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Abstract 
Introduction: This research aimed to compare the extent of effective-
ness of cognitive self-regulation and information technology training on 
the job satisfaction of the Ministry of Culture and Islamic Guidance of 
Iran employees.
Methods: The statistical population consisted of all of the Ministry 
of Culture and Islamic Guidance of Iran employees, which were one 
thousand fifty staffs in Tehran according to the statistics office of this 
ministry in 2017-2018. Given the Quasi-experimental nature of the 
research, sixty employees randomly chose and matched based on the 
criteria of age, gender, and working background, then they were as-
signed into three groups, twenty persons for each. The first group was 
trained information technology, the second group was trained cognitive 
self-regulation, while the control group had received no training.  The 
job descriptive index developed by Smith, Kendall, and Hulin1969 were 
applied to all groups. For data analysis, correlated t-test and covariance 
analyses were used and analyzed by SPSS 22. 
Results: The findings suggested that the difference between the experi-
mental groups and the control group is at the level of 0.001 significant. 
Both educational methods for information technology and cognitive 
self-regulation training caused job satisfaction enhanced, while no 
significant difference was observed between the experimental groups. 
P>0.05 
Conclusions: The results suggest that both pieces of training have had 
the same effect on job satisfaction, so it is recommended to all organiza-
tions authorities to take one of the approaches into account.

Please cite this 
article as follows:

Shahriari Ahmadi M, Sepahmansour M, and Mohammadi Javid S. The com-
parison of the effectiveness of cognitive self-regulation training and information 
technology training on job satisfaction of the ministry of culture and islamic 
guidance of Iran rmployees. Quarterly journal of social work. 2018; 7 (4); 39-48 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
oc

ia
lw

or
km

ag
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 10

http://socialworkmag.ir/article-1-479-en.html


واژگان كلیدی
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چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و 
آموزش فناوری اطالعات بر رضایت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت  این  روش: جامعه آماری 
بر اساس اطالعات دفتر آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد آنان در شهر  بود که 
تهران در سال 1397-1396 هزار و پنجاه نفر بود. باتوجه به نیمه آزمایشی بودن تحقیق، تعداد 
شصت نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پس از همتاسازی براساس مالک های سن، 
جنس، سابقه کار در سه گروه بیست نفری جایگزین شدند. به گروه اول آموزش فناوری 
آموزشی  داده شد. گروه کنترل،  تنظیمی شناختی  به گروه دوم آموزش خود  و  اطالعات 
دریافت نکرد. گروه های آزمایشی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه رضایت 
شغلی اسمیت، کندال و هیولین1969 پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش  تی 
 SPSS22همبسته و تحلیل کواریانس استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزار تحلیل آماری

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه های آزمایشی با گروه کنترل در سطح یک 
هزارم معنادار است. بدین معنا که هر دو روش آموزشی فناوری اطالعات و خودتنظیمی 
شناختی باعث افزایش رضایت شغلی در کارکنان شده اند. همچنین بین گروه های آزمایشی 

P<0/05.تفاوت معناداری مشاهده نشد
بحثونتیجهگیری: هر دو آموزش بر گروه های آزمایش اثر بخشی یکسان و موثری بر 
رضایت شغلی کارمندان داشتند. بنابراین به مسئولین توصیه می شود که یکی از این رویکردها 

را در سازمان خود مدنظر قرار دهند.
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زمستان 1397، دوره 7، شماره 4، پیاپی 4126

منصوره شهریاری احمدی و همکاران

مقدمه

امروزه مســئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام های آموزشی از مهمترین دغدغه های نظام های آموزشی و دست اندرکاران 
و تصمیم ســازان امر توســعه از جمله روانشناسان تربیتی در هر کشوری می باشــد. اهمیت آموزش و یادگیری به عنوان یک 
مزیت رقابتی بر همگان محرز و آشکار شده است. امروزه آموزش سازمانی نه فقط وظیفه یا اقدامی جانبی و فرعی، بلکه در 
زمره حســاس و اثر بخشترین فعالیت های سازمانی به شمار می آید. آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود 
کیفیت، عملکرد و حل مشکالت مورد نظر قرار می گیرد و فقدان آن از جمله مشکالت کلیدی و بحرانی هر سازمانی است. 

درحال حاضر موفقیت سازمان ها به طور مستقیم به استفاده موثر از آموزش منابع انسانی بستگی دارد.)1(
اصطــالح فناوری اطالعات برای توصیف فناوری هایی به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره ســازی، پرادزش، بازیابی، 
انتقال و دریافت اطالعات یاری می کند. این اصطالح، فناوری هایی مانند رایانه، انتقال از طریق دورنگار، ارتباط از راه دور، 
تلفن، ماشین حساب، چاپ و حکاکی را نیز در بر می گیرد.)2( فناوری اطالعات را می توان به عنوان انقالبی در تامین اهداف 
و رفع نیاز های انســان برشمرد. فناوری اطالعات می تواند به عنوان یک ابزار در جهت ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد 
استفاده قرار گیرد، این فناوری موجب پیدایش بسیاری از محیط های آموزشی جدید، فعال و فراگیر شده است. ابزارهایی که 
به واسطه این فناوری به وجود آمده سبب شده روش های جدیدآموزشی پیش روی مدیران و مجریان برنامه های آموزشی قرار 
گیرد تا آنجایی که مراکز آموزشی به منازل آمده و به تدریج الگوهای سنتی آموزشی  به آموزش مجازی بدل شده است.)3(

در همین راستا و به منظور ترویج آموزش در میان افراد، ابزاری چون خود تنظیمی شناختی مطرح شده است. خود تنظیمی  
شــناختی درواقع همان تالش های فعاالنه ای است که افراد به طور فراشــناختی، انگیزشی و رفتاری در فعالیت های آموزشی 
از خود نشــان می دهند. همچنین آموزش خود تنظیمی  را نوعی از آموزش که در آن افراد تالش های خود را برای فراگیری 
دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران، شــخصا شــروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کنند.)4( منابع انسانی با 
ارزشترین منبع برای سازمان ها هستند. آن ها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه حل ارائه می دهند و درنهایت 
مســائل و مشکالت ســازمان را حل می کنند، بهره وری را عینیت می بخشند و کارایی و اثربخشی سازمانی را معنا می دهند. 
بــا این وصف از آنجایی که منابع انســانی بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان کارمند، کارگر و یا مدیر و سرپرســت 
در محیط ســازمانی می گذرانند، طبیعی اســت که توجه به آن ها از اهمیت وافری برخوردار باشد.)1( آموزش خود تنظیمی، 
راهبردهای شناختی و فراشناختی را در بر می گیرد. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که افراد برای آموزش به خاطرسپاری، 
یادآوری و درک مطلب از آن ها اســتفاده می کنند، اشــاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ســاده و حفظ کردنی، و هم 
برای تکالیف پیچیده  تر که به درک و فهم نیازمندند، کاربرد دارد. راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرایندهای برنامه ریزی، 

بازبینی و اصالح فعالیت های شناختی است.)5( 
صفــات و خصوصیــات کار با رضایت شــغلی ارتباط دارد. به احتمال زیاد، اساســی ترین صفت آن اســت که کار برای 
فردجالب ومعنی دار باشــد. طبق نظریه هالند تناسب بین شــخصیت فرد وشغل موجب افزایش رضایت شغلی فرد می گردد، 
اگر افراد از نظر شــخصیت متناســب با شغل یا حرفه خود باشند در انجام وظایف خود از استعداد و توانایی الزم برخوردارند 

به همین سبب در آن موفقترند.)6( 
توجه به حرفه و انتخاب شــغلی در زندگی آدمی ســابقه ای بس طوالنی دارد. اشــتغال برای ادامه زندگی و بقایای پایداری 
جامعه ضروری است. حیات هر فردی به وسیله کار کردن تامین می شود و میزان خودکفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد 
شــاغلین آن بستگی دارد. در مورد نیاز آدمی به شــغل در زندگی، نظرات متعددی توسط صاحب نظران ارائه گردیده است 
که هر کدام بر اســاس تصور خاصی که از انســان، فلسفه زندگی، خواسته هایشــان و اینکه آدمی چرا کار می کند، داشتند به 
اظهار نظر پرداخته اند و اینجاست که رضایت شغلی معنا پیدا می کند. رضایت شغلی به عنوان عاملی که در موفقیت شغلـی، 
تاثیر بسزایی دارد باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می شود. روشینی)7( تعریفی منسجم وقابل درک از رضایت 
شــغلی را ارائه داده اســت. او رضایت شغلی را یک حالت احســاس مطبوع یا مثبت می داند که از ارزیابی شغل شخص یا 
تجزیه شغل او منتج می شود. او معتقد است رضایت شغلی بستگی به خواسته ها و ارزش های کارمندان دارد، تعداد مشخصی 

نیاز و ارزش خاص وجود ندارد ولی مجموعه وسیعی از ارزش ها می تواند در رضایت شغلی موثر باشد. 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی42

مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطالعات بر رضایت شغلی

به طور خاص، رضایت شــغلی مربوط به عملکرد کارکنان، برداشت یا 
غیبت کارکنان، فداکاری، عدم عالقه، فرسودگی شغلی، سالمت، رفاه 

کارکنان و رضایت عمومی آن ها است.)9،8و10( 
همچنین، میزان رضایت شغلی فرد با میزان نیاز های او مرتبط می باشد. 
بنابراین شــغلی که می توانــد نیازمندی های فرد را برآورده ســازد مورد 
رضایت وی خواهد شد. یا به عبارتی دیگر ارضای قویترین نیازها دریک 
شغل رضایت بیشــتری رابرای شاغل ایجاد می کند. شافر تعدادی از این 
نیازمندی ها را چنین نام می برد: شــناخت و تحســین، عواطف و روابط 
 متقابل، مهارت و پیشرفت، رفاه اجتماعی، ارزش های اخالقی و... )10(

در پژوهش های داخلی و خارجی به متغیر رضایت شــغلی پرداخته شده 
اســت ولی در هیچ کدام از پژوهش ها تاثیر روش های آموزشــی بر این 

متغیر با یکدیگر مقایسه نشده است. 
ایمانی)11( پژوهشــی تحت عنوان “تبیین رابطــه مهارت های مدیریتی 
مدیــران با جو ســازمانی مدارس و رضایت شــغلی معلمــان از دیدگاه 
معلمان” ارائه داده اســت که هدف آن تبییــن رابطه خود تنظیمی با جو 
ســازمانی مــدارس و رضایت شــغلی کارمندان بوده اســت. نتایج این 
پژوهش نشــان داد، بین خود تنظیمی با جو ســازمانی و رضایت شغلی 
رابطــه معناداری وجود دارد و ابعاد خــود تنظیمی قادر به پیش بینی جو 

سازمانی و رضایت شغلی می باشند. 
نتایــج پژوهش زارعی متین و یوســف زاده)12( تحت عنــوان “تبیین 
شــاخص های مهــارت ارتباطی مدیــران و نقش آن در رضایت شــغلی 
کارکنان” نشــان داد بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت 

شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در پژوهش شــن و تانگ)13( تحت عنــوان “چگونه آموزش، کیفیت 
خدمات را بهبود می بخشــد؟ با تاکید بر نقش انتقال آموزش و رضایت 
شــغلی” داده ها از دویست و ســی کارمند و ناظران آن ها جمع آوری و 
با اســتفاده از مدل ســازی معادالت ســاختاری تجزیه و تحلیل شدند. 
نتایج نشــان داد که آموزش غیرمســتقیم بر کیفیت خدمات مشتری از 
طریق میانجیگری انتقال آموزش و رضایت شغلی تاثیر می گذارد. عالوه 
بر این، آموزش به طور مســتقیم و غیرمســتقیم بر انتقال آموزش از طریق 
میانجیگری رضایت شــغلی تاثیر می گذارد، که به نوبه خود بخشــی از 

ارتباط بین انتقال آموزش و کیفیت خدمات به مشتری است.
نتایــج پژوهش کیفــی ســاهیتو و وایســانن)14( تحت عنــوان “تاثیر 
مهارت های فنــاوری اطالعات و ارتباطات بر رضایت شــغلی معلمان” 

فنــاوری اطالعات  داد مهارت هــای  نشــان 
در  تخصــص  شــامل  کــه  ارتباطــات  و 
اســتفاده از برنامه هــای وینــدوز، تخصــص 
در اســتفاده از اقدامــات امنیتــی، تخصص 
در اســتفاده از ابزار ســخت افزار، تخصص 
در اســتفاده از اینترنت، تخصــص در ایجاد 
حســاب ها، تخصص در نصب نــرم افزار، و 
تخصص در اســتفاده از نرم افزار می باشــد؛ 
 در رضایــت شــغلی معلمــان تاثیــر دارنــد. 
روشینی)7( در پژوهشــی به این نتیجه دست 
یافــت که خــود تنظیمی شــناختی در ایجاد 
رضایت شغلی اســاتید تاثیر دارد. تسای)15( 
در پژوهشی روی مدیران و کارکنان هتل های 
جهانگردی آمریکا نشــان داد که آن دسته از 
کارکنان هتل هایی که مدیران آن ها به نیازهای 
آن ها بیشــتر توجه نشــان می دادند و آن ها را 
مورد تشویق قرار می دادند، رضایت باالیی را 

از شغل خود گزارش دادند. 
نتایج پژوهش کلینز)16( نشان داد بین خود 
تنظیمی شناختی و رضایت شغلی رابطه مثبت 

و معنادار وجود دارد.
به طــور کلی موفقیت هر ســازمان تا حدود 
زیادی وابسته به آموزش های مناسب و تالش 
و کوشش کارکنان آن ســازمان می باشد. در 
این پژوهش ســعی شــده تا تاثیــر روش های 
آمــوزش فنــاوری اطالعات و آمــوزش خود 
تنظیمی شــناختی بر رضایت شــغلی کارکنان 
بررسی شــود و میزان اثر بخشی این دو روش 

بر رضایت شغلی مقایسه شود.
لذا هدف از اجرای این پژوهش  پاسخ به این 
سوال است: آیا بین اثربخشی آموزش فناوری 
اطالعات و خود تنظیمی شناختی بر رضایت 

شغلی کارکنان تفاوت وجود دارد؟

روش

این پژوهش نیمه آزمایشی وکاربردی است که با هدف مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزش فناوری اطالعات و آموزش خود 
تنظیمی شناختی بر رضایت شغلی کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا گردید.

جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی بود که براســاس اطالعات دفتر آمار وزارت 
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زمستان 1397، دوره 7، شماره 4، پیاپی 4326

منصوره شهریاری احمدی و همکاران

فرهنگ ارشاد اسالمی در سال 1396-1397 
تعداد آنان در شهر تهران هزار و پنجاه نفر بود.

بــا توجه به اینکه طبق تشــکیالت، وزارتخانه 
دارای شــش معاونت می باشد برای انتخاب 
نمونــه از هــر معاونت ده نفــر و در مجموع 
شصت نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند 
و پــس از همتاســازی براســاس مالک های 
ســن، جنس، ســابقه کار و نگذراندن دوره 
فناوری اطالعات در ســه گروه بیست نفری 
جایگزین شــدند. پــس از انتخاب تصادفی، 
تمامی آزمودنی ها به پرسشــنامه مشــخصات 
فردی پاســخ دادند. ســپس با در نظر گرفتن 

1 

 

 مربوط به مراحل تحقیق cONsTRUC. نمودار 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات فناوری آموزشی پروتکل( 1)جدول
 )ساعت(هر جلسه مدت /شرح جلسه /اهداف جلسه /اتجلس

 ، آشناییICDLهای مهارت /و اداری کار با رایانه ایهای حرفهمهارت /7الی1
 21/دستگاهی های ملی وسامانه، اریهای اتوماسیون ادکار با سیستم

، های اطالعاتمدیریت سیستم /و اطالعات سازمانی مدیریت ابزار /10الی8
 9/آشنایی با مدیریت دانشو  مدیریت فرایندهای سازمانی

آشنایی با دولت الکترونیک و  /دولت الکترونیک مفاهیم و کلیات /14الی11
ونیکی، آشنایی با دولت الکترهای توسعه مباحث کلیدی، آشنایی با مدل

 12/ و کاربردها و نوآوری ها ا..ادولت الکترونیک ج نقشه راه
آشنایی با فضای سایبری،  /هااطالعات در سازمان شبکه و امنیت /17الی15

امنیت، حفاظت و نگهداری  آشنایی با پلیس فتا ،انواع تهدیدهای سایبری
 9/اطالعات و فناوری های احراز هویت

 

 

 

 

 نام
بت

ث
 

افراد واجد 
 n=1050شرایط

 6هر  نفر از 10انتخاب 
 n=60معاونت

طور تصادفی تقسیم به هب
 n=20، هر گروهسه گروه

تمامی اعضای گروه آزمایش 
بسته آموزشی فناوری  1

 .اطالعات را دریافت کردند
تمامی اعضای گروه آزمایش 

بسته آموزشی خودتنظیم  2
 .شناختی را دریافت کردند

بدون گروه کنترل  
 آموزش

 پیگیری بعد از دو ماه

پیگیری بعد از دو 
 ماه

 مطالعه

داری بین دو گروه معنی تفاوت
آزمایش از لحاظ رضایت شغلی 

 <05/0Pکارکنان مشاهده نشد

ص 
تخصی

افراد
 

پیگیری
 

 
تجزیه و تحلیل

 
 

های تفاوت بین گروه
آزمایش و گروه کنترل در 

 دار بودمعنی001/0سطح 

 پژوهش CONSORT( نمودار 1نمودار)

مشــخصات فردی،آزمودنی هــا در دو گــروه آزمایشــی و یک گروه 
کنترل از طریق همتاســازی جایگزین شدند. برای همه افراد حاضر در 
پژوهش پیش آزمون اجرا شــد و افراد نمونه به پرسشــنامه رضایت شغلی 
پاســخ دادند. پس از آن برنامه آموزشی فناوری اطالعات طبق پروتکل 
مصوب ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هفده جلسه گروهی 
سه ساعته برای گروه آزمایشــی اول مطابق جدول شماره یک، آموزش 
خود تنظیمی شــناختی بر اســاس پروتکل آموزشــی مطرح در مقاالت 
پژوهشــی،)4( در ده جلسه گروهی یک ساعته مطابق جدول شماره دو 
برای گروه آزمایشــی دوم اجرا شــد و برای گروه کنترل هیچ برنامه ای 
انجام نگردید. با توجه به اینکه مدیران با توجه به شــرایط وحجم کاری 
گاهی از حضور کارکنان در ســاعات مقرر خوداری می کردند کالس ها 
در دو نوبــت زمانی متفاوت برگزار گردید. کمبود امکانات فنی در بین 
آزمودنی ها به عنوان متغیر مداخله گر در نظر گرفته شــد و طی هماهنگی 
بــا دفتر پشــتیبانی و خدمات فنی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
مرکز فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال یکسان سازی در استفاده 
از امکانات انجام  شــد. بعد از اتمام دوره های آموزشی پس آزمون اجرا 
شد. در این مرحله نیز همه افراد حاضر در پژوهش به پرسشنامه رضایت 
شــغلی پاسخ دادند. ابزار این پژوهش پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، 
کنــدال و هیولیــن)17( بود که در ادامه به معرفی آن پرداخته می شــود. 
نمودار کانســرت مربوط به مراحل تحقیق در نمودار شــماره یک ارائه 

شده است.
ابزارپژوهش

پرسشنامه رضایتشغلی:پرسشنامه رضایت شغلی که گاها پرسشنامه 
خشنودی شغلی نیز نامیده می شود در اصل یک شاخص توصیفی شغل 
است اما برای سنجش رضایت شغلی نیز به کار می رود. این پرسشنامه در 
سال 1969 توسط اسمیت، کندال و هیولین ساخته شد و در بیش از هزار 
 JDIموسسه و شرکت برجسته استفاده می شود. پرسشنامه رضایت شغلی
شش جنبه از کار و رضایت شغلی را می سنجد. این شش جنبه عبارتند از 
ماهیت کار، سرپرستی، ترفیع و ارتقاء، حقوق، همکاران و شرایط محیط 
کار. این پرسشــنامه دارای فرم های مختلفی اســت که گاهی به صورت 
بلی-خیر و گاهی به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. تنها 
کافی اســت که در هر زیرمقیاس نمــرات ماده ها را جمع نمایید تا نمره 
آن زیرمقیاس به دســت آیــد. همچنین پرسشــنامه دارای یک نمره کل 
 نیز هســت که با جمع بندی نمرات تمام ســواالت به دست می آید.)17(

 در ایران نسخه های متعددی از این پرسشنامه وجود دارد که گاها سبب 
ســردرگمی پژوهشگران شده است. همچنین قابل ذکر است که در فرم 
ایرانی این پرسشنامه که توسط بهروزی و همکاران)18( تهیه شده است، 
تغییراتی در نمره گذاری آن ایجاد شده است. همچنین آلفای کرونباخ و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی44

مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطالعات بر رضایت شغلی

اعتبار مالکی این پرسشنامه، در نمره شاخص کلی رضایت شغلی به ترتیب، 
 چهل و یک صدم و  هفتصد و پنجاه صدم به دســت آمده اســت.)18(

طبــق پروتکل مذکــور زمان هر جلســه آموزشــی فنــاوری اطالعات 
ســه ســاعت بوده اســت. بدیــن منظــور مهارت هــایICDL، کار با 
سیســتم های اتوماســیون اداری، ســامانه های ملی و دســتگاهی شامل 
 هفت جلســه و در مجموع بیست و یک ساعت آموزش را در برگرفت.

مدیریت سیســتم های اطالعات، مدیریت فرایندهای سازمانی، آشنایی 

بــا مدیریت دانش شــامل ســه جلســه و در 
 مجمــوع نه ســاعت آمــوزش را در برگرفت.

مفاهیم و کلیات آشنایی با فضای سایبری و انواع 
تهدیدهای سایبری، آشنایی با پلیس فتا، امنیت، 
حفاظت و نگهداری اطالعات و فناوری های 
احراز هویــت، کاربردها و نوآوری ها شــامل 
چهار جلسه و در مجموع دوازده ساعت آموزش 
را در برگرفت. آشنایی با فضای سایبری، انواع 
تهدیدهای سایبری، آشنایی با پلیس فتا، امنیت، 
حفاظت و نگهداری اطالعات و فناوری های 
احراز هویت در شــبکه و امنیت اطالعات در 
سازمان ها شــامل سه جلســه و در مجموع نه 
ســاعت آمــوزش را در برگرفــت. در مجموع 
پروتکل فناوری اطالعات هفده جلســه ســه 
ساعته معادل پنجاه و یک ساعت آموزش بوده 

است.

یافته ها

1 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آزمون و ر پیشهای آن  د( مقایسه رضایت شغلی و خرده مقیاس3جدول)
 حت آموزش فناوری اطالعات()ت 1آزمون در گروه آزمایشیپس

انحراف  میانگین مرحله متغیر
 بیشترین کمترین استاندارد

ماهیت 
 شغل

 67 37 86/7 35/51 نآزموپیش
 100 48 95/11 15/69 آزمونپس

 60 25 23/9 55/36 نآزموپیش سرپرست
 74 26 91/8 15/46 آزمونپس

 38 17 44/4 00/27 نآزموپیش رانهمکا
 51 24 07/6 80/35 آزمونپس

 19 7 87/3 80/15 نآزموپیش ترفیعات
 27 14 39/3 50/20 آزمونپس

 26 11 99/3 80/18 نآزموپیش حقوق
 32 15 66/3 15/25 آزمونپس

شرایط 
 محیط کار

 27 11 84/3 85/15 نآزموپیش
 31 10 95/4 40/21 آزمونپس

ایت ضر
 شغلی)کل(

 218 128 73/22 35/165 نآزموپیش
 288 152 00/31 15/218 آزمونپس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروتکل آموزشی خودتنظیمی شناختی (2ل)جدو
 دقیقه 60هر جلسه  /شرح /جلسه/ هدف

 و کنند ارزیابی دریافت خود مفهوم و معنا از صحیحی برداشت که کارمندان رودمی انتظار /ارزیابی خود /1
 با آن مقایسه و خویش گذشته رفتارهای محاسبه تمرکز و طریق از خود ضعف و قوت نقاط شناخت عالوه بر
 باشند. داشته خویش عملکرد بهبود برای بتوانند اقداماتی انتظار قابل سطوح

 به مقیدروشن، واضح، ( خوب گذاری هدف یک یژگیهای و با کارمندان آشنایی /ریزیبرنامه و گذاریهدف /2
 …) مثبت جمالت قالب در و اندازه گیری زمان، قابل

 تمرکز هافعالیت تنظیم طریق از روزانه هدف کارهای راندمان یشافزا با آشنایی /تمرکز و تعمق بر هدف /3
 .مسیر از انحراف از احتراز و الویت در اهداف به
از وقایع  برداری یاداشت و برداری خالصه مختلف هایشیوه با کارمندان آشنایی /جستجوی اطالعات /4

 .روزمره زندگی
 و هاموفقیت برای چطور اینکه به کارمندان آشنایی /ربررسی رفتار و تقویت و تعدیل آن در محیط کا /5

 .کنند ذهنی تصویر سازی و داده قرار تنبیه و پاداش خود هایشکست
 تحلیل و ریختگی، تجزیه بهم و بی نظمی از جلوگیری چگونگی با کارمندانآشنایی  /محیط دهی سامان /6

 .دسترسی قابل منابع و خارجی محیط بر تسلط همچنین و خویش فعلی موقعیت
 و هافعالیت به نسبت ز، تعهدیبرانگ چالش مسائل با مقابله جهت کارمندان توانایی شیافزا /کارآمدی خود /7

 .سای و ناامیدی احساس بر شدن چیره و خود یق عال
 های مقابله با افکار غیر منطقی و جایگزینی افکار منطقی.ارائه راهکاره /تفکر صحیح هایشیوه /8
ها کمک رضایت شغلی آن به که افزایی هم هایشیوه از گیریبهره کارمندان با آشنایی /کمک از اطرفیان /9

 کند.می
 .وقت بهره برداری از مدت و زمان زندگی، بهبود امور الویت بندی با کارمندانآشنایی  /زمان مدیریت /10
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آزمون و ر پیشهای آن  د( مقایسه رضایت شغلی و خرده مقیاس3جدول)
 حت آموزش فناوری اطالعات()ت 1آزمون در گروه آزمایشیپس
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 بیشترین کمترین استاندارد
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ایت ضر
 شغلی)کل(

 218 128 73/22 35/165 نآزموپیش
 288 152 00/31 15/218 آزمونپس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروتکل آموزشی خودتنظیمی شناختی (2ل)جدو
 دقیقه 60هر جلسه  /شرح /جلسه/ هدف
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 .سای و ناامیدی احساس بر شدن چیره و خود یق عال
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 کند.می
 .وقت بهره برداری از مدت و زمان زندگی، بهبود امور الویت بندی با کارمندانآشنایی  /زمان مدیریت /10
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آزمون و های آن در پیشمقیاس( مقایسه رضایت شغلی و خرده 4جدول)
 (آزمون در گروه آزمایشی )آموزش خود تنظیمی شناختیپس

انحراف  میانگین مرحله متغیر
 بیشترین کمترین استاندارد

ماهیت 
 شغل

 70 35 93/7 25/54 آزمونشیپ
 88 47 84/8 30/74 آزمونپس

 74 27 97/10 40/37 آزمونپیش سرپرست
 68 29 27/8 65/47 آزمونپس

 48 21 73/5 90/29 آزمونپیش همکاران
 53 29 02/5 55/39 آزمونپس

 21 7 84/3 95/14 آزمونپیش ترفیعات
 29 17 01/3 30/22 آزمونپس

 31 10 29/5 35/17 مونآزپیش حقوق
 30 17 13/3 65/24 آزمونپس

شرایط 
 محیط کار

 27 9 48/4 55/17 آزمونپیش
 30 19 20/3 05/24 آزمونپس

رضایت 
 شغلی)کل(

 221 143 36/22 40/171 آزمونپیش
 289 159 91/24 50/232 آزمونپس

 
 
 

 های آنسرضایت شغلی و خرده مقیا مقایسه( 5)جدول
 کنترل آزمون در گروهآزمون و پسدر پیش
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 53 27 47/7 15/35 آزمونپیش سرپرست
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 27 9 48/4 50/17 آزمونپیش
 27 11 48/4 65/17 آزمونپس

رضایت 
 شغلی)کل(

 221 143 76/21 25/167 آزمونپیش
 236 146 67/25 35/177 آزمونپس
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زمستان 1397، دوره 7، شماره 4، پیاپی 4526

منصوره شهریاری احمدی و همکاران

 میانگین ســن گروه آزمایش تحت آموزش 

فنــاوری اطالعــات  برابر بــا43/16  با انحــراف معیــار9/82، گروه 
آزمایش تحت آموزش خودتنظیمی شــناختی برابر با42/95 با انحراف 
معیار8/84 و گروه کنترل برابــر با37/50  با انحراف معیار7/65 بوده 
است. میانگین سن کلیه افراد حاضر در پژوهش 41/17 سال با انحراف 
معیار 9/04 برآوردگردید. همچنین38/3% شــرکت کنندگان در پژوهش 
دارای مدرک تحصیلی کارشناســی و 33/3% دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد بودند. میانگین ســابقه کار گروه آزمایش تحت آموزش فناوری 
اطالعــات برابر با 15/35 با انحراف معیار 7/52، گروه آزمایش تحت 
آموزش خودتنظیمی شــناختی برابر با18/50 بــا انحراف معیار8/48 و 
گروه کنترل برابر با12/35 با انحراف معیار8/15 بوده اســت. میانگین 

سابقه کار افراد نمونه نیز15/40 سال با انحراف معیار8/31  بود.   
همان طور که جدول شماره سه نشان می دهد، میانگین رضایت شغلی 
و خــرده مقیاس های آن در گروه تحت آمــوزش فناوری اطالعات، در 
پس آزمون بیشــتر از پیش آزمون است. مطابق با نتایج مندرج در جدول 
شــماره چهار، میانگین رضایت شغلی و خرده مقیاس های آن در گروه 
تحت آموزش خود تنظیمی شــناختی در پس آزمون افزایش یافته است.  
مطابق با نتایج مندرج در جدول شــماره پنج، میانگین رضایت شــغلی 

کارکنان در گروه کنترل در پس آزمون بیشتر شده است.
در تحلیل استنباطی داده ها، مفروضه های آزمون های پارامتریک مورد 
 )P<0/05(بررســی قرار گرفتند. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
نشان داد، توزیع نمرات خرده مقیاس های رضایت شغلی در پیش آزمون 
نرمال می باشد.نتایج بررسی مفروضه همگنی رگرسیون نشان داد تعامل 
معنادار نمی باشــد)p <0/05( لذا این مفروضه برقرار است. در بررسی 
.)p<0/05( مفروضه همگنی واریانس ها، این مفروضه نیر تائید گردید

در بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون رضایت شغلی گروه های 
آزمایشــی و کنترل از آزمون تی همبســته استفاده شــد. همان طور که  
جدول شــماره شش نشــان می دهد تفاوت میانگین ها در تمامی خرده 
مقیاس های رضایت شغلی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشی 
تحت آموزش فناوری اطالعات در ســطح)P>0/01( معنادار اســت و 
نمرات خرده مقیاس های رضایت شغلی در پس آزمون بیشتر شده است. 
بدین معناســت که آموزش فناوری اطالعات، رضایت شغلی را افزایش 
داده اســت. همچنین، تفاوت میانگین هــا در تمامی خرده مقیاس های 
رضایــت شــغلی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشــی تحت 
آمــوزش خود تنظیمی شــناختی در ســطح)P>0/01( معناداراســت و 
نمرات خرده مقیاس های رضایت شغلی در پس آزمون بیشتر شده است. 
بدین معناســت که آموزش خود تنظیمی شــناختی، رضایت شغلی افراد 
را افزایش داده اســت. تفاوت میانگین ها در خرده مقیاس های رضایت 
شــغلی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل)P<0/05( معنادار 

نمی باشد.
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 های رضایت شغلی گروهمقایسه مولفه( 6)جدول
فناوری اطالعات، گروه آزمایش  آزمایشی

 (tآزمون (و گروه کنترل  خودتنظیم شناختی
خرده 
-t p گروه هامقیاس

value 

ماهیت 
 شغل

 000/0 -831/5 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -596/9 خودتنظیمی شناختی شیآزمای

 059/0 -005/2 کنترل

 سرپرست
 003/0 -356/3 اطالعات فناوری آزمایشی
 002/0 -527/3 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 142/0 -534/1 کنترل

 همکاران
 000/0 -737/4 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -090/7 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 077/0 -867/1 کنترل

 ترفیعات
 000/0 -357/4 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -003/8 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 123/0 -615/1 کنترل

 حقوق
 000/0 -500/5 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -464/5 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 073/0 -898/1 کنترل
شرایط 
محیط 

 کار

 000/0 -731/3 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -160/5 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 709/0 -382/0 کنترل
رضایت 

 شغلی
 )کل(

 000/0 -139/6 اطالعات فناوری آزمایشی
 000/0 -998/9 خودتنظیمی شناختی آزمایشی

 082/0 -839/1 کنترل
 
 
 
 

 ایشی و کنترلهای آزمرضایت شغلی در گروه ( نتایج تحلیل کواریانس بررسی7)لجدو
منابع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورها

نسبت 
F 

p-
value 

مجذور 
 اتا

    557/2883 1 557/2883 آزمونپیش
 061/0 062/0 617/3 741/15873 2 561/31767 هاگروه

 
 تعقیبی ها با استفاده از آزمونمقایسه گروه( 8)لجدو

 بنفرونی

اوت تف هامقایسه گروه
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

p-
value 

اطالعات و  گروه آزمایشی
 فناوری با گروه آزمایشی

 خود تنظیمی شناختی
523/12- 506/8 440/0 

 خودتنظیمیگروه آزمایشی
 000/0 477/8 897/53 شناختی با گروه کنترل

گروه آزمایشی اطالعات و 
 000/0 457/8 -374/41 فناوری با گروه کنترل
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 هاي آزمایشی و کنترلرضایت شغلی در گروه کواریانس بررسی نتایج تحلیل) 7(لجدو
منابع 
 تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
مجذورها

نسبت 
F

p-
value 

مجذور 
 اتا

 617/362/0061/0 1557/2883 557/2883آزمونپیش
561/317672741/15873232/22001/0443/0هاگروه

543/3999656224/714خطا

 <K-S  )05/0اسمیرنوف  –کولموگروف نتایج آزمون  مفروضه هاي آزمون هاي پارامتریک مورد بررسی قرار گرفت.  ،در تحلیل استنباطی داده ها
,pمفروضه همگنی رگرسیون در بررسی  در پیش آزمون نرمال می باشد. )خرده مقیاس هاي رضایت شغلی ( نمرات) نشان داد که توزیع داده ها

 و مفروضه همگنی رگرسیون ها برقرار است. در بررسی مفروضه همگنی واریانس ها نیز ),p <05/0( ، نتایج نشان داد   تعامل معنادار نمی باشد
 ). ,p<05/0( که  این مفروضه برقرار است مشاهده شد
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مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطالعات بر رضایت شغلی

بحث و نتیجه گیری

نتایج آزمون تی نشــان داد،تفاوت نمرات  رضایت شــغلی هر دو گروه آزمایشــی تحت آموزش اطالعات فناوری و خود 
تنظیمی شــناختی در پیش آزمون و پس آزمون  معنادار اســت. بدین معنا که هر دو روش آموزشــی اثر بخش بوده و بر میزان 
رضایت شغلی افزوده اند. برای بررسی اینکه بین گروه ها چه تفاوتی وجود دارد از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج 
این تحلیل نشان داد تفاوت بین گروه ها در سطح یک هزارم معنادار است. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشان داد تفاوت 
بین گروه های آزمایشی با گروه کنترل  در سطح یک هزارم معنادار است. اما بین گروه های آزمایشی تفاوت معناداری وجود 
ندارد. بدین معنا که اثر بخشی هر دو روش آموزش فناوری اطالعات و آموزش خود تنظیمی شناختی بر میزان رضایت شغلی 

کارکنان مشابه بوده است. 
میانگین تعدیل شــده نمره رضایت شــغلی، نشان  داد گروه آزمایش تحت آموزش خود تنظیمی شناختی در مقایسه با گروه 
آزمایش تحت آموزش فناوری اطالعات دارای رضایت شــغلی بیشــتری بودند، اما این تفاوت معنادار نمی باشــد. دو گروه 
آزمایشــی نســبت به گروه کنترل وضعیت بهتری در رضایت شغلی داشتند. همچنین میزان اندازه اثر نشان می دهد،چهل و 

چهار درصد از واریانس نمرات کل باقیمانده، مربوط به عضویت گروهی یا تاثیر مداخله می باشد.
 همســو با پژوهش حاضر، نتایج پژوهش های واکوال و همکاران2012،کالینز2007 و جهرمی وهمکاران2019 نشان دادند، 
بین خود تنظیمی شــناختی و رضایت شــغلی رابطه مثبت وجود دارد.)16،10و19( نتایج پژوهش ســاهیتو و همکاران2017 
نشــان داد که آموزش به طور مستقیم و غیرمستقیم بر انتقال آموزش از طریق میانجیگری رضایت شغلی تاثیر می گذارد ، که 
به نوبه خود بخشــی از ارتباط بین انتقال آموزش و کیفیت خدمات به مشــتری اســت.)14( نتایج پژوهش سای2008 نشان 
داد مهارت های فناوری اطالعات در رضایت شــغلی معلمان تاثیر دارد.)14( روشــینی2012 در پژوهشی به این نتیجه دست 
یافت که خودتنظیمی شــناختی در ایجاد رضایت شــغلی اســتادان تاثیر دارد.)7( نتایج پژوهش های پیشین همراستا با نتیجه 
پژوهش حاضر بیان می کنند که هر دو روش آموزش فناوری اطالعات و خود تنظیمی شــناختی در رضایت شــغلی کارکنان 
در ســازمان ها اثرگذار هســتند. در تبیین این یافته می توان گفت، به آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود 
کیفیت، عملکرد و حل مشکالت نگریسته می شود و فقدان آن از جمله مشکالت کلیدی و بحرانی هر سازمانی است.)1(

به طور کلی موفقیت هر ســازمان تا حدود زیادی وابســته به آموزش های مناســب وتالش و کوشــش کارکنان آن سازمان 
می باشد و این تالش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند.)15(

فنــاوری اطالعــات به عنوان یک رویکرد نوین، در نقش مکمل نظام آموزشــی، بهبود کیفیت تدریس، تنوع بخشــیدن به 
شــیوه های تدریس، فراهم ساختن آموزش مســتمر وخودکار، کوتاه نمودن زمان آموزش، کوتاه کردن دوره تحصیل، توجه 
به اســتعدادهای فردی، انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشــکالت آموزش جمعی عمل می کند.)20( اطالعات، مهمترین 
فاکتور تولید در فرآیند شــکل گیری جامعه اطالعاتی اســت. کشــورهایی که قــادر به انطباق با تغییرات ســریع در جهان و 
مجهز  به ویژگی های برگرفته از شــرایط محیطی جدید هســتند و نیز از قابلیت دسترســی، تولید و استفاده از اطالعات نوین 
برخوردارند، موفقیت های شــایانی را به ویژه در قرن بیســت و یکم به خود اختصاص داده اند. شعارهای کامپیوتر برای همه، 
اینترنت برای همه و دولت الکترونیک در حال حاضر، توجه بســیاری از نهادهای عالقه مند به تبدیل شــدن به یک جامعه 

اطالعاتی را به خود معطوف ساخته است.)2و3(

پــس از تعدیــل نمــرات پیش آزمــون، اثــر معنــی دار عامــل، بیــن 
آزمودنی هــای گــروه وجود داشــت. نتایــج تحلیل کواریانس نشــان 
 داد تفــاوت بیــن گروه هــا در ســطح یــک هــزارم معنــادار اســت. 
برای پی بردن به اینکه تفاوت بین کدام گروه ها معنادار اســت از آزمون 

تعقیبی بنفرونی استفاده شد. 
جدول شــماره هشت نشــان داد تفاوت بین گروه های آزمایشی با گروه 
کنترل در سطح یک هزارم معنادار است و بین گروه های آزمایشی تفاوت 

معناداری وجود ندارد. بدین معنا که اثربخشی 
هر دو روش آموزش فناوری اطالعات و آموزش 
خود تنظیمی شــناختی بر میزان رضایت شغلی 
کارکنان مشــابه بوده و بین دو روش اختالف 
معناداری وجود ندارد. در نهایت هر دو گروه 
آزمایش نسبت به گروه کنترل وضعیت بهتری 

در رضایت شغلی داشتند. 
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منصوره شهریاری احمدی و همکاران

تنظیمی  شناختی تالش های فعاالنه ای  خود 
است که افراد به طور فراشناختی، انگیزشی و 
رفتاری در فعالیت های آموزشی از خود نشان 
می دهنــد. همچنین آموزش خــود تنظیمی  را 
نوعــی از آموزش کــه در آن افراد تالش های 
خود را بــرای فراگیری دانش و مهارت بدون 
تکیه به معلم و دیگران،شخصا شروع کرده و 

جهت می بخشند، تعریف می کنند.)4(
 علی رغــم اینکــه این دو روش آموزشــی 
ماهیتــی متفاوت  دارند اما این مطالعه نشــان 
داد، اثربخشــی یکســانی بر رضایت شــغلی 
کارکنان داشته اند. آموزش فناوری اطالعات) 
کار بــا رایانــه و مدیریت ابــزار و اطالعات 
ســازمانی(. نیاز به یادگیــری مهارتی ملموس 
و عینــی دارد حال آنکه آموزش خود تنظیمی  
شــناختی که ماهیتــی روانشناســانه دارد، در 
مرحلــه اول خود ارزیابی، افراد را به تعمق در 

مورد مسائل مربوط به خویشتن وا می دارد و آنان را متمرکز بر ساماندهی 
محیــط، برنامه ریــزی برای نیل به اهــداف می کند تا بــا یادگیری خود 
 تنظیمی  شــناختی، باورمندی و خودکارآمــدی را در آنان افزایش دهد.

امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام های آموزشی از مهمترین 
دغدغه های نظام های آموزشــی و دســت اندرکاران و تصمیم سازان امر 
توســعه در هر کشوری می باشــد. منابع انسانی با ارزشــترین منبع برای 
ســازمان ها هستند. آن ها هســتند که به تصمیمات سازمانی شکل داده، 
راه حل ارائه می دهند،و در نهایت مســائل و مشــکالت سازمان را حل 
می کنند، بهره وری را عینیت می بخشــند و کارایی و اثربخشی سازمانی 
را معنا می دهند. با این وصف از آنجایی که منابع انسانی بخش عمده ای 
از زندگــی خود را به عنــوان کارمند، کارگر و یا مدیر و سرپرســت در 
محیط ســازمانی می گذرانند، طبیعی اســت که توجه به آن ها از اهمیت 

وافری نیز برخوردار باشد.)3( 
پیشــنهادات:با توجه به اهمیت آموزش، و با توجه به نتایج پژوهش 
حاضر پیشــنهاد می شود، برای ارتقای رضایت شغلی در کارکنان نهاد ها 
و سازمان ها، آموزش فناوری اطالعات و خود تنظیمی  شناختی مد نظر 

قرار گیرد. 
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