکار زندگی کیفیت نامهپرسش به دست آمد. پایایی 96/0نفر،  30کردن پرسشنامه بین 

 و منصفانه و برای پرداخت محاسبه شد (.2013Tavakoli, et alتوکلی و همکاران ) توسط

، 82/0مداوم  امنیت و رشد فرصت نیتأم، 91/0بهداشتی  و ایمن کار ، محیط83/0کافی 

ندگی ز کلی ، فضای83/0کاری  زندگی اجتماعی ، وابستگی85/0سازمان  در ییگراقانون

به  79/0انسانی  یهاتیقابل و توسعه 72/0 سازمان در اجتماعی انسجام و ، یکپارچگی87/0

 2011Mohamadi.(  86/0)محمدی  توسط قبالا  نیز رضایت شغلی پرسشنامه دست آمد. پایایی

 شد. محاسبه

 انجام شد گامبهمگاآزمون رگرسیون  از استفاده با شده یآورجمع یهاداده لیوتحلهیتجز

 تحقیق هاییافته

 .باشدمی هاآنی هامؤلفهمتغیرهای پژوهش و  به مربوط توزیعی هایبیانگر شاخص 1جدول 

 متغیرهای پژوهش و هامؤلفه یتوزیع هایشاخص .1 جدول

 تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار
 چولگی

خطای استاندارد 

 چولگی
 کشیدگی

47/0 290 الکترونیکی آموزش  159/0  143/0  013/0-  

39/0 290 کاری زندگی کیفیت  517/0  143/0  108/0  

56/0 290 کافی و منصفانه پرداخت  282/0  143/0  149/0-  

59/0 290 بهداشتی و ایمن کار محیط  253/0-  143/0  385/0  
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62/0 290 مداوم امنیت و رشد فرصت نیتأم  274/0  143/0  406/0-  

68/0 290 سازمان در ییگراقانون  384/0  143/0  747/0-  

55/0 290 کاری زندگی اجتماعی وابستگی  181/0-  143/0  363/0-  

58/0 290 زندگی کلی فضای  01/0-  143/0  431/0-  

64/0 290 سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی  128/0-  143/0  187/0-  

63/0 290 انسانی یهاتیقابل توسعه  334/0-  143/0  488/2  

41/0 290 غلیش رضایت  48/0  143/0  270/0  

60/0 290 پرداخت نظام  203/0-  143/0  474/0-  

76/0 290 شغل نوع  217/0  143/0  827/0-  

63/0 290 پیشرفت یهافرصت  235/0  143/0  107/0-  

71/0 290 سازمانی جوّ  077/0-  143/0  263/0-  

58/0 290 رهبری سبک  118/0-  143/0  386/0  

60/0 290 فیزیکی شرایط  235/0  143/0  612/0-  

ترین انحراف گردیده بیش حاصل پژوهشی هاییافته صورتبه 1 جدول در که طورهمان

ایر باشد که نشان از پراکندگی بیشتر این مؤلفه نسبت به سمی نوع شغلمعیار مربوط به متغیر 

ست و ای کار یزندگ تیفیک ٔ  مؤلفهاست و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به  هامؤلفه

 باشد.کمترین مقدار پراکندگی مربوط به این مؤلفه می درنتیجه

دگی و میزان کشی -3و  3 قبولقابلمیزان چولگی متغیرهای در فاصله  ازآنجاکههمچنین، 

ی ی آمار پارامتریک مانعریکارگبهرار دارند، توزیع نرمال بوده و ق -5و  5 قبولقابلدر فاصله 

 ندارد.

زندگی کاری  آموزش الکترونیکی بر کیفیتبررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه  منظوربه

تگی نقش دارد، آزمون همبس استان تهران یو رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالم

 گرفته شده است.کاربه
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 فرضیه پژوهشمربوط به متغیرهای ضریب تعیین و  همبستگیضریب  .2جدول 

 خطای معیار ضریب تعیین افتهیلیضریب تعیین تعد ضریب تعیین ضریب همبستگی
شاخص دوربین 

 واتسون

954/0  91/0  905/0  14455/0  07/2  

توان از قرار دارد، لذا می 5/2الی  5/1( در فاصله 07/2واتسون ) -مقدار آماره دوربین 

 افتهیلیو تعدمعمولی ضریب تعیین  ضریب همبستگی ورگرسیون خطی استفاده نمود. 

در  و رضایت شغلی کاری کیفیت زندگی وآموزش الکترونیک  یبین متغیرهارگرسیونی 

تعیین  ضریب ،954/0برابر با بین دو متغیر باال ضریب همبستگی نمایان شده است.  2 جدول

تبیین درصد از  91 بدست آمده؛ بنابراین 905/0برابر با  افتهیلیتعدتعیین  بیضر و 91/0برابر با 

 شود.میو رضایت شغلی  کاری کیفیت زندگیمربوط به وزش الکترونیک آمواریانس 

 کاری و رضایت شغلی کیفیت زندگی ،آموزش الکترونیک آنالیز واریانس رگرسیونی متغیرهای .3جدول 

راتییمنبع تغ داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات   

675/56 رگرسیون  14 048/4  752/193  0001/0  

62/5 خطا  269 021/0    

296/62 کل  283    

نمایان  0001/0 برابر با معناداریو سطح  752/193آزمون فیشر برابر با  آماره 3در جدول 

 کیفیت زندگی وآموزش الکترونیک  یمتغیرهابین  خطی بنابراین فرض رابطه شده است.

دهد که متغیر آموزش الکترونیک قابلیت مینشان گردیده است و  دییتأکاری و رضایت شغلی 

 باشد.را دارا میکاری و رضایت شغلی  یفیت زندگیکهای داری برای متغیربینی معنیپیش

های جهت حضور یا عدم حضور خرده مؤلفه tو آماره آزمون مدل رگرسیونی ضرایب 

 شان دادهن 4در جدول  ثابت مدل رگرسیون مقدار وکاری و رضایت شغلی  کیفیت زندگی

 شده است.
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کیفیت زندگی رهای متغیهای بر خرده مقیاس آموزش الکترونیک تأثیررگرسیونی  ضرایبآنالیز  .4جدول 

 ی و رضایت شغلیکار

 مدل

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار 

ضرایب 

 رگرسیونی

ضرایب 

 یونیرگرس

 استانداردشده

 tآماره 
سطح 

 یداریمعن

08/0 مقدار ثابت  09/0   83/0  005/0  

06/0 کافی و منصفانه پرداخت  03/0  07/0  14/2  033/0  

-01/0 بهداشتی و ایمن کار محیط  02/0  02/0-  63/0-  53/0  

-09/0 امنیت و رشد فرصت نیتأم  02/0  12/0-  05/4-  0001/0  

02/0 سازمان در گراییقانون  02/0  03/0  44/1  151/0  

 زندگی اجتماعی وابستگی

 کاری
08/0  02/0  09/0  33/3  001/0  

74/0 زندگی کلی فضای  26/0  89/0  83/2  005/0  

09/0 اجتماعی انسجام و یکپارچگی  02/0  14/0  06/4  0001/0  

17/0 انسانی یهاتیقابل توسعه  02/0  23/0  84/7  0001/0  

-27/0 پرداخت نظام  18/0  34/0-  52/1-  13/0  

-005/0 شغل نوع  08/0  008/0-  06/0-  952/0  

-02/0 پیشرفت یهافرصت  03/0  03/0-  81/0-  418/0  

01/0 سازمانی جوّ  01/0  019/0  93/0  353/0  

08/0 رهبری سبک  02/0  098/0  52/3  001/0  

11/0 فیزیکی شرایط  02/0  15/0  07/6  0001/0  

و سطح  tهای آزمون گردد با توجه به آمارهمشاهده می 4طور که در جدول همان

فرصت رشد  نیمأتی، پرداخت منصفانه و کافمتغیرهای مقدار ثابت و  05/0از  کمترداری معنی

ام و انسج یکپارچگی، یزندگ یکل یفضای، کار یزندگ یاجتماع یوابستگ، مداوم تیو امن

دل می، سبک رهبری و شرایط فیزیکی وارد انسان یهاتیتوسعه قابل، در سازمان یاجتماع

 .شوندمیرگرسیونی 
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 یریگجهینتبحث و 
 و کاری زندگی کیفیت در الکترونیکی آموزش مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش

ی این مطالعه نشان هاافتهانجام شد. ی استان تهران یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم رضایت شغلی

ی هامؤلفهبرای  نیبشیپداد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش دارد و بهترین 

 زندگی اجتماعی وابستگی ،مداوم امنیت و رشد فرصت نیتأم ،کافی و منصفانه پرداخت

 یهاتیقابل توسعهو  سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی ،زندگی کلی فضای ،کاری

آموزش ضمن ( بود مبنی بر اینکه Najafi, 2015) نجفیاست. این یافته همسو با مطالعه  انسانی

گفت  توانیماست. در تبیین این یافته  مؤثرخدمت کارکنان بر کیفیت زندگی کاری 

 توانندیمی ضمن خدمت به شیوه الکترونیکی انجام پذیرد، کارکنان هاآموزش کهیدرصورت

 طوربه شدهعرضهشوند، محتویات  مندبهره هاآموزشدر هر مکان و زمان دلخواه از 

یی همچون هایسودمند و با شکندیمی زمانی و مکانی را درهم هاتیمحدودی زیآمتیموفق

افزایش خودکارآمدی کارکنان همراه خواهد بود. بنابراین آموزش الکترونیکی موجب توسعه 

ی انسانی، تجربه لذت استفاده از فناوری در کار، ایجاد فرصت برای رشد شخصی هاتیقابل

فزایش ی و درنتیجه اوربهرهی کارکنان، موجب احرفهو با برآورده ساختن نیازهای  شودیم

ی این مطالعه همچنین نشان داد آموزش الکترونیکی در هاافتهی. گرددیمکیفیت زندگی کاری 

 شرایطو  رهبری سبکی هامؤلفهبرای  نیبشیپرضایت شغلی کارکنان نقش دارد و بهترین 

های آموزش ضمن خدمت دورهاست. این یافته همسو با مطالعاتی بود که نشان دادند  فیزیکی

 ارتقاء عملکرد کارکنان(، Alavi & Shariati, 2010بر رضایت کارکنان ) الکترونیکی

(Nazari, et al., 2018 و ) توانمندسازی شغلی کارکنان(Asimeh, et al., 2019 )است.  مؤثر

یادگیری ( است مبنی بر اینکه Nikshoar, 2017) نیک شعارهمچنین در راستای مطالعه 

. با توجه به اینکه در جریان شودیمبیشتر در کارکنان  شغلی رضایتموجب الکترونیکی 

گفت  توانیم رندیگیمآموزش الکترونیکی، کارمندان از حواس مختلف در یادگیری بهره 

افزایش که موجب  شودیمقدرت نگهداشت اطالعات آموزش داده شده در فراگیران بیشتر 
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ی طورکلبه. شودیمو درنتیجه رضایت شغلی و کارایی و نیز احساس رضایت فردی  یوربهره

گفت آموزش الکترونیکی با مزایایی که دارد موجب بهبود کیفیت زندگی کاری  توانیم

آن، همه اعضای سازمان از راه  لهیوسیفیت زندگی کاری، فرآیندی است که به. کشودیم

 تصمیماتی که بر مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در

و  ابندییدخالت م ینوع، بهگذاردیطور عام اثر مطور خاص و بر محیط کارشان بهشغلشان به

ی مطالعه حاضر پیشنهاد هاافته. بر پایه یشودیها بیشتر مدرنتیجه، رضایت و مشارکت شغلی آن

زش استفاده شود و از این نوع آمو هاسازمانی آموزشی و راهبردی هابرنامهدر تدوین  شودیم

توان آن را بهترین است که می نوع آموزشبه دلیل رویکرد پویا و با قابلیت انعطاف این 

 .دانست ی آموزشیهاکارگاهدر سازمان و در برگزاری  جایگزین برای روال موجود آموزش
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