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 قدمهم

کوه   طوور   به ،یکی از این ارکان حج است. قوام گرفته است ها ا آناسالم مبانی و ارکانی دارد که ب

(. 77، ص7711جوواد  آملوی،   )توان آن را تجلیگاه ظهور ابعاد و مبانی مختلف اسالم دانسوت  می

و  ا  از آن تعقلوی اسوت  هوا  مدوده  ی از حج تعبد  و تغییرناپذیر است، بخوش یهااگرچه بخش

مناسوب بسویار  از   تووان بوا آمووز     بنوابراین، موی  . شوود ضرورتاً باید متناسب با مقتضیات اجرا 

 . طور اثربخش و کارا مدیریت کرد ها  اجتدامی و تعقلی حج را به جنبه

برد اهداف اقتصواد ، اشوتغال کامو  و    در پیش 7ها  اخیر، مالقه به آموز  و پرور در سال

،  طبق نظر رایوت و گورو   (. Hughes et al., 2004, p.17)یافته است  یکپارچگی اجتدامی افزایش

مدکن است الزم باشد سبک  ؛گیرد برا  اینکه آموز  مؤثر باشد، موضوماتی باید مورد توجه قرار

 & Sahinidis)مدیریت تغییر کند یا آموز  با فرهنو  سوازمان و فرهنو  کوار  متناسوب شوود       

Bouris, 2008, p.67.) زمانی مفید و مؤثر است که با نیازهوا    ،اهدیت و ضرورتش ةهد آموز  با

مدکون اسوت    زیورا (. 71، ص7737ابطحی، )معنو ، ماد  و روحی کارکنان هداهنگی داشته باشد 

ریوز  ندوده   درستی اجرا و حتی برنامه پاسخگو  نیازها  کارکنان نباشد، یا به شده مرضهآموز  

(. 711، ص7733نیکوکوار و هدکواران،   )کنود  بوروز موی   در این هنگام مسوال  و مدوکالت   ،باشد

بررسوی  هوا  امضایدوان را    کند سطوح دانش و مهوارت ها کدک مینیازسنجی آموزشی به سازمان

-قوو   بورا  آموزشی  ةیک برنام ةساسی برا  توسعاتواند اطالمات حاص  از نیازسنجی می .کنند

بنوابراین، در   (. 7، ص7711ی فدوارکی،  احدد  و هاشد) باشدترکردن مهارت و دانش فراگیران 

ها  حوج   ها  آموزشی مورد نیاز مدیران و معاونان کاروان ادامه ضدن تدریح مسئلة تحقیق کالس

 .شود تدتع شناسایی می

                                                           
1. Education 

2. Wright & Geroy 
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  لهئيان مسب

 و مهوارت  ،دانوش  دالو   طوور  هبو  بایود  کارمنودان ی، سازمان وی شغل ریمس  هاچالش رفع منظور به

و  دانوش  بهبوود  که یحال در (.Chen & Klimoski, 2007, p.180) کنند روزبه را دانیکار  ها مادت

 دهیو دآموز  کار  روین به ازین این تغییرات ، خوداست انسانی زندگ  ادیبن راتییتغ پیامد توسعه

 ازی یکو  آمووز   ،نینوابرا ب (.Altun & Gok, 2010, p.1709) شوود یمو  بموجو  را تیباصوالح  و

  بواال   ور بهوره  بوا  کوه  (Sezer, 2009, p.304) اسوت  یانسوان  منابع تیریمد  ضرور  کارکردها

 شوود موی منجور   تعهود  شیافزا و  نوآور به اننککار اقیاشت به وارتباط دارد  و نیرو  کار سازمان

(Soltani & Liao, 2010, p.13.)  

ا  هو برناموه  ةاز سویی، نیازسنجی احتیاجات آموزشی کارکنان اولین قدمی است کوه در توسوع  

یکی از مسوال  و  از طرفی، (. Cline & Seibert, 1993, p.99)شود ها برداشته میآموزشی در سازمان

هوا، دانوش و   بوودن نیواز آموزشوی کارکنوان اسوت اینکوه چوه مهوارت         مدکالت مدده، نامدخص

و  یکواظد )تا وظایف کار  خود را به نحو احسن انجام دهند  استهایی مورد نیاز کارکنان  توانایی

 صیتدوخ  براسواس  دیو با خودمت  ضودن  آمووز   7برادفوورد  امتقاد به(. 771ص ،7733 ،یهدراه

 باشود  موؤثر  سوازمان  کو   تحوول  در و فورد ی اثربخد و بهبود در و نیازها  آموزشی  هایینارسا

 (. 4ص ،7733 ،یکتکی مردان)

هدفدند  مدون و طور به 7737آموز  در سازمان حج و زیارت که از سال  ةبا توجه به تاریخچ

ها دوره را برگزار کرده اسوت    کرده و تا کنون دهزمدت و بازآموها  کوتاهاقدام به برگزار  دوره

آمووز   حوزة از سویی، طبق نظر خبرگان . ها انجام نگرفته است و هیچگونه بازنگر  در این دوره

دارد، ضورورتی  ها  برگزارشده اگرچه نتوایج مطلووبی    تعداد  از کالسبرگزار  ، حج کارگزاران

ها را هدر  کنندگان در دوره ندارد و فقط هزینه و وقت سازمان حج و زیارت و کارگزاران و شرکت

و از   تووان بودون برگوزار  کوالس     مبارتی، برخی اطالمات مورد نیاز کارگزاران را موی  ، بهدهد می

                                                           
1. Bradford 



  4411                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

ها قرار داد، از  ار آنها  دیگر مانند اراله متن آموزشی و بروشورها  اطالماتی در اختی طریق رو 

( و گاهواً حوج مدوره   )طرفی، با توجه به اینکه بسیار  از کارگزاران در چندین دوره به حج تدتوع  

ایون   7.اند و برا  مرور مباحث آموزشی برا  این گروه نیاز به برگزار  کالس نیسوت  مدرف شده

لدوی کوارگزاران و   ها  درسی متناسب با رشد مروزرسانی سرفص  هموضوع ضرورت بازنگر  و ب

بینی سیاسوی، اجتدوامی و فرهنگوی     ها  جدید ملدی در کنار تغییرات مستدر و غیرقاب  پیشیافته

بنوابراین، ایون پوشوهش در صودد اسوت بوا       . کدورها  مقصد را بیش از پیش ندایان کورده اسوت  

 پرسوش  ها  موجود، به ایون  فرایند پشوهش ملدی، ضدن بررسی میزان مؤثربودن دوره کارگیر  به

 ها  حج کدامند؟پاسخ دهد که نیازها  آموزشی کارگزاران کاروان

 مباني نظری پژوهش

 آموزش شغلي 

منظور بهبود مدلکرد افراد در محویط   شده که بهریز دار و برنامهها  آموزشی نظامفعالیت ةمجدوم

، 7731، احدود  و احدود   ) شوده ور  سازمان و کیفیت خودمات ارالوه  کار و افزایش سطح بهره

. ها آموز  ضدن خدمت اسوت این رو  ةاز جدل. گیرد ها  مختلفی انجام میو به رو (   ص

هوا و رفتارهوا  کارکنوان در طوول زنودگی      مند دانش، مهارتآموز  ضدن خدمت، آموز  نظام

 .(Tok & Tok, 2009, p.125)کار  آنان است 

 های آموزش شغلي روش

ها  ضدن خودمت برگوزار   ها  پیش از خدمت و آموز  ها به صورت آموز آموز  در سازمان

  .(1، ص7711میرکدالی، )شود می

                                                           

/ مودیران )هوا، پیدونهادهایی از جانوب کوارگزاران      بنابراین، در این تحقیق، در مرحلة اول، ضدن بررسی مؤثربودن کالس. 7

ها  موجود بوه رو    ها  دیگر دریافت شد، که این پیدنهادها  جدید هدراه با کالس ، مبنی بر نیاز به کالس(معاونان

 .دلفی بررسی شد
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آموزشی که قب  از ورود یا استخدام فرد در سازمان بوه   ازآموز  قب  از خدمت مبارت است 

هوا  الزم در  هوا و شایسوتگی  هدف از این آموز ، افزایش یا ایجواد تواندنود   . شودو  اراله می

 . از این رهگذر افراد را برا  تصد  مداغ  ویشه آماده کندپرسن  است، تا 

اسوتخدام   که مدوماً، پو  از  شودلحاظ سازمانی به آموزشی اطالق می آموز  ضدن خدمت از

سواز  افوراد بورا     ، و هدف آن آماده(4-1، ص7731فتحی واجارگاه، )   انجام گیردفرد در سازمان 

ی و بهبوود مدلکورد کارکنوان و سوازمان از طریوق رفوع       ها  شغلوظایف و مسئولیت ةاجرا  بهین

 (.771، ص7733کاظدی و هدراهی، ) استها و نواقص موجود در مدلکرد آنان کاستی

سوعادت،  ) کورد توان به سه گروه اصولی تقسوی    ها  آموزشی را میبند  دیگر، رو در دسته

 (:731-717، ص7731

 اطالعات استها دادن  هايي که منظور از آنروش :گروه اول

هوا  مربووط بوه کوار     ها و دانستنیها، مهارتها آموختن مفاهی ، واقعیتهدف اصلی در این رو 

. تدرین و تجربوه کنود   ،است بدون اینکه از شاغ  خواسته شود مدالً نیز کاربرد آنچه آموخته است

 .باشدهایی که در این گروه قرار دارد، سخنرانی و سدینار میترین رو متداول

 سازی های شبيهروش: گروه دوم

قورار   اسوت،  طوور مصونومی سواخته شوده     در این رو  کارآموز در شبیهی از دنیا  واقعی که بوه 

پ ، بوا دادن مسواللی   . گیرد تا با شناخت آن، برا  رویارویی و ورود به دنیا  واقعی آماده شود می

د و بوا قوراردادن و  در   ورو شو  هروبو رود کارآموز در دنیوا  واقعوی بوا آن    شبیه به آنچه انتظار می

بررسوی  . شوده میمرضها  الزم او آموز  را رود، در آن قرار گیرد، بهایی که انتظار میموقعیت

هایی هستند که در ایون  ها  مدیریتی از جدله رو موارد خاص، ایفا  نقش، تدرین شغ  و باز 

 .گیرندگروه قرار می

 های ضمن خدمتروش: گروه سوم

و موامو    معاونوان آمووز  مودیران،   . کند دریافت میکار  دادن که فرد در ضدن انجام ییها آموز

 .گیردها  ضدن خدمت قرار میها  حج در گروه آموزه اجرایی کاروان
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 آموزش کارگزاران حج

 کاروان(پزشک  و زن ةخدم انباردار، آشپز، ی،یپذیرا مأمور معاون، مدیر، از اندمبارت حج کارگزاران

 (.4، ص 771معاونت حج، مدره و متبات، ) )مجدومه و

دسته از کارگزاران حج هسوتند کوه مسوئولیت هودایت و رهبور       آن  ها  حج،مدیران کاروان

  771سوال   ةنامو ها را به مهده دارند و طبوق آیوین  ها و انتخاب سایر موام  اجرایی کاروانکاروان

ن حج تدتوع، کوارگزارانی هسوتند کوه در     او معاونشود برا  هر کاروان یک مدیر در نظر گرفته می

ه دارنود و توسوط مودیران انتخواب     ها را به مهود حج مسئولیت معاونت و کدک به مدیران کاروان

معاونوت  )شوود  برا  هر کاروان یک معاون در نظر گرفته موی   771سال  ةنامشوند و طبق آیین می

 (. 1، ص 771حج، مدره و متبات، 

 را نیورو  باصوالحیت   کند می تال  آموزشی ها برنامه اجرا  با سالهره و زیارت حج سازمان

 بازآموز  و الزم مهارت و دهد و با آموز  دانش قرار هامجدومه و کاروان مدیریت ها جایگاه در

 . مدلیاتی کند را ها  مصوببرنامه اجرا  و میسر را سازمان اهداف تحقق مستدر

 حج تمتع انمعاونهای آموزش مديران و شيوه

حضوور  برگوزار   حضور ، غیرحضور  و نیدوه  رو حج تدتع به سه  معاونانآموز  مدیران و 

 :شودزیر برگزار می ها  رو رو  حضور  به . شود می

 روزشوده بوه  و مقررات ضوابط با کارگزاران بخدی آگاهی برا  نظر  دروس: کالس تدکی  -

 .شودمی اراله

 با ظرفیوت  سودمند تجارب و انتقال مدارکتی با هدف ها هکارگا این :آموزشی کارگاه تدکی  -

 .شودمناسب برگزار می

 ا منطقوه  بوه صوورت   از سفر قب  که ها هدایش مانند :آموزشی توجیهی هدایش برگزار  -

 .شودمی برگزار

 و مطالعوه  بوا  کارگزار و شودمی معرفی کارگزار به مصوب آموزشی رو  غیرحضور  منابع در
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حضوور  برخوی   در رو  نیدوه . آورددسوت موی   به را پایانی در ارزشیابی شرکت گیآماد، یادگیر 

 7 .شودها  حضور  و بقیه غیرحضور  برگزار میسامات کالس به صورت کارگاه

 نيازسنجي آموزشي

چگوونگی  ة گیور  دربوار   هوا و تصودی    یافته و اصولی برا  تعیین اولویتفرایند  نظام  نیازسنجی

یند  است کوه طوی آن   انیازسنجی فر ،مبارتی هب. ن و اجرا  مدلیات برنامه استریز ، تدوی برنامه

( شورایط مطلووب  )و آنچوه بایود باشود    ( شورایط حاضور  )بین آنچه هسوت   شود که آیا بررسی می

کنود   بنود  موی   ها را شناسایی و اولویت آن دارد و در صورت وجود،هایی وجود  ها یا فاصله شکاف

 (.34، ص7711ا، اللهی و ملکی توانفض )

هوا  شوغلی    ایفا  وظایف و فعالیت ةبرآورد تغییرات کیفی و کدی در نحو نیازسنجی آموزشی

یی او به حداکثر افوزایش  اآموزشی، تا در نتیجه کار ةکارآموز  یا اجرا  برنام کارگیر  بهکارمند با 

 (.713-711، ص7731کاظدی، )یابد 

 ها و فنون نيازسنجيروش

 .شودکلی تقسی  می ةطور ک ، به چهار دست ی بهها  نیازسنجرو 

 ةهوا و مقایسو   ها، شناسایی وضع موجود، تعیین آرموان  در این رو : محورهای هدف روش. 1

این الگوها آن است کوه   هدةمدترک  وجه. دهد این دو، اساس کار نیازسنجی را تدکی  می

هوا، هدوواره      موجود میان آنها تفاوت دوم،. گیرند ا  از فنون بهره می از مجدومه نخست،

 (.7711فتحی واجارگاه، )به نحو  با تعیین اهداف سازمان یا برنامه سروکار دارند 

 نیاز، کانون اصولی نیازسونجی   ةها دربار و مقاید افراد و گروه هانظر :محورهای توافق روش. 2

 هوا  ین نظراست و این فنون درصدد گردآور  و ایجاد توافق بو  محور ها  توافق در رو 

 (. 7737مهرمحدد ، )نیاز خاصی هستند  زمینةافراد مختلف در 
                                                           

 .شده است بیان  771و  7717ها  ها  آموزشی کارگزاران حج مربوط به سالنامهبا استناد به شیوهاخیر دو بخش مطالب . 7
2. Needs Assessment  
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شود که در یک موورد خواص    این مفهوم، نیاز هنگامی مطرح می در :محورهای مسئله روش. 3

ایون فنوون، درصودد    . توانود بوه دسوت آیود     دست نیاموده یوا ندوی    حداق  سطح رضایت به

ها  موجوود در مدلکورد    یا کاستی ،نکردن نقاط ضعف، مسال  و مدکالت سازما مدخص

افراد هستند تا براساس شناسایی ایون مسوال  و معضوالت و پیدونهاد اقودامات اصوالحی،       

این رو  زمانی کاربرد دارد که تعداد . راندمان و بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند

 (. 13، ص7711، فتحی واجارگاه)بسیار زیاد است  ،افراد  که قرار است نظرخواهی شوند

این دیدگاه آنچه بین وضع موجود و وضع مطلوب قورار دارد؛ آنچوه    در: های ترکیبی روش. 4

دهود و سورانجام آنچوه بور مدلکردهوا        ترجیحات، مالیق و انتظارات افراد را شوک  موی  

 (. 7737بهرامی، ) استنیاز  دهندة هدگی ندان  ،گذارد میمطلوب اثر منفی 

 .دهد ها را ندان میدر آن شده کار گرفته بهها و فنون رو  طور خالصه هب 7جدول 
 

 های نیازسنجی و برخی فنون آنروش. 1جدول 

 برخی فنون روش اصلی ردیف

 محوررو  هدف 7
الگو  کالسیک کافدن؛ الگو  قیاسی کافدن؛ الگو  استقرایی کافدن؛ الگو  

 .پیدنهاد  کالین

 .بعد استار؛ مدل سهفیش باول؛ فن ت فن دلفی؛ فن  محورها  توافقرو   

 محورها  مسئلهرو  7
هرم یا درخت خطا؛ فن رویداد مه ؛ فن آزمون وظایف کلید ؛ فن 

 .وتحلی  شغ  تجزیه

 ها  ترکیبیرو  4
سطح خرد منطقه؛ سطح خرد مدرسه؛ طرح جامع نیازسنجی؛ الگو  تحلی  

SOWT ؛ تحلی  وظیفه؛ تحلی  نیازها  یادگیر 

 دلفی فن

نیازسنجی آموزشی و از پرکاربردترین فنون است که برا  گوردآور    ةاز فنون بسیار ساد 7دلفیفن 

                                                           
1. Delphi technique 
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برا  این منظور پرسدنامه یا بحوث  . شود گرفته میکار  معین به ا  افراد در حوزه ها و بررسی نظر

 رو  یون ا اصولی  فرض(. 741، ص7711زاده، زادگان و ترکمباس)شود  ه میکار گرفت بهگروهی 

. دارنود  رخ دهود،  اسوت  مدکون  آینوده  در آنچوه  بوه  نسبت بهتر  ها ایده متخصصان این است که

 در کنندهشرکت گروه خبرگی به بیدتر رو  این امتبار و روایی ساده، بررسی یک برخالف بنابراین،

  (.Ludwig, 2005) کنندگان شرکت تا تعداد بستگی دارد مطالعه

 (:41، ص7711فتحی واجارگاه، )ت است از مراح  اجرا  این فن مبار

 که باید به آن پاسخ داده شود؛ پرسدیکردن اولین  مدخص -

 منظور شرکت در طرح نیازسنجی؛ صالح بهنظران ذ  شناسایی کارشناسان و صاحب -

 ها؛ اولیه برا  کارشناسان و دریافت پاسخ برا  آن ها  پرسشاراله  -

 دیگر برا  دور بعد ؛ پرسشها در یک  اسخها  کارشناسان و گنجاندن پ تحلی  پاسخ -

 دیگر؛ از پرسش ها  کارشناسان و گنجاندن اطالمات حاص  وتحلی  محور پاسخ تجزیه -

 ها؛ وتحلی  آن دریافت پاسخ کارشناسان و تجزیه -

 .ها حاص  شود بند  آن نیازها و اولویت بارةمراح  تا زمانی که توافق کاملی در ةادام -

 تحقيق ةپيشين

حقیقات متعدد  که در موضوع آموز  و نیازسنجی آموزشی انجام گرفته است، ندان داد بررسی ت

. در موضوع نیازسنجی آموزشی برا  کارگزاران و موام  حج تاکنون تحقیقی انجوام نگرفتوه اسوت   

ها  مختلف انجوام  در ادامه برخی تحقیقاتی که در موضوع نیازسنجی آموزشی در سازمانبنابراین، 

موالی   -نیازها  کارکنوان ادار  ، (7731)زاده و مبد  شریفدر تحقیقی  .شودبیان می گرفته است،

 قالوب  در آموزشی ةبرنامدر نتیجة این تحقیق . اند کرده و تبیینبررسی  مخابرات در منطقه دو تهران

. شود  تهیه تهران دو ةمنطق مخابرات ک  ةادار ادار  – مالی ةرست مداغ  ها و نگر  مهارت ،دانش

 مهوارتی  و فنوی  هوا  آمووز   ةتوسوع   نیازها پشوهدیدر ( 7711)مباسی اسفجیر و رضایی قلعه 

 اسوتان  را در و دانوش  کوار  و ا حرفوه  و فنوی  هوا  دبیرستان و مدیران هنرآموزان دیدگاه از مجاز 

 .شناسایی کردندمازندران 
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 نیازهوا   سوایی شنا چگوونگی  منظور بررسوی  تحقیقی به( 7717) محدد  زنجیرانی و هدکاران

 شوغ   حود   توا  و سوازمان  بر فرد، مبتنی ها تحلی  از ترکیبی که نگرشی مبنا  بر کارکنان آموزشی

 تور دقیوق  تدوخیص  تواند بهمی رو  این که است آن گویا  هایافته .اجرا کردندشود،  می محسوب

 و نیازسونجی  در کارکنوان  مدوارکت  انگیوزه  افوزایش  و آموزشی اثربخدی افزایش آموزشی، نیازها 

پ  از بررسوی لوزوم نیازسونجی     ( 11 ) 7در تحقیقی براون .کند کدک آموزشی ها اجرا  برنامه

هوا بورا  و فنوون    آور  دادهها  جدوع ها  آموزشی و بررسی رو  قب  از تدوین و اجرا  برنامه

زها  آموزشی و نیا تعیینها  آموزشی باید به برنامه ةنیازسنجی، به این نتیجه رسید که برا  توسع

پشوهدوی کوه توسوط     نتایجهدچنین، . فایده آموز  برا  سازمان پرداخت -قضاوت دربارة هزینه

کوار ،   ةگویوان و سوابق  ها  شخصی پاسخانجام گرفت، ندان داد ویشگی  داندگاه دولتی میدیگان

و هوا  شخصوی از جدلوه جنسویت     ویشگی. دهدها را تدکی  میترجیحات و نیازها  آموزشی آن

کوار ، نیازهوا  آموزشوی را تعیوین      ةسوابق و ها  شغلی از جدله پسوت سوارمانی،   سن، و ویشگی

 .کنند می

 های پژوهش پرسش

 .هایی به شرح زیر پاسخ داده خواهد شد پشوهش، پرسشبرا  تحقق هدف 

حووج تدتووع از نظوور   معاونووان/ موودیران( بووازآموز / مقوودماتی)هووا  آموزشووی آیووا دوره. 7

 فید و مؤثر است؟ان مگنندک شرکت

 چگونه است؟ معاونان/ بازآموز  از نظر مدیران/ ها  مقدماتیاولویت دوره ةرتب.  

ها  حوج تدتوع    کاروان معاونان/ برا  مدیران( بازآموز / مقدماتی)ها  آموزشی چه کالس. 7

 نیاز است؟

                                                           
1. Brown 

2. Michigan State University 
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 پژوهشروش 

گوروه تحقیقوات   در ا، هو گردآور  داده ةو از نظر نحو استحاضر از نظر هدف کاربرد   پشوهش

 . استاز نوع مقطعی  و از نظر زمانی گیردجا  می پیدایدیتوصیفی از نوع 

 آماری ةو نمون آماری ةجامع

 7474حج تدتع اسوت کوه در حوج تدتوع سوال       معاونانو  مدیران هدةآمار  این پشوهش  ةجامع

حجو   . انود ضوور داشوته  منوان مدیر، معاون یا مام  اجرایوی ح  به  771هجر  قدر  برابر با سال 

 .نفر تعیین شد    مورگان برابر با جدول  براساسندونه 

ا  با گیر  طبقهحج تدتع ندونه معاوناندر این پشوهش در انتخاب مدیران و گیر  رو  ندونه

( حوج  ةهور ناحیو  )هر طبقه  معاونان/ تناسب تعداد مدیران بهبه این منظور، . انتساب متناسب است

 تادانخبرگان آموزشی حج و اسو نفر از  1 اجرا  فن دلفی، هدچنین، برا   .ن شدحج  ندونه تعیی

هدفدنود برگزیوده   گیور   بوه رو  ندونوه   آموزشی که به موضوع پشوهش آشنایی داشتند مدیریت

 .شدند

 هادادهآوری جمع هایو ابزار ها روش

کوار   بوه هوا  دادهآور   عمطالعات میدانی برا  جدو  ا ها  مطالعات کتابخانهدر این پشوهش رو 

 .اسنادومدارک است مطالعة ها پرسدنامه وآور  دادهجدع ها ابزار .ه شدگرفت

. اجرا شود محتوا روایی رو   ،معاونان/ مدیران ةپشوهش، برا  سنجش روایی پرسدنامدر این 

ج کوه  حو  آموز و خبرگان  آموزشی مدیریت تاداننفر از اس 71در اختیار  پرسدنامه به این منظور،

ایدوان، اقودامات    دریافت نظرها  قرار داده شد و پ  ازدر حوزه موضوع تحقیق آشنایی داشتند، 

 مقودماتی  ةمطالعو ، یک مرحلوه  برا  سنجش پایایی پرسدنامه. امدال شد هااصالحی در پرسدنامه

 .شود آور  مورد نظور توزیوع و جدوع    ةپرسدنامه در جامع 71بدین صورت که ابتدا . انجام گرفت

دسوت آمود و پایوایی     بوه  113/1کوه برابور بوا    . شود محاسبه ( آلفا  کرونباخ)پایایی  ضریب سپ ،
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گویوان منتخوب بسوتگی دارد، در    دلفی به میزان خبرگی پاسخ ةروایی پرسدنام. شدپرسدنامه تأیید 

گیر  قضاوتی کارگیر  رو  ندونهاین تحقیق با انتخاب افراد خبره و آشنا به موضوع تحقیق و به

 .این امر محقق شد

 هاوتحليل داده تجزيه

 .بیان شده است  جدول در  پاسخگویانشناختی ها  جدعیتآمار توصیفی مربوط به داده

 
 ها های حاصل از پرسشنامه دادهآمار توصیفی . 2جدول 

 درصد فراوانی جمعیت شناختی متغیر

 منطقه

 13/77 7منطقة 

 1 /11  منطقة 

 1 /11 7منطقة 

 13/71 4طقة من

 تحصیالت

 1 /1 ترو پایین دیپل   فوق

 7/74 لیسان 

 1 /7 لیسان  فوق

 1/1 دکترا

 71/  سایر 

 سن

 71/  سال 41تا 71

 7/77 سال 11تا  41

  1/1 سال 11تا  11

ها  کننده در دوره شرکت معاونانفن دلفی و نظرسنجی از مدیران و  ها  پرسشبرا  پاسخ به 

 .کار گرفته شد به  771حج تدتع سال  آموزشی
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 .شود پاسخ داده می پشوهش ها  شده پرسش آور  ها  جدع تحلی  دادهدر ادامه، با 

/ کوه بورا  مودیران    شوی زهوا  آمو آیوا دوره  ، مبنی بر اینکهبرا  پاسخ به پرسش اول پشوهش

ندونوه اجورا    توک   ن تیمفید و مؤثر بوده است، آزمو شود، ها  حج تدتع برگزار می کاروان معاونان

 7.خالصه شده است 7جدول شد که نتایج آن به شرح 
 

 های آموزشینتایج آزمون تی برای بررسی مفیدبودن دوره. 3جدول 

 3= مقدار مفروض تی 

 درصد 59سطح اطمینان  دوره

 مقدار تی درجة آزادی ضریب معناداری میانگین

 حد پایین حد باال

 مقدماتی 11/77 7   111/1 13/7 411/1 134/1

 بازآموز  47/77 7   111/1 13/7 413/1 111/1

اسوت، وجوود    11/1ها برابر صفر و کووچکتر از  با توجه به اینکه ضریب معنادار  برا  دوره 

 نود، مثبت قورار دار  ةباال و پایین در محدود ودشود حدتأیید می 7تفاوت میانگین با مقدار مفروض 

ها  مقدماتی و بوازآموز   بنابراین، دوره. حاصله از میانگین مفروض باالتر استدر نتیجه، میانگین 

 .ها مفید و مؤثر بوده استکنندگان در این دورهاز نظر شرکت معاونانمدیران و 

بر مبنا  اهدیت آزمون  معاونان/ بازآموز  از نظر مدیران/ ها  مقدماتیبند  دورهبرا  اولویت

برا  تعیوین  . ها  برگزارشده دارا  اولویت متفاوت هستند ج ندان داد کالسنتای. فریدمن اجرا شد

 .خالصه شده است 4جدول نتایج در . ها آزمون فریدمن زوجی اجرا شد اولویت کالس

                                                           

باال برا  میانگین هر مام ، به  7 ا  لیکرت مقدارطیف پنج درجه طبق نظر خبرگان و با توجه به تحقیقات مدابه، در. 7

 .سطح قاب  قبول است دهندة ندان



  4411                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 های حج تمتع معاونان کاروان/ مدیران آموزشی هایبندی کالسنتایج رتبه. 4جدول 

  و  7مربوی   ةها  مقدماتی مکالد، در دورهزوجی و نتایج آزمون فریدمن 4جدول با توجه به 

هوا   دوره و در نود اهدیوت را دار  ةاهدیت و امور موالی و حسوابدار  کدتورین درجو     ةبیدتر درج

ریوز   ها و فنوون برناموه  اهدیت و رو  ة، باالترین درج4 مربی ةمکالد معاونان/ بازآموز  مدیران

 .نداهدیت را دار ةکدترین درج

 اجرای فن دلفي

هوا  حوج تدتوع، ابتودا، در یوک      کاروان معاونانها  آموزشی مورد نیاز مدیران و برا  تعیین دوره

هجور  شدسوی،     771ها  آموزشی حج تدتع سال ن در دورهکنندگانظرسنجی گسترده از شرکت

گویوان خواسوته شود در    شود، از پاسوخ  بازپاسخ نیز می پرسشا  که شام  یک در قالب پرسدنامه

 رتبه کالس دوره

ور
د

 ة
تی
دما
مق

 

 7  و  7 مربی ةمکالد

   خوانی و مقررات مربستان نقده 

 7 اسرار حج

 4 سفر حج و مقدمات و لوازم آن 

 1 ها و مسال  مه  در حجبحران

 1 اپراتور  کامپیوتر

 1 امور مالی و حسابدار 

ور
د

 ة
 
وز
زآم
با

 

 7 4مربی  ةمکالد

   دار هت 

 7 نویسیبات ادار  و گزار تمکا

 4 ها  اجراییستورالعد د شرح وظایف و

 1 ها  ارتباطیمهارت

 1 افزارها  حجشناخت نرم

 1 ریز ها و فنون برنامهرو 
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شده پیدنهاد دهند که دروسی مانند زبوان انگلیسوی    جز دروس اراله صورت لزوم منوان درسی را به

هوا  آموزشوی   هوایی بورا  دوره  گوان نیوز، کوالس   هدچنین، از طریق مصواحبه بوا خبر  . اضافه شد

نفور از   1 ا  میوان  پیدنهاد شد و در قالب پرسدونامه  معاونان/ برا  مدیران( بازآموز / مقدماتی)

فون دلفوی در دو دور اجورا    . آموز  سازمان حج و زیارت توزیع شد تادانخبرگان و مدیران و اس

بوازآموز   / ها  مقدماتیر ، تعداد  از کالسشد که در دور اول با توجه به شروط اجداع و پذی

ها در هدان دور اول برخی کالس ،میانگین بسیار پایین ةطور قطعی پذیرفته شد و با توجه به ندر به

 . حذف شدند

ها  باقیدانده که در دور اول نتوانسته بودند شروط اجداع نظر خبرگان را محقوق کننود،   کالس

یوک از   در دور دوم دلفوی هوی   . ور دوم دلفوی قورار گرفتنود   اما در حود حوذف هو  نبودنود، در د    

و موامو    معاونوان / دور دوم برا  مودیران ة بازآموز  پیدنهاد  در پرسدنام/ ها  مقدماتی کالس

هوا  دور دوم دلفوی ندوایش    وتحلی  داده حاص  از تجزیهجدول بنابراین، ابتدا، . اجرایی تأیید ندد

ها  حاص  از اجرا  دور اول فن دلفوی گوزار    وتحلی  داده جزیهشود و در ادامه، نتایج تداده می

 .شودتحقیق پاسخ داده میها    پرسششود و به می

هوا   در دادهدر رو  دلفی برا  رسیدن به اجداع و تأیید الگوو نیواز بوه برقورار  سوه شورط       

منظوور   لیکرت به ا گزینههفتبرا  طیف  1 شرط اول، میانگین آمار  باالتر از مدد. استحاصله 

دادن اجداع  برا  ندان 4/7هاست؛ شرط دوم، انحراف معیار کدتر از اهدیت آناجداع در دادن  ندان

 اگور  هدچنوین، . 7تأییود معنوادار  میوانگین   ؛ شرط سوم، استدر پذیر  این متغیر توسط خبرگان 

منی، ؤمو ) شودمی جراا هاها  پارامتریک برا  تحلی  آنآزمون باشند،ها  مربوط توزیع نرمال داده

 (.733-731ص، 7731

                                                           

تایی در نظر گرفته شد که اولویت اول معادل مودد یوک در نظور گفتوه     ها  دلفی طیف هفتدلی  اینکه برا  پرسدنامه به. 7

یافت و بوه  که وزن هفت به مدد یک اختصاص  طور  دهی شد بهها  حاصله، امداد وزنوتحلی  داده شد، برا  تجزیه

 . دهی شد که در نتیجه، اولویت اول معادل مدد هفت استامداد وزن ،هدین ترتیب
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 های حاصل از دور دوم دلفیوتحلیل توصیفی داده  تجزیه. 5جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی کالس/ دوره

  معاونان/ های مقدماتی مدیراندوره

 711/1 111/1 4/7  1  اسرار حج

 71/1  137/1 44/7 1  ها و مسال  مه  در حجبحران

  معاونان /دورۀ بازآموزی مدیران

 774/1 1/ 11 13/7 1  بهداشت روان

 731/1 313/1 71/7 1  و رهبر ( ره)حج از دیدگاه امام 

 731/1 313/1 71/7 1  لیماق  تردد  و امورام ننظ

 711/1 1/ 11 71/7 1  دار هت 

 71/1  731/7  /14 1  ریز همها و فنون برنارو 

 731/1 1/1 1  /33 1  نویسی مکاتبات ادار  و گزار 

 711/1 7/1 3 43/7 1  بهداشت و تغذیه و شناخت بیدار 

هوا  حاصو  از دور دوم دلفوی    وتحلی  داده شود، تجزیهمداهده می 1جدول طور که در هدان

شوروط   گوذار  شود، فاقود    هایی که در این دور توسط خبرگوان اولویوت  کالس هدةدهد ندان می

 .ها اجداع نظر خبرگان حاص  ندداین کالس بارةمبارتی، در به. برا  پذیر  هستند یادشده

هوا  مقودماتی و   کوالس  ةبرا  اطدینان از اجدواع خبرگوان دربوار    یادشدهبرا  بررسی شروط 

 .ها  حاصله بررسی شدحج تدتع، آمار توصیفی مربوط به داده معاونان/ بازآموز  مدیران
 

 های مقدماتی و بازآموزیهای دورهکالسآمار توصیفی  .6ول جدادامة 

 انحراف معیار میانگین فراوانی کالس/ دوره

    دورۀ مقدماتی

 141/1 11/1 1   و  7مربی  ةمکالد

 131/7 1/ 1 1  خوانی و مقررات مربستانجغرافیا و نقده

 134/7 1/1  1  اپراتور  کامپیوتر

 14/7  14/1 1  آن سفر حج و مقدمات و لوازم

 447/7 11/7 1  اسرار حج
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 های مقدماتی و بازآموزیهای دورهکالسآمار توصیفی  .6ول جدادامة 

 انحراف معیار میانگین فراوانی کالس/ دوره

    دورۀ مقدماتی

 313/1  /341 1  ها و مسال  مه  در حجبحران

 714/1  /111 1  امور مالی و حسابدار 

 744/1  /31  1  آشنایی با زبان انگلیسی

    دورۀ بازآموزی

 111/1 1/ 1 1  4مربی ة مکالد

 711/7 1/ 7 1  احکام و مناسک حج

 11/7 7/ 7 1  بهداشت روان

 777/7 71/1 1  انتقال تجارب موفق

 711/7 11/1 1  قوانین و مقررات مربستان

 717/7 33/1 1  امنیت در سفر

 711/7 11/1 1  آشنایی با مذاهب اسالمی

 371/7 33/7 1  و رهبر ( ره)حج از دیدگاه امام 

 131/7 11/7 1  لیما ق  تردد ، تدارکات و امورام ننظ

 717/7 11/1 1  اجرایی  دستورالعد و  شرح وظایف 

 111/7 71/7 1  دار هت 

 331/7  /1  1  افزارها  حجشناخت نرم

 7/ 73 13/7 1  ریز همها و فنون برنارو 

 7/ 31 11/7 1  نویسی مکاتبات ادار  و گزار 

 113/7 34/1 1  ها  ارتباطیمهارت

 1/ 11 4/1  1  آموز  زبان انگلیسی

 711/7  /11 1  هاشت و تغذیه و شناخت بیدار بهدا

ها مسال  مه  در حج، امور مالی و حسوابدار   ها  اسرار حج، بحرانبا توجه به نتایج، کالس 

و حوداکثر انحوراف    1حوداق  میوانگین   )و آشنایی با زبان انگلیسی به دلی  دارانبودن دو شرط اول 

هوا  بهداشوت روان،   کوالس . حج حذف شد معاونان /مدیران آموز  مقدماتی ةاز دور( 4/7معیار 

هوا و فنوون   دار ، رو و رهبور  در رابطوه بوا حوج، نظوام نقو  توردد ، هتو         ( ره)دیدگاه اموام  
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ها در افزارها  حج و بهداشت و تغذیه و شناخت بیدار ریز ، مکاتبات ادار ، شناخت نرم برنامه

 . حذف شد معاونان/ یرانمدآموز   بازآموز  ةحج به ملت مدم اجداع از دور

هوا نرموال   توزیوع داده  اگور ها  باقیدانده، ها  حاصله از کالسبرا  بررسی معنادار  میانگین

 اجورا ا  هوا آزموون دوجدلوه   نبودن توزیع داده کرد و در صورت نرمال را اجراباشد باید آزمون تی 

نتوایج  . شود  جراف اواسدیرن- روفلدوگوها آزمون کبودن داده بنابراین، برا  بررسی نرمال. شودمی

 .خالصه شده است 1جدول این آزمون در 
 

  فواسمیرن -کولموگروف آزمون نتایج. 7جدول 

 داریمعنا سطح تعداد آمارۀ تی مقدار کالس/ دوره

  دورۀ مقدماتی

 117/1 1   /117  و  7مربی  ةمکالد

 111/1 1  771/7 اپراتور  کامپیوتر

 11/1  1  111/7 (توشه ره)ازم آن سفر حج و مقدمات و لو

 1/ 77 1   /117 خوانی و مقررات مربستانجغرافیا و نقده

   دورۀ بازآموزی

 1/ 11 1  311/7 4مربی  ةمکالد

 411/1 1  311/1 احکام و مناسک حج

 1/ 73 1  114/7 انتقال تجارب موفق

 117/1 1  1/7   آشنایی با مذاهب اسالمی

 777/1 1  713/7 مربستانقوانین و مقررات 

 111/1 1  1/7   امنیت در سفر

 131/1 1  43/7  ها  اجرایی دستورالعد شرح وظایف و  

 1/ 71 1  711/7 ها  ارتباطیمهارت

 117/1 1   /177 آموز  زبان انگلیسی

بیدتر از سطح خطا  آزموون     آموزشیهاکالس هدةبا توجه به اینکه ضریب معنادار  برا  

بورا    ا  ندونه تک بنابراین، آزمون تی. دارندها توزیع نرمال در نتیجه، داده. است( 11/1عنی مدد ی)

 . اجرا شد دار  میانگیناآزمون معن
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 معاونان/ برای مدیران نمونه تی تکنتایج آزمون . 8جدول 

  9= مقدار مفروض تی درصد 59اطمینان  سطح

 ابعاد تیمقدار  معناداری ضریب اختالف میانگین پایینحد  باالحد 

 دورۀ مقدماتی     

  و  7مربی  ةمکالد  714/7 11/1 11/7 77/7 31/7

 اپراتور  کامپیوتر 31771 171/1 11/1  11/1 11/1

 سفر حج و مقدمات و لوازم آن  /117 173/1 141/1. 1/ 7 71/7

 ستانخوانی و مقررات مربجغرافیا و نقده 17/4  1/ 17 1/1 4 77/1 14/7

 دورۀ بازآموزی     

 4مربی  ةمکالد 311/1 11/1 1/7 1 1/7  34/7

 احکام و مناسک حج 773/7 11/1  1/1 7 1/1  11/1

 انتقال تجارب موفق 111/1 143/1 711/1 73/1 11/1

 قوانین و مقررات مربستان 17/4  11/1 11/7 17/1 41/7

 سالمیآشنایی با مذاهب ا 311/7 1/ 1 147/1 7/1  1/7 

 امنیت در سفر 737/7 1/ 11 331/1 74/1 7/ 4

 ها  اجراییدستورالعد شرح وظایف و  -113/1 7/1 1 -141/1 31/1 37/1

 ها  ارتباطیمهارت 174/7 117/1 341/1 41/1 3/7 

 آموز  زبان انگلیسی 4/ 17 11/1 411/1 7/ 7 13/7

انتقال تجارب موفق و شرح وظوایف   طبق نتایج، ضرایب معنادار  برا  احکام و مناسک حج،

بنوابراین، در  . اسوت  11/1باالتر از  و 7/1 1و  143/1، 41/1 ترتیب،  ها  اجرایی، بهو دستورالعد 

هوا از  سوایر کوالس   بوارة اما در. این موارد میانگین مفروض با میانگین حاص  تفاوت معنادار ندارد

میانگین حاصوله بوا میوانگین     ایج تفاوت معناداراست، نت 11/1تر از آنجا که ضریب معنادار  پایین

مثبت  ةبنابراین، در این موارد با توجه به اینکه حد باال و پایین در محدود. دهدمفروض را ندان می

ها برا  میانگین هدةدر نتیجه، معنادار  . ها از میانگین مفروض بیدتر استقرار دارد، میانگین داده

 .شودأیید میت معاونان/ ها  مدیرانکالس
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 نتيجه

ها  حوج  کاروان معاونانها  آموزشی مورد نیاز مدیران و هدف اصلی این تحقیق شناسایی کالس

نتوایج  . ها  آموزشی برگزارشده بررسی شود  در این تحقیق، ابتدا مؤثربودن کالس. بوده استتدتع 

هدچنوین، نتوایج   . انود  مؤثر واقع شوده ( مقدماتی و بازآموز )ها  برگزارشده  کالس هدةندان داد 

حوج تدتوع، درس مکالدوه مربوی      معاونوان ها  مقدماتی و بازآموز  مودیران و  ندان داد در دوره

 . بیدترین اولویت را دارد

تووان  آموده از اجورا  دو دور فون دلفوی، موی     دستها  بهوتحلی  داده با توجه به نتایج تجزیه

 .زیر بیان کرد شرححج را به  ونانمعابازآموز  مدیران و / ها  آموزشی مقدماتی دوره

، اپراتوور    و 7مربوی   ةشوام  مکالدو   معاونوان مقدماتی مودیران و   ةها  آموزشی دورکالس

خوانی و مقررات مربستان موورد نیواز   کامپیوتر، سفر حج و مقدمات و لوازم آن، و جغرافیا و نقده

، احکوام و  4مربوی   ةمکالدو  معاونوان بوازآموز  مودیران و    ةها  آموزشی دوراست و برا  کالس

ها  ارتباطی، امنیت در سفر، مهارت مناسک حج، انتقال تجارب موفق، قوانین و مقررات مربستان،

هوا  اجرایوی   شورح وظوایف و دسوتورالعد    و آشنایی با مذاهب اسالمی، آموز  زبان انگلیسوی،  

 .پیدنهاد شد

موزشی ه  بورا  سوازمان   آها  با توجه به صرف هزینه و زمان برا  برگزار  دورهاز سویی، 

شوود   ها، پیدنهاد موی کنندگان در این دورهحج و زیارت جدهور  اسالمی ایران و ه  برا  شرکت

هدچنوین،  . محدود شوود  حاص  از این پشوهشها  ها به کالس با توجه به نتایج این تحقیق، دوره

انجوام گرفوت، از     771 سال حاضر در حج تدتع معاونانا  که از مدیران و در نظرسنجی گسترده

در ادامه، برخوی  . ها مطرح کنندکنندگان خواسته شد پیدنهادهایی برا  بهبود وضعیت دورهشرکت

 . شودمی بیانتحقیق  ةپیدنهادها  کاربرد  و پیدنهادهایی در نتیج

ها در طول سال، که در نتیجوه حجو  کوار  کوارگزاران و سوازمان حوج و       برگزار  کالس -

 .یابدنزدیک به برگزار  حج تدتع کاهش می ة زمانیورزیارت در د

 .غیرحضور  برگزار شود طور  ها بهاالمکان کالس تیح -
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، انود  ها  حج مسوئول این سدت در کارواندر بار  از آنجا که بیدتر کارگزاران برا  چندمین -

راد  کوه  ها، از کارگزاران آزمون گرفته شود و افو بنابراین، قب  از الزام به شرکت در کالس

 .ها نداشته باشندکنند الزامی به حضور مجدد در کالسمناسب دریافت می ةندر

. مربی آمادگی هدیدگی و در طول سوال مهو  اسوت    ةتر، مانند مکالدها  مه برا  کالس -

هوا برگوزار شوود کوه سوطح      ا  در طول سال این کالسدوره طور الدقدور به تیبنابراین، ح

 .دآمادگی کارگزاران حفظ شو

موثالً بورا  کوارگزارانی کوه زبوان      . کنندگان متناسوب شوود  ها با توجه به نیاز شرکتکالس -

 ةها  مکالدها مربی است، مانند کارگزاران استان خوزستان، حضور در کالسا  آنمحاوره

 .مربی الزامی نباشد و فقط در آزمون شرکت کنند
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 خذآمنابع و م

 .پویند :تهران چاپ اول،. ها  انسانیوز  و بهساز  سرمایهآم .(7737) حسین بطحی،ا .7

 مدلکرد مدیران و آموز  ضدن خدمت بر ثیرأت (.7731) ملی احدد ، و مبدالصدد احدد ، . 

 .  -1  ، صفحات7 ةشدار ،اطالمات ملدی .کارکنان

ن ابررسووی نیازهووا  آموزشووی موودیر (.7711)هاشوودی فدووارکی، دیبووا  و احدوود ، غالمرضووا .7

 .7 - 4، صفحات 1 ة، شدارو پشوهش دانش .اصفهان شهردار 

بررسی الگو  نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیست  بهداشوت و   (.7737)بهرامی، سوسن  .4
گورایش  )ارشود، ملووم تربیتوی    کارشناسوی   ةنامو پایوان  .7737درمان استان اصوفهان در سوال   

 .داندگاه اصفهان ،(ریز  آموزشی برنامه

 .مرکز ندر اسراء :ق  .صهبا  حج (.7711) جواد  آملی، مبداهلل .1

معاونوت   (. 771) ها  حج تدتعدستورالعد ، ضوابط و شرایط انتخاب موام  اجرایی کاروان .1

 .ک  فنی و امور کارگزاران ةحج، مدره و متبات، ادار

 .هوا  تحقیوق در ملووم رفتوار     رو  (.7731) حجاز ، الهه و بازرگان، مباس ،سرمد، زهره .1

 .دارات آگاهانت :تهران

 .سدت، چاپ ده : تهران .مدیریت منابع انسانی (.7731)سعادت، اسفندیار  .3

تبیوین نیازهوا  آموزشوی و آثوار آمووز  ضودن        (.7731)مبد ، فاطدوه   و زاده، فتاحشریف .1

ها  پشوهش .دو تهران ةک  منطق ةادار  مالی ادار ةخدمت بر یادگیر  کارکنان مخابرات رست
 .47-11، صفحات 7 ة، شدار7، سال تیمدیر

 .اهنیازسنجی آموزشی در سازمان (.7737؛ 7711) زاده، جعفرترک و محدد زادگان، سیدمباس .71
 .شرکت سهامی انتدار :تهران

 و فنوی  هوا   آموز ةتوسع نیازسنجی (.7711) ، هدارضایی قلعه و اصغرمباسی اسفجیر، ملی .77

ور  اطالموات و ارتباطوات در ملووم    فنا .مازندران استان پرور  و آموز  در مجاز  مهارتی
 .777-747، صفحات 7ة ، شدار7، سال تربیتی
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  .71 - 1، صفحات 71 ة، شدار71 ةدور ان،ایر مهندسی آموز  ةنام فص .پاتریک

ریوز  آموزشوی و درسوی    نیازسونجی آموزشوی در برناموه    (.7711) کورو فتحی واجارگاه،  .77
 .ک  تربیت معل  و آموز  نیرو  انسانی ةادار :تهران (.ها و فنونرو )

 .انتدارات ایران زمین :تهران .ریز  درسیاصول برنامه (.7711) کورو فتحی واجارگاه،  .74

 :تهوران  .ریوز  آمووز  ضودن خودمت کارکنوان     برناموه  (.7731) کوورو   تحی واجارگاه،ف .71

 .انتدارات سدت

مهو   فنوون  ها و رویکرد  جامع به رو  (.7711)ملکی توانا، منصوره  و الهاللهی، سیففض  .71

 .11-37 ، صفحات13ة ، شدار71ة دور شناسی ملوم انسانی،رو  .نیازسنجی آموزشی

 .مدیریت آموز  مرکز :نتهرا .کارکنان امور مدیریت (.7731)بابک  کاظدی، .71

هوا  آمووز  ضودن خودمت     شناسی دورهبآسی (.7733) مهرداد هدراهی، و مهد  کاظدی، .73

 .777-771 صفحات ،4 ةشدار ،ها  مدیریتپشوهش .براساس مدل سیپ

 و یارهچنودمع  رویکورد  (.7717)رازنهان، فیوروز   و اشتیاقیان، ندا ،محدد  زنجیرانی، داریو  .71

، رویکردها  نوین آموزشوی  .کارکنان ها شایستگی تحلی  مبنا  بر آموزشی نیازسنجی تلفیقی

 .711-771، صفحات 7ة، شدار71ة ، دور1سال 

 .اثربخدی کارکنوان  ها  ضدن خدمت وبین آموز  ةبررسی رابط (.7733) لیال مردانی کتکی، .1 
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