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 چکیده 

کـادر غیـر   (هش حاضـر بـا هـدف بررسـی نیازهـاي آموزشـی کارکنـان        پـژو  :هـدف  زمینه و

دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت ارائه الگوي آموزشی مناسب جهـت بهسـازي منـابع    )درمانی

  .انجام گرفته است  1391انسانی دانشگاه در سال 

کاربردي است که در میان دانشـکده هـاي    -این تحقیق ،مطالعه اي توصیفی  :روش بررسی

نمونـه از طریـق نمونـه گیـري     . نفر انجام شده است 184لف دانشگاه و با نمونه ي آماري مخت

گویه اي که به بررسـی سـطوح    30طبقه اي نسبی و جمع آوري داده ها بوسیله یک پرسشنامه 

دانش، مهارت و نگرش  به دوره هاي آموزشی و نیازکارکنان پرداختـه اسـت صـورت پذیرفتـه     

آن بوسیله کارشناسان و صاحبنظران تایید و پایایی آن از طریـق آلفـاي    که اعتبار وروائی. است

  .می باشد% 94کرونباخ 

در تعیین وضعیت مطلوب در سطوح دانش، مهارت و نگرش، بترتیب آشنایی بـا روش   :یافته ها

،مهـارت در نحـوه بکـارگیري    79/7جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعـات بـا میـانگین    

و تـاثیر پـذیري تغییـرو بکـار     99/12العات در پیشبرداهداف سازمانی با میـانگین  تکنولوژي اط

بیشترین فراوانی را بـه   72/7گیري روش هاي جدید براي بهبود فعالیتهاي سازمانی با میانگین 

،انجـام  04/4در وضعیت موجود،  آشنایی با روش انجام کارخود با میانگین . خود اختصاص دادند

و تاثیر پذیري تغییرو بکـار گیـري روشـهاي جدیـد     93/3رین زمان با میانگین وظیفه در کوتاه ت

همچنـین در  . بیشترین فراوانی رابه خود اختصاص دادند 25/4براي بهبود فعالیتهاي با میانگین 

ــا          ــه ب ــاي هفتگان ــارت ه ــا مه ــنایی ب ــوب، آش ــود و مطل ــعیت موج ــکاف وض ــمت ش قس

و تـاثیر   98/3یه و تحلیل آمـاري بـا میـانگین    ،مهارت در نحوه به کار گیري تجز27/4میانگین

بیشـترین   47/3تغییر و بکارگیري روش هاي جدید براي بهبود فعالیت هاي سازمان با میـانگین 

  .شکاف را  در میان نیاز ها به خود اختصاص دادند

تفاوت معنادار آماري بین سطح موجود ومطلوب دانش، مهارت و نگرش کارکنان  :نتیجه گیري

شت و شکاف بین وضعیت موجود ومطلوب ملموس و قابل تامل بود و نیاز به بر گـزاري  وجود دا

دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و ایجاد تغییرات کیفی و فراهم ساخت قـدرت جابجـایی نیـروي    

  .انسانی از طریق دوره هاي آموزشی وجود داشت

  منابع  مهارت ؛ نگرش؛ بهسازي نیاز آموزشی؛ شکاف آموزشی ؛ :کلید واژه ها
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  مقدمه

نیـاز یـک سیسـتم     ،بررسی و شناخت نیازهـاي آموزشـی  

معموال این اقدام اولـین گـام در برنامـه    . آموزشی موفق است

ریزي آموزشی کارکنـان و در واقـع نخسـتین عامـل ایجـاد و      

کارکرد آموزش و بهسازي است که اگـر بـه   تضمین اثربخشی 

درستی انجام شود مبناي عینی تر براي برنامـه ریـزي فـراهم    

خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهاي سـازمان بـه حـوزه    

ــان و در نها  ــغلی و کارکن ــاي ش ــزایش  ه ــارائی آن اف ــت ک   ی

  ).1( خواهد یافت

-تازه پیوسته چیزهايکارکنان و اعضاي یک سازمان باید

تـا خـود را بـا ایـن     گیرند، مهارت هاي جدید بیاموزند ي فرا ا

روز کـردن  بنـابراین بـه   . تغییرات و نوآوري ها سازگار سـازند 

و توانـایی هـاي کارکنـان یـک امـر      دانش و مهارت اطالعات 

حیاتی و ضروري به نظر می رسد و عمق ایـن مهـم در سـایه    

برنامـه  شناسایی نیازهاي کارکنان و به دنبال آن تدوین یـک  

  ).2(امکان پذیر می باشد اصولیوصحیح 

در دوران کنونی نیروي انسانی بـه عنـوان کلیـدي تـرین     

. سازمان ها مدنظر قرار می گیرد شکستعنصر در موفقیت یا 

حتی در یک نگاه وسیع تر سـرمایه هـاي انسـانی بیشـتر بـر      

مبناي توانمندي هاي منابع انسـانی مـورد ارزیـابی قـرار مـی      

ین رو امروزه آمـوزش و بهسـازي منـابع انسـانی بـه      از ا. گیرد

عنوان یکـی از اسـتراتژي هـاي اصـلی دسـتیابی بـه سـرمایه        

انسانی با سازگاري مثبت با شرایط تغییر به عنـوان دو مزیـت   

از این رو اهمیت راهبردي . رقابتی سازمان ها قلمداد می شود

بـا ایـن    .)3(ت آن در بقا و توسعه سـازمان نمایـان شـده اسـ    

وصف تعیین نیازهاي آموزشی و بهسـازي اسـت کـه اگـر بـه      

درستی انجام شود مبناي عینی تري بـراي برنامـه ریـزي بـه     

  .عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد

رکنان ابا توجه به نقش بهسازي در افزایش توانایی هاي ک

و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان به اهمیت و ضـرورت  

ــتم طر  ــک سیس ــی و برای ــام   ح ــی و انج ــزي آموزش ــه ری نام

هاي گونـاگون بـه    نیازسنجی با استفاده از شیوه ها و رهیافت

  .ریزي آموزشی نمایان می شود عنوان نقطه آغاز برنامه

وضـعیت   این روش تعیـین هدف عمده و نهایی از اجراي  

 مهــارت و نگــرش هــاي کارکنــان دانــش، و موجــود مطلــوب

اصـله بـین وضـعیت    تعیـین ف  و دانشگاه علوم پزشکی شـیراز 

و بـه اصـطالح    و مشخص کردن شـکاف هـا   مطلوب  وموجود

نیازهاي آموزشی کارکنان و فـراهم کـردن اطالعـات الزم در    

جهت رفع مشکالت و نارسایی هاي شـغلی و بهسـازي منـابع    

  .انسانی سازمان می باشد

طراحی و اجراي پروژه هاي نیازسـنجی آموزشـی در هـر    

رح و الگوي عملی و مشخص سطحی مستلزم پیروي از یک ط

تسهیل انتخاب یا طراحی و تدوین الگوها می تواند باعث . است

یـک الگـوي   . فرایند نیازسنجی شـود  اعتباردقت و افزایش  و 

روش هاي اجرایی و سایر ابعـاد الزم   مناسب باید هدف قلمرو

  ).4(جهت انجام یک پروژه نیازسنجی را مشخص سازد 

گوها مورد استفاده برنامـه ریـزان   امروزه تعداد زیادي از ال

و بـر  . که هیچ کدام بر دیگري ازجحیت نـدارد . قرار می گیرد

کلی تقسـیم   طبقاساس مفهوم بیان می توان آنها را در چهار 

  : بندي نمود

 تعییناسـاس کـار آنهـا فراینـد     کـه  :محور –الگوهاي هدف  .1

یـت  سرانجام تعیین اولو مقایسه واهداف، شناسایی وضع موجود، 

افمن کـ قیاسـی   ،افمناستقرائی کالگوي  . دشها براي عمل می با

  .نمونه اي از این الگو ها هستند و پیشنهادي کالین

کـه بـا هـدف ایجـاد توافـق بـین       : الگوهاي توافق محور. 2

 ،دلفـی  تکنیـک . ي گوناگون به کار می روند نظرات و ایده ها

  .هستند نمونه اي از این الگو ها تل استار و مدل سه بعدي

به منظـور شـناخت مسـائل و     :محور – مسئلهالگوهاي . 3

تکنیک درخت  .مشکالت موجود مورد استفاده قرار می گیرند

و تحلیل ه زیرویداد حساس، آزمون وظایف کلیدي و تج خطا،

  .نمونه اي از این الگو ها هستند شغل

 - وسسـه نیازسـنجی م  ماننـد الگـوي   :الگوهاي ترکیبی. 4

نمونـه اي از ایـن    و طرح جامع نیازسـنجی  1اتومحور، الگوي ن

  ).1-4( .الگو ها هستند

                                                             
1.Nato
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در خـارج   پژوهشـهاي  ،جهت شناسایی نیازهاي آموزشـی 

دربـاره   )1986 ( اشمیتمطالعه  ازجملهکشور صورت گرفته 

ران بر روي اثربخشی آموزشـی در یکـی   یتاثیر نگرش آموزشگ

  .ام شده استآمریکا انجدبیرستانهاي از مراکز ارزیابی مدیران 

ــک  در بررســی نیازهــاي آموزشــی )  1997( گــارتون و چان

 جآموزشیاران تازه کار کشـاورزي از دو مـدل چهاربعـدي و بـوری    

استفاده کرده اند، هدف اصـلی آنهـا شناسـایی و اولویـت بنـدي      

بـا  )  2005( ریکـس و همکـاران   . )5( نیازهاي آموزشی آنان بود

وزشی معلمان کشاورزي ایالـت  استفاده از مدل بوریخ، نیازهاي آم

در پژوهش بـا  )  2002( ویلسون  .)6(اند  جیا را بررسی کردهرجو

ه هـر سـه بخـش    دریافت ک بررسی کارکنان بخش هاي صنعتی 

دانش، مهارت بین وضعیت موجودومطلوب تفـاوت معنـاداروجود   

 2001( هـایق  . )7( و نیاز به اجراي دوره هاي آموزشی است دارد

سنجش برنامه هاي آموزشی مورد نیاز در ارتباط بـا   در رابطه با )

در )  1991( هـوا  . )8( فن آوري رایانه اي در کالسـها انجـام داد  

نیازهاي آموزشی مربیان ابتدایی تایوان تصمیم می گیـرد   سیبرر

شغل خـود   اصلی مربوط بهدر قابلیت هایکه هر دو گروه معلمان 

در )  2000( اوسـولیوان  و و گمار. )8( داراي نیاز آموزشی هستند

تحقیقی ضمن بررسی نقـش نیـاز سـنجی آموزشـی در آمـوزش      

ی مـوثر در ایـن   ضمن خدمت معلمان تازه کار در نامبیا ارائه مدل

  ).10- 11(زمینه پرداخته اند 

  روش بررسی

کاربردي است که  -پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی

هـدف  و بـا  حقیقات زمینـه یـابی قـرار مـی گیـرد      در طبقه ت

و  شو تجزیـه و تحلیـل شـرایط موجـود آمـوز      ثبت ،توصیف

بهسازي کارکنان در شرایط عینـی و واقعـی اسـت تـا از ایـن      

روابـط میـان متغیرهـا و وضـعیت موجـود شـناخت        از طریق

بیشتري به دست آورد و بتوانـد همکـاري الزم را بـراي اخـذ     

  .تصمیم بهینه در امر آموزش و بهسازي کارکنان فراهم سازد

کـادر  ( امعـه آمـاري ایـن تحقیـق شـامل کلیـه کارکنـان        ج

دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد که با اسـتفاده  ) غیردرمانی 

نفـر بـه عنـوان     227نسبی تعـداد  از روش نمونه گیري طبقه اي 

نفـر بـه    184کـه از ایـن تعـداد    .نمونه آماري انتخـاب شـده انـد   

ـ   پرسشنامه پاسخ داده اند  نفـر   227ه از بدین ترتیب حجـم نمون

از الگـوي   براي گردآوري اطالعـات  .نفر تغییر کرده است 184به 

بـا تکنیـک هـاي دلفـی ، مشـاهده      همـراه    نیاز سـنجی کالیـن  

موجـودو پرسشـگري اسـتفاده     مستقیم ،مطالعه اسـنادو مـدارك  

 30و ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اي شده است 

در رابطـه   19تا  1گویه هاي  گویه اي محقق ساخته اي است که

ــاي    ــه ه ــش، گوی ــا دان در  28 – 27 – 23 – 22 – 21 – 20ب

در رابطـه بـا    30 - 29 – 26 – 25رابطه با مهارت و گویـه هـاي   

  .ش کارکنان به دوره هاي آموزشی می باشدنگر

بـر اسـاس    ، پرسشنامهاي بودن مقیاس فاصله به با توجه 

در ایـن  . سـت ا مقیاس درجـه بنـدي لیکـرت طراحـی شـده      

پژوهش از اعتبار یا روایی صوري اسـتفاده شـده اسـت بـدین     

صورت که جهت تعیـین روایـی پرسشـنامه از نظـر اسـاتید و      

آن با استفاده از روش  صاحب نظران استفاده گردیده و پایایی

جهت تعیـین نیازهـاي   .بوده است %94ضریب آلفاي کرونباخ 

بدست آمده از  آموزشی کارکنان و توصیف و تحلیل داده هاي

، بـراي بیـان    امل میانگین، انحراف استاندارد آمار توصیفی ش

معناداري تفاوت بین وضعیت موجـود و مطلـوب در هـر نیـاز     

براي اولویت بندي نیازها و رتبه بندي از ،  tآزمونآموزشی از 

آزمون فریدمن و با توجه ترتیبی و فاصـله اي بـودن مقیـاس    

از آزمون هـاي ناپارامتریـک    هاي پژوهش و براي دقت بیشتر

u-  در نهایت تجزیه و تحلیل داده  .یتنی استفاده گردیدومان

هاي این پژوهش، تعیین شکاف اولویت بندي نیازهاي تعیین 

  .صورت پذیرفته است spssشده همگی از طریق نرم افزار 

  یافته ها

) غیر درمانی ( نفر از کارکنان  227در این پژوهش تعداد 

وم پزشکی شیراز مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد کـه     دانشگاه عل

بـدین ترتیـب   . نفر آنها به پرسشنامه پاسخ دادنـد  184تعداد 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت کـه از ایـن     184

ایـن پـژوهش بـه    . نفـر زن بودنـد   54نفر مـرد و   130تعداد 

  .منظور پاسخ گویی به پنج سوال زیر انجام شده است

دانــش، مهــارت و نگــرش  یت مطلــوبوضــع :1ســوال 

  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز کدامند؟
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براي تعیین صالحیت و شایستگی هاي مورد نیاز کارکنان 

دانشگاه با بررسی دوره هاي آموزشی و تبدیل آنها به فعالیـت  

دانشها، مهارتها و . ها به تصریح هر چه بیشتر اهداف پرداختیم

 2و  1کارکنان در جداول شماره نگرش هاي مطلوب و موجود 

  .به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است 3و 

سـتنباط مـی شـود کـه در     ابا نگاهی دقیق به ایـن داده هـا   

دوره آشـنایی بـا روش    ،کارکنانوضعیت مطلوب در سطح دانش 

هاي جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمـار و اطالعـات بـا میـانگین     

ایی بـا ماموریـت و راهبـرد    آشـن  ورهد بیشترین فراوانی وبا  79/7

در . بدست آمده اسـت  کمترین فراوانیبا 23/6با میانگین  دانشگاه

سطح مهارت دوره نحوه به کارگیري تکنولـوژي اطالعـات بـراي    

بـا   99/12پیشبرد اهداف سازمانی و انجـام وظـایف بـا میـانگین     

و دوره مهـارت در تهیـه گـزارش بـا اسـتفاده از       فراوانی بیشترین

 . بدست آمـده اسـت   کمترین فراوانی با 04/7یوتر با میانگین کامپ

کـارگیري روش هـاي جدیـد    تاثیر تغییرو بدر سطح نگرش دوره 

 بیشـترین  72/7براي بهبود فعالیت هـاي سـازمانی بـا میـانگین     

و تاثیر شیوه برقراري ارتباط موثر با مـدیران بـا میـانگین     فراوانی

  .ه اندرا انتخاب کرد کمترین فراوانی 70/6

  کارکنان در سطح دانش و شکاف موجود و رتبه بندي اولویت ها tنتایج تحلیل  :1جدول 
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  نیاز  3/62  3/62  16  7/52  12/82  3/86 52/7  آشنایی با اهمیت و نقش فناوري در دانشگاه  1

 نیاز  3/5  3/5  17  7/62  12/38  3/94  7/62  آشنایی با نرم افزارهاي مورد استفاده در شغلتان  2

 نیاز  3/19  3/19  12  6/69  8/74  3/49  6/69  آشنایی با سلسله مراتب و ارتباطات سازمانی دانشگاه  3

 نیاز  2/80  2/80  1  6/30  6/88  3/49  6/30  آشنایی با تشکیالت و ساختار سازمانی دانشگاه  4

 نیاز  3/04  3/04  5  6/23  6/60  3/19  6/23  آشنایی با ماموریت و راهبردهاي دانشگاه  5

6  
آشنایی با قوانین جاري دانشگاه آئین بخش 

  نامه ها، دستورالعمل، بخش نامه
 نیاز  3/15  3/15  4  6/31  6/74  3/16  6/31

7  
و اصطالحات آشنایی با آئین نگارش و واژه ها 

  متداول در کزارش نویسی
 نیاز  3/36  3/36  10  6/85  9/56  3/47  6/85

 نیاز  3/59  3/59  18  7/59  12/17  4/00  7/59  آشنایی با فرم هاي مورد استفاده در شغل خود و کاربرد آنها  8

 نیاز  3/92  3/92  15  7/26  11/12  3/59  7/26  آشنایی با اصول نامه نگاري اداري و انواع نامه هاي اداري  9

10  
آشنایی با اصول مدیریت زمان و نقش آن در 

  افزایش بهره وري
7/28  3/58  

11/01

0  
 نیاز  3/61  3/61  13  7/28

 نیاز  3/66  3/66  14  7/26  11/33  3/59  7/26  آشنایی با اصول ارتباطات موثر در سازمان  11

 نیاز  3/39  3/39  1  6/37  6/96  2/98  6/37  آشنایی با استانداردهاي کیفیت در دانشگاه  12

 نیاز  4/06  4/06  3  7/21  10/80  3/14  7/21  آشنایی با زبان انگلیسی  13

 نیاز  ICDL 7/62  3/35  12/42  7/62  9  4/27  4/11آشنایی با مهرت هاي هفتگانه   14

 نیاز  3/86  3/86  6  7/06  10/42  3/20  7/06  آشنایی با روش هاي حل مسئله  15

 نیاز  3/54  3/54  19  7/59  13/14  4/04  7/59  خودآشنایی با روش هاي انجام کار   16

 نیاز  3/40  3/40  7  7/63  8/36  3/22  7/63  آشنایی با سیاست ها، اهداف و برنامه هاي دانشگاه  17

18  
آشنایی با روش هاي جمع آوري و تجزیه و 

  تحلیل آمار و اطالعات
 نیاز  3/68  3/68  2  7/79  8/81  3/10  7/79

19  
آمار و گزارش دهی  آشنایی با روش هاي تهیه

  از فعالیت هاي انجام شده
 نیاز  3/5  3/52  8  6/85  9/12  3/23  6/85



  1392تابستان،2شمارهاول،يدوره  فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

74  

  رتبه بندي اولویت ها –شکاف موجود  –همه کارکنان در سطح مهارت  tنتایج  :2جدول 
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  نیاز  3/69  3/78  4  3/33  3/71  3/54 7/23  مهارت در به کارگیري کاربرد علوم کامپیوتر  1

2  
مهارت در نحوه جستجوي منابع اطالعاتی مورد 

  نیاز شغلی، در محیط وب و اینترنت
 نیاز  3/57  3/57  5  3/40  3/91  3/75  7/32

3  

مهارت در نحوه بکارگیري تکنولوژي اطالعات 

ي پیشبرد اهداف سازمانی و انجام وظایف و برا

  مسئولیت هاي سازمانی

12/9
9  

 نیاز  3/78  9/66  2  3/29  3/43  3/33

4  
مهارت در نحوه به کارگیري تجزیه و تحلیل 

  آماري
 نیاز  3/98  3/98  1  3/29  3/23  3/06  7/04

5  
مهارت در نحوه تهیه گزارش با استفاده از 

  کامپیوتر
 نیاز  3/58  3/59  3  4/01  3/10  4/48  7/04

6  
مهارت نحوه انجام وظیفه محوله در کوتاه ترین 

  زمان
 نیاز  3/31  3/32  6  3/20  3/62  3/93  7/25

  رتبه بندي اولویت ها –شکاف موجود  –همه کارکنان در سطح نگرش  tنتایج  :3جدول 
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1  
 مدیران با موثر ارتباط برقراري هاي شیوه تاثیر

  خود
  نیاز  2/87  2/87  1  6/70  2/48  3/83 6/70

2  
تاثیر شیوه هاي برقراري ارتباط موثر با 

  همکاران خود
 نیاز  2/69  2/69  2  6/72  2/51  4/03  6/72

3  
ب تاثیر شیوه هاي برقراري ارتباط موثر با اربا

  رجوع
 نیاز  2/79  2/87  3  6/90  2/67  4/03  6/90

 نیاز  3/28  3/29  4  7/53  3/55  4/24  7/52  گروهی –تاثیر نحوه انجام کار به صورت تیمی   4

5  
تاثیر تغییر و بکارگیري روش هاي جدید براي 

  بهبود فعالیت هاي سازمان
 نیاز  3/46  3/47  5  7/72  3/79  4/25  7/72

  

دنبال بررسـی وضـعیت موجـود     وم بهدر پاسخ به سوال د

دانش، مهارت و نگرش کارکنان است با توجـه بـه   ) عملکرد (

این نتایج به دست آمده اسـت   3و  2داده هاي جداول شماره 

و در سطح دانش دوره آشنایی با روش هاي انجـام کـار خـود    

بیشـترین و دوره آشـنایی بـا اسـتانداردهاي      04/4با میانگین 

کمترین فراوانـی، در سـطح    98/2گین کیفیت دانشگاه با میان

در کوتــاهترین زمـان بــا  محولـه  مهـارت دوره انجـام وظیفــه   

بیشترین و دوره مهارت در نحـوه بکـارگیري و    93/3میانگین 

کمترین فراوانـی و در   06/3تجزیه و تحلیل آماري با میانگین 

سطح نگـرش دوره تـاثیر بیشـتر و بـه کـارگیري روش هـاي       

و  25/4الیت هـاي سـازمان بـا میـانگین     جدید براي بهبود فع
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دوره تاثیر شیوه هـاي برقـراري ارتبـاط مـوثر بـا مـدیران بـا        

  .کمترین فراوانی را نشان می دهد 83/3میانگین 

دانش، مهارت و نگـرش کارکنـان    باولویت وضعیت مطلو

سوالی است که در این پژوهش مطـرح شـده اسـت و     ینسوم

. زیر بدست آمـده اسـت   نتایج 3و  2و  1طبق جداول شماره  

در اولویت بندي سه سطح از دو معیار میزان اهمیت و میـزان  

کاربرد دوره آموزشی در انجام وظایف مورد توجه قرار گرفتـه  

همچنین عالوه بر میانگین ازآزمون فریـدمن نیـز بـراي    . است

  .اولویت بندي بهینه نیاز استفاده شده است

 ،ب در سطح دانشبا توجه به این جداول در وضعیت مطلو

دوره آشنایی با روش هاي انجام کار خود با میانگین رتبـه اي  

داراي بیشترین و دوره آشنایی با ماموریـت و راهبـرد    14/13

 ،در سـطح مهـارت   الویـت،  کمترین 60/6دانشگاه با میانگین 

دوره مهارت در نحوه جستجوي منـابع اطالعـاتی مـورد نیـاز     

 الویت بیشترین 91/3تبه اي شغلی در محیط وب با میانگین ر

و دوره مهارت در نحـوه گـزارش بـا اسـتفاده از کـامپیوتر بـا       

و در سـطح نگـرش دوره   الویت  کمترین  10/3میانگین رتبه 

 79/3تاثیر تغییر و به کارگیري روش هاي جدید با میـانگین  

بیشترین و دوره شیوه هـاي برقـراري ارتبـاط بـا مـدیران بـا       

کمترین اولویت را به خـود اختصـاص    49/2میانگین رتبه اي 

چهارم به بررسی کمبودهـا و نقـایص دانـش،     سوال در .دادند

مهارت و نگرش کارکنان و مدیران پرداخته کـه بـا توجـه بـه     

کنـان در زمینـه دوره هـاي    ارک ،جداول فوق در سطح دانـش 

آشنایی با استاندارد کیفیت، آشنایی با زبان انگلیسی و آشنایی 

ریـت و  ماموري دانشـگاه و همچنـین آشـنایی بـا     با قوانین جا

د و نمـی باشـ   متوسط به پـایین در سطح  راهبردهاي دانشگاه

کارکنان نیاز به آموزش دارند در سـطح مهـارت دوره مهـارت    

بکارگیري تجزیه و تحلیل آماري در سطح متوسط و در سطح 

 .نگرش کارکنان کمبود قابل تاملی مشاهده نشد

با توجه به مقیاس پرسشنامه فاصله الزم به ذکر است که  

 و  66/3تـا   33/2از متوسط ، فاصله 33/2تا  1ضعیف از نقطه 

  .محاسبه می شود 5  تا 66/3از  قويفاصله 

بررسـی شـکاف بـین وضـعیت موجـود و       سوال پـنجم در

مطلوب دانش ها، نگرش ها و مهارت هاي کارکنان نتایج بدین 

هارت هاي هفت گانه آشنایی با م ،در سطح دانش: ترتیب است

 )ICDL ( 11/4و  27/4با شکاف=t در سطح مهارت، مهارت ،

در نحوه بکارگیري تکنولوژي اطالعات بـراي پیشـبرد اهـداف    

بـا شـکاف    و مسئولیت هاي سازمانی و انجام وظایف سازمانی

تاثیر شیوه هاي برقـراري   ،و در سطح نگرش t=78/3و  66/9

ضروري   t=87/2و  87/2اف ارتباط موثر با مدیران خود با شک

مشاهده شده در  tارزش . ترین نیاز کارکنان شناخته شده اند

پـس   .اسـت  96/1جـدول   tهر دوره بزرگتر از ارزش بحرانی 

قعیت نتیجه می گیریم که فرض صفر رد و اختالف بین دو مو

در کـل   ویتنی-مان  uبنابراین طبق آزمون. به اثبات می رسد

وجود  ود کارکنان تفاوت معنی دارموج و بین وضعیت مطلوب

  .و نیاز به دوره هاي آموزشی وجود دارد دارد

  بحث 

در این تحقیـق   ) 4با توجه به جدول شماره ( نتایج کلی 

بیانگر آن است که بـا توجـه بـه شـکاف و ضـریب معنـاداري       

 ،هر سه مولفه دانشبین  موجود بین سطح مطلوب و موجود 

وجـود دارد و در هـر سـه     مهارت و نگرش تفـاوت معنـاداري  

نیاز به بر گزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و ایجاد مولفه 

قدرت جابجایی نیروي انسانی  نتغییرات کیفی و فراهم ساخت

  .از طریق دوره هاي آموزشی وجود دارد

  همه کارکنان بین وضعیت مطلوب و موجود tنتایج تحلیل  :4جدول

  t  sig Df  مطلوب و موجودشکاف بین وضعیت   بین وضعیت مطلوب

  183  /001  30/47  68  دانش

  183  /001  33/45  7/22  مهارت

  183  /001  88/49  2/16  نگرش
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تحـت عنـوان نیازسـنجی    حسینی مهـر   وهشژاین نتیجه با پ

 84شرکت رجـا در سـال    ارتدر دفتر مهندسی و نظ یآموزش

آشـنایی بـا   کارکنان در سطح دانش .دهماهنگی دار انجام شد،

هــاي انجــام کــار خــود در ســطح مهــارت، دوره نحــوه   روش

و در سـطح نگـرش    شغلیجستجوي منابع اطالعاتی مورد نیاز

و بکـارگیري روش هـاي جدیـد بـراي بهبـود       تغییردوره تاثیر

انتخـاب   خودسازمان را به عنوان اولویت آموزشی  فعلیت هاي

کردند و در دوره هاي آشنایی بـا اسـتاندارد کیفیـت دانشـگاه     

یی با زبان انگلیسی، آشـنایی بـا قـوانین جـاري دانشـگاه      آشنا

آشنایی با ماموریت هاي راهبردي دانشگاه، احساس کمبـود و  

ژوهشـی کـه   نقصان و نیاز به آموزش داشتند کـه بـا نتـایج  پ   

تحت عنوان تعیین نیازهاي  79توسط لقمان اسالمی در سال 

ابع آموزش کارکنان اداري گمرك ایران به منظور بهسازي منـ 

  .انسانی انجام شده همخوانی دارد

  نتیجه گیري

بررســی و شــناخت نیازهــاي آموزشــی، نیــاز یــک سیســتم 

معموال این اقـدام اولـین گـام در برنامـه     . آموزشی موفق است

ریزي آموزشی کارکنـان و در واقـع نخسـتین عامـل ایجـاد و      

تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازي است که اگـر بـه   

شود مبناي عینی تر براي برنامـه ریـزي فـراهم    درستی انجام 

خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهاي سـازمان بـه حـوزه    

هاي شغلی و کارکنان و در نهایت کارائی آن افـزایش خواهـد   

  یافت

  تشکر و قدردانی

از کلیه پرسنل و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شـیراز کـه   

  .راوان داریمدر این تحقیق ما را یاري نمودند تشکر ف
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