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  چکیده

 و مهارت، دانش ۀحوز سه در اردکان دانشگاه کارمندان آموزشی نیازهاي بررسی منظور به حاضر پژوهش
 کارمندان شیآموز نیازهاي بندي اولویت و شناسایی ،پژوهش این اصلی هدف. است شده انجام نگرش
 یمایشیپـ  توصیفی به روش ها دادهاست و  کاربردي ،هدفاز نظر  پژوهش. است اردکان دانشگاه
ها  آن ۀهم و بوده نفر 48 تعداد به دانشگاه کارمندان اعضاي کل شامل آماري جامعه. اند شده گردآوري

 مقیاس با ساخته محقق نامه رسشپ ها داده گردآوري ابزار. اند شده گرفته کار به ها داده آوري جمعبراي 
 آن پایایی و گرفته قرارسنجش  مورد خبرگان و اساتید نظر از استفاده با نامه پرسش روایی. است لیکرت
 تکمیل از پس. است شده محاسبه کرونباخ آلفاي ضریب ۀمحاسب و آزمایشی اجراي طریق از نیز

 آزمون از نگرش و مهارت، دانش حوزه هس در ها داده بودن نرمال تعیین منظور به ها نامه پرسش
 یازهاين یینتع يبراهمچنین . استشده  استفاده یلکوـ  یروشاپ آزمون و یرنوفاسمـ  کلموگروف
 استفاده وابسته اي نمونهدو T پارامتریک آزمون از ،مطلوب وضع و موجود وضع بین شکاف و آموزشی
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 مهارت، دانش مطلوب و موجود سطح بین آماري ردا معنی تفاوت ۀدهند نشان ها آزمون نتایج. شده است
 به توجه با ینهمچن. دارند نیاز آموزش به کارمندان ها زمینه این در واست  کارمندان نگرش و
 از استفاده با ها مؤلفه این نگرش و مهارت، دانش هاي حوزه هاي مؤلفه ازیک  هر شکاف بودنِ دار یمعن

  .شدند بندي ویتاول فریدمن اي رتبه آزمون و میانگین

  :کلیدي واژگان
  .موجود وضعیت، مطلوب وضعیت ،آموزشی نیازهاي شناسایی ،آموزشی نیازهاي بندي اولویت
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  مقدمه .1

 فرایند تیواقعبر  مبتنی و حیصح ياجرا ،یآموزش برنامه ياجرا و نیتدو در گام نیتر یاساس ونخستین 
تر و  یانیبن چههر و است آموزش انساختم نیریز سنگ قتیحق در یازسنجین .است یازسنجین

از  یازسنجین ،در قلمرو آموزش . خواهد بود ترریناپذ بیتر و آس آن محکم يرو يبنا ،تر باشد مستحکم
ها و  طرح نیتدو مسئلهشود و هر کجا  یم گرفته نظر در يزیر برنامه فرایند يو ضرور یاساس يها لفهمؤ

هر  یمنطق يشود و مبنا یم ادی یازسنجین ازمدام  ، اشدب مطرح یآموزش ریاز تداب يا اتخاذ مجموعه
  .]1[ستازهایاز ن يا مجموعه ای ازیوجود ن ،برنامه

د و یآ یبه حساب م ین منبع هر سازمانیتر ارزش با ،دارآمد و مولّک یانسان يروین ینونک يایدندر 
نه یدر زم یه به طور شگرفک به کار گیرند یراتییانطباق با تغ يبرارا  ییها وهیرند شیها ناگز سازمان
 و دانش ،مهارت سطح یفکی يارتقا با تا است آمده وجوده بف یروش انجام وظا و اطالعات ،فناوري
 ].2[ش دهندیسازمان را افزا يور بهره ۀف خود توانمند ساخته و درجیوظا يفایرا در اها  آن ،افراد نگرش
توانند موجب  ینان خود مکارکمهارت و نگرش  ،آموزش و بهبود سه مفهوم دانش ،ها با توسعه سازمان
 یآموزش يها بذر تالش ،از اوقات ياریر بسد. ]3[شوندها  آن تیو صالح یستگیشا ،یش اثربخشیافزا

 یحاصل یب كبه خا ،آموزش يها رندهیگ یواقع يازهایس با نیبودن موضوعات تدر ل نامناسبیصرفاً به دل
ن آنچه هست و آنچه یا اختالف بیج موجود و مطلوب ین نتایفاصله باز را ین هرمنو  افمنک .]4[ندینش یم
  .]5[دندان ید باشد میبا
 ییت باالیاز اهم ،باشندداشته الزم را  يها ییمهارت و توانا ،سازمان دانش یکارمندان که کنیا

 یسمر یآموزش راه؛ بنابراین داشته باشد يزیآم تیشود سازمان رقابت موفق یم سبببرخوردار است و 
الزم مربوط به شغل مورد  يها ییمهارت و توانا ،سب دانشک يارمندان سازمان براککردن  روز هب يبرا
 حذف یحدس ارک ،يریفراگ و یآموزش یازسنجیاند با ن ت کردهثاب ]7[گالن و الردید .]6[است يتصد
  .شود یم نهیهز در ییجو صرفه و عاتیاهش ضاک ،يمشتر تیرضا، سود شیافزاسبب  آموزش و شود یم

. دبرخوردارني ادیز تیاهم ازعالی  آموزش زکمرا وها  ، دانشگاهجامعه در موجودي ها سازمان نیب در
 و حساسي ها پست دري ریارگک بهي برا افرادها  دانشگاه در و است انسان ،پرورش و آموزش موضوع چون
 وعالی  آموزش نظام عهده بر جامعه دشوار فیوظا ازیکی  ،شوند یم تیترب جامعه دری تخصص
 موردعالی  هاي آموزش مؤسسه نانکارک توسعه ،شرفتهیپي شورهاک شتریب در .]8[است ارانکاندر دست
 میتنظ را خود نانکاری کستگیشا ۀتوسع زکمتمر طور به دیباعالی  هاي آموزش . مؤسسهتاس بوده توجه
 نانکاري کاعضاي ارک تیفیک و هستندي دیلک یمنابععالی  ي آموزشنهادها ارمنداني کاعضا. ندنک
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 اري کرویني برا مداوم آموزش کهآنجا از .]6[دارد انیدانشجوي ریادگی بري ادیز ریتأث ،یآموزش خدمات
 دیبا آموزش، فرد و سازماني برا آموزشي ها نهیهز بودن باال لیدل به و استي ضرور سازمانیک 
  .]9[باشد بجا و مربوطصرفه،  به مقرون
انسانی و علوم علوم  يها دانشکدهدر  علمی هیئت 87کارمند و  48ه اردکان دانشگا اکنون هم
 جهیخد حضرت عالی آموزش مرکز و یدامپزشک ،یمهندس و یفن ،یعیطب منابع و يکشاورز ،اجتماعی

توجه  با .تحصیل هستندمشغول به  ها دانشکده نیادانشجو در  2500که حدود دارد  خواهران ژهیو) س(
هاي  در دانشگاه نیز باید پیش از تدوین برنامه ،سازمان به آموزش هر يشده برا انیبت و ضرور ازیبه ن

در  .بندي شوند شناسایی و اولویت درستی بهنیازهاي آموزشی کارکنان  ،آموزشی و تخصیص بودجه به آن
ي ها شده براي کارکنان با توجه به تشخیص مدیران و بخشنامه ي برگزارها آموزش ،هاي گذشته سال

 نییتع به مقاله نیا .اي نشده است خاص انجام گرفته و از نظرات کارکنان به صورت کلی استفاده
 صورت نیبد مقاله ادامه .پردازد یم اردکان دانشگاه کارمندان يبراها  آن يبند تیاولو ی وآموزش يازهاین
 صورت یانسان يروین آموزش و یازسنجین حوزه در مسئله اتیادب بر يمرور ابتدا که است شده نیتدو
 با چهارم بخش در .است شده حیتشر کامل طوره ب قیتحق انجام روش يبعد بخش در سپس و گرفته
آن در بخش آخر به  جیانجام و نتا يآمار مختلف يها آزمون ،پژوهش نظر مورد يها هیفرض به توجه

  .تداده شده اس یآت يها پژوهش يبرا هاییشنهادیپ در نهایتبحث گذاشته شده و 

  ادبیات موضوع. 2

 در 1944 سال در بار نینخست يجد طور به ها سازمان در یانسان يروین آموزش ،موجود منابع به توجه با
 وزارت به وابسته »آموزش و يارآموزک لک اداره« عنوانِبا  یالتکیتش ،سال نیا در. شد آغاز انگلستان
 به فرانسه در. گرفت عهده بر شورک نیا در را نانکارک آموزش و ردک ارک به آغاز انگلستان در يدار خزانه
 امور یمل مدرسه« عنوانبا  يا مؤسسه سال نیا در. شد يجد توجه 1946 سال در نانکارک آموزش
 را یآموزش يها برنامه ياجرا و نیتدو و هیته به مربوط امور تیمسئول مؤسسه نیا. شد تأسیس» يادار
 اصالح و دولت خدمات به دنیبخش بهبودآن  یاساس هدفو  تگرف عهده به یدولت يها سازمان سطح در
  .بود آن یفکی

ولی آموزش است شاگردي از گذشته وجود داشته  ـ استاد آموزش به شیوه چه اگردر کشور ما 
 يزکمر ،آهن راه در 1314 سال در .مطرح نبود 1310تا اواسط دهه  ،اي نیروي انسانی به صورت مؤسسه

 و پست وزارت در یآموزشگاه 1318 سال در سپس ،تأسیس شد »آهن راه یفن هنرستان« با عنوان
گر ید و يشاورزک کبان ،نفت یمل تکشر در یآموزش زکمرا تأسیس با روند نیا .ردک ارک به آغاز تلگراف
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 نانکارک آموزش براي ییها تالش ییدارا وزارت و كگمر در سپس .شد دنبال ها سازمان ها و مؤسسه
 قرار دولت يها طرح وجز یآموزش يها برنامه 1327 سال از .شد لکیتش ییها سالک و گرفت صورت
ي مهم داخلی و خارجی ها پژوهشدر ادامه برخی  .درآمد اجرا به يچند یآموزش يها دوره و گرفت
  .شود نیازسنجی آموزشی تشریح می ۀشده در حوز انجام

  و مطالعات پیشین ها . نظریه2- 1

به  »دهلران شهرستان متوسطه مقطع زن دبیران آموزشی نیازهاي تعیین« با عنوانِ پژوهشی در حسینی
 به توجه با .ه استپرداخت انسانی منابع بهسازي و آموزشی برنامه تدوینبراي  یمناسب چهارچوب ارائه
 و کارکنان آموزش دفتر نگرش و مهارت ،دانش زمینه در دبیران آموزشی نیازهاي رفعبراي  باید، نتایج
 ارائه و طراحی ها زمینه این دررا  آموزشی هاي دوره ،استان ایالم پرورش و آموزش انسانی نیروي بهسازي
 به با توجه همچنین .برسد مطلوب حد به زمینه این در دبیران مهارت و آگاهی میزان تاد رک

 .]10[دکن استخدام ي راباسوادتر افراد پرورش و آموزش است الزم ،دبیران تحصیل سطح داربودنِ معنی
 مشهد فردوسی دانشگاه کارکنان و مدیران آموزشی نیازهاي تعیین« با عنوان پورحاجی توسط پژوهشی
 داد این تحقیق نشان نتایج .است شده انجام »انسانی منابع و بهسازي برنامه آموزشی طراحی در راستاي

 زمینه این در و دارد وجود شکاف ،کارکنان و نگرش مدیران و مهارت ،دانش مطلوب و موجود سطح بین
  .]11[دارند ي الزمها آموزش به نیاز کارکنان و مدیران

 »تخصصی يها آموزش براي الگویی ،آموزش جامع نظام« عنوان با پژوهشی دری ئقاض و پورکریمی
 شامل این سازمان تخصصی يها آموزش فرایند عبارت است از: احمر هالل آسیب جمعیت دریافتند
 طراحی سازوکارهاي به توجهی بی ،زمینه این در موجود هاي الگو نبود و جیبه نیازسن توجهی بی
 هاي دوره مند نظام و ارزشیابی نظارتفقدان  ،آموزشی هاي دوره نامناسب اجراي ،آموزشی هاي برنامه
 رحیمیان و طباطباییپژوهش در  .]12[آموزش فرایند در انگیزشی هاي مکانیزم به توجهی کم و آموزشی

 يشهردار يو اقتصاد شهر یارشناسان مالک یو تخصص یعموم يها مهارتشکاف  ی رويلیتحل )1393(
در حد متوسط و  یآموزش يازهایت موجود نیوضعنشان داد آنان ج پژوهش ینتا .اند دادهتهران انجام 

 يازهایت موجود و مطلوب نیوضعمیان همچنین  .الیی استدر حد با ،یآموزش يازهایت مطلوب نیوضع
 يها مهارتبندي  و در ادامه به اولویت وجود داشت يتفاوت معنادار )یو تخصص یعموم( یزشآمو
  .]13[و تخصصی پرداخته شد یعموم

هاي  کننده در برنامه شرکت ينیازهاي آموزشی اولیا« ،)1393( زاده و میرزابیگی در پژوهش حکیم
براي رسیدن به اهداف  .ر گرفتمورد بررسی قرا »ناحیه یک تبریز پرورش و آموزشآموزش خانواده 
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مذهبی  ـ نتایج نشان دادند نیازهاي بعد اخالقی .پژوهشی در نظر گرفته شد پنج پرسش ،تحقیق
 ،فرهنگی ـ ابعاد اجتماعی .هاي آموزش خانواده هستند ین نیاز آموزشی اولیا در برنامهتر مهم
هاي بعدي نیازهاي  در اولویتبهداشتی  ـ مسائل نوپدید و مسائل جسمی ،تحصیلیـ  شناختی روان

هاي پژوهش نشان داد میان نیازهاي آموزشی والدین و  سایر یافته .آموزشی والدین قرار داشتند
داري  اولیا تفاوت معنی رشته تحصیلی و شغلِ ،میزان تحصیالت ،سن ،متغیرهایی همچون جنسیت

موزشی براساس روش دیکوم و بررسی نیازهاي آبه  یپژوهشدر  )1398( مظلومیان. ]14[وجود ندارد
 مهندسان پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمیبراي  10015استاندارد آموزشی ایزو 

دیگري و  10015استاندارد ایزو  هاي براساس الزامیکی که  نامه پرسشمحقق براساس دو  .پرداخت
در را هاي مهندس پروژه  حیتها و صال شایستگی ،بود براساس روش دیکوم و نظر مهندسان خبره پروژه

بین وضعیت موجود  نشان دادندهاي پژوهش  یافته .مورد بررسی قرار داد نگرش و مهارت ،سه بعد دانش
تفاوت  ،از دیدگاه مهندسان پروژه 10015و مطلوب نیازسنجی آموزشی براساس استاندارد آموزشی 

  .]15[گرفت انجامبراساس آن بندي نیازها  و اولویت معناداري وجود دارد
تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان سازمان مرکزي دانشگاه  به )1397( در پژوهشی درویش و خاکی

پرداخته هاي شغلی  و توانایی ها مهارت ،اطالعات ،هاي نیازسنجی شامل دانش مؤلفه براساسپیام نور 
مرکزي دانشگاه  نفر از کارکنان رسمی و پیمانی سازمان 500آماري پژوهش حدود  جامعه ه است.شد

زمینۀ هاي تحقیق در  یافته .معتبر گردآوري شد نامه پرسش 60پیام نور است که از این تعداد 
ي کاربردي ها آموزش )درصد 35( بیشترین درصد کارکنان ،ي شغلیها مهارت مورد نیازي ها آموزش

درصد کارکنان  15 .اند ي شغلی پیشنهاد کردهها مهارت نیازِ ي موردها آموزشجمله  شغلی را از
 ،ي عقیدتیها آموزش ،ي علمیها آموزشدرصد نیز  40 ،ي مطابق دانش اطالعاتی روزها آموزش
درصد  80اند و از نظر  را الزم دانسته )درصد 10هرکدام ( ي پایهها آموزشو رایانه ي هفتگانه ها مهارت
نش اطالعاتی و آگاهی ي ضمن خدمت به میزان زیادي در جهت رشد و افزایش داها آموزش ،کارکنان

ي ضمن خدمت به میزان زیادي در ها آموزشدهد  نتایج تحقیق نشان می .کارکنان مفید بوده است
  .]16[تجهت رشد و افزایش دانش اطالعاتی و آگاهی کارکنان مفید اس

کارآموزي آزاد  هاي همؤسسبه بررسی نیازهاي آموزشی مربیان  )1398( در پژوهش آئین و مطرقی
این  جامعه آماري .استشده استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان پرداخته  اي حرفه و نیفآموزش 

که تعداد است نفر بوده  500هاي آزاد استان به تعداد  تحقیق شامل کلیه مربیان و مدیران آموزشگاه
 دادتحقیق نشان نتایج  .اند شدهعنوان جامعه نمونه انتخاب  گیري تصادفی ساده به نفر از روش نمونه 196
، ي ارتباطیها مهارت :از عبارتنداولویت  ترتیبِ مدیران به از نظرمربیان  مورد نیازي ها مهارتین تر مهم
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 الدینی معین. ]17[ي فنیها مهارت ،ي پژوهشیها مهارت، ي شناختیها مهارت، ي انسانیها مهارت
شناسایی  ،هدف اصلی تحقیق .پرداختند اعینیازسنجی آموزشی مسائل راهبردي اجتمبه  )1398(

مقایسه وضعیت ( نیازسنجی آموزش مدیران راهبردي این عرصه ،مسائل راهبردي عرصه اجتماعی
یی به این گو پاسخبراي عناوین آموزش  ترین مهمو همچنین تعیین  )موجود و مطلوب آموزش

 براي T آزمون و متغیره ل رگرسیون چندگیري از تحلی رویکرد آمیخته و بهرهبا این تحقیق  ست.نیازها
 که استآن  بیانگر تحقیق نتایج .است گرفته صورت راهبردي مدیران آموزش اصلی عناوین بینی پیش
 و داشته وجود معناداري تفاوت اجتماعی عرصه راهبردي مدیران آموزش مطلوب و موجود وضعیت بین
بیشترین  ،ترتیب روندها به هاي راهبردي و کالن شوك ،نیات راهبردي ،اهبردير هاي چالش عرصه این در

  .]18[کنند می آموزش مدیران راهبردي و رفع نیاز ایفا هاي نقش را در تبیین الزام
 250 روي نیوجرسی ایالت در مدیران اي حرفه يها مهارت بر را تحقیقی) 2007( همکاران و بروکس

 37 که متوسطه مدیران المللی بین انجمن هنام پرسش از استفاده با متوسطه مدارس مدیران از نفر
 نشان پژوهش این نتایج. داد انجام ،بود شده بینی پیش آن در مدیران براي ضروري قابلیت و مهارت
 و نوآوري ،سازگاري قابلیت ،ارزشیابی ،رهبري ،گیري تصمیم در انسجام ،آموزشی ریزي برنامه دهد می

 و کوهن مانسفلید که پژوهشی. ]19[است بوده متوسطه مدیران نیاز مورد يها مهارت ینتر مهم از قضاوت
 پوشش تحت سالمندان) واقعی( شده ارزیابی و شده احساس نیازهاي میان ارتباط بررسی براي فرانک
 شده احساس نیازهاي میان را معناداري ارتباط ،دادند انجام مریلند حومه در سالمندان از حمایت انجمن
به دست  نیازها از برخی میان ناهمخوانی از باالیی سطح همچنین دهد. ) نشان میواقعی( شده ارزیابی و
  .]20[آمد

 شده نام ثبت پرستاران يبرا یآموزش یازسنجین« با عنوان یپژوهش در)، 2009( همکاران ودایسون 
 يبرا باال یآموزش يازهاین از يشمار» يشهر لندیوزین در حاد يها مراقبت بزرگ مارستانیب دو در

 تفاوت مطالعه نیا. ردندک ییشناسا ،نندک یم ارک مراقبت زکمرا داخل در هکرا  شده نام ثبت پرستاران
 با پژوهشیدر  ارفعی. ]9[است داده نشان ارشد پرستاران با شده نام ثبت پرستاران نیب را يچشمگیر
 داد نشان »غربی جانآذربای استان در شغلی وضعیت بهبود در دهقانی آموزشی نیازهاي ارزیابی« عنوان
 يها روش با متناسب و مطلوب شغل عنوان با متناسب يها آموزش ،مختلف آموزشی هاي دوره به توجه
) 2011( همکاران و کانن. ]21[دارند اشتغال وضعیت بر مثبتی اثرات ،آموزش مناسب مکان و تدریس
 نیازهاي و داده انجام »یادگیري و آموزش ؛آیداهو معلمان اي حرفه توسعه نیازهاي« با عنوان را پژوهشی
 هاي برنامه و افزار نرم ،کامپیوتر عددي کنترل از استفاده :کردند بیان زیر ترتیب به را منطقه این آموزشی
 ادغام ،یادگیري به آموزان دانش برانگیختن ،آموزان دانش به خالقانه و انتقادي تفکر آموزش ،کاربردي
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 حل وگیري  تصمیم يها مهارت آموزش و فنی آموزش و شغل ،سیدر برنامه به علمی استانداردهاي
  .]22[مسئله

آموزش در  یابیارز فرایندي ها ویژگی یبا هدف بررس پژوهشی )2017( مانوخیناو  کوچرو
 یردر مورد تفاوت در گروه کارمندان درگ یهبراساس سه فرض .دادندانجام  یروس ۀکنند یدهاي تول شرکت

 يابزارها هاي ویژگیدر کشف  یسع یسندگاننو ،یبرنامه آموزش یکهاي  ینههزمدت زمان و  ،در آموزش
 24از  یمتخصصان منابع انسان .داشتند یهروس ۀکنند یدتول يها آموزش و سطح در شرکت یابیارز

 دهندگان پاسخنشان داد  نتایج .کردند یلرا تکم یسندهنو ینآنال نامه پرسش یروس ۀکنند یدشرکت تول
 .بود یینپا ،موجود یابینسبت به ارزها  آن یترضا یزاناما م ،دانند مهم می یارش را بسآموز یابیارز

 يها گروه ینب یهروس یديتول يها آموزش مورد استفاده در شرکت یابیارز يشد ابزارها تأییدهمچنین 
 یبرنامه آموزش ۀینبه مدت و هز یآموزش بستگ یابیکارمندان متفاوت بوده و سطوح مختلف ارز

  .]23[رددا
 کارایی یشآموزش و مراحل آن در افزا فرایند یاثربخش یچگونگ یبه بررس )2018( لودویکواسا
از  یهاطالعات اول آوردن دست به يبرامحقق  .پرداخته است یخدمات اجتماع یطکارکنان در مح

درك  عنوان هبکارکنان  کارایی یزانم .استفاده شد یازيامت پنج یکرتل یاسبا مق یابیخودارز نامه پرسش
 یابیارز ینهمچن دهندگان پاسخ .شد یدهها سنج از شرکت در دوره پسو  پیش ،آموزشخود از سطح 
 یینتع يبرا .یرخ یاانجام شده است  یسازمان ینهي مربوط به مراحل آموزش در زمها فعالیت یاکردند آ
 یقتحق یجنتا .است شدهاستفاده  یهمبستگ یباز ضر ،کارکنان کاراییهر مرحله آموزش و  ینرابطه ب

 کاراییانتقال آموزش و  ،یآموزش یازهاين تحلیل و تجزیهمانند  ،یرهامتغ ینمثبت ب ینشانگر همبستگ
  .]24[استکارکنان 

  شناسی پژوهش روش. 3

 ؛است نامه پرسش ،ها داده گردآوري اصلی ابزارو  یشیمایپـ  یفیتوص نوع از پژوهش نیا قیتحق روش
 از پژوهش این در. ]25[است توجه قابل و مهم يامر ،مناسب ۀنام پرسش یلتکم و تهیه بنابراین
 لرستان استان نور امیپ دانشگاه کارکنان و رانیمدی آموزشي ازهاین نییتع مقاله به مربوط نامه پرسش
 این. شد انجام اصالحاتی و تغییرات نامه پرسش این روي ،متخصص اساتید کمک باو  ]26[شده استفاده
. دهد می قرار بررسی مورد را نگرش و مهارت، دانشۀ حوز سه در آموزشی نیازهاي مهنا پرسش
 )،5( ادیز اریبس« لیکرت فیط پنج از یکی در را یآموزش ازین زانیم ،قیتحق يها نمونه هک ترتیب بدین
 است عبارت پژوهش این آماري جامعه. کنند می مشخص)» 1( مکاریبس و) 2( مک )،3( متوسط )،4( ادیز
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 جامعه حجم بودن محدود به توجه بااست.  کارمند نفر 48 شامل که اردکان دانشگاه کارکنان کلیه از
 مورد افرادتمامی  و) سرشماري صورت به( شد انتخاب جامعه حجم با برابر نیز نمونه حجم، کارمندان
 تحلیل و دند که تجزیهکر تکمیل را ها نامه پرسش نفر 37 تعداد این ازگفتنی است . گرفتند قرار ارزیابی
  .گرفت انجامها  آن روي اطالعات
توسط  نامه پرسش رواییابتدا . ]27[شودبررسی  آن پایاییو  رواییباید  ،نامه پرسش تنظیماز  پس
 24 تعداد ،نامه پرسش پایایی تعیینبه منظور  .قرار گرفت تأییدو متخصصان دانشگاه مورد  اساتید
 .شدکرونباخ محاسبه  يآلفا یبضر SPSSافزار  و با استفاده از نرم توزیع کارمندان بین اولیه نامه پرسش

در ادامه،  .الزم را دارد پایایی نامه پرسش ،است 7/0 از بیشتر یرچون مقاد ،1شماره جدول براساس 
هاي  تحلیل و تجزیه شد وآوري  شده جمع میان مابقی کارمندان توزیع و اطالعات تکمیل نامه پرسش
نشان  اختصار بهنمایی از مراحل انجام پژوهش را  1شماره شکل  .هاي الزم انجام گرفت زمونآماري و آ
  .دهد می

 SPSS افزار ها در نرم از حوزه یک هرنتایج آلفاي کرونباخ . 1شماره  جدول

  کرونباخ آلفاي  حوزه
  96/0  دانش
  936/0  مهارت
  939/0  نگرش

  888/0  ها پرسشکل 

  
  نجام مراحل پژوهشالگوي ا. 1شماره  شکل
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 ها داده تحلیل و تجزیه. 4

 يها با استفاده از دادهها  آن بندي و اولویت کارمندان دانشگاه آموزشی نیازهاي تعیینبه منظور 
 ،به این تحقیقدهنده  نفر پاسخ 37از کل شد مشخص نخست در نگاه  ،نامه پرسششده از  آوري جمع

و  ارشد کارشناسیدرصد آنان داراي مدارك  40که بیش از اند  درصد را آقایان تشکیل داده 65حدود 
همچنین بیشترین رده سنی مربوط به  .اند درصد داراي مدرك کارشناسی بوده 43و حدود  ،دکتري
 50بیش از نیز از نظر پست سازمانی  اند. بوده آماري درصد جامعه 60سال و حدود  40تا  31گروه 

 مطلوب و موجود وضع بین شکاف تعیینبراي  استنباطی آمار از دامها در .اند ودهبدرصد افراد کارشناس 
 آزمون و یرنوفاسمـ  کلموگروف آزمون از استفاده با ابتدا در. شود می گرفته کار به نیازها بندي اولویت و
 و مهارت، دانشبخشِ  سه در ها حوزه اگر. شود می ثابت ها داده نبودن یا بودن نرمال ،یلکوـ  یروشاپ
 بودن نرمال بررسی از پس. کرد استفاده پارامتریک هاي آزمون از ادامه براي توان می ،باشند نرمال نگرش
 وضع و موجود وضع بین معنادار تفاوتدادن  نشان براي زوجی t پارامتریک آزمون از توان می ها داده
 و نیازها بندي یتاولو براي فریدمن آزمون از همچنین .شود می استفاده آموزشی نیاز هر در مطلوب
  .است شده استفاده SPSS افزار نرم از ها دادهتحلیل  و تجزیهبراي . شد استفاده ها داده بندي رتبه

  یاستنباط آمار. 4- 1

 وضعیت ،ویلک ـ شاپیرو آزمون با سپس یرنوفاسمـ  کلموگروف آزمون از استفاده با ابتدا قسمت این در
 از یکی ،توزیع یک بودن نرمال آزمون. شود می بررسیمه نا پرسش از حاصله هاي داده بودن نرمال
 ،هدف این براي .دارد شک آن بودن نرمال به محقق که است کوچک هاي نمونه براي ها آزمون ترین شایع
 چهار تطابق براي آزمون این از SPSS افزار نرم در. است مناسبی آزمون ،یرنوفاسمـ  کلموگروف آزمون
 فراوانی بین اختالف بر روش این اساس. شود می استفاده یکنواخت و نمایی، سنپوا، نرمال مختلف توزیع
 ۀنمون که گوید می صفر فرض. است صفر فرض تحت انتظار مورد مقدار با مشاهدات نسبی تجمعی
 اسمیرونوف ـ کلموگروف آزمون. است) یکنواخت یا یینما، پواسن یا، (نرمال توزیع داراي شده انتخاب
 مقادیر همان تجمعی هاي ل احتما با را ها داده مجموع در مقادیر تجمعی هاي احتمال ،وزیعت تطابق براي
 نشان آزمون این، باشد بزرگ کافی قدر به آن اختالف اگر. کند می مقایسه خاص نظري توزیع یک در
 کمتر تصمیم معیار اگر آزمون این در. ندارد تطابق نظر مورد نظري هاي توزیع از یکی با ها داده دهد می
، پواسن، نرمال مانند خاص توزیع از توانند نمی ها داده یعنی ؛شود می رد صفر فرض ،باشد درصد 5 از

 استفاده ها داده بودن نرمال از یناناطم يبرا یزن یلکوـ  شاپیرو آزموناز . باشند یکنواخت یا نمایی
 به توجه با. نیستند نرمال ها داده و دشو می رد صفر فرض، باشد 05/0 از کمتر آزمون آماره اگر. شود می
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 سطح چون، 3 و 2 هاي جدول در مطلوب و موجود وضعیت براي ترتیب به، ها آزمون از آمده دست به نتایج
 در نگرش و مهارت، دانش هاي حوزه که گفت باالیی اطمینان با توان می ،است 05/0 از بیشتر معناداري

  .هستند نرمال ،موجود و مطلوب وضعیت دو
  ویلک براي وضعیت موجودـ  و شاپیرو یرنوفاسمـ  کلموگروفهاي  نتایج آزمون. 2شماره جدول 

 
 شاپیرو ـ ویلکآزمون  یرنوفاسمـ  کلموگروفآزمون 

 داري سطح معنی درجه آزادي آماره داري سطح معنی درجه آزادي آماره
 778/0 37 981/0 200/0* 37 077/0 دانش
 05/0 37 908/0 051/0 37 144/0 مهارت
 083/0 37 948/0 200/0* 37 115/0 نگرش

 براي وضعیت مطلوب شاپیرو ـ ویلکو  یرنوفاسمـ  کلموگروفهاي  آزمون. 3شماره جدول 

 
 شاپیرو ـ ویلکآزمون  یرنوفاسمـ  کلموگروفآزمون 

 درجه آزادي آماره درجه آزادي آماره درجه آزادي آماره
 132/0 37 954/0 200/0* 37 111/0 دانش
 141/0 37 955/0 069/0 37 139/0 مهارت
 051/0 37 941/0 200/0* 37 116/0 نگرش

  ها به پرسشیی گو پاسخ شیوۀ. 4- 1- 1

 آمده از دست به و نتایج نامه پرسشنفر از کارمندان دانشگاه اردکان به  37یی گو پاسخشیوۀ با توجه به 
به دست  4شماره عیت موجود و مطلوب مطابق جدول وض ،پرسشمیانگین و انحراف معیار هر  ،نمره کل
  .آمد

مهارت و نگرش در وضعیت  ،حوزه دانشهاي  پرسشبه دهنده  وضعیت افراد پاسخ. 4شماره جدول 
  موجود و مطلوب

  پرسش
  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  انحراف معیار  میانگین  نمره کل  انحراف معیار  میانگین  نمره کل
1  114  1667/3 88/0  160 3243/4 58/0 
2 112  1111/3 82/0 160 3243/4 58/0 
3 133  6944/3 82/0 163 4054/4 6/0 
4 118  1892/3 91/0 157 2432/4 72/0 
5 109  9459/2 81/0 154 1622/4 6/0 
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  پرسش
  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  انحراف معیار  میانگین  نمره کل  انحراف معیار  میانگین  نمره کل
6 119  2162/3 95/0 149 1389/4 68/0 
7 110  0556/3 95/0 159 2973/4 66/0 
8 114  1667/3 08/1 164 4324/4 65/0 
9 107  8919/2 04/1 145 9189/3 72/0 
10 110  0556/3 92/0 160 3243/4 63/0 
11 102  7568/2 86/0 153 1351/4 67/0 
12 105  8378/2 01/1 151 0811/4 64/0 
13 132  5676/3 83/0 157 2432/4 76/0 
14 89  4054/2 93/0 147 9730/3 83/0 
15 106  9444/2 92/0 146 0556/4 83/0 
16 102  7568/2 04/1 152 1081/4 84/0 
17 99  7500/2 84/0 157 2432/4 68/0 
18 101  7297/2 9/0 153 1351/4 71/0 
19 102  7568/2 79/0 149 0270/4 72/0 
20 133  6944/3 82/0 164 4324/4 5/0 
21 107  8919/2 1/1 154 1622/4 73/0 
22 104  8108/2 02/1 155 1892/4 66/0 
23 117  1622/3 04/1 156 2162/4 63/0 
24 107  8919/2 99/0 154 1622/4 65/0 
25 102  7568/2 04/1 147 9730/3 9/0 
26 130  6111/3 93/0 163 4054/4 76/0 
27 139  6757/3 03/5 156 2162/4 71/0 
28 118  1892/3 99/0 163 4054/4 72/0 
29 125  3784/3 83/0 158 2703/4 69/0 
30 110  9730/2 79/0 148 0000/4 67/0 
31 120  2432/3 95/0 152 1081/4 74/0 
32 114  0811/3 86/0 158 2703/4 77/0 
33 115  1081/3 96/0 154 1622/4 8/0 
34 124  3514/3 95/0 168 5405/4 3/1 
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  پرسش
  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  انحراف معیار  میانگین  نمره کل  انحراف معیار  میانگین  نمره کل
35 107  8919/2 96/0 163 4054/4 55/0 
36 132  5676/3 8/0 160 3243/4 58/0 
37 158  2703/4 95/4 167 5135/4 61/0 
38 135  6486/3 67/0 164 4324/4 55/0 
39 123  3243/3 82/0 163 4054/4 5/0 
40 129  5833/3 99/0 167 5135/4 56/0 
41 126  4054/3 06/1 163 4054/4 64/0 
42 117  2500/3 94/0 155 1892/4 7/0 
43 109  1143/3 9/0 144 0000/4 72/0 
44 118  1892/3 84/0 150 0541/4 81/0 
45 118  1892/3 84/0 152 1081/4 87/0 
46 120  2432/3 98/0 155 1892/4 74/0 
47 118  1892/3 99/0 154 1622/4 87/0 
48 130  5135/3 07/1 159 4167/4 65/0 
49 134  6216/3 03/1 164 4324/4 65/0 
50 127  4324/3 26/1 157 2432/4 09/1 
51 115  1944/3 06/1 150 0541/4 88/0 
52 119  2162/3 08/1 151 0811/4 01/1 

  پژوهش هاي پرسشبررسی . 4- 1- 2

  :اند شدهزیر مطرح  به صورت ،بندي نیازهاي آموزشی اولویتاساسی پژوهش در رابطه با شناسایی و  هاي پرسش
  ؟نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه اردکان چگونه است ،وضعیت دانش :1 پرسش
مهارت و  ،هاي دانش از مؤلفه یک هري کارکنان در ها آموزشوضعیت موجود و مطلوب  :2 پرسش

  ؟نگرش چگونه است
  ؟یک از اهمیت بیشتري برخوردارند مهارت و نگرش کدام ،هاي دانش میان حوزه :3 پرسش
  ؟مهارت و نگرش تفاوتی وجود دارد ،دانشهاي  وضعیت موجود و مطلوب حوزهمیان آیا  :4 پرسش
 ،هاي دانش هاي حوزه وضعیت موجود و مطلوب مؤلفهمیان اي شکاف ه رتبهآیا میانگین  :5 پرسش

  ؟مهارت و نگرش یکسان است
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 وابسته زوجی T آزمون از ادامه درباال،  هاي فرضیه آزمون انجامبراي  ها داده سنجی نرمال از پس
 باشند یاراخت در جامعه یک از زوجی هاي نمونه کهشود  می استفاده زمانی آزمون. این است شده استفاده

ها  آن میانگین تفاوت تا) است آمدهبه دست  کارمندان همان از موجود و مطلوب وضعیت دو اینجا در(
  شود. می تشریح خالصه طوره ب ها فرضیه و ها پرسش از هریک آماري نتایج ادامه در. شود محاسبه

  ؟نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه اردکان چگونه است ،وضعیت دانش :1 پرسش
در قالب یک فرضیه  ،است که براي پرهیز از تکرارشده سه فرضیه مطرح  پرسشاي پاسخ به این بر

  .اند بیان شده
  .مهارت کارمندان در دو وضعیت موجود و مطلوب یکسان استو  نگرش، دانش :فرضیه

=H0مهارت وجود نداردو  نگرش، تفاوت معناداري بین وضع موجود و مطلوب در سطح دانش.  
=H1 وجود دارد دانش، نگرش و مهارتمعناداري بین وضع موجود و مطلوب در سطح  تفاوت.  

جدول  .وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شد ،زوجی در هر حوزه Tبا استفاده از آزمون 
 تر کوچکسطح معناداري براي هر سه گروه  ،توجه به این جدول با .دهد نتایج آزمون را نشان می 5شماره 

توان گفت تفاوت معناداري بین وضع موجود و  می؛ بنابراین شود یعنی فرض صفر رد می ،است 05/0از 
میانگین وضعیت مطلوب  ،که در هر سه مورد آنجا نگرش و مهارت وجود دارد و از ،مطلوب در سطوح دانش

  .توان نتیجه گرفت نیاز به آموزش در هر سه حوزه وجود دارد می ،بیشتر از وضعیت موجود است
  مهارت و نگرش در وضعیت موجود ،هاي دانش زوجی براي حوزه Tنتایج آزمون . 5شماره ل جدو

  میانگین  ها حوزه
انحراف 
  معیار

T 
 سطح معناداري

)sig(  
  

  دانش

  ./39349  0083/3  موجود

762/10  000/0  

تفاوت  :رد فرض صفر
معناداري بین وضع موجود 
و مطلوب در حوزه دانش 

  .وجود دارد
  ./61851  1883/4  مطلوب

  مهارت

  5971/0  2054/3  موجود

345/10  000/0  

تفاوت  :رد فرض صفر
معناداري بین وضع موجود 
و مطلوب در حوزه مهارت 

  .وجود دارد
  4837/0  2580/4  مطلوب

  نگرش

  7183/0  3484/3  موجود

743/8  000/0  

تفاوت  :رد فرض صفر
معناداري بین وضع موجود 
و مطلوب در حوزه نگرش 

  .داردوجود 
  5166/0  2625/4  مطلوب
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مهارت و نگرش  ،هاي دانش از مؤلفه یک هري کارکنان در ها آموزشوضعیت موجود و مطلوب  :2 پرسش
  ؟چگونه است

 ،از سه حوزه دانش یک هرهاي  که مؤلفهاست این فرضیه مطرح شده  پرسشبراي پاسخ به این 
که معادل آماري آن به صورت زیر نشان  استمهارت و نگرش در دو وضعیت موجود و مطلوب یکسان 

  :داده شده است
=H0 ها وجود ندارد از حوزه یک هرهاي  تفاوت معناداري بین وضع موجود و مطلوب مؤلفه.  
=H1 ها وجود دارد از حوزه یک هرهاي  تفاوت معناداري بین وضع موجود و مطلوب مؤلفه.  

وضعیت موجود و  ،مهارت و نگرش ،دانش ۀسه حوزکه در هر  آنجا از ،قبل پرسشبا توجه به نتایج 
ها  از حوزه یک هرهاي  همؤلفدر ادامه براي بررسی تفاوت معناداري  ،داراي تفاوت معناداري است مطلوب

 ،6شماره شده در جدول  توجه به آزمون و نتایج ارائه با .نمونه وابسته استفاده شده است دو Tاز آزمون 
بدین معناست که فرض صفر رد شده و تفاوت هستند  05/0کمتر از  که هایی پرسشسطح معناداري 

و  )اند در جدول با عالمت * مشخص شده( وجود داردها  آن معناداري بین وضع موجود و مطلوب
که مشخص است از نظر  طور همان .ها نیاز به آموزش دارند کارمندان دانشگاه اردکان در این زمینه

و  کارگیري بهشیوۀ  مهارت در«نیاز به آموزش وجود دارد و تنها در دو مورد  ،ها همؤلفدر تمامی  ،کارکنان
نیازي به  ،»هاي درست برقراري ارتباط مؤثر با دانشجویان شیوه آثارآگاهی از «و  »آماري تحلیل و تجزیه

  .نیستآموزش 
  رت و نگرشمها ،هاي دانش از حوزه یک هرهاي  زوجی مؤلفه Tنتایج خروجی آزمون . 6شماره جدول 

 شماره سؤال
  نامه پرسش

  )- ( عدم نیاز )،*( نیاز  )sig( سطح معناداري  میانگین مطلوب  میانگین موجود

1  1667/3  3243/4 000/0 * 
2  1111/3 3243/4 000/0 * 
3  6944/3 4054/4 000/0 * 
4  1892/3 2432/4 000/0 * 
5  9459/2 1622/4 000/0 * 
6  2162/3 1389/4 000/0 * 
7  0556/3 2973/4 000/0 * 
8  1667/3 4324/4 000/0 *  
9  8919/2 9189/3 000/0 * 
10  0556/3 3243/4 000/0 * 
11  7568/2 1351/4 000/0 * 
12  8378/2 0811/4 000/0 * 
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 شماره سؤال
  نامه پرسش

  )- ( عدم نیاز )،*( نیاز  )sig( سطح معناداري  میانگین مطلوب  میانگین موجود

13  5676/3 2432/4 000/0 * 
14  4054/2 9730/3 000/0 * 
15  9444/2 0556/4 000/0 * 
16  7568/2 1081/4 000/0 * 
17  7500/2 2432/4 000/0 * 
18  7297/2 1351/4 000/0 * 
19  7568/2 0270/4 000/0 * 
20  6944/3 4324/4 000/0 * 
21  8919/2 1622/4 000/0 * 
22  8108/2 1892/4 000/0 * 
23  1622/3 2162/4 000/0 * 
24  8919/2 1622/4 000/0 * 
25  7568/2 9730/3 000/0 * 
26  6111/3 4054/4 000/0 * 
27  6757/3 2162/4 090/0  - 
28  1892/3 4054/4 000/0 * 
29  3784/3 2703/4 000/0 * 
30  9730/2 0000/4 000/0 * 
31  2432/3 1081/4 000/0 * 
32  0811/3 2703/4 000/0 * 
33  1081/3 1622/4 000/0 * 
34  3514/3 5405/4 000/0 * 
35  8919/2 4054/4 000/0 * 
36  5676/3 3243/4 000/0 *  
37  2703/4 5135/4 226/0  -  
38  6486/3 4324/4 000/0 * 
39  3243/3 4054/4 000/0 * 
40  5833/3 5135/4 000/0 * 
41  4054/3 4054/4 000/0 * 
42  2500/3 1892/4 000/0 * 
43  1143/3 0000/4 000/0 * 
44  1892/3 0541/4 000/0 * 
45  1892/3 1081/4 000/0 * 
46  2432/3 1892/4 000/0 * 
47  1892/3 1622/4 000/0 * 



  223  بندي نیازهاي آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان شناسایی و اولویت

 

 شماره سؤال
  نامه پرسش

  )- ( عدم نیاز )،*( نیاز  )sig( سطح معناداري  میانگین مطلوب  میانگین موجود

48  5135/3 4167/4 000/0 * 
49  6216/3 4324/4 000/0 * 
50  4324/3 2432/4 000/0 * 
51  1944/3 0541/4 000/0 * 
52  2162/3 0811/4 000/0 * 

  

  ؟یک از اهمیت بیشتري برخوردارند مهارت و نگرش کدام ،هاي دانش میان حوزه :3 پرسش
به طور جداگانه از میان  ها چقدر اهمیت دارند و از حوزه هرکدامخواهیم بدانیم  یدر این قسمت م
 ،به کمک متغیرسازي ،پرسشبراي پاسخ به این  .دارنداهمیت بیشتري  یک کدام ،ها هریک از مؤلفه

هاي  بین وضعیت موجود و مطلوب هریک از حوزه )تفاوت بین دو وضعیت موجود و مطلوب( شکاف
بندي و  آورده و در ادامه براي رتبهبه دست  ها را از این حوزه یک هرهاي  و نگرش و مؤلفه مهارت ،دانش
براي تعیین وضعیت موجود و مطلوب  .گرفته شده است به کارآزمون فریدمن  ،ها بندي آن اولویت
  :شدهاي مختلف فرضیه زیر ارزیابی  حوزه

یکسان  موجود ـ مطلوبش در وضعیت نگر ،مهارت ،هاي دانش هاي حوزه میانگین رتبه :فرضیه
  .است

=H0 یکسان است موجود ـ مطلوب وضعیت در نگرش ،مهارت ،دانش هاي هاي حوزه میانگین رتبه.  
=H1 یکسان نیست موجود ـ مطلوب وضعیت در نگرش ،مهارت ،دانش هاي هاي حوزه میانگین رتبه.  

ها در سه  ت معنادار میانگین رتبهبراي بررسی تفاو SPSS نتایج آزمون فریدمن در 7شماره جدول 
است  05/0چون سطح معناداري کمتر  ،براي وضعیت موجود است. مهارت و نگرش ،حوزه دانش

مهارت و نگرش  ،دانش هاي سه حوزه شود و میانگین رتبه توان نتیجه گرفت فرض صفر رد می می
توان نتیجه گرفت فرض  می ،211/0براي وضعیت مطلوب با توجه به سطح معناداري  .یکسان نیست
از آزمون فریدمن ؛ بنابراین مورد مطالعه یکسان است ۀهاي سه حوز شود و میانگین رتبه صفر رد نمی
بهره آزمون این توانیم از  میبندي وضعیت موجود  تنها براي رتبهو  کنیم بندي استفاده نمی براي رتبه
ها از نظر کارمندان  ین حوزهتر مهمهد که د نتایج آزمون فریدمن را نشان می 8شماره جدول  .بگیریم

 ها ویژگیمیانگین رتبه این  .دانش ،مهارت ،نگرش :ترتیب عبارتند از دانشگاه در وضعیت موجود به
 .بوده است 55/1و  15/2 ،30/2ترتیب برابر با  به
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  ها بندي وضعیت موجود حوزه رتبهبراي خروجی نتایج آزمون فریدمن . 7شماره جدول 

 وضعیت مطلوب موجود وضعیت 
 37 37 تعداد نمونه
 111/3 100/12 کاي اسکویر
 2 2 درجه آزادي
 211/0 002/0 يدار سطح معنی

  ها بندي وضعیت موجود حوزه رتبهبراي خروجی نتایج آزمون فریدمن . 8شماره جدول 

 رتبه حوزه
 55/1 دانش
 15/2 مهارت
 30/2 نگرش

  ؟مهارت و نگرش تفاوتی وجود دارد ،دانشهاي  مطلوب حوزه وضعیت موجود ومیان آیا  :4 پرسش
زیر مورد  ۀابتدا فرضی ،هاي مختلف به منظور بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در حوزه

  :آزمون قرار گرفت
 دانش، مهارت و نگرشهاي  هاي شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب حوزه میانگین رتبه :فرضیه
  .یکسان است

=H0 دانش، مهارت و نگرشهاي  هاي شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب حوزه ین رتبهمیانگ 
  .یکسان است

=H1 دانش، مهارت و نگرشهاي  هاي شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب حوزه یانگین رتبهم 
  .یکسان نیست
هاي شکاف  براي بررسی تفاوت معناداري میانگین رتبه SPSS نتایج آزمون فریدمن در ،مشابه قبل

دهد سطح معناداري کمتر  مهارت و نگرش نشان می ،بین وضعیت موجود و مطلوب در سه حوزه دانش
مهارت و نگرش  ،دانش هاي شکاف هر سه حوزه یعنی میانگین رتبه؛ شود است و فرض صفر رد می 05/0

ا توجه به ب ).9 شماره جدول( کنیم بندي استفاده می از آزمون فریدمن براي رتبه؛ بنابراین یکسان نیست
بوده  70/1و  97/1 ،32/2هاي  مهارت و نگرش با میانگین رتبه ،دانش ترتیب بندي به اولویت ،این نتایج
  .است
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  مهارت و نگرش ،هاي دانش بندي شکاف حوزه خروجی نتایج آزمون فریدمن براي رتبه. 9شماره جدول 
  رتبه  حوزه
 32/2 دانش
 97/1 مهارت
 70/1 نگرش

 ،هاي دانش هاي حوزه هاي شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه یانگین رتبهآیا م :5 پرسش
  ؟مهارت و نگرش یکسان است

در  ،است که براي پرهیز از تکرار شدهسه فرضیه به صورت زیر مطرح  پرسشبراي پاسخ به این 
  .اند قالب یک فرضیه بیان شده

دانش، مهارت و هاي  هاي حوزه ب مؤلفههاي شکاف بین وضعیت موجود و مطلو میانگین رتبه :فرضیه
  .یکسان است نگرش

=H0 یکسان است دانش، نگرش و مهارتهاي حوزه  هاي شکاف هریک از مؤلفه میانگین رتبه.  
=H1 یکسان نیست دانش، نگرش و مهارتهاي حوزه  هاي شکاف هریک از مؤلفه میانگین رتبه.  

هاي شکاف بین  اوت معنادار میانگین رتبهنتایج آزمون فریدمن براي بررسی تف 10شماره جدول 
با توجه به این  .دهد مهارت و نگرش را نشان می ،هاي دانش هاي حوزه وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه
توان نتیجه گرفت فرض  میاست  05/0از هاي دانش و مهارت کمتر  جدول چون سطح معناداري حوزه

از ؛ بنابراین دانش و مهارت یکسان نیست اي حوزهه هاي شکاف مؤلفه شود و میانگین رتبه صفر رد می
سطح معناداري حوزه نگرش بیش  کهبه این با توجهاما  ،کنیم بندي استفاده می آزمون فریدمن براي رتبه

هاي  هاي هریک از مؤلفه شود و میانگین رتبه توان نتیجه گرفت فرض صفر رد نمی می ،است 05/0از 
در  .نیستبندي استفاده  نیازي به استفاده از آزمون فریدمن براي رتبه؛ بنابراین حوزه نگرش یکسان است

  .همگی در اولویت یکسانی قرار دارند ،واقع نیازهاي مرتبط با نگرش
  گرشنمهارت و  ،هاي دانش هاي حوزه خروجی آزمون فریدمن در شکاف مؤلفه. 10 شماره جدول

    )sig( سطح معناداري  درجه آزادي  آماره مربع کاي  ها حوزه

  000/0  24  035/65  دانش
دانش  هاي حوزه هاي شکاف مؤلفه میانگین رتبه :رد فرض صفر

  .یکسان نیست

  .مهارت یکسان نیست هاي حوزه هاي شکاف مؤلفه میانگین رتبه :رد فرض صفر  02/0  10  280/28  مهارت

  897/0  15  600/8  نگرش
ه هاي حوز هاي هریک از مؤلفه میانگین رتبه :فرض صفر تأیید

  .نگرش یکسان است
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هاي دانش و   هاي حوزه بندي شکاف مؤلفه رتبه برايترتیب نتایج آزمون فریدمن  به 12و  11ول اجد
 .از میانگین رتبه بیشتر به کمتر انجام داد را ها پرسشبندي  توان اولویت می .دهند مهارت را نشان می

 است؛ 59/15ین مقدار میانگین رتبه بیشتر ،11 شماره با توجه به ستون چهارم جدول ،مثال براي
دهد  نشان می 11شماره نتایج جدول  .است 14موضوع ردیف  ،بنابراین اولین اولویت نیاز به دانش

هاي  ترتیب در اولویت هاي دانشگاه به و اهداف و برنامه ها سیاستآشنایی با  و ،آشنایی با زبان انگلیسی
ي انجام کار خود و ها روشآشنایی با  ،باطات سازمانی دانشگاهو ارت مراتب سلسلهاول و دوم و آشنایی با 

هاي آخر نیازهاي دانشی  اولویتاز  ،ها هاي مورد استفاده در شغل خود و کاربرد آن آشنایی با فرم
  است. کارمندان

 ،است 20/7بیشترین مقدار میانگین رتبه  ،12شماره همچنین با توجه به ستون چهارم جدول 
دهد مهارت  نشان می 12شماره نتایج جدول  .است 35نیاز به مهارت شماره  ،اولویت ننخستیبنابراین 

براي پیشبرد  )و غیره یآموزش کمکوسایل  ،افزارها سخت ،افزارها نرم( اطالعات يناورف کارگیري بهدر 
رفتار  شناسی و اصالح مهارت در زمینه رفتار ،ي سازمانیها مسئولیتاهداف سازمانی و انجام وظایف و 

منابع اطالعاتی مورد نیاز  يوجو جستشیوۀ هاي اول و دوم و مهارت در  ترتیب در اولویت به ،دیگران
ي مختلف ها فعالیتها و  مهارت در هماهنگی و همسویی بین برنامهو  ،محیط وب و اینترنت در ،شغلی

  است. دانریزي نیازهاي مهارتی کارمن برنامه برايهاي آخر  اولویت ءجز ،واحد مربوطه
  بندي نیازهاي دانشی کارکنان اولویت. 11شماره جدول 

یف
رد

  

  سؤاالت مرتبط با سطح دانش
تفاوت میانگین ( شکاف

  )وضع موجود و مطلوب
مقدار آزمون 
  فریدمن

  رتبه
  نیاز*
  - عدم نیاز

1  
آشنایی با اهمیت و نقش فناوري اطالعات در 

  دانشگاه
157/1 38/12 18  *  

 *  15 11/13 213/1  تان شغل در مورد استفادهرهاي افزا آشنایی با نرم  2

3  
و ارتباطات سازمانی  مراتب سلسلهآشنایی با 

  دانشگاه
711/0 74/9 23  * 

4  
و چارت سازمانی  آشنایی با تشکیالت و ساختار
  دانشگاه

054/1 11/12 20  * 

5  
هاي آموزشی به منظور  آشنایی با وسایل و رسانه

  ها آن کارگیري بهتهیه و 
216/1 99/12 16  * 

6  
ها و اصطالحات  آشنایی با آیین نگارش و واژه
  نویسی متداول در گزارش

923/0 34/11 22  * 
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یف
رد

  

  سؤاالت مرتبط با سطح دانش
تفاوت میانگین ( شکاف

  )وضع موجود و مطلوب
مقدار آزمون 
  فریدمن

  رتبه
  نیاز*
  - عدم نیاز

 *  14 18/13 241/1  هاي دانشگاه آشنایی با مأموریت و راهبرد  7

8  
هاي  نگاري اداري و انواع نامه آشنایی با اصول نامه

  اداري
265/1 95/13 8  * 

 *  21 86/11 027/1  هاي کتابداري شیوه آشنایی با کتابخانه و  9

10  
 ،ها نامه آیین ،آشنایی با قوانین جاري دانشگاه
  ها دستورالعمل بخشنامه

268/1 61/13 11  * 

 *  3 88/14 378/1  هاي کیفیت در دانشگاه آشنایی با استاندارد  11
 *  13 36/13 243/1  آشنایی با اصول ارتباطات مؤثر در سازمان  12

13  
و  تان هاي مورد استفاده در شغل با فرمآشنایی 

  ها کاربرد آن
675/0 2/9 25  * 

 *  1 59/15 567/1  آشنایی با زبان انگلیسی  14
 *  ICDL 111/1 07/14 7گانه  ي هفتها مهارتآشنایی با   15

16  
ي ها روشگیري و  هاي تصمیم آشنایی با مدل

  مسئلهحل 
351/1 39/14 6  * 

 *  2 03/15 493/1  هاي دانشگاه داف و برنامهاه ،ها سیاستآشنایی با   17
 *  4 51/14 405/1  مسئلهي حل ها روشآشنایی با   18
 *  12 39/13 27/1  ریزي آموزشی  آشنایی با برنامه  19
 *  24 35/9 738/0  تاني انجام کارها روشآشنایی با   20

21  
ی تربیتی براي ایجاد شناس روانآشنایی با اصول 

  یتی و یادگیري در سازمانهاي مناسب ترب زمینه
27/1 69/13 9  * 

22  
 تحلیل و تجزیهآوري و  ي جمعها روشآشنایی با 

  آمار و اطالعات
157/1 49/14 5  * 

23  
دهی از  ي تهیه آمار و گزارشها روشآشنایی با 

  شده ي انجامها فعالیت
213/1 22/12 19  * 

24  
مختلف انگیزش به منظور  هاي نظریهآشنایی با 

  گیزهایجاد ان
711/0 62/13 10  * 

25  
هاي غیررسمی در  و سازمان ها گروهآشنایی با 

  سازمان
054/1 95/12 17  * 
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  بندي نیازهاي مهارتی کارکنان اولویت. 12شماره جدول 

یف
رد

  

  مرتبط با سطح مهارت هاي پرسش
تفاوت ( شکاف

  )میانگین
مقدار آزمون 

  دمنیفر
رتبه 
  نیاز

  نیاز*
  - عدم نیاز

26  
 در ،منابع اطالعاتی مورد نیاز شغلی يوجو جست شیوۀمهارت در 

  محیط وب و اینترنت
794/0 11/5 9  *  

  -   -  88/6 54/0  آماري تحلیل و تجزیهو  کارگیري به مهارت در  27
  *  3 47/6 216/1  مهارت در تهیه گزارش با استفاده از کامپیوتر  28
 *  8 18/5 892/0  ترین زمان مهارت در انجام وظایف محوله در کوتاه  29
 *  5 85/5 027/1  هاي مختلف ارزیابی عملکرد مهارت در استفاده و کاربرد شیوه  30
 *  7 54/5 864/0  مؤثر سازمان ۀمهارت در مدیریت و ادار  31
 *  4 42/6 189/1  کارگیري علوم کامپیوتر مهارت در به  32
 *  2 49/6 054/1  شناسی و اصالح رفتار دیگران مهارت در زمینه رفتار  33
 *  6 84/5 189/1  حسنه و دوستانه بین افراد سازمان مهارت در برقراري روابط  34

35  
 ،افزارها سخت ،افزارها نرم( اطالعات ناوريف کارگیري بهمهارت در 

براي پیشبرد اهداف سازمانی و  )آموزشی و غیره وسایل کمک
  ي سازمانیها مسئولیتانجام وظایف و 

513/1 2/7 1  * 

36  
ي ها فعالیتها و  برنامهمیان رت در هماهنگی و همسویی مها

  مختلف واحد مربوطه
757/0 03/5 10  * 

  گیري بحث و نتیجه .5

هایی که  گرفتن فرضیه بود که با درنظرها  آن بندي هدف این پژوهش شناسایی نیازهاي آموزشی و اولویت
 ،در بررسی وضعیت دانش .شدانجام  هاي آماري مرتبط آزمون ،اصلی پژوهش بودند هاي پرسشبر  مبتنی

ها با  نشان داده شد سطح آموزش کارکنان در این حوزه ،نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه اردکان
ریزي الزم براي  برنامه ،آمده این بود که در هر سه حوزه دست به ۀوضعیت مطلوب فاصله دارد و نتیج

هاي آماري روي  در ادامه با انجام آزمون .یر استناپذ تنوع امري اجتنابمهاي تخصصی و  برگزاري دوره
و  »آماري تحلیل و تجزیهو  کارگیري به شیوۀ مهارت در«ه مؤلفهاي هر حوزه مشاهده شد تنها در دو  همؤلف
سطح آموزش مطلوب است و در  »هاي درست برقراري ارتباط مؤثر با دانشجویان آگاهی از اثرات شیوه«

بندي وضع موجود  نتایج اولویت .ي الزم دارندها آموزشنشگاه نیاز به ها کارکنان دا همؤلفمابقی 
  .ستاي تر پایینها در سطح  هحوزسایر دانش از  ۀشده نیز نشان داد وضعیت حوز ي انجامها آموزش

بررسی شکاف آموزشی بین وضعیت موجود و مطلوب  برايآمده  دست به تحلیل آماري ،کار ۀدر ادام
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رت و نگرش نشان داد شکاف آموزشی حوزه نگرش تا سطح مطلوب از همه مها ،دانش ۀبراي سه حوز
و مدیر منابع است  تر هاي آموزشی الزم در این حوزه ضروري ریزي دوره ها بیشتر بوده و برنامه حوزه

قرار دهد تا  نخستهاي این حوزه را در اولویت  همؤلفهاي آموزشی  برگزاري دوره بایدانسانی دانشگاه 
در رتبه دوم قرار  اندکیمهارت نیز با اختالف  ه ضمن اینکه اولویت حوز .برطرف شوده شکاف مربوط

  .شود میگرفت که نیاز دانشی به این حوزه نیز در میان کارمندان احساس 
قرار دارند که  ترازهاي حوزه نگرش در یک  همؤلف ،ها نشان دادند از دیدگاه کارمندان همچنین تحلیل

اما براي دو ، هاي این حوزه در سطح یکسانی قرار دارد رگزاري هریک از دورهدهد اهمیت ب نشان می
ریزي الزم براي برگزاري  برنامه بایددار بوده و  هاي آموزشی معنی بندي برگزاري دوره حوزه دیگر رتبه

ت آشنایی با اهمیت و نقش فناوري اطالعا«هاي  دوره براي مثال ؛اهمیت صورت پذیرد ها به ترتیبِ دوره
مهارت در «هاي  در حوزه دانش و دوره »تان شغل در مورد استفادهافزارهاي  آشنایی با نرم« و »در دانشگاه
 ۀوشی مهارت در«و  »محیط وب و اینترنت منابع اطالعاتی مورد نیاز شغلی در يوجو جست شیوۀ
 فراینددرنهایت،  .ندقرار دار يمهارت در اولویت باالتر ۀدر حوز »آماري تحلیل و تجزیهو  کارگیري به

تواند احتیاجات دانشی الزم را در اختیار  بندي آن می شناسایی نیازهاي آموزشی کارمندان و اولویت
در عملکرد کارمندان در انجام وظایف خود  رفتنِ تواند باال کارمندان قرار دهد که از نتایج آن می

هاي سازمانی باشد ستپ.  
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