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13    ...ينيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزش 

  
  
  
  

تبريز در سال اسالمي واحد نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي دانشگاه آزاد 
91-90  

  
  1مينا خداياري

  2* نسب دداود حسينيسيدكتر 
  3دكتر جهانگير ياري

  
  

  : چكيده
. بود دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزهدف اين مطالعه تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي 

 نفر بوده، كه بر اساس جدول 79پيمايشي و جامعه آماري پژوهش شامل  از نوع ش تحقيق، توصيفيرو
اي نسبتي به عنوان نمونه آماري انتخاب   طبقهگيري تصادفي  نفر از آنان به شيوه نمونه66تعداد  مورگان
، توانش و نگرش گويه در سه حوزه دانش 45 ها پرسشنامه محقق ساخته با آوري داده ابزار جمع. شدند
 هاي روشبه ترتيب دانش زبان انگليسي، هاي پژوهش نشان داد كه اولويت نيازهاي آموزشي  يافته. بود

رساني دانش در خدمات آموزشي و به كارگيري رايانه در انجام امور آموزشي   روزه تحقيق و پژوهش، ب
    .باشد مي
  
  
  . وزشي، دانشگاهنيازسنجي آموزشي، كاركنان خدمات آم: گان كليديواژ
  
  

                                                      
 .  تبريز، ايران،تربيتي لومعارشد گروه  آموخته كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، دانش. 1

  نويسنده مسئول*  .ايران، تبريز، روانشناسيگروه ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز استاد. 2
  .ايران، تبريزعلوم تربيتي، گروه ، آزاد اسالمي واحد تبريزديار دانشگاه استا -3

 .باشد ارشد مي نامه كارشناسي ـ اين مقاله مستخرج از پايان

 »آموزش و ارزشيابيفصلنامه «

   1393بهــار  ـ 25م ـ شماره هفنسال 
  13-28 .ص. ص

  27/10/1391: تاريخ دريافت مقاله
 26/05/1392: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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14  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

  :مقدمه
آيد و  سازماني به حساب ميترين منبع هر  نيروي انساني كارآمد و مولد با ارزش در دنياي كنوني

 براي انطباق خود با تغييراتي كه به طور شگرف در زمينه تكنولوژي، هايي شيوه ناگزيرند ها سازمان
نند تا با ارتقاء كيفي سطح مهارت، دانش و بوجود آمده است اتخاذ ك.. .اطالعات، روش انجام وظايف و

 سازمان را افزايش وري بهره در ايفاي وظايف خود توانمند ساخته و درجه ا رانگرش افراد، آنه
 الزم را دارا باشند، از هاي توانايياينكه كارمندان يك سازمان دانش، مهارت و ). 1386 خراساني،(دهند

بنابراين آموزش . آميزي داشته باشد شود سازمان رقابت موفقيت اهميت بااليي برخوردار است و باعث مي
هاي الزم مربوط  يك راه رسمي براي بروز كردن كارمندان سازمان براي كسب دانش، مهارت و توانايي

  ). 1،2011المللي بين دول آسيايي گروه مطالعاتي سازمان بين( باشد به شغل مورد تصدي مي
توانند موجب   بهبود سه مفهوم دانش، مهارت و نگرش كاركنان خود مي با توسعه، آموزش وها سازمان

هاي  در بسياري از اوقات، بذر تالش). 1388فرجاد،(بخشي، شايستگي و صالحيت آنها گردنداثرافزايش 
هاي آموزش به خاك  آموزشي، صرفاً به دليل نامناسب بودن موضوعات تدريس با نيازهاي واقعي گيرنده

 نياز را فاصله بين نتايج موجود و مطلوب يا )1387(كافمن و هرمن). 1383ابطحي،(يندنش حاصلي مي بي
  .داند اختالف بين آنچه هست و آنچه بايد باشد مي

 ، يك بررسي سيستماتيك از آنچه بايد باشد و آنچه هست)1996 (3 و كاسي2نيازسنجي از نظررودا
 .از عملكرد فردي كاركنان و عملكرد سازماني استباشد، آنها معتقدند كه نيازهاي يك سازمان ناشي  مي

بنابراين براي بهبود اين دو نوع عملكرد بايد از طريق توسعه منابع انساني اقدام كرد كه نيازسنجي 
اند كه با  ، ثابت كرده)2001(5 و گالن4ديالرد. باشد ميآموزشي نخستين گام در توسعه منابع انساني 

ضايت مشتري،  و آموزش باعث افزايش سود، رشود ميكار حدسي حذف نيازسنجي آموزشي و فراگيري، 
  .شود جويي در هزينه مي و صرفه كاهش ضايعات

چون .  و مراكز آموزش عالي از اهميت زيادي برخوردارندها دانشگاهي موجود در جامعه ها سازماندر بين 
هاي حساس و  رگيري در پست افراد براي به كاها دانشگاهموضوع، آموزش و پرورش انسان است و در 

نظام آموزش عالي و  بنابراين يكي از وظايف دشوار جامعه بر عهده. شوند ر جامعه تربيت ميتخصصي د
توسعه كاركنان مؤسسات آموزش عالي، در بيشتر كشورهاي پيشرفته مورد توجه . باشد مياندركاران  دست

ه شايستگي كاركنان خود را با تغييراتي كه به عالي بايد به طور متمركز توسع سسات آموزشؤم .بوده است
اعضاي كارمندان نهادهاي آموزش عالي . اندازي شده اند تنظيم كند وسيله نيروهاي جهاني شدن راه

                                                      
1- Asian inter-governmental international organization study group. 
2- Rouda 
3- Kusy 
4- Dillard, A,D 
5- Galen, R 
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 خيلي زيادي بر يادگيري دانش تأثيركيفيت كاري اعضاي كاركنان خدمات آموزشي . منابع كليدي هستند
، كاركنان خدمات ها دانشگاها توجه به اينكه در ميان كاركنان ب). 2،2009و يوپره1ناريس(جويان دارد 

 با توجه به چنين همين تعامل را با دانشجويان داشته و از اهميت خاصي برخودارند و تر بيشآموزشي 
هاي آموزش  دليل باال بودن هزينهه اينكه آموزش مداوم براي نيروي كار يك سازمان ضروري است و ب

). 2009 و همكاران، 3ديسن( آموزش بايد مقرون به صرفه، مربوط و به جا باشدبراي سازمان و فرد،
اي باشد، بنابراين آموزش  كه براي پاسخ به نياز شناخته شدهآموزش در صورتي اثربخش خواهد بود 

بنابراين نيازسنجي جزء ). 1379 زاده، زادگان و ترك عباس( دقيق استريزي برنامهمستلزم نيازسنجي و 
 مورد نياز هاي داده حاصل از نيازسنجي مجموعه هاي دادهشود و  ريزي محسوب مي برنامه الينفك
شود و  نيازها مشخص مي سنجي، طي فرآيند نياز).2003، 4لي(كند ريزي براي آموزش را كامل مي برنامه

 .بر حسب اولويت براي حذف يا كاهش آنها اقدام شود

هاي آموزشي   استراتژياي كه منجر به آموزشي كلي و د دورهشي، گام اوليه در يك فرايننيازسنجي آموز
اين چرخه با يك كنكاش سيستماتيك آغاز . باشد مياي  ان در يك سازمان يا يك گروه حرفهبراي كاركن

، اجرا و ارزشيابي ريزي برنامهشود تا نيازهاي آموزشي جمعيت مورد نظر شناسايي شود و بايد در طول  مي
، استاد دانشگاه ايالت سانتياگو نيازسنجي )1987 (6روزت). 2004 و همكاران،5گولد( اشدنيز ادامه داشته ب

 از منابع مختلف،  و نظراتها دادهرا به عنوان يك مطالعه سيستماتيك از يك مشكل يا نوآوري، تركيب 
در عين حال بايد . داند هايي براي آنچه كه بعداً بايد اتفاق بيافتد، مي گيري مؤثر يا توصيه به منظور تصميم

 8، از دانشگاه پيپيرداين)2003( 7ليف. شدن را ندارد به خاطر داشته باشيم كه همه عملكردها ارزش بهتر
گيري خود اينطور بيان كرده است كه برخي از نتايج بدست آمده از نيازها بايد بهبود يابد، برخي  در نتيجه

  .دشو حذف يا يافته كاهش اي پشتيباني شود و عده
  : را به صورت زير بيان كرده استترين اصول زيربناي نيازسنجي  مهم، )1384(فتحي واجارگاه 

اصل عينت در  ؛سنجياصل مشاركت در نياز ؛اصل جامعيت در نياز سنجي ؛اصل تداوم در نيازسنجي
  .نيازسنجي

  :، عبارتند از)1381(فنون نيازسنجي از نظر فتحي واجارگاه
  . تل استار، فن رويداد مهم، فن درخت خطا، فن روند يابي، فن بارش مغزيفن دلفي، فن فيش باول، فن

                                                      
1- Naris & et al. 
2- Ukpere. I. 
3- Dyson  & et al. 
4- Lee, R 
5- Gould  & et al. 
6- Rossett 

7- Leigh 
8- Pepperdine 
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16  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

اساس اين مطالعات بر . باشد ميي اساسي وضعيت موجود ها دادهمطالعات پيمايشي براي گردآوري 
اي كه معرف  سنجش نظرات و عقايد گروهي از افراد استوار است و با شناسايي جامعه و انتخاب نمونه

انجام شد و نيز انتخاب، طراحي و اجراي روش يا فن گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات واقعي جامعه با
  ).1397زاده،  زادگان و ترك عباس(باشد ميفنون اصلي پيمايشي پرسشنامه و مصاحبه  .شود مي

تجزيه و تحليل وظايف و تجزيه و تحليل  تجزيه و تحليل سازماني، :سه سطح از نيازسنجي وجود دارد
  ).2006 ،2و ادرسكول 1تيلور(فردي

تجزيه و تحليل سازمان در اثر بخشي سازمان و تعيين اينكه كجا به آموزش : تجزيه و تحليل سازمان .1
 ).4،2002 و اسينسكي3ميلر(رود شرايطي انجام خواهد شد به كار مينياز دارد و تحت چه 

ي در مورد يك شغل يا يك تجزيه و تحليل وظايف، اطالعات: تجزيه و تحليل وظايف، دانش و مهارت .2
ها، نگرش و نيازهاي توانايي براي رسيدن به حد مطلوب كارايي را تهيه  گروه شغلي و دانش، مهارت

 ).همان منبع(كند  مي

تجزيه و تحليل فردي، اينكه چگونه به طور فردي، به خوبي در حال انجام  :تجزيه و تحليل فردي .3
  ).همان منبع( كه نياز آموزشي كارمند چيستدكن ميكند و تعيين  شغل است را آناليز مي

هاي  شاخص اهداف سازمان، نيازهاي منابع و ،طبق اين چهارچوب كار بررسي تجزيه و تحليل سازمان
تجزيه و تحليل وظايف ايجاد استانداردهاي . كند ميهايي كه به آموزش نياز دارند را تعيين  بازدهي مكان

 و اينكه براي استانداردهاي بدست آمده چه وظايفي بايد انجام كند ميعملكردي را كه الزم است، تعيين 
داده شود، انجام اين وظايف و دانش و مهارت الزم و ضروري براي انجام آن به منظور تعيين محتواي 

نمايد و در نهايت با تجزيه و تحليل كامل فرد، كارورز آموزشي  آموزش چگونه بايد باشد را مشخص مي
اين به وسيله سطوح ساخته شده در .  كه چه كساني در اين سازمان بايد آموزش ببيننددكن ميشناسايي 

 كارايي  كامل شده است و معموالً،كنند هر كدام از كارمندان كه در رابطه با استانداردهاي كارايي كار مي
  ).2006،تيلور و ادرسكول(شود ميهاي مهارت ارزيابي  به طور كامل با آزمون

ل سازمان مانند ساختارها و     احلي را كه به پيدا كردن نيازهاي آموزشي موازي با تجزيه و تحلي             مر 1 نمودار
  .دهد شود را نشان مي ها منجر مي سيستم

  
  
  
  

                                                      
1- Taylor  & et al. 
2- O’Driscoll. 
3- Miller.  
4- Osinski.  
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يف آموزش ديده وقتي با وظا. باشد ميبه هر حال كارايي شغلي بيشتر مربوط به نسبت نيازهاي آموزشي 
هاي متفاوت و نيازسنجي  هاي متفاوت، آموزش رسد اگر چه براي شغل شويم، به نظر مي مواجه مي

هاي متفاوت  آموزشي متفاوت بايد انجام شود، بايد در نظر داشت كه بسياري از مشاغل متفاوت در محيط
ايد يك جستجوي متمركز نيازسنجي آموزشي ب. كار مي كنند و در طول زمان در حال تغييرات هستند

شده باشد كه از چه منبعي ميتوان اطالعات درستي جمع آوري و تفسير كرد و در مدت كوتاهي به كار 
 .)5،2011و روها4، زينال آبيدين3، كامليا سويد2، نوردين1عثمان(برد

                                                      
1- Othman  & et al. 
2- Nordin 
3- Kameelah Sauid 
4- Zainal Abidin 
5- Roha 

تجزيه و تحليل سازماني

اهداف گروه براي بهبود عمكرد

دانش، مهارتها و 
 نگرش موجود

دانش، مهارتها و 
 نگرش مورد نياز

 اختالف عملكرد

نياز آموزشي

سيستمهاساختاركارمندان  

 اصالح فعاليت ها

طراحي مجدد سياستها، 
 وظايف و فرايندها

راهنمايي هاي آموزش ضمن خدمت كارآموزي

  تجزيه و تحليل
      سازماني 

  تجزيه و تحليل
 وظايف

 تصميم گيري نيازهاي
 آموزشي

 (Training Needs Assessment.docMDF) : اقتباس از،تحليل سازمانيتجزيه و:1نمودار
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موزشي كند كه چه موضوعات آ بنابراين مطالعه نيازسنجي فرصتي براي پرسش از كاركنان را فراهم مي
افكار آنها در . كنند هاي مختلف آموزشي چه فكري مي آنها درباره اثرات فرمت. رضه شودجديدي بايد ع

رويكردهاي مختلف، ساختار محتواي آموزشي و طراحي چه چيزي بوده است و چه عناصر كليدي از 
  ).1،2009بلتين( تجارب يادگيري مثبت، بيشتر بايد عرضه شود

ي هميشه به عنوان به اين نتيجه رسيده است كه اقدامات بهبود عملكرد ،)1998 (3 و اسمالي2برسوور
  .دشو  مواقع به عنوان ارزش تلقي ميشود و فقط بعضي هزينه محسوب مي

 در سوريه ISTها و نيازهاي آموزشي در  ، با عنوان شايستگي)2006 (4اي كه توسط بسام كوردي در پروژه
ها و استفاده از خدمات  هبري كسب و كار الكترونيكي پروژهوزشي رانجام شده است، نيازهاي اساسي آم

اي  هاي رايانه هاي فعال و به كار انداختن سيستم سايت  و بعد از آن نگهداري از وبامكانات/ اينترنت
  . اند شناخته شده

و ش آموز: 6اي معلمان آيداهو ، پژوهشي را تحت عنوان نيازهاي توسعه حرفه)2011(و همكاران 5كانن
استفاده از كنترل : اند نطقه را به ترتيب زير بيان نمودهاند و نيازهاي آموزشي اين م يادگيري انجام داده
آموزان،   كاربردي، آموزش تفكر انتقادي و خالقانه به دانشهاي برنامه و افزار نرمعددي كامپيوتر، 
ي شغل و آموزش فني و برنامه درسآموزان به يادگيري، ادغام استانداردهاي علمي به  برانگيختن دانش
  .گيري و حل مسأله هاي تصميم آموزش مهارت

 اين "نيازهاي آموزشي براي مديريت تقاضاي آب"، در پژوهشي تحت عنوان )2004( و همكاران 7گامبو
هاي موجود، مقامات و مشاوران براي  تحت فشار قرار دادن دولت: نيازهاي آموزشي را شناسايي كردند

ير از يك اخالق مبتني بر مديريت عرضه به يك اخالق مبتني بر مديريت تقاضا؛ آموزش در ايجاد تغي
فيت براي مديريت  آماده كردن ظر،هاي كوتاه مدت دمي، و آگاهي عمومي از طريق دورهتمام سطوح مر

  .دوره هاي بروز رساني مديران ارشد نياز به آب در سطح مردمي،
نيازسنجي آموزشي براي پرستاران ثبت نام شده در "شي تحت عنوان ، در پژوه)2009(ديزون و همكاران

 شماري از نيازهاي آموزشي باال براي پرستاران "دو بيمارستان بزرگ مراقبت هاي حاد در نيوزيلند شهري
اين مطالعه تفاوت چشم گيري را . كنند شناسايي كردند ثبت نام شده كه در داخل مراكز مراقبت كار مي

  .ن ثبت نام شده با پرستاران ارشد نشان داده استبين پرستارا

                                                      
1- Beltain.Sh- 
2- Brethower  & et al. 
3- Smalley 
4- Bassam KURDY.M 
5- Cannon  & et al. 
6- Idaho 
7- Gumbo  & et al. 
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د وضعيت ، بوسيله پژوهشي با عنوان ارزيابي نيازهاي آموزشي دهقاني در بهبو)2010 (2، ارفعي1..فرج ا
 ،هاي آموزشي مختلف ن نشان داده است كه توجه در دورهايرا/غربي شغلي در استان آذربايجان

 تدريس و مكان آموزش اثرات مثبتي هاي روشب و متناسب با هاي متناسب با عنوان شغل مطلو آموزش
  .بر وضعيت اشتغال داشتند

دانشگاه آزاد با توجه به مطالب فوق هدف اين تحقيق تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي 
  :اند  است و براي رسيدن به اين هدف سؤاالت زير طرح شدهاسالمي واحد تبريز

 تبريز كدامند؟ اسالمي واحد نان خدمات آموزشي دانشگاه آزاد نيازهاي آموزشي كارك .1

تبريز در حوزه اسالمي واحد آيا بين نيازهاي آموزشي كاركنان زن و مرد خدمات آموزشي دانشگاه آزاد  .2
 دانش، توانش و نگرش تفاوت وجود دارد؟

ح تحصيالت آنها آيا بين نيازهاي آموزشي كاركنان در حوزه دانش، توانش و نگرش با توجه به سط .3
 تفاوت وجود دارد؟

  
  شناسي پژوهش روش-

جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان . پيمايشي است - روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي
  .باشد مي نفر 79 است كه برابر است با دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزخدمات آموزشي 

 نسبتي اي طبقهگيري تصادفي   نفر، با روش نمونه66ان برابر تعداد نمونه آماري با استفاده از جدول مورگ
  .انتخاب شد
آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از جهت جمع

 كه سؤاالتتعداد كل . ييد شده است، تأr=0/97 نظر كارشناسان و پايايي آن نيز با ضريب آلفاي كرونباخ
 به حوزه سؤال 18 به حوزه دانش، سؤال 14 كه از اين تعداد باشد مي 43پرسشنامه آمده است برابر در 

هاي آماري   از روشها دادهجهت تجزيه و تحليل  .باشد مي به حوزه نگرش مربوط سؤال 11توانش و 
  .د استفاده شSPSSي افزار نرمي توصيفي و استنباطي از بسته

  
  :پژوهشي ها يافته

  سؤاالت پژوهشبررسي 
   كدامند؟ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي : اولسؤال

هاي مختلف نياز   در پرسشنامه اجرا شده، به تفكيك حوزهسؤال مذكور، ميانگين هر سؤالجهت بررسي 
. بندي شدند ده رتبههاي به دست آم محاسبه شده و بر اساس همين ميانگين) دانش، توانش و نگرش(

                                                      
1- Farajollah  & et al. 
2- Arfaee 
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ترين ميانگين  بايد توجه نمود كه كم. ، نشان داده شده است1 اول تا دهم در جدول شماره هاي رتبه
را به خود اختصاص داده و به همين ترتيب همه ) بيشترين نياز( رتبه اول سؤاالتبدست آمده براي 

 پرسشنامه، نشان دهنده نياز باال به آن السؤشود نمره پايين به هر  يادآور مي. اند بندي شده  رتبهسؤاالت
 و ميانگين تر بيشبنابر اين ميانگين پايين نياز .  به آن استتر كم نشان دهنده نياز سؤالو نمره باال به هر

  . به آن استتر كمباال نياز 
 سؤاالت پرسشنامهدهم هاي اول تا  رتبه. 1شماره جدول 

 رتبه ميانگين  پرسشنامهسؤاالت

 1 18/2 انگليسي  زباندانش. 13

 2 41/2 هاي تحقيق در كشف مشكالت كاركنان روش. 7

 5/3 44/2   رساني دانش در خدمات آموزشيبروز. 9

 5/3 44/2 به كارگيري رايانه در انجام امور آموزشي. 21

 5 55/2 هاي اطالعاتي و طراحي آن آشنايي با ساختار بانك. 14

 6 58/2 زشي در مؤسسات عاليآگاهي از فرايندهاي امور آمو. 6

 7 59/2 ريزي در بخش خدمات آموزشي هاي برنامه اصول و روش. 8

 8 70/2 هاي آموزشي نامه ها و آئين ها، دستورالعمل آشنايي با بخشنامه.2

 9 73/2 تبادل اطالعات سازماني موجود در بين كاركنان حوزه آموزشي. 5

 10 76/2  خدمات آموزشيآشنايي با فرايندهاي كاري در حوزه .12

دانشگاه آزاد اسالمي  آيا بين نيازهاي آموزشي كاركنان زن و مرد خدمات آموزشي : تحقيق2 سؤال
   در حوزه دانش، توانش و نگرش تفاوت وجود دارد؟واحد تبريز

  . استفاده شده است(MANOVA)براي بررسي اين سؤال، از تحليل واريانس چند متغيري 
يانگين متغيرهاي دانش، توانش و نگرش را به تفكيك جنسيت كاركنان نشان  م،2 شماره  جدول

  .دهد مي
  ميانگين متغير هاي دانش، توانش و نگرش را به تفكيك جنسيت كاركنان.2 شماره جدول

 انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت متغيرها

 دانش 39/8 20/33 35 مرد

 11/10 94/41 31 زن

 توانش 47/14 37/50 35 مرد

 56/15 00/62 31 زن

 نگرش 75/8 49/35 35 مرد

 49/10 97/39 31 زن

 دست  به5/ 305 نيز برابر با F و مقدار 0/ 796 مقدار المبداي ويلكز برابر با ،3با توجه به جدول شماره 
 دهد ميانگين كلي احساس نياز در بين اين نتيجه نشان مي. دار است  معني0/ 003آمده كه در سطح 

 . كاركنان مرد و زن متفاوت است
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 و باشد ميهاي مختلف نيازها  مجذور اتا نشان دهنده تأثير جنسيت در تفاوت نيازهاي كاركنان در حوزه
  .باشد مي% 4/20 اندازه اين تأثير

  تحليل واريانس چند متغيري، متغير هاي دانش، توانش و نگرش.3 شماره جدول

 مجذور اتا سطح معني داري آزادي خطادرجه  درجه آزادي فرضيه F مقدار 

 204/0 003/0 62 3 305/5 796/0 المبداي ويلكز

صورت انفرادي در بين كاركنـان زن و مـرد از           ه  هاي هركدام از متغيرهاي مذكور ب      جهت مقايسه ميانگين  
زه ودهد ميـانگين كاركنـان مـرد در حـ          نتايج به دست آمده نشان مي     .  است استفاده شده   مستقل tآزمون  

داري   از ميانگين كاركنان زن است اما در حوزه نگرش تفاوت معني           تر  كمداري   دانش، توانش به طور معني    
 .است ، آمده4نتايج آزمون مذكور در جدول شماره . بين آنها مشاهده نشد

 د و زنهاي دانش، توانش و نگرش در بين كاركنان مر  براي مقايسه ميانگين حوزهtنتايج آزمون . 4 شماره جدول

 سطح معني داري T Df ميانگين جنسيت حوزه

 دانش 20/33 مرد

 94/41 زن

835/3- 64 000/0 

 توانش 37/50 مرد

 00/62 زن

145/3- 64 003/0 

 نگرش 49/35 مرد

 97/39 زن

896/1- 64 062/0 

 

  اسالمي واحد تبريزدانشگاه آزاد آيا بين نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي : تحقيق3 سؤال
  در حوزه دانش، توانش و نگرش با توجه به سطح تحصيالت آنها تفاوت وجود دارد؟

ها در بين سطوح هاي متغير رابري ماتريس كوواريانسدر رابطه با بررسي اين سؤال، با توجه به عدم ب
رد هر متغير در در مو مختلف تحصيالت، بجاي تحليل واريانس چند متغيري از تحليل واريانس يكراهه

 دار كه حاكي از عدم تفاوت معني هاي مذكور نتايج تحليل. بين سطوح تحصيالت استفاده شد
  . هاي متغيرها در بين سطوح تحصيالت است در جداول زير آمده است ميانگين

  در مورد هر متغير در بين سطوح تحصيالت نتايج تحليل واريانس يكراهه. 5شماره  جدول
 انحراف معيار ميانگين تعداد التسطح تحصي متغير

 88/8 29/41 7 ديپلم و كارداني

 49/10 10/37 48 كارشناسي

  دانش
 

 59/9 636/35 11 كارشناسي ارشد

 61/9 43/58 7 ديپلم و كارداني

 23/16 27/57 48 كارشناسي

  توانش
 

 86/16 91/47 11 كارشناسي ارشد

 35/3 71/41 7 ديپلم و كارداني

 50/10 98/37 48 ارشناسيك

 نگرش

 95/7 27/33 11 كارشناسي ارشد
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 دهد ، آمده است نشان مي6 كه در جدول شماره  Fنتيجه به دست آمده از تحليل واريانس و آزمون 

داري در متغيرهاي دانش، توانش و نگرش بين سطوح مختلف تحصيلي كارمندان خدمات  تفاوت معني
  . آموزشي دانشگاه وجود ندارد

  براي هر سه متغير، بين سطوح مختلف تحصيلي Fنتايج تحليل واريانس و آزمون . 6 شماره لجدو

 داري سطح معني F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات متغير

 743/71 2 486/143 ها گروهبين 

 293/104 63 453/6570 ها گروهدرون 

 دانش

  65 939/6713 كل

  
688/0 

  
506/0 

 532/418 2 064/837 ها گروهبين 

 319/250 63 103/15770 ها گروهدرون 

 توانش

  65 167/16607 كل

  
672/1 

  
196/0 

 682/165 2 365/331 ها گروهبين 

 311/93 63 590/5878 ها گروهدرون 

 نگرش

  65 955/6209 كل

  
776/1 

  
178/0 

  

  گيري بحث و نتيجه
ي حاصل از پرسشنامه ها دادههاي حاصل از تجزيه و تحليل  بر اساس يافتهدر رابطه با سؤال اول، 

صورت زير  اولويت اول نيازهاي آموزشي كاركنان در هر سه حوزه دانش، توانش و نگرش به 10تحقيق
  :باشد مي

  ؛دانش زبان انگليسي .1
  ؛روش هاي تحقيق در كشف مشكالت كاركنان .2
  ؛در خدمات آموزشيبروز رساني دانش  .3
  ؛به كارگيري رايانه در انجام امور آموزشي .4
  ؛آشنايي با ساختار بانك هاي اطالعاتي و طراحي آن .5
  ؛آگاهي از فرايندهاي امور آموزشي در مؤسسات عالي .6
  ؛ در بخش خدمات آموزشيريزي برنامهاصول و روش هاي  .7
  ؛يآشنايي با بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي آموزش .8
  ؛تبادل اطالعات سازماني موجود در بين كاركنان حوزه آموزشي .9

  .آشنايي با فرايندهاي كاري در حوزه خدمات آموزشي .10
براي توسعه و بهبود سازمان، افراد آن بايد به طور سيستماتيك و مداوم با تكنولوژي جديد شغلي آشنا 

  ).86خراساني، (شوند و براي بهسازي و رشد و توسعه اقدام كنند
سازمان  براي نيازسنجي آموزشي كاركنان يك سازمان، منابع تعيين نيازها بايد همان كاركنان شاغل در

  ).1383يار محمديان، بهرامي و فروغي، ( باشند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

23    ...نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي 

ص شدن موضوعات جديد ، نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه براي مشخ)2009(بلتين
 .د كارمندان سؤال شوهاي نيازسنجي بايد از خود آموزشي، پرسش

اند كه آموزش ضمن خدمت گروهي از كاركنان  ، در نتايج خود اعالم كرده)1381(ابيلي و عاليخاني
 بايد در ها آموزشكه  در صورتي. شان نبوده است خدمات آموزشي مناسب با كار آنها و وظايف شغلي

رتقاي علمي و عملكردي و افزايش  در راستاي اها آموزشراستاي كار و مسئوليت افراد باشد و چنانچه 
گونه استفاده اي براي فرد و سازمان نخواهد   نشده باشد هيچريزي برنامهدانش كاري كاركنان هدفمند و 

  .داشت
هاي تحقيق در كشف  ژوهش كاركنان به آموختن زبان انگليسي، روش در اين پبا توجه به اينكه 

ين تر بيشي و به كارگيري رايانه در انجام امور آموزشي مشكالت آنها، بروزرساني دانش در خدمات آموزش
كمبود ، پيشرفت علم و تكنولوژي :تواند  ميرداليل احتمالي نيازهاي مذكو .احساس نياز را دارند

  دانشگاه با مباني علمي و آموزشيمطابق نبودن نيازسنجيها،  ي ضمن خدمت در اين زمينهها آموزش
هاي آموزشي  متناسب نبودن دوره كاركنان بدون نظرخواهي از خودشان، تعيين نيازهاي ادبيات تحقيق و

كمبود .  باشدي ضمن خدمت قبليها آموزش بودن تأثير بي و ايف كاركنان خدمات آموزشيظقبلي با و
اي  هاي دانش و توانش به گونه وزشي در حوزه نگرش، نسبت به حوزهنيازهاي آموزش كاركنان خدمات آم

شايد اين بدليل زياد .  اولويت اول نيازهاي آموزشي از اين حوزه نيازي وجود ندارد10است كه در ميان 
  .هاي دانش و توانش نسبت به حوزه نگرش باشد نيازهاي آموزشي كارمندان در حوزهبودن 

ها نشان داد كه كاركنان مرد احساس نياز شان به آموزش ضمن خدمت و  در رابطه با سؤال دوم، يافته
 از كاركنان زن است اما احساس نياز دو تر بيشها در حوزه دانش و توانش   علمي و مهارتارتقاء سطح

  .گروه در حوزه نگرش يكسان است
هاي امين الرعايا و  با يافته و ،همسو) 1382(هاي باشي اين پژوهش در حوزه نگرش با يافتهنتايج 

هاي باشي ناهمسو   توانش با يافتهو در حوزه دانش و) 1385(، چمرداني)1382(، ماتك)1384(همكاران
 .باشد مي

تواند باعث تفاوت نيازهاي كارمندان مرد با كارمندان زن  زنان با يكديگر دارند مي هايي كه مردان و تفاوت
 .و احساس نياز يشتر كارمندان مرد باشد

      انـد   عالقـه   بي مردان به سئوال كردن   : در بين زنان و مردان    ) پيوند جويي (متفاوت بودن روابط ارتباطي
پرسند و يا تقاضاي كمـك    زنان وقتي كه كاري را بلد نباشند سئوال مي         ،درصورتي كه زنان عالقمندند   

كند، بلكه از كمك كردن       يك مرد هيچگاه چنين كاري را نمي       شوند درحاليكه  كنند اما ناراحت نمي    مي
پيوند جويي زنان واستقالل طلبي     توان بر سر ميل به       علت اين تفاوت را مي    .  و خشنودند  به زنان راضي  
 كـاري    زنان با دارا بودن اين ويژگي در مواقعي كه در رويه هاي            احتماالً). 1391اميري،  (مردان دانست 

هـاي دانـش    و تقاضاي كمك مشكالت، كم و كاستي  شوند با پرسيدن     يا دانش علمي دچار مشكل مي     
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س تسلط بيـشتري بـه كـار خـود دارنـد و             دهند و به اين دليل احسا      مربوط به شغل خود را كاهش مي      
 . كنند ه دانش و توانش نسبت به مردان مياحساس نياز كمتري به آموزش در حوز

 آنـهـا . باشند كنند ولي مردان سازنده و خالق مي كنواخت را بهتر از مردان تحمل ميزنان كار ي
تواند دليلي باشد بر   اين مي.)1391ميگنا، (باشند  هاي جديد مي دنبال تجربهه پذيـر بـوده و بـ ريسك

اينكه مردها به تغيير و تحول در شغل و به يادگيري در حوزه دانش و توانش احساس نياز بيشتري 
 .اند نسبت به زنان داشته

 ها  مردان بيشتر از زن. باشند فاتي براي رضايتمندي در زندگي ميمردان و زنان داراي معيارهاي مت
در كارها ارزش قائل هستند و زنان به خانواده و فرزندان بيشتر اهميت براي شغل مناسب و موفقيت 

مندي مردان به آموزش و احساس نياز بيشتر به  اي عالقهبر عاملي شايد اين). 1391 ميگنا،(دهند مي
 .آموزش در زمينه دانش و توانش باشد تا بدين وسيله به ارتقاء شغلي و موفقيت دست پيدا كنند

 نشان داد كه در نيازهاي كاركنان در سه حوزه دانش، توانش و نگرش با ها يافتهل سوم، در رابطه با سؤا
  .توجه به سطح تحصيالت آنها هيچ تفاوتي وجود ندارد

، در حوزه دانش با )1387(، چمران)1382(، ماتك)1385(ي چمرداني ها يافتهنتايج اين تحقيق با 
 ادراكي و ها مهارت، در زمينه )1382(ي داودي ها يافتها ، در زمينه مهارت فني ب)1382(ي باشيها يافته

، )1384(ي امين الرعايا و همكارانها يافتهبا ، و همسو) 1386(ي نجف آباديها يافتهانساني با 
ي فني با ها مهارت،در زمينه )1382(ي باشيها يافته، در حوزه توانش و نگرش با )1386(فيروزبخت

 .باشد ميهمسو ، نا)1386(آبادي ي نجفها يافته

چه بسا . تواند بر كارايي افراد بسيار اثرگذار باشد برخورد گزينشي با تخصص افراد ميبا توجه به اينكه 
افرادي كه داراي دانش و تخصص باالي هستند ولي بخاطر برخورد گزينشي و انتخابي در جايگاه پاييني 

ندان يك سازمان زماني بر نيازهاي  سطح تحصيالت كارم).1387رائيجي،( بالعكس و گيرند قرار مي
گذار خواهد بود كه گزينش افراد براي تصدي شغل مورد نظر با توجه به تخصص آنها تأثيرآموزشي آنها 
  .صورت گيرد

 26از بين . را ذكر نكرده بودند سفانه بيشتر كاركنان رشته تحصيلي خودأدر نتايج حاصل از پرسشنامه مت
 نفر مرتبط با شغل 4اند، فقط رشته تحصيلي  لي خود را بيان نمودهصيكه در پرسشنامه رشته تح نفري
هاي تحصيلي  بقيه كارمندان رشته ،باشد مي)  آموزشي و درسيريزي برنامهمديريت و (تصديشان مورد 
چون بيشتر افراد رشته تحصيلي خود را ذكر نكرده بودند نتايج قابل تفسير با آمار .  متفاوتي داشتندكامالً
اي كه به دست آمده بر  توان احتمال داد كه اين نتيجه  مي26 به 4، ولي با توجه به نسبتاطي نبوداستنب

 .كاركنان با شغلشان باشد اثر غير مرتبط بودن رشته تحصيلي
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  آموزشي نيازسنجي
  
  

  آموزشي نيازسنجي
  
 

  آموزشيي نيازسنج
  

  آموزشي نيازسنجي

  : توان چنين بيان كرد بنابراين عواملي كه آموزش كاركنان خدمات آموزشي را ضروري ساخته را مي
 ها؛ ي در تمام زمينهشتاب فزاينده علوم بشر  
 پيشرفت روزافزون تكنولوژي؛  
 يچيدگي سازمان به دليل ماشيني شدن؛  
 نيازهاي تخصصي و حرفه اي نيروي انساني. 

  
 چرخه نيازسنجي آموزشي

  
   

       
 

       
   

  
 محدود بودن اين پژوهش از لحاظ مكاني به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز. 

 زار جمع آوري اطالعات، به پرسشنامه محقق ساختهمحدود بودن اب. 

 اسالمي واحد تبريزمحدود بودن جامعه و نمونه آماري به كاركنان خدمات آموزشي دانشگاه آزاد . 

شود دانشگاه آزاد اسالمي تبريز، نيازسنجي آموزشي را در اولويت كاري خود براي آموزش  پيشنهاد مي
  . دهدضمن خدمت كاركنان اين سازمان قرار

 براي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزهاي آموزشي آتي  شود كه در دوره  پيشنهاد ميبا توجه به نتايج،
 هاي تحقيق وپژوهش، انگليسي، آموزش روش هايي جهت ارتقاء سطح زبان كاركنان خدمات آموزشي دوره

اي مربوط   وزش علوم رايانهو جديد نمايد، آمآموزش مفاهيم و علومي كه دانش تخصصي كاركنان را بروز 
  .دشوبه خدمات آموزشي طراحي 

، بنابراين باشد ميبا توجه به اينكه نيازهاي آموزشي كاركنان زن و مرد در حوزه دانش و توانش متفاوت 
 آموزشي تهيه شده براي كاركنان مرد و زن متفاوت هاي برنامههاي آموزشي و  شود كه دوره پيشنهاد مي

 . باشد

 محقق:منبع.2نمودار
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هاي آموزشي براي افزايش  تبريز، قبل از طراحي دورهواحد شود كه دانشگاه آزاد اسالمي  يپيشنهاد م
 انجام دهند، و بهتر است كه كارايي كاركنان خود نيازسنجي آموزشي كاركنان را طبق روال علمي آن

شد و هاي ضمن خدمت براي كاركنان اثر بخش با  خود كاركنان پرسيده شود تا دورههاي آموزشي ازنياز
 .موجب اتالف منابع نباشد

 ربته ششم را در نيازهاي كاركنان به خود  مؤسسات عالي سايرآگاهي از فرايندهاي امور آموزشي در
هاي  ساير دانشگاهموريتي براي بازديد از أ سفرهاي مد كهشو اختصاص داده است، بنابراين پيشنهاد مي

 رود كه اين امر  احتمال ميانجام شود،يشرفته پكشورهاي در صورت امكان  و ي مختلفشهرها برتر در
 .شته باشداي براي كاركنان دا نقش آموزشي گسترده

 .هاي سازماني نيز انجام گيرد ي نيازسنجي آموزشي براي ساير پستها شود كه پژوهش ميپيشنهاد 

 .هاي ديگر نيازسنجي براي پژوهش در اين زمينه استفاده شود شود كه از روش ميپيشنهاد 

هاي سازماني   آموزشي كاربردي براي پستهاي برنامههاي نيازسنجي با طراحي   پژوهششود مييشنهاد پ
  .مختلف همراه باشد و بعد از اجراي برنامه آموزشي يك ارزيابي از اثربخشي دوره ها صورت بگيرد

  نابعم
هاي علوم رفتاري  ني در دانشكدهبررسي عملكرد سيستم توسعه منابع انسا") 1381. ( عاليخاني، فرح.ابيلي، خدايار

  .2، 32. مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران؛ "و اجتماعي دانشگاه تهران
  .مؤسسه فرهنگي كتاب: تهران. هاي انساني آموزش و بهسازي سرمايه) 1383. (حسينابطحي، سيد

.  آزاد اسالمي واحد كرمانشاهوب سايت مركز خدمات روانشناسي و مشاوره دانشگاه) 1391. ( اميري، حسن
   http://www.coun.iauksh.ac.ir/page.aspx. نشريه پيام مشاور

 ).1384( .سوسن بهرامي .زاده، اكبر  حسن.پور، سهيال  احسان.حسين يارمحمديان، محمد.امين الرعايا، مهين
مجله . "ستان اصفهان آموزشي مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني انيازسنجي"

  .61، 20، 8. مديريت سالمت
ها و مراكز آموزش  نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي دانشگاه") 1382. (باشي، سعيد

  .ارشد نامه كارشناسي پايان. هشتي تهراندانشگاه شهيد ب. "عالي دولتي شهر تهران
نشريه الكترونيكي پزشكي و ) 1391(يليرساني علمي، آموزشي، دانشگاهي و تحصيالت تكم پايگاه اطالع

   .بهداشت روان، علوم اجتماعي و فناوري
http://www.migna.ir/ravanshenasii/zan-o-mard/3881-1390-04-13-19-36ml 

انتشارات : تهران). ها و راهبردهاي عملياتي استراتژي( نيازسنجي آموزشي ) 1386. (خراساني، اباصلت
  .عتي ايرانمركز آموزش و تحقيقات صن

. "هاي پزشكي شهر تهران هاي فوريت نيازسنجي آموزشي تكنسين") 1382. (داوودي، احمد
  .ارشد نامه كارشناسي پايان. دانشگاه شهيد بهشتي تهران

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

27    ...نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي 

شماره  .راهكار مديريت ." مقابلههاي روشتفاوتي در كاركنان و   علل بروز بي") 1387. (عليرائيجي، قدر
  http://www.mgtsolution.com/olib/637862523.aspx. 637862523 :سريال

شركت :  تهران.ها نيازسنجي آموزشي در سازمان) 1379. (زاده، جعفر ترك. زادگان، سيد محمد عباس
  .سهامي انتشار

  .انتشارات آييژ: تهران). گوها وفنونال(نيازسنجي آموزشي ) 1381. (فتحي واجارگاه، كورش
  . انتشارات آييژ: تهران.  آموزشي و درسيريزي برنامهنيازسنجي در ) 1384. (فتحي واجارگاه، كورش

. )ها و چهارچوب عملي مفاهيم، تكنيك (ها نيازسنجي آموزشي در سازمان) 1388. (فرجاد، شهروز
 .انتشارات بال: تهران

دبستاني شهرستان بيرجند از  ه پيشنيازسنجي آموزشي مربيان دور") 1386. (فيروز بخت، فريبا
  .ارشد نامه كارشناسي پايان. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 85-86ديدگاه خودشان در سال تحصيلي 

 ."غربي رس مقطع ابتدايي استان آذربايجانمدا نمديرا آموزشي نيازسنجي")1387.(قنبري، چمران
  .ارشد نامه كارشناسي  پايان.هشتي تهراندانشگاه شهيد ب

بازانديشي، بازسازي، ( استراتژيك در نظام آموزشيريزي برنامه )1387( . هرمن، جري.كافمن، راجر
 .انتشارات مدرسه:  تهران. ترجمه مشايخ فريده و بازرگان عباس.)ساختارها، بازآفريني

طه شهر بندرعباس از نيازسنجي آموزشي دبيران مدارس متوس") 1385. (چمرداني، هاشم محمدي
  .ارشد نامه كارشناسي پايان. هشتي تهران دانشگاه شهيد ب."ديدگاه دبيران و مديران

نيازسنجي آموزشي مديران مياني شركت سهامي ذوب آهن ") 1386. (نجف آبادي، مريم مهديه
  .ارشد نامه كارشناسي پايان. هشتي تهرانب  دانشگاه شهيد."اصفهان

نيازسنجي آموزشي مديران سازمان فرهنگي هنري شهرداري ") 1382. (نظري ماتك، مجيد
 .ارشد نامه كارشناسي پايان. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. "تهران از ديدگاه خود آنان

الگوهاي مناسب نيازسنجي براي ") 1383( . فروغي ابري، احمد علي. بهرامي، سوسن.حسينيارمحمديان، محمد
، 3، 3 .فصلنامه پايش."هاي بهداشتي و درماني استان اصفهان  شبكهجش نيازهاي كاركنان شاغل درسن
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