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  هاي اه علوم پزشكي تهران از دورهرضايت كاركنان دانشگ
  آموزش ضمن خدمت الكترونيكي

  
  محمد شريعتي، *سيده شهره علوي

  
  

  چكيده
از طرفي يادگيري اثربخش منوط به . هاست هاي ضمن خدمت، ارتقاي عملكرد كاركنان سازمان از برگزاري آموزشهدف  :مقدمه

هاي آموزش ضمن خدمت  مطالعه حاضر با هدف بررسي رضايت كاركنان از دوره. باشد ميهاي آموزشي  رضايت كاركنان از دوره
  .الكترونيكي طراحي و اجرا گرديد

اي آموزش ضمن خدمت ه ، در جامعه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در دوره1387مطالعه مقطعي حاضر در سال  :ها روش
سنجي  الكترونيكي رضايت  نفر از كاركنان، پرسشنامه651گيري آسان،  با استناد به روش نمونه. الكترونيكي شركت نموده بودند، انجام شد

با مطالعه مقدماتي پايايي پرسشنامه بر . ها و برنامه آموزش الكترونيكي تكميل كردند را در سه مقوله رضايت از محتوا، روش ارائه دوره
، Pearson correlation هاي آماري و آزمون SPSS افزار ها از نرم دادهو تحليل  ه براي تجزي.ضريب آلفاي كرونباخ تاييد گرديداساس 

Student's T testو  One way ANOVA به تناسب متغيرها استفاده شد .  
و كمترين آن مربوط به ) 5 از حداكثر نمره 96/3±9/0(مربوط به مقوله رضايت از برنامه  رضايت كاركنانميانگين بيشترين  :نتايج

اي شامل سابقه كار، نوع استخدام و مدرك تحصيلي تاثيري بر  متغيرهاي زمينه. بود) 84/3±8/0( هاي آموزشي  ضايت از محتواي دورهر
  .ي نداشتندهاي آموزش الكترونيك رضايت كاركنان از شركت در دوره

با توجه به ميزان رضايت . وجهي داشتندهاي آموزش الكترونيكي رضايت قابل ت كاركنان مورد بررسي، نسبت به دوره :گيري نتيجه
  .نمايد ي مذكور ضروري ميها ه دوري آموزشي، ارتقاي كيفيت محتواي ها ه دورنسبتاً كمتر از محتواي 

  
  .آموزش ضمن خدمت، آموزش الكترونيكي، رضايت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، كاركنان :هاي كليدي واژه
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  . پذيرش گرديده است2/6/89و در تاريخ 

 اداره در ماهر و كارآمد كاركنان از كه كند مي ايجاب
 عملكرد معقول و زيرا بازده شود، استفاده اها سازمان
). 1(شود مي سازمان رشد و ابق موجب كه است كاركنان

 ،ها سازمان در كاركنان استخدام با از طرف ديگر همگام
 اين آن، مشكالت و مسائل و كاري هاي ويژگي و شرايط

 متناسب هايي آموزش آنها كه آورد مي وجود به را نياز
) Desai(دسايي ). 2(دارند خود دريافت محوله وظيفه با

هاي مورد استفاده  ترين روش كند كه متداول بيان مي
 براي اهداف آموزش ضمن خدمت، آموزش ها سازمان

، آموزش از طريق ويدئو )Instructor-Led(محور  معلم
با معرفي نوآوري ). 3(و آموزش مبتني بر رايانه است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1299-en.html


  هاي آموزش الكترونيكي رضايت كاركنان از دوره  شهره علوي و همكار 
 

  201 ) /3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

هاي مبتني بر  شبكه جهاني وب، نسل بعدي آموزش
رايانه يعني يادگيري الكترونيكي تحت شبكه، در خدمت 

مزايايي همچون دسترسي در . ا قرار گرفتنده سازمان
هاي آموزش،  هر زمان و هر مكان، كاهش هزينه

هاي شغلي،  وليتوپذيري و امكان هماهنگي با مس انعطاف
بخش، توجه  در كنار آموزش اثربخش و رضايت

 را به سوي يادگيري الكترونيكي ها سازمانبسياري از 
زشكي تهران در دانشگاه علوم پ). 5و 4(جلب نموده است

قريب (وجود تعداد زياد كاركنان واجد شرايط آموزش 
با شرح وظايف متنوع، در دسترس نبودن )  نفر8000به 
ي آموزشي مورد نياز در مؤسسات آموزشي ها ه دور

ي آموزشي ها ه دورخارج از سازمان، اثربخش نبودن 
، )هاي داخل سازماني بر اساس نظرسنجي(موجود 

ر كاركنان برخي از واحدها و مشكالت ناشي از حضو
هاي حضوري و غيبت ناشي از آن در  مراكز در كالس

شده توسط مديران  بر اساس بازخورد ارائه(محل كار 
ي ها ه دورشركت كاركنان در  ، هزينه)واحدهاي مذكور

اندازي  موسسات آموزشيِ خصوصي و امكان راه
افزاري الزم براي بكارگيري  هاي سخت زيرساخت

ي آموزش الكترونيكي، شرايط را براي استفاده اه ه دور
بنابرداليل . مساعد نموده است، از اين شيوه آْموزش

 اقدام به ارائه 1387گفت، اين دانشگاه در سال  پيش
  .آموزش ضمن خدمت به شيوه الكترونيكي نمود

 از طرف ديگر، هنگام ارزيابي موفقيت يادگيري الكترونيكي،
ان امري ضروري است كه توجه به رضايت يادگيرندگ

اي  مطالعه). 6(توان آن را با ابزارهاي مختلفي سنجيد مي
داد كه موفقيت برنامه يادگيري الكترونيكي تا حد  نشان

بدين معني . زيادي به رضايت يادگيرندگان بستگي دارد
كه يادگيرندگاني كه از برنامه يادگيري الكترونيكي 

ي آموزشي آن ها ه دورراضي هستند، با احتمال زياد از 
اي ديگر، در  مطالعه). 8و7(نظام نيز بهره خواهند برد

گيري رضايت يادگيرندگان، جنبه ديگري را مورد  اندازه
هاي اين مطالعه، كيفيت  بر اساس يافته. توجه قرار داد

شگويي مواد آموزشي و سودمندي آنها عاملي براي پي
  ).9(رضايت يادگيرندگان است

 تواند در ارزيابي رضايت يادگيرندگان عامل ديگري كه مي

از يادگيري الكترونيكي مورد سنجش قرار گيرد، شيوه 
دادند كه اگر اي نشان  در مطالعه. ارائه آموزش است

 روش آموزش الكترونيكي يادگيرندگان دريابند كه
سودمندي براي يادگيري است، رضايت آنها از آن 

طالعات انجام شايان ذكر است كه م). 10(يابد افزايش مي
شده در زمينه نظر كاركنان درباره يادگيري الكترونيكي 

و تمركز اكثر مطالعات بيشتر بر نشان ) 11(معدود است 
دادن كاهش هزينه توسط اين شيوه آموزش بوده 

هاي  كارگيري آموزشه به عالوه، ب). 13و12(است
 درماني -اي بزرگ بهداشتيها سازمانالكترونيكي در 

هاي گوناگون هستند، تاكنون  ركنان با ردهكه داراي كا
الزم به ذكر است كه در كشور ). 11(ارزيابي نشده است

ما نيز با توجه به نوپا بودن آموزش الكترونيكي در 
در اي  منتشر شدهي  خدمت، مطالعه حوزه آموزش ضمن
  .اين زمينه پيدا نشد

، با هدف تعيين رضايت 1387مطالعه حاضر در سال 
ي ها ه دورنشگاه علوم پزشكي تهران از كاركنان دا

رضايت  آموزش الكترونيكي برگزار شده در سه مقوله
از محتواي دوره، رضايت از روش ارائه دوره و 
رضايت از برنامه آموزش الكترونيكي، طراحي و اجرا 
گرديد تا از نتايج آن به عنوان بازخوردي، براي بهبود و 

خدمت   ضمنكارگيري اين شيوه آموزشه ارتقاي ب
 .تفاده گردداس
  

  ها روش
، بر روي 1387اين مطالعه توصيفي مقطعي، در سال 

جامعه آماري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران كه 
ي آموزش ضمن خدمت الكترونيكي شركت ها ه دوردر 

گيري در اين مطالعه، به  نمونه. نموده بودند، انجام شد
ي آموزشي و ها ه دورتدوين محتواي . روش آسان بود

 به صورت همزمان ها ه دور ارائه Platformاندازي  راه
ي ها ه دوركميته آموزشي منتخب، عناوين . انجام شد

هاي شغلي مختلف و اهداف  مورد نياز كاركنان رسته
پس از بررسي . آموزشي هر يك را شناسايي نمود

متون و مطالعات مرتبط، الگو و ساختاري توسط محقق 
احان آموزشي و اساتيد با تجربه حوزه و گروهي از طر
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، تدوين گشت كه به ها ه دورريزي آموزشي براي  برنامه
كننده محتواي  عنوان راهنما در اختيار اساتيد تدوين

ساختار مذكور حاوي راهنماي .  قرار گرفتها ه دور
 عملي براي مشخص نمودن نقشه و برنامه دوره، نوشتن

 در مورد استفاده از اهداف رفتاري دوره، پيشنهاداتي
مشخص نمودن نكات هاي ديداري و شنيداري،  رسانه

، خودآزمايي، و انواع سؤاالتي كه كليدي هر مبحث
توان متناسب با سامانه مديريت يادگيريِ مورد  مي

هدف از تاكيد بر استفاده .  طرح نمود، بود؛استفاده
 اه ه دوراساتيد از اين الگو، كسب اطمينان از منطبق بودن 

 يها ه دوربا اصول علمي طراحي آموزشي، هماهنگ بودن 
شده و وجود عناصر ضروري در هر دوره  تدوين

 توسط اعضاي ها ه دورمحتواي نوشتاري . آموزشي بود
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، بر حسب علمي هيات

پس . موضوع دوره و تخصص اساتيد مذكور تدوين شد
نظران منتخب،   صاحباز تهيه محتوا و تاييد آنها توسط

 به صورت رسانه الكترونيكي ها ه دورمحتواي آموزشي 
، ها ه دورارائه  Platform. تهيه شد) در قالب لوح فشرده(

ي مديريت يادگيري جامعي بود كه به همين  سامانه
پيگيري عملكرد كاركنان در . منظور طراحي شده بود

العات سامانه، بر اساس ورود آنها به سامانه و ثبت اط
درخواستي از جمله شماره ملي و اطالعات پرسنلي آنها 

پس از ثبت نام افراد در سامانه، بر اساس رسته . بود
شغلي آنها، صفحه شخصي براي آنها تعريف شد كه در 

ي اختصاصي آن رسته ها ه دورآن شناسنامه مربوط به 
زمان شروع و : شغلي و ديگر اطالعات مربوطه، شامل

، زمان، مكان و نحوه دريافت لوح ها ه دور پايان ثبت نام
ي طي شده، ها ه دورفشرده آموزشي، زمان آزمون، 

 و راهنماهاي متني و ها ه دورنمرات اخذ شده در آزمون 
تصويري متعدد درباره نحوه ثبت نام و شركت در 

رساني  اطالع.  در اختيار آنها قرار گرفت؛ها آزمون
ب در تابلوهاي مطالب عمومي از طريق نمابر و نص

  .ت نيز انجام گرديداعالنا
هاي شغلي به  هاي پايان دوره براي تمام رسته آزمون

صورت الكترونيكي و در زمان مقرر از طريق صفحه 
در  هاي مجهز به رايانه شخصي كاركنان و در مكان

 دقيقه زمان 30براي هر آزمون . دانشگاه انجام شد
ين مدت اختصاص يافت و افراد متخصصي در طي ا
كننده در  آماده كمك و رفع اشكاالت فني كاركنان شركت

كنندگان  پس از پايان آزمون، از شركت. آزمون بودند
آزمون درخواست شد كه در صورت تمايل پرسشنامه 
الكترونيكي مربوط به تعيين رضايت كاركنان از اين 

.  سؤال بود، تكميل نمايند17 را كه مشتمل بر ها ه دور
العه حاضر،  پرسشنامه مورد استفاده در مطنسخه اوليه

 طراحي شده و مورد Hairstonتوسط  سؤال، 18شامل 
هاي مورد بررسي در  مقوله. استفاده قرار گرفته است
رضايت كاركنان از محتواي : پرسشنامه مذكور شامل

 ، رضايت كاركنان از روش ارائه دوره)content(دوره
)delivery method (ن از برنامه و رضايت كاركنا

 ).14(بود) program(آموزش الكترونيكي
دهي به سؤاالت اين پرسشنامه بر اساس مقياس  پاسخ

نمره (تا كامالً مخالفم ) پنجنمره (ليكرت از كامالً موافقم 
شده از پرسشنامه در مورد  بازه نمره كسب. بود) يك

هاي رضايت از محتوا،  رضايت كلي و هر يك از مقوله
ره و برنامه آموزش الكترونيكي، از يك روش ارائه دو

متغير بود ) بيشترين رضايت(تا پنج ) كمترين رضايت(
شده در هر  كه با محاسبه ميانگين نمره نظرات اعالم

الزم به ذكر است اجازه استفاده . مقوله، محاسبه گرديد
از پرسشنامه، بررسي روايي و اعمال تغييرات الزم از 

Nancy Rogers Hairstonب شد كس.  
 نفر از 10طي فرايند بررسي روايي محتوا توسط 

اي ه سازماننظران، يك سؤال براي كاركنان  صاحب
ايراني، تكراري شناخته شد كه متعاقباً در پرسشنامه 

 17نهايي حذف گرديد و در نهايت، اين پرسشنامه با 
 سؤال در مورد مقوله محتواي دوره، پنجسؤال شامل 

 پنجه روش ارائه دوره و  سؤال در مورد مقولهفت
سؤال درباره برنامه آموزش الكترونيكي مورد استفاده 

ضريب پايايي اين ابزار در مطالعه مقدماتي . قرار گرفت
با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به تفكيك ) نفر 20با (

سه مقوله بررسي شد كه مقادير ضريب آلفاي كرونباخ 
، براي 76/0ه براي رضايت كاركنان از محتواي دور

براي  و84/0روش ارائه دوره  از رضايت كاركنان
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  . بود81/0 آموزش الكترونيكي برنامه از  رضايت كاركنان
 SPSS-16افزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

ميانگين و انحراف معيار نمره پاسخ افراد به . انجام شد
يك از  ريك از سؤاالت پرسشنامه و نيز به تفكيك ه هر

ارتباط . سه مقوله رضايت و رضايت كلي محاسبه شد
سه مقوله رضايت كاركنان از محتواي دوره، براي 
رضايت كاركنان از روش ارائه دوره و براي رضايت 
كاركنان از برنامه آموزش الكترونيكي دو به دو با 

.  تعيين گرديدPearson’s correlationاستفاده از تست 
ضايت و رضايت كلي با جنس و نوع ارتباط سه مقوله ر

 و با مدرك Student’s T-testاستخدام با كمك 
 One way ANOVAتحصيلي و رسته شغلي با كمك 

. بررسي شد )Bonferroni از نوع Post Hoc testبا (
ارتباط سه مقوله رضايت و رضايت كلي با سابقه كار 

 بررسي Pearson's correlationبا استفاده از تست 
، معنادار 05/0  كمتر از Pها مقدار در همه آزمون. دگردي

  .در نظر گرفته شد
  

  نتايج
 كاركنان دانشگاه علوم پزشكي 1245 نفر از 651تعداد 

 تهران با تكميل پرسشنامه در اين تحقيق شركت نمودند
 5/72(  نفر427كه ) درصد52دهي برابر  ميزان پاسخ(

 83ماني،  در-از آنها در رسته شغلي بهداشتي) درصد
  نفر67 مالي، -در رسته شغلي اداري)  درصد7/12( نفر

 29 فرهنگي و -در رسته شغلي آموزشي)  درصد3/10(
هاي شغلي شامل  در ساير رسته)  درصد5/4( نفر

 مهندسي، اجتماعي و خدمات اشتغال -فناوري اطالعات، فني
 7/58( نفر382از مجموع كاركنان مورد بررسي . داشتند
  نفر502پيماني، )  درصد3/41( نفر269 و رسمي) درصد

. مرد بودند)  درصد9/22(  نفر149زن و )  درصد1/77(
 سال، 8/10±5ميانگين سابقه كار در جمعيت مورد مطالعه 

ميزان تحصيالت .  سال بود29با كمينه يك سال و بيشينه 
  نفر176ليسانس، )  درصد63(  نفر از كاركنان410

باالي )  درصد9/9(  نفر65زير ليسانس و ) درصد27(
  .ليسانس گزارش گرديد

ي آموزشي مورد بررسي در نظرسنجي ها ه دورتعداد 

 درماني، -شامل پنج دوره براي كاركنان رسته بهداشتي
 مالي، سه دوره -چهار دوره براي كاركنان رسته اداري

 فرهنگي و يك دوره -براي كاركنان رسته آموزشي
متوسط . شغلي گرديدهاي  براي كاركنان ساير رسته

  .بود% 85±%7 ها ه دورنسبت قبولي در اين 
ي يادگيري ها ه دوررضايت كاركنان نسبت به 
، روش ارائه ها ه دورالكترونيكي در سه مقوله محتواي 

دوره، رضايت از برنامه آموزش الكترونيكي و رضايت 
ي آموزشي برگزار شده، سنجيده ها ه دوركلي نسبت به 

، 84/3±8/0 ها ه دورايت از محتواي ميانگين رض. شد
، ميانگين 91/3±8/0ارائه   ميانگين رضايت از شيوه

 و رضايت كلي نسبت به 96/3±9/0رضايت از برنامه 
  ).1جدول ( بود90/3±7/0ي برگزار شده برابر ها ه دور

، ها ه دورز محتواي ارتباط بين سه مقوله رضايت ا
رنامه ارائه دوره و رضايت از برضايت از روش 

آموزش الكترونيكي نيز بررسي شد كه ارتباط رضايت 
  با رضايت از روش ارائه دورهها ه دوراز محتواي 

)7/0=r ،00001/0p=( ؛ ارتباط رضايت از محتواي
، r=7/0(  و رضايت از برنامه آموزش الكترونيكيها ه دور

00001/0p= (ارائه دوره و و ارتباط رضايت از روش 
، r=9/0( موزش الكترونيكيرضايت از برنامه آ

00001/0p= (از نظر آماري معنادار بودند.  
ي رضايت از  ارتباط سابقه كار با هيچ يك از سه مقوله

، رضايت از روش ارائه دوره، و ها ه دورمحتواي 
رضايت از برنامه آموزش الكترونيكي، و نيز رضايت 

  .ي آموزشي معنادار نبودها ه دوركلي از برگزاري 
از كاركنان مورد بررسي در )  نفر488( پنج درصد هفتاد و

ترجيح به مطالعه از روي ديسك فشرده يا «پاسخ به سؤال 
، اذعان نمودند كه تمايل زيادي به مطالعه »مطالب چاپ شده

  .فاده از مواد آموزشي چاپي دارندبا است
بررسي ارتباط جنس، مدرك تحصيلي، نوع استخدام و 

 هاي رضايت يك از مقولهرسته شغلي كاركنان با هر
بررسي شد كه نتايج حاصل در جدول دو خالصه شده 

  .است
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 هاي مورد بررسي ي آموزش الكترونيكي به تفكيك مقولهها ه دورسنجي از  توزيع فراواني پاسخ كاركنان به سؤاالت رضايت: 1جدول
  ميانگين و  لفمكامالً مخا  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم  سنجي هاي رضايتگويه

  انحراف معيار
              ي آموزشيها ه دورمحتواي 

مرتبط بودن محتوي دوره آموزشي با شغل 
  †كاركنان

236)3/36(%  275)2/42(%  72)1/11(%  44)8/6(%  24)7/3(%  0/1±00/4  

  99/3±0/1  %)2/3(21  %)8(52  %)1/7(46  %)3/49(321  %)4/32(211  مناسب بودن مقدار محتواي دوره آموزشي
  96/3±1/1  %)1/5(33  %)1/8(53  %)4/5(35  %)5/48(316  %)9/32(214  سازماندهي خوب مطالب دوره آموزشي

شفاف بودن  ارائه مطالب و هماهنگي آنها با 
  اهداف رفتاري

191)3/29(%  303)4/46(%  61) 4/9(%  67)3/10(%  30)6/4(%  1/1±88/3  

استفاده از مثالها و تصاوير خوب براي درك 
  ببهتر مطال

131)2/20(%  226)7/34(%  117)0/18(%  130)0/20(%  47)2/7(%  2/140/3  

              شيوه ارائه آموزش
وادارنمودن كاركنان به فكر كردن در مورد 

  مطالب
216)2/33(%  309)5/47(%  83)7/12(%  24)7/3(%  19)9/2(%  9/0±01/4  

افزايش كيفيت يادگيري، در صورت امكان 
  استفاده از نظرات استاد

233)8/35(%  278)7/42(%  94) 4/14(%  23)5/3(%  23)5/3(%  9/0±01/4  

، مناسب بودن اين شيوه يادگيري الكترونيكي
  براي اين دوره آموزشي

227)9/34(%  303)5/46(%  57)8/8(%  38)8/5(%  26)0/4(%  0/1±00/4  

درك آسان محتوي دوره آموزشي با استفاده از 
  اين شيوه 

202)0/31(%  313)1/48(%  53)1/8(%  51)8/7(%  32)9/4(%  1/1±92/3  

رضايت از شيوه  ارائه مطالب دوره 
  آموزشي

204)3/31(%  296)5/45(%  62)5/9(%  49)5/7(%  40)1/6(%  1/1±88/3  

  85/3±0/1  %)2/3(21  %)5/9(62  %)1/14(92  %)6/43(284  %)5/29(192  يادگيري بهتر با اين شيوه آموزشي
عدم مواجه با مشكل در مطالعه دوره 

  وزشيآم
166)5/25(%  285)8/43(%  63) 7/9(%  97) 9/14(%  40)1/6(%  2/1±67/3  

              برنامه آموزش الكترونيكي
پيشنهاد به استفاده از يادگيري الكترونيكي 

  براي موضوعات مشابه
287)1/44(%  260)9/39(%  50)7/7(%  32)9/4(%  22)4/3(%  0/1±02/4  

ترجيح انتخاب اين شيوه يادگيري در 
  ارائه حق انتخاب به كاركنانصورت  

242)2/37(%  277)5/42(%  61) 4/9(%  43) 6/6(%  28)3/4(%  1/1±01/4  

مندي كاركنان به اين نوع برنامه  عالقه
  آموزشي

228)1/35(%  284)6/43(%  71)9/10(%  42)5/6(%  26)0/4(%  0/1±99/3  

رضايت كاركنان از شركت در اين دوره 
  آموزشي

231)5/35(%  277)5/42(%  61)4/9(%  47)2/7(%  35)4/5(%  1/1 ±95/3  

پيشنهاد ارائه اين دوره آموزشي خاص، به 
  روش الكترونيكي آموزش

211)5/32(%  279)9/42(%  91)0/14(%  44)8/6(%  26)0/4(%  0/1±87/3  

 هدر هر مقول . نفر بود651 سؤاالت برابر با دهندگان در تمام تعداد كل پاسخ.  ميانگين گزارش شد±و نيز انحراف معيار) درصد(ها تعداد   براي تمام گويه†
  .اند ها به ترتيب ميزان رضايتمندي از بيشترين به كمترين رضايتمندي منظم شده رضايت، گويه
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  هاي آموزش الكترونيكي رضايت كاركنان از دوره  شهره علوي و همكار 
 

  205 ) /3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  هاي مختلف برنامه آموزش الكترونيكي  ايشان از جنبه با رضايتهاي كاركنان ويژگيبررسي ارتباط  :2جدول 
    مقوله رضايت

  محتواي  ويژگي كاركنان
  ي آموزشيها ه دور

  شيوه
   ارائه آموزش

برنامه آموزش 
  الكترونيكي

رضايت كلي از 
ي ها ه دوربرگزاري 

  آموزشي
  01/4±7/0  08/4±8/0  03/4±7/0  90/3±8/0  مرد
  87/3±7/0  92/3±9/0  88/3±8/0  82/3±8/0  زن

  T 00/1  07/2  86/1  00/2مقدار 
  †جنس

 P value 3/0  04/0  07/0  07/0  
  91/3±7/0  97/3±8/0  92/3±7/0  83/3±8/0  زير ليسانس

  88/3±8/0  93/3±9/0  88/3±8/0  83/3±8/0  ليسانس
  03/4±6/0  10/4±7/0  08/4±6/0  90/3±7/0  باالي ليسانس

  F 21/0  79/1  93/0  01/1مقدار 
  †† تحصيليمدرك

 P value 8/0  2/0  4/0  4/0  
  91/3±7/0  96/3±9/0  93/3±8/0  84/3±8/0  رسمي
  89/3±7/0  96/3±9/0  88/3±7/0  84/3±8/0  پيماني
  T 02/0  74/0  002/0  32/0مقدار 

  †نوع استخدام

 P value 9/0  3/0  9/0  7/0  
  89/3±7/0  92/3±9/0  90/3±8/0  84/3±8/0   درماني-بهداشتي

  95/3±7/0  09/4±8/0  95/3±8/0  82/3±9/0   مالي-اداري
 -آموزشي
  †فرهنگي

8/0±99/3  7/0±05/4  8/0±16/4  7/0±06/4  

هاي  سايررسته
  †شغلي

9/0±44/3  8/0±66/3  9/0±76/3  8/0±62/3  

  F 91/2  72/1  43/2  36/2مقدار 

  ††رسته شغلي

 P value 03/0  1/0  1/0  07/0  
  

  . استفاده شد Student’s T testبراي مقايسه از†
  . براي مقايسه بين گروهي استفاده شد Bonferroni از نوع Post Hoc test همراه با One Way ANOVAبراي مقايسه از ††

  ).=02/0P(، تفاوت اين دو گروه ازنظر آماري معنادار بود  Bonferroni از نوع Post Hoc testبر اساس آزمون †
  

  بحث
تواند با  آموزش الكترونيكي ابزار قدرتمندي است كه مي

اما . ا را دگرگون نمايدها سازمانسرعت قابل توجهي 
يري الكترونيكي در اين امر به اثربخشي آن موفقيت يادگ

پنج عامل مهم در تعيين ) Bersin(برسين. گردد برمي
ا را به اين ها سازماناثربخشي يادگيري الكترونيكي 

آيا توجه كاركنان به آن جلب : ستاشرح برشمرده 

كنند، آيا آنها  شود، آيا كاركنان دوره را مطالعه مي مي
ند، آيا كاركنان، مواد آموزشي را رسان اتمام ميدوره را به 

بنابراين ). 15(گيرند و آيا آنها از دوره راضي هستند ياد مي
ي آموزشي يكي ها ه دور كه رضايت كاركنان از بينيم مي

 محسوب ها ه دوراز عوامل مهم در تعيين اثربخشي 
به همين منظور مطالعه حاضر با هدف بررسي  .شود مي

ميزان رضايت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران از 
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كارگيري يادگيري الكترونيكي براي آموزش ضمن ه ب
هاي  بر اساس يافته. خدمت آنها، تدارك ديده شده است

ي ها ه دوراين مطالعه، در مقوله رضايت از محتواي 
مرتبط «اركنان از آموزشي بيشترين ميزان رضايت ك
و كمترين ميزان » بودن محتواي آموزشي با شغل آنها

رفته در  ها و تصاوير بكار مثال«رضايت آنها از 
  .بود» محتواي آموزشي

هاي مربوط به رضايت كاركنان از شيوه ارائه  يافته
آموزش حاكي از آن است كه بيشترين رضايت كاركنان 

دن آنها به فكر وادار نمو«هاي  از اين شيوه در گويه
افزايش كيفيت يادگيري، در «و » كردن در مورد مطالب

بيان شده است، » صورت امكان استفاده از نظرات استاد
مواجه شدن با مشكالت در مطالعه «اما به علت 

، از اين موضوع كمترين ميزان »ي آموزشيها ه دور
  .رضايت را اعالم نمودند

 آموزشبررسي نظر كاركنان در مقوله برنامه 
الكترونيكي نشان داد كه بيشترين ميزان موافقت 

پيشنهاد به استفاده از يادگيري «رضايت در گويه 
ن ميزان و كمتري» الكترونيكي براي موضوعات مشابه

 ارائه اين دوره آموزشي پيشنهاد«موافقت در گويه 
. اعالم گرديد» خاص به روش الكترونيكي آموزش

الذكر،   دو گويه فوقشايان ذكر است كه در مورد هر
ميانگين موافقت باالتر از متوسط و قابل توجه بوده و 

ولي . باشد تفاوت ميانگين نمره اين دو گويه ناچيز مي
ارائه اين پيشنهاد «ي  تر بودن نمره گويه توان پايين مي

را » دوره آموزشي خاص، به روش الكترونيكي آموزش
موزشي و عدم به عواملي از قبيل جديد بودن اين شيوه آ

آشنايي كاركنان با آن و در پي آن، نگراني از امكان طي 
در مقابل، باالتر بودن . آميز دوره دانست نشدن موفقيت

پيشنهاد به استفاده از يادگيري «ي  ميانگين نمره گويه
توان به  را مي» الكترونيكي براي موضوعات مشابه

  .دادجذاب بودن اين شيوه آموزشي براي آنها نسبت 
سنجي  هاي رضايت به طور كلي و با توجه به تمام گويه

توان گفت كمترين ميزان رضايت  در جدول يك مي
ها و تصاوير خوب  استفاده از مثال«كاركنان در مورد 
بود و بيشترين ميزان رضايت آنها » براي درك مطالب

پيشنهاد براي استفاده از يادگيري الكترونيكي براي «با 
در مجموع، از بين سه . نوان گرديدع» موضوعات مشابه

مقوله رضايت، بيشترين ميزان رضايت كاركنان، مربوط 
به مقوله رضايت از برنامه و كمترين آن، مربوط به 

در . ي آموزشي بودها ه دوررضايت از محتواي 
اي نيز، فراگيران دروس مبتني بر آموزش  مطالعه

 آنها الكترونيكي از شيوه ارائه دروس نسبت به محتواي
در اين مطالعه هفت درس پس از ارائه، . تر بودند راضي

التحصيل مورد ارزيابي قرار  توسط دانشجويان فارغ
گرفت و رضايت آنها در مورد اهداف كلي، اهداف ويژه، 

 ارائه دروس ارزيابي استاد و دانشجو و روش تعامل 
  ).16(گرديد 

نظران پوشيده نيست كه تدوين محتواي  بر صاحب
بر و پرهزينه است و  شي بسيار پيچيده، زمانآموز

بدون بكارگيري اصول طراحي آموزشي و اساتيد 
پذير  باتجربه، تدوين محتواي با كيفيت عالي امكان

 گان نيز كه خود را در ابتداي راهنويسند). 17(نيست
 اندكنند، در تالش اندوزي در اين حوزه احساس مي تجربه

جام كارهاي تحقيقاتي به هاي مختلف از جمله ان به روش
نقاط قوت و ضعف خود در اين زمينه پي ببرند و در 

با توجه به . جهت رفع موانع و مشكالت كوشش نمايند
رسد الزم است براي  هاي اين مطالعه، به نظر مي يافته

ي آموزش ضمن خدمت، تمهيداتي ها ه دورارتقاي كيفيت 
 ميعل هياتاي متشكل از اعضاي  نظير تشكيل كميته

هاي  آموزشي رسته يها ه دورمتخصص در موضوعات 
 مالي - فرهنگي و اداري- درماني، آموزشي-بهداشتي

ها، از قبيل  اگرچه در ساير مقوله. در اولويت قرار گيرد
ونيكي نيز شيوه ارائه آموزش و برنامه آموزش الكتر

از آنجايي كه .  نظر قرار گيردارتقاي كيفيت، بايد مد
هاي آن، به  ميزان رضايت در تمام مقولهنمرات  ميانگين
تر بود، و با توجه به  نزديك) كامالً موافقم (5سمت 

 توزيع موضوعات سؤاالت مربوط به متغيرهاي رضايت
توان نتيجه گرفت كه كاركنان مورد  ، مي)1جدول(

ي آموزش ضمن خدمت ها ه دوربررسي نسبت به 
  .اند يكي رضايت قابل توجهي داشتهالكترون

هاي اين مطالعه نشان داد كه اكثريت جمعيت مورد  تهياف
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مطالعه مايلند با استفاده از مواد آموزشي چاپي به 
مطالعه بپردازند كه با نتايج مطالعه ديگري كه بر روي 
دانشجويان مقطع ليسانس در تايلند انجام شد، مطابقت 

هايي از  نتايج آن مطالعه نشان داده كه اگر بخش. دارد
ارائه ) Online(ره فقط به صورت برخطمحتواي دو

شد، دانشجويان مورد بررسي مايل به چاپ آنها و  مي
با توجه به آن ). 18(مطالعه از روي اوراق چاپي بودند

كه استفاده از يادگيري الكترونيكي رويكردي نوين در 
شود و آموزش يادگيرندگان  آموزش محسوب مي

 توسط ها بزرگسال در مقاطع مختلف تحصيلي، سال
مواد آموزش چاپي انجام شده است، يادگيري از طريق 

ي آموزشي براي آنها به عادتي تبديل شده  اين رسانه
مواجهه آنها با محتواي الكترونيكي كه عالوه بر . است

هاي ديداري، شنيداري است و كسب  متن شامل رسانه
تجربه در يادگيري از طريق آنها، پذيرش يادگيري 

. نمايد تر مي راي يادگيرندگان بزرگسال آسانالكترونيكي را ب
ارائه مواد آموزشي كمكي، نظير برخي نكات كليدي يا 

شود  هاي دوره به صورت چاپي موجب مي خودآزمايي
يادگيري الكترونيكي با يادگيري سنتي به صورت تركيبي 

اين امر به پذيرش تدريجي و گام به گام . رخ دهد
  .كند گيرندگان كمك ميتوسط ياديادگيري الكترونيكي 

اي جمعيت مورد  هاي زمينه بررسي ارتباط بين ويژگي
مطالعه شامل جنس، مدرك تحصيلي، نوع استخدام و 

، ها ه دوررسته شغلي با سه مقوله رضايت از محتواي 
رضايت از روش ارائه دوره و رضايت از برنامه 

 ها ه دورآموزش الكترونيكي و رضايت كلي از برگزاري 
رت الكترونيكي نشان داد كه ارتباط مدرك به صو

اين نتيجه . هاي رضايت معنادار نيست تحصيلي با مقوله
رضايت مشابه يافته مطالعه ديگري است كه به بررسي 

مبتني بر وب و  هاي  درماني از آموزش-كاركنان بهداشتي
 شامل جنس، ميزان اي هاي زمينه ارتباط آن با ويژگي
اي و نگرش نسبت به  انههاي راي تحصيالت، مهارت

با توجه به شباهت ). 19(است  پرداختهها ه دوربرگزاري 
هاي مورد بررسي در اين دو مطالعه كه هر دو  جمعيت

، اند بر روي كاركنان سيستم بهداشت و درمان انجام شده
در مطالعه آنها . باشد پذير مي يافتن نتايج مشابه، توجيه

 نيز از نظر آماري  با جنسها ه دورارتباط رضايت از 
اين در حالي است كه در مطالعه ما ). 19(معنادار نبود

ارتباط بين جنس و رضايت كاركنان از شيوه ارائه 
آموزش معنادار شده است ولي جنس بر ساير مقوله 
هاي مربوط به رضايت، شامل رضايت از محتواي 

ي آموزشي، رضايت از برنامه آموزش ها ه دور
ي ها ه دور كلي از برگزاري الكترونيكي و رضايت

از آنجايي كه بخش . آموزشي، تاثيري نداشته است
را )  درصد5/72(عظيمي از جمعيت مورد مطالعه

دادند كه   درماني تشكيل مي-كاركنان رسته بهداشتي
تر  دهند، پايين اكثريت آنها را كاركنان زن تشكيل مي

بودن رضايت جنس مونث از شيوه ارائه آموزش را 
ان ناشي از كم بودن رضايت كاركنان رسته تو مي

.  درماني از شيوه ارائه آموزش دانست-بهداشتي
توان رضايت بيشتر مردان نسبت به زنان  همچنين مي

مورد مطالعه از شيوه ارائه آموزش را به باالتر رفتن 
ي آموزشي، بدون نياز به ها ه دورامكان شركت آنها در 

ارتباط . ي نسبت دادصرف وقت در خارج از ساعات ادار
نوع استخدام نيز در مطالعه حاضر با هيچ يك از متغيرهاي 

بنابراين به . مربوط به رضايت از نظر آماري معنادار نبود
 كه رضايت كاركنان درباره يادگيري رسد مي نظر

اي قرار ندارد؛ و  الكترونيكي، تحت تاثير متغيرهاي زمينه
ي آموزش ضمن خدمت توان از يادگيري الكترونيكي برا مي

 مشابه، مستقل از هاي كاركنان اين دانشگاه و جمعيت
اي شامل جنس،  مالحظات مربوط به متغيرهاي زمينه

  .تحصيالت، نوع استخدام و سابقه كار، بهره جست
ي ها ه دورارتباط بين رسته شغلي و رضايت از محتواي 

بدين معني كه . آموزشي از نظر آماري معنادار بود
 - هاي شغلي فناوري اطالعات، فني اركنان رستهمجموع ك

مهندسي، اجتماعي و خدمات كه تعداد معدودي از 
دهند و در اين مطالعه نيز  كاركنان دانشگاه را تشكيل مي

درصد بسيار كمي از جمعيت مورد بررسي را به خود 
ي آموزشي ها ه دوردادند، از محتواي  اختصاص مي

تواند محدود بودن  يرضايت كمتري داشتند و علت آن م
 يها ه دوري آموزشي مرتبط با شغل آنها در ها ه دورتعداد 

  .آموزش الكترونيكي موجود باشد
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 اي يكي از نقاط قوت اين مطالعه آن است كه طيف گسترده
از كاركنان، با تحصيالت و مشاغل مختلف و شاغل در 

. گيرد هاي كاري گوناگون دانشگاه را در بر مي محيط
 انجام ي است كه بسياري از مطالعات موفقالاين در ح

لكترونيكي كاركنان، به محيط شده در زمينه يادگيري ا
شاغالن كاري خاصي نظير بيمارستان يا دانشكده يا به 

 پذيري  اين امر مانع از تعميم.شود حرفه خاصي محدود مي
از ديگر ). 22 تا 20و 5( گردد نتايج اين گونه مطالعات مي

توان به حجم نمونه باالي اين   مطالعه مينقاط قوت اين
و تجربه استفاده از پرسشنامه الكترونيكي  پژوهش

محدوديت بالقوه مطالعه حاضر آن است كه . اشاره نمود
اين پژوهش تنها به منظور تعيين ميزان رضايت كاركنان از 

ي آموزش ضمن خدمت الكترونيكي طراحي شده ها ه دور
ايجاد شده در دانش و رفتار است و ميزان تغيير واقعي 
  .سنجد كاركنان تحت آموزش را نمي

رسد كه در حوزه يادگيري الكترونيكي،  به نظر مي

 بررسي ارتباط رضايت كاركنان از پژوهش درباره
كترونيكي با ميزان يادگيري آنها، ي يادگيري الها ه دور
همچنين . تواند گام موثري در ارتقاي اين نظام باشد مي

رتباط رضايت كاركنان و ميزان يادگيري آنها بررسي ا
 به محيط كار، پيشنهاد شده با انتقال يادگيري حاصل

  .شود مي
  

  گيري نتيجه
 آموزش يها ه دوركاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران، از 

توجهي راضي ضمن خدمت الكترونيكي در حد قابل 
آموزش الكترونيكي به ي ها ه دوربودند و رضايت آنها از 
اي نظير ميزان  هاي زمينه ويژگي طور كلي تحت تاثير

تحصيالت، مدرك تحصيلي، نوع استخدام تحصيالت و 
با توجه به كمتر بودن نسبي . سابقه كار قرار نداشت

ي آموزشي نسبت به ها ه دورميزان رضايت از محتواي 
هاي مربوط به رضايت، ارتقاي كيفيت  ساير مقوله
  .رسد ميي به نظر ، ضرورها ه دورمحتواي اين 
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Investigating Employees' Satisfaction with E-learning Courses in 
Tehran University of Medical Sciences 

 
Shohreh Alavi¹, Mohammad Shariati² 

 
Abstract 
 
Introduction: The aim of staff-in service training is to improve employees' performance (functionality) in 
organizations. On the other hand, effective learning hinges in staff's satisfaction with educational courses. 
This study was designed and performed to assess employees' satisfaction with staff-in-service electronic 
training. 
Methods: This cross-sectional study was performed in year 2008 for population of those employees of 
Tehran University of Medical Sciences who attended staff-in-service electronic training (electronic 
satisfaction assessment). Using simple sampling method, 651 employees completed the questionnaire on 3 
areas of satisfaction with content, instruction method, and electronic training program. During the 
conduction of primary study, questionnaire's content validity was measured using Cronbach’s alpha 
coefficient. Data was analyzed by SPSS software version 16 using statistic tests of Pearson correlation, 
student’s T test, and one way ANOVA according to the variables. 
Results: Employees' highest satisfaction related to the area of satisfaction with program (3.96 ± 0.9 out of 
maximum score of 5) and the lowest satisfaction was about educational program’s content (3.84±0.8). 
Thematic variables such as years in workforce, employment type, and educational level left no effect on 
employees' satisfaction with participation in electronic training courses.  
Conclusion: Employees enrolled in this study were significantly satisfied with the e-learning courses. 
Regarding the fact that the satisfaction was relatively low, content quality improvement seems necessary. 
 
Keywords: Staff in-service training, Electronic learning, Satisfaction, Tehran University of Medical 
Sciences, Staff (Employees). 
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