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Abstract 

Purpose: The aim of present research is to determine staff educational requirements of 

payame noor University head. 

 

Methodology: The parameters in this research are career knowledge career skills & career 

abilities. Research method is survey base and descriptive. Statistical population sample 

includes official staff total 500 in which from this number total 60 valid questionnaire have 

been gathered. The outcomes in this research analysed with O'net model. 

 

Findings: Based on the findings of the research on the training required for occupational 

skills, the highest percentage of employees (35%) have suggested job-related vocational 

training, including the training required for job skills. 15% of employees in the field of day-

to-day information education, 40% considered necessary education, beliefs, seven-level 

subsidies, and basic education (10% each). 

 

Conclousion: The result show that that training employees during Their career would highly 

affect on their knowledge improments but still There is long way to go. 
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 چکیده

شامل  یازسنجین یهامؤلفه وتدوین  گاه پیام نوردانشسازمان مرکزی حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی کارکنان مقاله  هدف:

نظرگرفته شده  توجه به شرح شغل در با ازیموردنتعیین سطح دانش اطالعاتی  منظوربه شغلی یهاییها و توانااطالعات، مهارتدانش 
 است.

 رسمی و پیمانیکارکنان نفر از  055پژوهش حدود  آماری ۀ. جامعاستتوصیفی و از نوع پیمایشی  ،روش پژوهش شناسی:روش

 .ه استپرسشنامه معتبر گردآوری شد عدد 05که از این تعداد است سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 
 

 هایآموزشدرصد(  50های شغلی، بیشترین درصد کارکنان )مهارت ازیموردنهای های تحقیق در خصوص آموزشیافته ها:یافته

های مطابق دانش کنان آموزشدرصد کار 50اند. های شغلی پیشنهاد کردهمهارت ازیموردنهای آموزش ازجملهشغلی را  کاربردی
درصد(  55 هرکدام) هیپا یهاآموزشو  ارانهیهفتگانه  یهامهارتی، دتیعق یهاآموزشی، علم یهاآموزشدرصد نیز  05اطالعاتی روز، 

و  دانش اطالعاتی افزایش و رشد جهت در زیادی میزان بهضمن خدمت  یهاآموزش کارکنان، درصد 05نظر  ازو  انددانستهرا الزم 
 .است مفید بوده کارکنان آگاهی
 

دانش  افزایش و رشد جهت در زیادی میزان بهضمن خدمت  یهاآموزش که، دهدیم نشان پژوهش نتایج گیری:بحث و نتیجه

 .مفید است کارکنان و آگاهی اطالعاتی
 
 

 .آموزشی یسنجازین ،دانش اطالعاتی ،دانشگاه پیام نور ،کارکنان اداری: کلیدی هایواژه

 
 

 

دانششگاه  ی: سشازمان مرکشزیمشورد )مطالعشه یکارکنشان ادار یآموزشش یازسشنجین(. 5531)  درویشش، حسشن و خشاکی ، نشرگ استناد: 
 .50-20(، 2)0، شناسیو دانش مدیریت اطالعات. نور( امیپ

-------------------------- 
آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور  ةاست که در پژوهشکد «موزش کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورنیازسنجی آ»این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان 

 .به انجام رسیده است

       91/19/9911تاریخ دریافت: 

 10/11/9911تاریخ پذیرش: 
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 همقدم
 انسانی، نیروی یوربهرهکاهش  با کنونی  رایط در ما کشور
به سهم  با توجهاست.  روروبهدولتی تحرک کم و حجیم ساختار

باال بردن ر د  منظوربهعمدة دولت در تولید ناخالص ملی، 
اقتصادی باید به نحوی ساختار دولتی اصالح و تعدیل  ود و 

 یارتقا .استعامل موجود  چون نیروی انسانی در دولت بیشترین
 تأمین در ییبسزا تأثیر دولتی بخش در انسانی نیروی یوربهره

اقتصادی، فرهنگی  ۀ شم توسع ۀبرنام الزامی اقتصادی نرخ ر د
 .دا ت خواهد و اجتماعی

ی و وربهره افزایش یراهکارها نیتریاصل یکی از بهترین و 
 .آن است ازیتوانمندس و آموزش قیاز طردانش نیروی انسانی 

 دانش اطالعاتی، بعد سه دارای انسانی نیروی توانمندسازی
 ابعاد به توجه با توانمندسازی. است نگرش وی یا بینش و مهارت

 استعدادها درآمدن فعالیت به امکان آن طی که است آن فرایندی
 . ودیم فراهم منابع از درست استفاده و

دانش  بعادا در انسانی نیروی توانمندسازی تحقق جهت
 دولت کارکنان آموزش به باید نگرش و مهارت اطالعاتی،

 دولت کارکنان آموزش نظام حاضر، حال در. دا ت توجهی خاص
مدیریت  قانون نهم فصل براساس مدیران آموزش سامانه و

 .است  ده اجرایی و مدون کشوری خدمات
 و میانی پایه،  یاحرفه مدیران از هریک قانون، براساس

 05 از کارمندان حداقل و کار ناسان و ساعت 05 حداقل از  ار د
 با لهیوسنیبد تا با ندیم برخوردار 1530 سال در آموزش ساعت
 خود نگرش و اصالح  غلی یهامهارت دانش اطالعاتی، افزایش

 کمک کشور و خود تعالی و ر د و دولت یوربهره یارتقا به
 .کنند

ه دولتی با نظام دانشگا نیتربزرگ دانشگاه پیام نور
ی است که در کادر اداری آن حدود سیزده هزار و رحضوریغ

جهت پاسخگوی صحیح و  مسلماًو  کنندیمپانصد نفر فعالیت 
ی کاربردی هاآموزشباید  هابخش دیگری مناسب به دهسیسرو
یی در راستای سیستم آموز ی مبتنی بر هاآموزش ژهیوبهو 

 ناسایی نیازهای  منظوربهند. آموزش از راه دور را دریافت کن
، انجام موردنظری هاآموزشی مختلف اداری به هابخشکارکنان 

ی ملزوم ضروری به نظر هادورهمطالعات علمی و طراحی 
از: تغییرات مداوم و  اند. نیازهای آموز ی عبارترسدیم

سیستماتیک در نیروی انسانی یک سازمان از نظر دانش 
آید تا می به وجودها و یا رفتار ، مهارتاطالعاتی، نگرش، توانش

 بینیهای پیشنیروی انسانی مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت
های  غلی را در حد مطلوب،  ده در  رح وظایف ر ته

 ده، کاری  قبول و منطبق با استانداردهای از پیش تعیینقابل

وجود  های الزم بهانجام داده و در صورت نیاز ر د و ترقی زمینه
آید.  رایط زیر ضرورت توجه و اقدام برای  ناسایی نیازهای 

 کنند:آموز ی را ایجاد می

بینی و بروز مشکالت نگر ی و رفتاری در سازمان یا در پیش -
 بین گروهی از کارکنان؛

احساس وجود یا مشاهده  کاف دانش اطالعاتی یا مهارت در  -
 سازمان یا در بین گروهی خاص از کارکنان؛

ص  دن قصور یا کاستی آگاهانه یا ناآگاهانه در عملکرد مشخ -
 افراد  مدیران و کار ناسان ؛

 آمادگی فرد برای ارتقا. -

در مواردی که آموزش درگذ ته، علیرغم موفقیت در حصول 
نتایج آموز ی، اهداف و بروندادها یا پیامدهای مطلوب را محقق 

  .1535، زادهترکزادگان، نکرده است  عباس
تشخیص نیازهای آموز ی یک سازمان باید به برای 

های سازمانی و نوع کار، وظایف ها، اهداف و استراتژیآرمان
 غلی و ابزار مورداستفاده و سایر الزامات آن توجه کرد و برای 
درک نیازهای آموز ی در سطح فردی ممکن است از مواردی 

ن کار مانند: انجام کارهای مختلف توسط یک فرد و یا انجام هما
قبلی به روش متفاوت، استفاده  ود. استخراج نیازهای آموز ی 

 نیبر اافزاید. ها میآن بینی و کنترل ما بربه میزان  ناخت، پیش
و  نیازهای آموز ی سازمانی نیازهای آموز ی را به اساس،

 کنند.می بندینیازهای آموز ی فردی طبقه
ی  کافی پدید  ده سازمان اگر بین نتایج و اهداف تعیین

آمده یا وجود دا ته با د و این  کاف نا ی از کمبود دانش 
با د یا اینکه بتوان از  ها در نگرشها یا کاستیاطالعاتی، مهارت

طریق آموزش آن  کاف را رفع کرد، این  کاف نیاز آموز ی 
پیچیدگی، کلیت   ود. نیازهای سازمانی ازسازمانی محسوب می
یازهای فردی برخوردار است و بررسی و و ابهام بیشتری به ن

تری پیچیده  ناسایی آن مستلزم درگیری با متغیرهای بیشتر و
 . از طرفی مدیران 1535زاده، زادگان و ترکاست  عباس
مدیران پرسنلی، نیاز واقعی آموز ی نیروی  باألخصسازمانی و 
علمی،  یهاروشی سازمانی و هاهدفبراساس  انسانی را

ی الزم را در هاگامکه  دنسازیمو افراد را قادر  ندنکیمی نیبشیپ
ی مناسب بردارند. برآورد نیازهای آموز ی فردی کمک هازمان

ی آموز ی سازمان خواهد کرد. هابرنامهزیادی به تدوین 
 حوزة در موجود مفاهیم نیزتریانگبحث از یکی نیازسنجی

 نظرصرف .ستا یزیربرنامه و تربیت و تعلیم اجتماعی، خدمات

 محققان نیاز، چگونگی و ماهیت عقیده درخصوص اختالف از

 زیر در که کنندیمنیازسنجی مطرح  واژه از گوناگونی تعاریف

  ود.یم بیان را هاآن نیتراز مهم برخی
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  ناسایی اهداف، تعیین برای مندنظام فرایندی نیازسنجی: -

 ییهاتیاولوتعیین  تیدرنها و هاهدف و موجود وضع بین فاصله

 .استعمل  برای

 . ود داده آموزش باید که آنچه تعیین نیازسنجی: -

 به منجر که اطالعات تحلیل و یآورجمع فرایند نیازسنجی: -

 . ودیم جامعه و مؤسسات ،هاگروهافراد،  نیازهای  ناسایی

 

 پیشینة پژوهش
 آموز ی نیازسنجیۀ نیدرزم فراوانی پژوهشی ادبیات اینکه با 

 و بررسی به محدودی و تحقیقات هاطرح تعداد ست،ا موجود
 اختصاص دارد. کارکنان آموز ی نیازسنجی تعامل

  در پژوهشی که در کشور فرانسه در مورد 2512 1سریکیو
نیازهای آموز ی نیروی انسانی انجام داد، نتیجه گرفت که 

تواند جایگزین سوابق خدمت  ود. او همچنین بیان آموزش می
زش یک نیاز مبرم است و کارکنان بدون آموزش دا ت که آمو

 آورند.در یک سازمان کارایی سازمان را پایین می
 هیدوسو یادگیری» عنوان با تحقیقی در نیز  5112 2فورمر

 ۀدرزمین ارتباطات بر آن تأثیر و  نیداری /یدارید وسایل
 تکنیک وبرجینیا پلی دانشگاه در« گروهی نیازسنجی یندهایفرا
 دور راه از یادگیری یهایتکنولوژ از استفاده اثرات بررسی به

 .کرد اقدام فرایند نیازسنجی، تسهیل برای
 آموز ی مواد ۀتوسع و ارزیابی به نیز  5122  5سرجیو
 کار به مشغول قارچ تولید کارخانه در که برای کارگرانی تندرستی
 صنایع در نیازسنجی طراحی مدل اصلی، هدف. پرداخت بودند،
نژادی  سابقه قبیل از عواملی منظور، این برای و بود قارچ تولید

 تا  د ارزیابی همکاران نقش یهامدل و انگیزش کارگران،
 ریتأث آموز ی یهابرنامه بر عوامل چگونه این که  ود مشخص

 در مفاهیم عنوان با یامقاله  نیز در 2510 0گبالی. اگذارندیم
مطالعات  پیشینه ی،آموز  یازسنجین کاربردهای و ر د حال

 و یاتوسعه مفاهیم تفهیم هدف با را آموز ی نیازسنجی با مرتبط
 ر ته به آموز ی نیازسنجیچندگانه  و کاربردهای هاتیمز درک
 .استدرآورده  تحریر
  در پژوهش مربوط به آموزش ضمن خدمت به 2515  ایتن 

های آموزش ضمن یافت که با ترتیب دادن دورهاین نتیجه دست
توان نگرش کارکنان را تغییر خدمت با کیفیت باال و مطلوب می

های داد. او کیفیت کار موسسه و سازمان را در گرو کیفیت دوره

                                                                      
1. Sierique  

2. Forme 

3. Cerjio  

4. Iqbal 

ها داند. وی معتقد است که این آموزشآموزش ضمن خدمت می
های باال ارائه  ود تا کارکنان نیز به باید با امکانات و فناوری

های باالتری برخوردار  وند و تهمان اندازه از دانش و مهار
 کیفیت سازمان و موسسه را باال ببرند.

های مختلف در حوزة نیازسنجی آموز ی کارکنان سازمان
هایی صورت گرفته است، اما در رابطه با نیازسنجی پژوهش

 های اندکی انجامپیام نور، پژوهش آموز ی کارکنان دانشگاه
  ده است.
 آموزش نیازسنجی» عنوان با تحقیقی ، 1500  یآبادنجف
 در. داد انجام« اصفهانآهن ذوب سهامی  رکت میانی مدیران

 نیاز ادراکی و مهارت از بیشتر انسانی مهارت به نیاز تحقیق، این
 و ده  داده تشخیص فنی مهارت از بیشتر ادراکی مهارت به

 میانی مدیران فنی یازهاین در تحصیالت سرپرستان همچنین
 .است بوده مؤثر

  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 1531  برومند
های روابط کارکنان را آ کار آموزش ضمن خدمت باید نارسایی

های مبهم را نشان دهد و با ارائه ها و سیاستسازد و روش
های مناسب نقایص موجود در سازمان را مرتفع سازد. حلراه

صورت مستمر و به هاهای آموزش در سازمانبدین منظور فعالیت
 با بازنگری و ارزیابی انجام  ود. توأم

اثربخشی » ، در پژوهشی با موضوع 1531   جاع سید
های مهارت ۀآموز ی مدیران میانی بانک صادرات درزمین

 از طریق مصاحبه با مدیران بانک، اطالعاتی را  «مدیریتی
درخصوص نیازهای آموز ی مدیران کسب و سپس با مشورت 

مجرب آموز ی به تهیه پرسشنامه درخصوص تعیین  اساتید
 نیازهای آموز ی اقدام کرده است.

نیازسنجی »ای با عنوان   در مطالعه1532   یرمحمدی
آموز ی مدیران سازمان مرکزی تعاونی روستایی وزارت جهاد 

نشان  32در سال  «کشاورزی از دیدگاه خود آنان و کار ناسان
تعاونی روستایی وزارت جهاد  داد که مدیران سازمان مرکزی

گیری نیازمند آموزش کشاورزی در تمامی موضوعات مورد اندازه
 با ند.می

 

 پژوهش شناسیروش

آن  آماری پیمایشی و جامعۀ نوع از و توصیفی پژوهش، روش
سازمان مرکزی دانشگاه پیام  پیمانی و رسمی نفر از کارکنان 055

 معتبر پرسشنامه عدد 05 تعداد این از است که 1530نور در سال 
 تحلیل و تجزیه و اطالعات برای ورود.  ده است گردآوری
 نتایج و  ده استفاده SPSS آماری تحلیل افزارنرم از نهایی

 .است  ده بندیجمع و مقایسه o’net مدل با پژوهش
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در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم 
 است:نمونه کوکران استفاده  ده 
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 :از اندعبارت فرمول عناصر

= n نمونه حجم 

= N  نفر 055جمعیت آماری برابر با 
tضریب اطمینان = 

= p احتمال وجود صفت 

= q احتمال فقدان صفت 

= d دقت مطلوب احتمالی 

 مطالعات اغلب همانند تحقیق این در اطمینان مطلوب حد 

 که در این  ودمی گرفته ر نظرد درصد 30 با مساوی اجتماعی
 عالوهبه  ودگرفته می در نظر 30/1برابر  t مقدار صورت

 دست بهزمانی  سؤاالت به دادن جواب برای واریانس ینتربزرگ
هم که دقت مطلوب  d مقدار با د. 0/5برابر   pآید کهمی

 در 1/5 احتمالی است در این تحقیق بر طبق  رایط اجرا،
باال و  از فرمولحجم نمونه با استفاده  ،بنابراین .د ونظرگرفته می

توجه به وجود  اما با .آیدمی به دست 01  ده ذکرمقادیر 
نفر تقلیل  05های ناقص و عدم همکاری، این حجم به پرسشنامه
نفر مورد تحلیل قرار  05یت اطالعات مربوط به درنهایافت و 

ز همه کارکنان گرفت. الزم به توضیح است که نمونه انتخابی ا
حجم  تناسببهدانشگاه پیام نور در سطوح مختلف با توجه 

 است.  ده انتخاب

بوده است در مرحله اول  یادومرحلهگیری  یوة نمونه
ای متناسب بوده بدین معنی که با توجه به در گیری طبقهنمونه

دست دا تن نسبت طبقات، حجم نمونه در هر طبقه مشخص 
گیری سیستماتیک تعداد الزم در هر از نمونه د سپس با استفاده 

 طبقه انتخاب  د.
و با  کتبی پرسشنامه طریق از تحقیق برای موردنیاز اطالعات

های  غلی موجود در سازمان مرکزی انتخاب برخی از ر ته
 مختلف هایبخش دربرگیرندة پرسشنامه.  ده است آوریجمع

 از خشب هر در. است نگر ی هایپرسش و فردی مشخصات
 و بسته باز و سؤاالت موردنظر، متغیر ویژگی با متناسب پرسشنامه

 به مراجعه و حضوری صورتبه و  د مطرح طیف صورتبه یا
 تحقیق این در تحلیل . سطح د تکمیل هاآن خود توسط افراد

 افراد هایویژگی به مربوط تحقیق این متغیرهای زیرا است خرد

 کارایی و خدمت ضمن یهاآموزش خصوصدر هاآن و نگرش

 از هاداده توصیف منظوربه هاداده گردآوری از پس .است آن

 فراوانی، ارائه به همراه موردنیاز دوبعدی و بعدییک جداول

 میانه، نما، هایآماره و تجمعی درصد معتبر، درصد درصد،

 گاما r رهیدومتغ هایتحلیل برای نیز انحراف پیرسون و میانگین

 کرامرز و فی، هایآزمون از  ده و گرفته بهره داستاندار V و

 .استفاده  ده است متغیرها نیز بین روابط سنجش

 اعتبار از تحقیق، هایمقیاس اعتبار بررسی ضمناً برای
 یک با رابطه در امر یک متخصصان توافق میزان یعنی صوری
 .است  ده استفاده معیار یا  اخص
 استفاده درونی توافق روش نیز از هاداده پایایی سنجش برای
 کرونباخ آلفای ضریب آن  اخص نیترمهم که است گردیده
 گیریاندازه را درونی ثبات یا درونی همسانی ضریب این. است
 یا توانایی حد چه تا آزمون سؤاالت که دهدمی نشان و کندمی

 .کنندمی گیریاندازه را واحدی خصیصه

 از آگاهی منظوربه  د آماده اولیه ۀپرسشنام آنکه، از پس

 ارائه کار ناسانی و از مدیران تن چند به صوری، اعتبار میزان

 ترتیب بدین و انددا ته دقیقی  ناختة حوز این در که  د

 از پس گرفت. قرار موردبررسی را آن هایاعتبار پرسش میزان

 که نهایی آن، پرسشنامه صوری اعتبار تأیید و پرسشنامه بررسی

 مربوط پرسش 2 همراه به باز و بسته نگر ی شپرس 12 حاوی

 . د نیتدو است، وضعیت پاسخگویان به

 

 پژوهش هاییافته

که در  د ها جداول مربوط استخراج به نتایج پرسشنامه با توجه
 متغیرهای زیر دسته بندی  ده است:
 

 پست سازمانی پاسخگویان .1جدول 

 
 
 
 

 

 

درصد  05ونه را مردان و درصد افراد نم 25در پژوهش انجام  ده، 
درصد کارکنان دارای پست  05 دهند وها را نیز زنان تشکیل میآن
دارند که « کار ناس»درصد پست  50با و « کار ناس مسئول»

تا  10سنوات خدمت خود را  هاآندرصد  00بیشتر کارکنان یعنی 
 اند.سال اعالم کرده 25

 ، سابقۀ هانآدرصد  15همچنین بیشترین درصد پاسخگویان   
 اند.سال بیان کرده 25تا  10 ان را بین خدمت در پست کنونی

 درصد فراوانی 

 50 21 کار ناس

 05 20 کار ناس مسئول

 0 5 معاون

 15 0 گزینشگر

 15 0 بدون پاسخ

 155 05 کل
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مدرک تحصیلی  درصد کارکنان دارای 00در این پژوهش، 
درصد دکتری دارند و اکثر  10درصد فوق لیسانس و  05لیسانس، 

 35اخذ آخرین مدرک تحصیلی خود را دهه  خی  تاردرصد 05آنان  
درصد هم نیز  25و  05دیگر در دهۀ درصد  25اند. اعالم نموده
 درصد 15اند.مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده 1505قبل از سال 

 اند.نیز تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی خود را اظهار نکرده

توجهی از پاسخگویان میزان اهمیت  غل و دفعات درصد قابل
تکرار وظایف  غلی را در حد زیاد و خیلی زیاد اعالم کرده و با 

، 0تا  1توجه به میانگین هریک از موارد فوق بر روی طیف 
 به 01/5توان گفت که میانگین میزان یادگیری در  غل برابر با می

آمده است که میزان آن نسبت به سایر موارد در جدول زیر  دست
 کم است.

 مشکالت  نیدن توانایی»درصد کارکنان،  25همچنین 

را یکی از « حلراه هیهت و تحلیل و تجزیه و دانشجویان
اند. تحصیالت وظیفه دانستههای  غلی الزم برای انجامتوانایی

روز کردن اتوماسیون، دا تن دانشگاهی، صبر و حوصله دا تن، به
های دقت و تیزهو ی و سرعت عمل، بررسی و ارزیابی طرح

های  غلی ذکر سایر توانایی عنوانبهدرصد  10با  هرکدامپژوهشی 
 .اند ده

 تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پاسخگویان .6جدول 

 

 میزان اهمیت  غل و دفعات تکرار وظایف  غلی. 3جدول 

 

دهد که درصد بیشتری از پاسخگویان، های تحقیق نشان مییافته
عنوان های تحقیق را بههای آموز ی مرتبط و مهارتکارگاه
های  غلی پیشنهاد نیاز آموز ی جهت تحقق توانمندی نیترمهم
از این موارد، آموزش اتوماسیون اداری و آموزش رایانه و اند. پس داده

نیازهای  نیترمهموری اطالعات را نیز جزو های مرتبط با فنامهارت
 اند.های  غلی اظهار کردهآموز ی الزم جهت تحقق توانمندی

از کارکنان دانشگاه سؤال  ده است میزان دانش اطالعاتی الزم 
 وظیفه در  غل مربوطه باید چقدر با د که درصد برای انجام

حداقل اند این میزان دانش اطالعاتی باید توجهی گفتهقابل
 یتا حداند باید درصد گفته 25کار ناسی و کار ناسی به باال با د. 

درصد آ نا به  15های جدید آ نا با ند. بخشنامه و هانامهآیین که با
درصد دیگر نیز به دانش  15تحقیق و مصاحبه و  هایمهارت

 اند.کارمند ا اره کرده خود مطالعه و باتجربه موردنیاز اطالعاتی
دهد که در بخش دیگری از نیازسنجی ای پژوهش نشان میهیافته

های کاربردی متناسب با آموز ی، بیشترین درصد کارکنان، آموزش
درصد  را  20درصد  و آموزش اجرای تحقیق و مصاحبه   05 غل  

تاریخ اخذ آخرین مدرک 

 تحصیلی
 درصد فراوانی

 25 12 1505قبل از سال 

 25 12 1505دهه 

 05 55 1535دهه 

 15 0 پاسخبی

 155 25 کل

 مونهن کلبهدرصد نسبت  فراوانی نیازهای آموزشی

 55 10 مرتبط آموز ی یهاکارگاه

 تحقیق  یهامهارت

 تحقیق  اطالعات دهی، مصاحبه، بانک  گزارش
10 55 

 20 10 اداری اتوماسیون آموزش

 هایرایانه و مهارت آموزش

 اطالعات فناوری با مرتبط 
10 20 

 15 0 دهی نظر و آموزش ارزیابی

 15 0 خدمت ضمن آموزش

 15 0 قوانین و اهبخشنامه از آگاهی

 15 0 کارمند تحصیلی ۀر ت با مرتبط آموزش

 15 0 اداری تحلیل و یهتجز با مرتبط یهاآموزش

 15 0 پیشینیان تجربیات از استفاده

 50 21 سایر موارد
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 25اند. های موردنیاز دانش اطالعاتی  غلی دانستهعنوان آموزشبه
درصد  10کشور،  استخدامی اتمقرر و قانون کتاب درصد به آموزش

 10های مختلف، های دانشگاه پیام نور در بخشهای هیئتبه مصوبه

درصد دیگر  15های اجتماعی و درصد دیگر به آموزش رایانه و  بکه
های موردنیاز بندی مشاغل عنوان آموزشهای طبقهنیز به دوره

 اند.کردهدانش اطالعاتی  غلی ا اره
 

 های  غلینیازهای آموز ی الزم جهت تحقق توانمندی. 4جدول 

 
 های موردنیاز دانش  غلیآموزش .5ول جد

                                                                                                                                                    
های آموز ی با زبان ساده، یف کارمندها در دورههای آموز ی جستجو و بازیابی اطالعات، تبیین وظا. روانشناسی در مصاحبه، آموزش ارتباط و گفتگوهای مؤثر بین افراد، کالس1

 التحصیلی.افزار ویژه فارغنرم ای، ضوابط و قوانین حاکم برگزینش ور تهمطالعات بین

 نمونه کلبهدرصد نسبت  راوانیف نیازهای آموزشی

 5505 10 مرتبط آموز ی یهاکارگاه

 5505 10 تحقیق  اطالعات دهی، مصاحبه، بانک تحقیق  گزارش یهامهارت

 2005 10 اداری اتوماسیون آموزش

 2005 10 اطالعات فناوری با مرتبط هایرایانه و مهارت آموزش

 1505 0 دهی نظر و آموزش ارزیابی

 1505 0 خدمت منض آموزش

 1505 0 قوانین و هابخشنامه از آگاهی

 1505 0 کارمند تحصیلی ر ته با مرتبط آموزش

 1505 0 اداری وتحلیلیهتجز با مرتبط یهاآموزش

 1505 0 پیشینیان تجربیات از استفاده

 5005 21 1سایر موارد

 های موردنیازآموزش

 دانش شغلی 
 فراوانی

 درصد نسبت

 نمونه کلبه 

 05 20  غل با متناسب های کاربردیآموزش

 20 10 تحقیق و مصاحبه آموزش اجرای

 و مدیریت هایدورهو  کشور استخدامی مقررات و قانون کتاب آموزش
 کار ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نظر استخدامی زیر و اداری امور

12 25 

 10 3 های مختلفنور در بخش پیام دانشگاه هاییئته هایمصوبه

 10 3 اجتماعی هایرایانه و  بکه آموزش

 15 0 مشاغل یبندطبقه هایدوره

 10 3 سایر موارد

 - 00 کل
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های های موردنیاز دانش اطالعاتی  غلی، مهارتدرخصوص مهارت
ای و نامهدرصد، دا تن اطالعات جامع و کامل آیین 25وهشی با پژ

 کارگیری آن و دا تن ارتباط مؤثر با همکارانمهارت چگونگی به
عنوان سه مهارت موردنیاز دانش اطالعاتی درصد  به 10هرکدام با  

، مهارت باال سرعت غلی ازنظر کارکنان، پیشنهاد  ده است. دا تن 
های کامپیوتری و  غل و محتوای  غلی، مهارتبرقراری ارتباط با 

درصد،  15دهی هرکدام های پژوهشی و گزارشرسانی فعالیتاطالع
 اند. ده های موردنیاز  غلی ذکرعنوان سایر مهارتبه

های  غلی نشان های موردنیاز مهارتدرخصوص آموزش
 هایدرصد  آموزش 50دهد که بیشترین درصد کارکنان  می

های  غلی های موردنیاز مهارتغلی را ازجمله آموزشکاربردی  
های مطابق دانش درصد کارکنان آموزش 10اند. پیشنهاد کرده

های های علمی، آموزشدرصد نیز آموزش 05اطالعاتی روز، 
 15های پایه  هرکدام های هفتگانه یارانه و آموزشعقیدتی، مهارت
 اند.کردهدرصد  را ا اره

 ده توسط کارکنان: درخصوص  سپری های آموز یدوره
 ده توسط کارکنان، بیشتر کارکنان یعنی  های آموز ی سپریدوره
 آموز ی هایدرصد دوره 50و   ICDL هایدرصد مهارت 00

 هایاند کارگاهدرصد گفته 20اند. پژوهش را گذرانده و تحقیق

 اند.مصاحبه سپری کرده آموز ی
قوانین حاکم برگزینش،  روانشناسی در مصاحبه، ضوابط و

های کار ناسی امور اداری ازجمله های ذهنی و آموزش دورهظرفیت

اند این درصد کارکنان اذعان کرده 25هایی بوده است که دوره
 اند.دیدهها را آموزشدوره

های های  غلی کار ناسی: از بین دورههای آموز ی ر تهدوره
اند درصد گفته 25اسی، های  غلی کار نآموز ی مربوط به ر ته

بندی درصد دوره کار ناسی طبقه 25دوره کار ناسی امور اداری، 
اند و درصد دوره کار ناسی آموز ی را سپری کرده 10مشاغل و 

های عمرانی و کار ناسی روابط های کار ناسی طرحکس دورههیچ
 عمومی را سپری نکرده بود.

تی  غلی ازنظر عنوان سه مهارت موردنیاز دانش اطالعابه
العمل، مهارت برقراری کارکنان، پیشنهاد  ده است. دا تن سرعت

های کامپیوتری و ارتباط با  غل و محتوای  غلی، مهارت
درصد،  15دهی هرکدام های پژوهشی و گزارشرسانی فعالیتاطالع

 اند. ده های موردنیاز  غلی ذکرعنوان سایر مهارتبه
های  غلی نشان ز مهارتهای موردنیادرخصوص آموزش

 هایدرصد  آموزش 50دهد که بیشترین درصد کارکنان  می

های  غلی های موردنیاز مهارتکاربردی  غلی را ازجمله آموزش
های مطابق دانش درصد کارکنان آموزش 10اند. پیشنهاد کرده

های های علمی، آموزشدرصد نیز آموزش 05اطالعاتی روز، 
 15های پایه  هرکدام فتگانه یارانه و آموزشهای هعقیدتی، مهارت
 اند.کردهدرصد  را ا اره

 

 آموز ی سپری  ده توسط کارکنان یهادوره. 2جدول 

 

 نمونه کلبهدرصد نسبت  فراوانی شده توسط کارکنان های آموزشی سپریدوره

 ICDL 21 00 یهامهارت

 50 21 پژوهش و تحقیق آموز ی هایدوره

 20 10 مصاحبه موز یآ هایکارگاه

 25 12 مصاحبه در روانشناسی

 25 12 ینشبرگز حاکم قوانین و ضوابط

 25 12 ذهنی هایظرفیت

 25 12 اداری امور کار ناسی هایدوره آموزش

 10 3 عقاید اصول

 10 3 اداری اتوماسیون

 15 0 نویسی نامهیانپا آموزش یهاکارگاه

 15 0 محیط با مؤثر ارتباط برقراری

 15 0 دور راه از آموزش و یادگیری یهاسبک

 15 0 عملی هامقاله و گزارش نگارش و تدوین نحوه

 15 0 فتو اپ

 05 55 سایر موارد

 - 103 هاکل پاسخ
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 ده توسط کارکنان: درخصوص  های آموز ی سپریدوره
 ده توسط کارکنان، بیشتر کارکنان  های آموز ی سپریدوره

 هایدرصد دوره 50و   ICDLهایمهارتدرصد  00یعنی 

اند درصد گفته 20اند. پژوهش را گذرانده و تحقیق آموز ی
 اند.مصاحبه سپری کرده آموز ی هایکارگاه

روانشناسی در مصاحبه، ضوابط و قوانین حاکم برگزینش، 
های کار ناسی امور اداری های ذهنی و آموزش دورهظرفیت

اند درصد کارکنان اذعان کرده 25که هایی بوده است ازجمله دوره

های  غلی های آموز ی ر تهدوره اند.دیدهها را آموزشاین دوره
های  غلی های آموز ی مربوط به ر تهکار ناسی: از بین دوره

 25کار ناسی امور اداری،  ةاند دوردرصد گفته 25کار ناسی، 
 ةدرصد دور 10بندی مشاغل و کار ناسی طبقه ةدرصد دور

های کس دورهاند و هیچکار ناسی آموز ی را سپری کرده
های عمرانی و کار ناسی روابط عمومی را کار ناسی طرح
 سپری نکرده بود.

 
 های  غلی کار ناسیهای آموز ی ر تهدوره .2جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد های آموز ی فنون اداری نشان میهای مربوط به دورهیافته
 25اند. مسئول دفتری را سپری کرده ةاند دوردرصد گفته 20که 

ة درصد دور 15کارگزینی مقدماتی و  ةدرصد دیگر نیز دور
های کتابداری کس به دورهاند. هیچخدمات اداری را گذرانده

عمومی، حسابداری میانی، مسئوالن خدمات مالی و حسابداری 
 دولتی  مقدماتی  ا اره نکرده است.

های آموز ی های تحقیق، از بین دورهیافته بر طبق
 05درس اداری مالی و کار ناسی، بیشتر کارکنان یعنی تک

 25اند. را گذرانده« روش تحقیق» ةاند دورها گفتهآن درصد
های محلی، ریزی سازمانهای برنامهدرصد کارکنان نیز دوره

تحلیل اداری، تکنولوژی آموز ی و قانون کار و تأمین  و تجزیه
 اند.اجتماعی را سپری کرده

های آموز ی مربوط به قوانین و کارکنان دانشگاه بیشتر دوره
 اندها گفتهدرصد آن 25فقط  اند.اری را سپری نکردهتخلفات اد

های قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی و طرح دوره
 ةدرصد دور 10اند. دیده ارز یابی مشاغل خاص را آموزش

 ةدرصد نیز دور 15ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، برنامه
آ نایی با  ةرآ نایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه و دو

 اند.دیدهنظام آموزش کارکنان دولت را آموزش
های عمومی، های آموز ی توانمندیدرخصوص دوره

های اند دورهدرصد کارکنان گفته 05اجتماعی و فرهنگی، بیش از 

درصد ،  15«  های ذهنی ناسایی و استفاده از ظرفیت»آموز ی 
ر با محیط و برقراری ارتباط مؤث»درصد ،  00«  گزارش دهی»

 00«  آموزش فرهنگ و مفاهیم قرآنی»درصد  و  05«  دیگران
های اند. کمترین درصد مربوط به دورهدرصد  را سپری کرده

آموزش احکام و »و «  ناسایی و دستیابی به منابع اطالعاتی»
های آموزش بوده است و از بین دوره« مسائل فقهی موردنیاز

های مهارت» ةاند دورهدرصد پاسخگویان گفت 05عمومی، 
مواد مخدر و پیامدهای » ةدرصد دور 00اند. را گذرانده« زندگی

های های نوپدید و راهبیماری»درصد دوره  50، «سوء آن
طرح معرفت بسیجی » هایدرصد دوره 55و « پیشگیری
اصول تغذیه و »، «طرح معرفت بسیجی تکمیلی»، «مقدماتی
فلسفه حجاب و پیامدهای »و « رفتار خوراکی سالم   بهدا ت

درصد  05اند. همچنین بیش از را سپری کرده« اجتماعی آن
های فنی درخصوص استفاده از اند مهارتپاسخگویان گفته

های اطالعاتی، ارائه مطالب، ها، بانککامپیوتر و مدیریت فایل
اند که از بین گرفته پردازها را فرااطالعات و ارتباطات، واژه

وق، سهم مفاهیم پایه فناوری اطالعات در بین های فمهارت
 درصد بود. 05کارکنان 
 های تحقیق یافته براساسی که کل طوربهذکر است   ایان

های  غلی، بیشترین مهارت ازیموردنهای درخصوص آموزش
 ازجمله غلی را  کاربردی هایآموزشدرصد   50درصد کارکنان  

 خیر بلی های آموزشیعنوان دوره

 05 25 کار ناسی امور اداری

 0505 25 بندی مشاغلکار ناسی طبقه

 0005 10 کار ناسی آموز ی

 155 5 های عمرانیکار ناسی طرح

 155 5 کار ناسی روابط عمومی
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 10اند. یشنهاد کردههای  غلی پمهارت ازیموردنهای آموزش
 05های مطابق دانش اطالعاتی روز، درصد کارکنان آموزش

 یهامهارتی، دتیعق یهاآموزشی، علم یهاآموزشدرصد نیز 
درصد  را الزم  15 هرکدام  هیپا یهاآموزشو  ارانهیهفتگانه 
 .انددانسته
آموزش کارکنان به  ةتبیین اوضاع مطلوب در حوز منظوربه

   و پایگاه اطالعات  غلی آمریکا Onetه اتی از پایگاارائه اطالع
ی آموز ی در نظر گرفته  ده برای کارکنان هادورهمقایسه آن با 

ر ته  غلی را از  ، پنج22به جدول  با توجه. میپردازیمدر ایران 
ی  غلی هادورهبا  Onetی آموز ی در پایگاه هادورهدیدگاه 

 ،1530ی کشور در سال زیربرنامهمدنظر سازمان مدیریت و 
  1کنیم.  پیوست یمی بررس
در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در  عنوان  غل: کتابدار -1

ی قبل کتابخانه مرکزی وجود دا ته است که اکنون هادوره
از  و تنها بخشی کوچکی  ودیمی اداره اانهیرا صورت بهبیشتر 

 سنتی پابرجا است. صورت بهآن کماکان 
با  onet ازنظربرای کتابداران  موردنظری  غلی هادوره
است برای   ده یبنددرجهمیزان اهمیت و کاربرد دوره،  توجه به

از اهمیت باالیی در این  غل  00 ۀمثال، زبان انگلیسی با درج
خدمات مشتریان و پرسنل، آموزش و  ،آن از بعدبرخوردار است و 

 نایی با کامپیوتر قرار آ ، مدیریت، ارتباطات و رسانه واددادنی
ی  غلی تعریف  ده برای پست هادوره کهیدرصورت  دارد.

ی کتب و سازآمادهو نگهداری کتاب،  حفاظت از: اندعبارتکتابدار 
 ناسی عمومی که بیانگر ی، مرجعسینوفهرستنشریات، 

 آنجا ازی برای دانش اطالعاتی کتابداری است و اهیپای هادوره
ن بخش خواستار آ نایی بیشتر با این  غل کارمندان ای که
 بنماید. هاآنکمک  ایان به  تواندیم هادورهاین  با ندیم
این ر ته  غلی یکی از مشاغل : کار ناس خدمات آموز ی-2

ی نیز برخوردار اژهیوکه از اهمیت  است هادانشگاهمستقر در 
 وکارسر استکه نوعاً دانشجو  رجوعارباببا  که آنجا از و است

 ده  داد قرارباال  ۀ  در رتب10خدمات مشتریان و پرسنل   دارند
، مدیریت، اددادنزبان انگلیسی، آموزش و ی آن از بعداست 

ی  غلی هادورهارتباطات و رسانه آ نایی با کامپیوتر قرار دارد. 
یی با قوانین و آ نا از: اندعبارتاین پست  برای  ده فیتعر

آ نایی با  -و مقررات دستیاری قوانین -مقررات آموز ی
ی زیربرنامهی هاکیتکن -ی آموز یازسنجین -ابزارهای آماری

 آ نایی با استانداردهای آموز ی. –ی استراتژیک زیربرنامه –
مشاغلی است  ازجمله غلی  ۀکار ناس امور اداری: این ر ت-5

ادارات وجود دارد در این  غل، خدمات  ۀدر کلی معموالًکه 
سپس    درجۀ اهمیت بیشتری دارد و10و پرسنل   مشتریان
آ نایی با کامپیوتر.  مدیریت، ارتباطات و رسانه ،اددادنیآموزش و 

در این  غل مدنظر است آ نایی  تیاهمآنچه که به لحاظ 
قوانین و مقررات استخدام علمی و اداری، آ نایی با  کار ناسان با

ی وربهرهی، زیرامهبرنی تعالی سازمان، ارزیابی و اصول هامدل
 افزارنرمنیروی انسانی، آ نایی با قانون مدیریت خدمات کشوری، 

 .استنظام حقوق و دستمزد  پرسنلی و
  00  مدیریت  00گزینش: خدمات مشتریان و پرسنل  -0

  آ نایی با 00  ارتباطات و رسانه  00دادن  و یاد آموزش
آ نایی با  -ور  آ نایی با سازمان بازرسی کل کش05  وتریکامپ
حقوق اداری  –گزینش  ةی ویژهادوره –ی تعالی سازمان هامدل

 .مشارکت در سازمان –
 ، روانشناسی، امور 10کار ناس امور پژوهشی: زبان انگلیسی  -0

و یاددادن، مدیریت، ریاضیات، خدمات  آموزش ،وتریکامپ دفتری،
 .ی ناسمردمی و  ناسجامعه مشتری،

مقررات پژوهشی، آ نایی با ابزارهای  آ نایی با قوانین و
ی زیربرنامهی، زیربرنامهی هاکیتکنی ازسنجینآماری، 

 استراتژیک، آ نایی با استانداردهای پژوهشی.
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