
  
  
  
  
  

  فازي، دیماتل فازي TOPSISتحلیلی بر نیازهاي آموزشی کارکنان با استفاده از 
  )استانداري خراسان جنوبی: مورد مطالعه(

  1دکتر غالمرضا بردبار
  2سید محمد موسوي
  3بهرنگ مرادي

  
  30/1/91 :تاریخ در یافت

  11/5/91 :تاریخ پذیرش
  

  چکیده
بندي نیازهاي آموزشی کارکنان استانداري خراسان شناسایی و رتبه «هدف پژوهش حاضر

ابتدا از طریق مطالعۀ در این تحقیق . باشدمی» جنوبی با استفاده از تکنیک دیماتل و تاپسیس فازي
کارکنان شناسایی شده و سپس هاي نیازهاي آموزشی ادبیات تحقیق و نظر سنجی خبرگان شاخص

ها پرداخته بندي این شاخصهاي تاپسیس و دیماتل فازي به رتبهدر فاز کمی با استفاده از تکنیک
     نفر در بر  145جامعۀ این تحقیق را تمامی کارکنان استانداري خراسان جنوبی به تعداد . شد
هاي جهت تحلیل داده. ه بوده استاي محقق ساختها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده. گیردمی

ها و نیز جهت شناسایی علت و بندي شاخصهاي فوق، اولویت، ابتدا با استفاده از تکنیکتحقیق
بدست آمده از تکنیک با توجه به نتایج . معلول بودن آنها از تکنیک دیماتل فازي استفاده گردید

رتبه اول را کسب کرده  علوم روز و جدیدنزدیک شدن به توان بیان کرد که شاخص می تاپسیس فازي،
و  افزایش توان تخصصی کارکنان، رشد دانش عمومی، کاهش خطا و اشتباهات کارکنانهاي و شاخص

                                                
 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد .١

  smm14712@gmail.com: ، نویسنده مسئولدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد .2
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد .٣
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ها نیز در را به خود اختصاص داده و مابقی شاخص 5الی  2هاي افزایش انگیزة شغلی به ترتیب رتبه
مناسب با ارباب رجوع و وضعیت اقتصادي  برخوردهاي اند، همچنین شاخصهاي بعدي قرار گرفتهاولویت

همچنین با استناد به نتایج بدست .اندبه ترتیب، رتبۀ ما قبل آخر و رتبۀ آخر را کسب کرده مناسب کارکنان
افزایش توان تخصصی  ،نزدیک شدن به علوم روز و جدید: هايشاخصآمده از تکنیک دیماتل فازي، 

کاهش خطا و اشتباهات  ،رشد دانش عمومی ،ارتباط مناسب با همکاران ،نانافزایش مهارت کارک ،کارکنان
افزایش  ،آشنایی با حقوق شغلی کارکنان ،آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداري ،افزایش انگیزة شغلی ،کارکنان

فیت کار افزایش کیو آشنایی با اهداف و وظایف سازمان ،فرهنگ پذیري سازمانی ،روحیۀ مشارکت کارکنان
را به خود اختصاص  13الی  1هاي باشند و رتبهها میگذار و به بیان دیگر علتجز عوامل تاثیرکارکنان 

پذیري در افزایش مسئولیت ،افزایش کارایی کارکنان ،افزایش ایمنی شغلی کارکنان: هايهمچنین شاخص. اندداده
 ،تناسب اطالعات علمی با مهارت کار ،تقویت روحیه اجتماعی کارکنان ،افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی ،کارکنان

و  وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان ،افزایش آرامش شغلی کارکنان ،سازگاري با محیط کار ،رشد فضایل اخالقی
 24 الی 14هاي باشند و رتبهها میپذیر و به بیان دیگر معلولجز عوامل تاثیر مناسب با ارباب رجوع برخورد

  .اندها به خود اختصاص دادهرا در بین شاخص
  

  :واژگان کلیدي
  آموزش، نیازهاي آموزشی، کارکنان، تاپسیس فازي، دیماتل فازي 
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  مقدمه-1

هاي دانش بشري یک امر مسلم و بدیهی است امروزه تحول و نوآوري در همۀ زمینه
عبارت دیگر، به مانند گذشته هیچ یک از به . که با سرعتی شگرف در حال رخ دادن است

توانند براي مدت طوالنی بدون تحول و نوآوري هاي علمی بشري نمیها و زمینهدانش
  ).7، 1390ساالروندیان، (کارایی الزم را داشته باشند 

ها و در سایۀ این تحوالت سریع و شگرف، افراد باید به کسب دانش و مهارت
هاي مربوطه خود بپردازند، تا از این طریق در جامعه و سازمانگسترش آن در طول زندگی 

حضور جدي و موثري داشته باشند و عالوه بر رفع نیازها و امیال خود، به صورت منطقی 
ها از به اجراي نقش اجتماعی و سازمانی خویش نیز اقدام نمایند، زیرا حیات موثر سازمان

فتحی واجارگاه و (گردد ر، خالق و توانا میسر میطریق کارایی مدیران و کارکنان آگاه، ماه
  ).89، ص1389کامکاري، 

شود، زیرا نبود هاي امروزي، به مثابۀ امري بنیادي نگریسته میآموزش در سازمان
پیشگیري از این آثار زیانبار، . سازدآموزش، آثار زیانبار شدیدي را بر پیکر سازمان وارد می

طوري که باشد، بههاي استراتژیک میآموزش در قالب برنامه هايمنوط به پی افکندن بنیان
      دهند و سازمان را با تهدید روبرو خطاهایی که کارکنان در سازمان از خود بروز می

  ).2001فوت، (سازند، ناشی از ناآموختگی است می
تافلر . ها امري ضروري و حیاتی استآموزش و بهسازي نیروي انسانی براي سازمان

مدیریان در نقش پدر . کارکنان دانا خواهند بود هامعتقد است، منابع کلیدي در سازمان
گیرند و به با حفظ وفاداري، سریع تصمیم می. خانواده هستند که قدرت اصلی را دارند

  ).1381عبدالهادیان، (دهند سرعت وضعیت خود را با اهداف و نیازهاي سازمان تطبیق می
تر شدن شرایط اجتماعی، زافزون علوم و فنون و پیچیدهبا توجه به گسترش رو

شود که کارکنان اقتصادي و فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می
ها، ها براي برخورداري موثر با مسایل و مشکالت آموزشی و تالش براي حل آنسازمان

هاي علمی، ثر تواناییبرداري از حداکهاي جدید و بدیع و بهرهباید با استفاده از روش
  ).1374صباغیان، (هاي خویش را تکامل و توسعه بخشند شیوه
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گذاري مفید و یک عامل کلیدي در آموزش و بهسازي منابع انسانی، نوعی سرمایه
تواند ریزي و اجرا شود، میشود که اگر به درستی و شایستگی برنامهتوسعه محسوب می

دهند که توجه به نتایج پژوهشها نشان می. ته باشداي داشبازده اقتصادي قابل مالحظه
، در سال براي مثال.وري را به دنبال دارد افزایش بهره ،آموزش و بهسازي نیروي انسانی

هاي آموزشی در شرکت موتورال مشخص شد که هر پس از سنجش اثر بخشی دوره 2004
بررسی . همراه داشته استدالر بازده به  33گذاري در آموزش کارکنان، یک دالر سرمایه

    گویاي آن است که بسیاري از سازمانهاي امریکایی افزایش مناسب  2006دیگر درسال 
درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و  7هاي آموزشی خود را با میانگین بودجه

 آنها مبلغی .کننددالرصرف آموزش هر کارآموز در سال می 1273اند که حدود  بیان کرده
 بیلیارد دالر در این سال صرف آموزش و بهسازي نیروهاي انسانی خود  55.8بالغ بر 

  ) 2006:21آموزش  ۀعیدي به نقل از نشری( اندکرده
ریزي آموزش کارکنان و در واقع، نخستین لذا، تعیین نیازهاي آموزشی اولین گام برنامه

که اگر به درستی انجام عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازي است 
در نتیجه، تعیین نیازهاي . گردد، احتمال تطابق آن با نیازهاي سازمان افزایش خواهد یافت

آموزشی براي کارکنان استانداري خراسان جنوبی، نقطۀ آغاز هر نوع آموزش است که تاثیر 
هاي ر زمینهگیري داي در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی براي ارزیابی و تصمیمعمده

تر از تعیین نیازها در اي مهمتوان مطرح نمودکه هیچ وظیفهمختلف آموزش دارند و می
کند که نیازهاي آموزشی پس از اقتضا می از این رو. فرآیند آموزش و بهسازي وجود ندارد

بندي از آن جهت است که نیازهایی که براي اهمیت اولویت. بندي شوندشناسایی، اولویت
هایی که برنامۀ آموزشی بر آن بنا کند و دادهن یا شغل ارزشمند است را مشخص میسازما

  .کندخواهد شد را تعیین می
  
  مبانی نظري تحقیق-2
  اهمیت آموزش کارکنان -2-1

     همانگونه که جوامع بشري از سنتی به صنعتی و از صنعتی به فراصنعتی شدن گام 
به موازات این تغییرات . باشدهم در حال پیشرفت میدارند، علوم و فنون تکنولوژي برمی
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گردد تا آنجا است که اهمیت و لزوم آموزش کارکنان بیش از پیش ملموس و محسوس می
گویند آموزش در حقیقت خود مدیریت که بعضی صاحب نظران در اهمیت آموزش می

ریزد و میهاي مدیریت متزلزل و فراست بدین معنا که بدون آموزش کارکنان، پایه
  ).1372صباغیان، (

در : نویسدمی "بسوي آموزش مداوم"کتاب خود  21تا  19گارت ویلیامز در صفحات 
بسیاري از مشاغل علمی و فنی مهندسی، پزشکی و کشاورزي تغییرات تکنولوژیک بقدري 

تواند در اند نمیسریع بوده است که آن مهارت خاص که افراد در اوایل زندگی کاري داشته
طول زندگی شغلی آنها مفید باشد و مدتها قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسند از درجۀ 

  ).18، ص 1389به نقل از دستمردي، (اعتبار ساقط است 
توانند مزایاي رقابتی براي واقعیت آن است که راهبردهاي آموزش سنتی و منفعل نمی

ها در نقش اهداف، کارکرد سازمان هاي موجود درها ایجاد کنند، مگر اینکه آموزشسازمان
  ).6، 1388فرجاد، (و ساختارهاي موجود خود تجدیدنظر اساسی یا تحول ایجاد نمایند 

از . اندبسیاري از صاحب نظران دربارة اهمیت و نقش آموزش در جامعه اظهارنظر کرده
آموزش هاي سنگین تربیت نیروي کار، جمله پیتر دراکر عقیده دارد که علی رغم هزینه

اي را در مدتی کوتاه در زمرة همراه با اعمال صحیح مدیریت، هر کشور عقب مانده
  ).1384فرمیهنی فراهانی، (دهد وري باال قرار میکشورهاي پیشرفته و برخوردار از بهره

  

  هاي آموزشینیاز -2-2
هاي زیادي در مورد هاي مختلف آموزش، طی سالیان متوالی بحثهرچند که در حوزه

تعریف واژة نیاز وجود داشته، اما آنچه که از مفهوم نیازهاي آموزشی مورد نظر است، 
ریزي، تشخیص و شناسایی مسائل فردي، ارزیابی شناسایی نیازهایی است که در برنامه

یادگیري افراد، بهبود عملکرد شغلی و فردي کارکنان و مداخالت آموزشی کمک کننده 
  ).1388فرجاد، (است 

اي است میان آنچه فرد یا گروه شغلی خاصی باید بدانند و انجام زشی فاصلهنیاز آمو
دهند، نیاز آموزشی در حقیقت دانند و انجام میدهند و آنچه که در شرایط موجود می

هاي شکاف میان سطح کنونی و سطح مطلوب توانایی افراد در انجام وظایف و مسئولیت
  ).1386ردائی، (خویش می باشند 
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ها و ترجیحات کارکنان، به عنوان یک مساله یا مشکل موزشی، به عنوان خواستهنیاز آ
فتحی (شود در عملکرد افراد و به عنوان فاصلۀ بین وضع موجود و وضع مطلوب مطرح می

  ).1381واجارگاه، 
آغاز هرگونه فعالیت آموزشی است که نقش و تاثیر  ۀنقط هاي آموزشی،تعیین نیاز

هاي در زمینه گیريو نیز فراهم آوردن مبنایی براي ارزیابی و تصمیم فراوانی در اثربخشی
  ).1387عیدي و همکاران،(مختلف آموزشی دارد 

  

  هاي آموزشیهاي تعیین نیازروش -2-2-1
هاي تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان، بررسی دقیق و موشکافانه از اهداف و رسالت

ها و دیگر عوامل میزان و نوع محصوالت، هزینه هاي کارکنان،سازمانی، شناسایی توانمندي
 ).49، 1390ساالروندیان، (تاثیرگذار است 

  

  :متداولترین روشهاي تعیین نیازهاي آموزشی به شرح زیر است
 نظرخواهی از مدیران -1

 ارزیابی عملکرد -2

 هاي سازمانیها و بخشهاي قسمتبرنامه -3

 نظرخواهی از مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسانی -4

 زیه و تحلیل شغلتج -5

 تجزیه و تحلیل فرد -6

 تجزیه و تحلیل سازمان -7

 تجزیه و تحلیل مشکالت -8

 آزمون  -9

 پرسشنامه -10

 )1384جزایري،(کارگاه آموزشی -11
  

  تشخیص نیازهاي آموزشی-2-2-2
 موفق آموزشی سیستم یک نیاز پیش آموزشی، نیازهاي اثربخش تحلیل و شناخت

نخستین  واقع در و کارکنان آموزش ریزيبرنامه گام اولین آموزشی نیازهاي تعیین .است
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 انجام بدرستی اگر که است بهسازي و آموزش کارکرد اثربخشی تضمین و ایجاد عامل

 با آن تطابق احتمال و شد خواهد فراهم اثربخش ریزيبرنامه براي تريعینی شود، مبناي

یافت  خواهد افزایش آن اثربخشی نهایت در و کارکنان و شغلی هايحوزه نیازهاي سازمان،
 شده مناسبی تهیه بنحو که آموزشی نیازهاي تحلیل یک) 1381زاده،زادگان و تركعباس(

 .کمک میکند رشد و تغییر از مملو محیط در رقابت و سازمانی کارایی و اثربخشی به باشد

    سطوح بشمار تمام در کارکنان توسعۀ برنامۀ تهیۀ براي محکمی اساس تحلیلی چنین
  )Paul &Taylor,1998 ( .آیدمی

  

  ):Bailley,2000(آموزشی نیازهاي تحلیل موثر انجام در کلیدي گام هفت -2-2-3
 .آموزشی نیازهاي تحلیل حوزة و مقیاس هدف، شناخت -1

 .آنها انتظارات و اصلی ذینفع هاییگروه شناخت -2

 .دهیممی گزارش آنها به که افرادي و اطالعات دریافت منبع تعریف -3

 .آموزشی نیازهاي تحلیل بنديزمان برنامۀ شناخت -4

 .نیاز مورد هايداده آوريجمع -5

 .هایافته ارزیابی و تحلیل -6

 به اشخاص آن و آن پیشنهادات و مشخص آموزشی نیازهاي با گزارشی ارائۀ و تهیه -7

 .است بررسی و تحقیق مستلزم دارند، نیاز آموزشهایی چه
  

  فازي TOPSISتکنیک -3- 2
گیري چندمعیاره  هاي تصمیمي مدل بندي عوامل خانوادهجهت رتبهترین مدل معروف

)MCDM (روش . استTOPSIS  توسط هوآنگ و یون  1981در سال)ارائه شده است) 1981.  
بندي متغیرهاي هوش تجاري با رویکرد فازي از طیف و اعداد فازي معرفی لذا جهت رتبه

ادیر این اعداد در ارتباط با عبارات کالمی مورد مق. کنیم استفاده می) 2010( شده به وسیلۀ امیري
  ).2010امیري، (آمده است  1استفاده، در جدول 
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  ي اصطالحات کالمی با مقادیر آنرابطه: 1جدول 

  
، با توجه به ماهیت این پژوهش شامل )2000(فازي معرفی شده توسط چن  TOPSISتکنیک 

  :مراحل زیر است
  گام اول

  :ي متغیرهاي هوش تجاري، به صورت زیر باشد گیري فازي نظر افراد دربارهفرض کنیم ماتریس تصمیم
  

퐷 =   

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

푥          푥        ⋯        푥         ⋯        푥  
 

푥          푥        ⋯        푥         ⋯        푥  
 

⋮               ⋮          ⋱            ⋮                         ⋮   
 

푥          푥        ⋯        푥         ⋯        푥  
 

⋮               ⋮          ⋱            ⋮                         ⋮  
 

푥          푥        ⋯        푥         ⋯        푥  ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  

   
푊 = 푤             푤           ⋯          푤             ⋯            푤  

  
  :در این ماتریس

푖 هاي مورد بررسی تعداد مولفه(푚)  
푗  دهنده پاسختعداد افراد(푛)  

푥   :ام، به صورت اعداد فازي زیر 푖ام دربارة مولفه ي  푗نظر فرد   
푥  = (푎 , 푏 , 푐 ) 

푤 میزان اهمیت نظر هر یک از افراد، به صورت عدد فازي زیر:  
푤 = (푤 , 푤 , 푤 ) 
 

ي متغیرهاي هوش اهمیت نظر افراد دربارهگفتنی است در این پژوهش به دلیل یکسان بودن میزان 
  :براي همۀ جامعۀ آماري بصورت زیر تعریف شده است 푤تجاري، 

푤 = (1, 1, 1)     ∀푗 ∈ 푛 
  گام دوم

  )VL(کم خیلی  )L(کم   )M(متوسط  )H(زیاد   )VH(زیاد خیلی  کالمی عبارات
  0,0,0.2)(  0,0.2,0.4)  (  0.2,0.4,0.6)(  0.4,0.6,0.8)(  ).60، .80، 1(  مقادیر کالمی
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ي فازي مقیاس شدهگیري فازي نظر افراد را به یک ماتریس بیدر این مرحله باید ماتریس تصمیم
푅 براي بدست آوردن ماتریس . تبدیل کنیم푅 کنیمهاي زیر عمل میبه صورت یکی از فرمول:  

푅 = 푟̃
×

 
  

푟̃                                                 )                              1(فرمول = ∗ , ∗ , ∗ ,   

  :براي هر فرد برابر است با  ∗푐به طوري که در این فرمول،
푐∗ = max 푐  

  

푟̃                             )                                               2(فرمول     = , , , 
  

  :آیداز فرمول زیر براي هر فرد بدست می 푎در این فرمول مقدار 
푐∗ = min 푎  

  گام سوم
کنیم، به طوري به عنوان ورودي ایجاد می 푊، با فرض بردار 푉مقیاس وزین فازي ماتریس بی

  :که
푉 = 푣

×
           푖 = 1,2, … , 푚        푗 = 1,2, … , 푛 

 
푣 = 푟̃ × 푤  

  گام چهارم
  :کنیمها مشخص میرا به صورت زیر براي مولفه 퐴آل منفی فازي و ایده 퐴آل مثبت فازي ایده

퐴 = (푣∗, 푣∗ , … , 푣∗) 
 

퐴 = (푣 , 푣 , … , 푣 ) 
  

  .کنیماستفاده می) 2000( آل منفی فازي چنآل مثبت فازي و ایدهکه در این پژوهش از ایده
푣∗ = (1, 1, 1) 

 
푣 = (0, 0, 0) 

  گام پنجم
 3دو عدد فازي به صورت زیر باشند، آنگاه فاصلۀ میان آن دو با استفاده از فرمول 퐵و  퐴اگر 

  :آیدبدست می
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퐴 = (푎 , 푏 , 푐 ) 
  

퐵 = (푎 , 푏 , 푐 ) 
  

,퐷(퐴)                                             ٣(فرمول  퐵) = ( ) ( ) ( )      
 

ها شیوة محاسبۀ فاصلۀ میان دو عدد فازي، فاصلۀ هر یک از مولفهبا توجه به توضیح باال در مورد 
  :آوریمآل منفی به دست میآل مثبت و ایدهرا از ایده

푑∗ = 푑( 푣 − 푣∗)       푖 = 1,2, … , 푚 

 

푑 = 푑( 푣 − 푣 )       푖 = 1,2, … , 푚 

  گام ششم
  :کنیمبه صورت زیر محاسبه می آل مثبت راام به ایده 푖نزدیکی نسبی مولفۀ 

퐶퐶 =
푑

푑∗ + 푑           푖 = 1,2, … , 푚 

 
  

  گام هفتم
 퐶퐶 بندي هاي موجود در مسئله را رتبهرا به ترتیب نزولی مرتب کرده و بر اساس آن گزینه  

  .کنیممی
  

  تکنیک دیماتل فازي -2-4
  .شناخت هدف تصمیم و تشکیل یک کمیته -مرحلۀ اول
  گیري، گردآوري اطالعات مرتبط، ایجاد  گیري فرآیند تعریف اهداف تصمیم تصمیم

ترین حوزة ممکن پیشنهادات، ارزیابی پیشنهادات با توجه به سود و زیان، انتخاب وسیع
و  1996هس، (پیشنهاد بهینه و نمایش نتایج براي اطمینان در دستیابی به اطالعات 

براین اساس تشکیل . مرحله شناخت هدف تصمیم استلذا اولین ). 2004اوپریکوویچ، 
  .یک کمیته براي گردآوري دانش جمعی جهت حل مسئله، الزم است
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  .توسعۀ فاکتورهاي ارزیابی و طراحی مقیاس کالمی فازي -ۀ دوم مرحل
فاکتورهاي . اي از فاکتورها براي ارزیابی الزم است در این مرحله ایجاد مجموعه

ات علی را دارند و معموال تعداد زیادي از حاالت پیچیده را ارزیابی ماهیت ارتباط
جهت بدست آوردن یک مدل ساختاري که از فاکتورهاي علی و معلولی تشکیل . دربردارد

در مواجۀ با ابهام قضاوت انسان، متغیر . شده باشد، روش دیماتل در اینجا باید استفاده شود
مثل ) 2010امیري، (دیگر استفاده شده است به همراه پنج اصطالح کالمی  "تاثیر"کالمی 

 2خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و عدم که در اعداد فازي مثبت نشان داده شده در جدول
  .شوند بیان می

  

  ي اصطالحات کالمی با مقادیر آنرابطه: 2جدول

 
  گیرندگان و میانگین گرفتن از آن کسب نظرات تصمیم - سوممرحلۀ 

از . اندها نظر داده گیرنده در مورد روابط بین شاخص نفر تصمیم Pفرض کنیم تعداد 
Z ماتریس Pاینرو تعداد  … Z و به نظرات یک کارشناس بوده  که هر ماتریس مربوط Z و

براي محاسبه ماتریس  )1(فرمول. گردد که هر درایۀ آن با اعداد فازي مربوطه مشخص می
  .شود میانگین استفاده می

)1                                    (                                           Z = ( ⨁ ⊕…⊕ )   
  

 .شودماتریس فازي اولیۀ روابط مستقیم نامیده می Zماتریس فازي 

zبه طوري که   = (l , m , u اعداد فازي مثلثی ) Zي از ماتریس  مقدار هر درایه( (
در ضمن با توجه به اینکه عناطر قطر اصلی صفراند، در ماتریس به صورت . هستند

  .گردند مشخص می (0,0,0)
هاي فاکتورها را به استانداردسازي که مقیاس در اینجا از طریق فرمول - مرحلۀ چهارم

  .کند، استفاده شده استهاي قابل مقایسه تبدیل می مقیاس
  

)2                    (                     푎 = ∑ 푧 = ∑ 푙 , ∑ 푚 , ∑ 푢 
 

푟 = 푚푎푥 (∑ 푢 )  

  )VL(کم خیلی  )L(کم   )M(متوسط  )H(زیاد   )VH(زیاد خیلی  کالمیعبارات 
  0,0,0.2)(  0,0.2,0.4)  (  0.2,0.4,0.6)(  0.4,0.6,0.8)(  ).60، .80، 1(  مقادیر کالمی
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  .شودفازي روابط مستقیم استاندارد شده نامیده می، ماتریس Xلذا ماتریس 
)3                              (                                      푥 = = 푙 ́ , 푚 ́ , 푢 ́  
  

  .آیدبدست می) 3(توسط فرمول  Xهاي ماتریس که مقادیر درایه
  .آوریمرا بدست می Tحال ماتریس فازي روابط مجموع  - مرحلۀ پنجم
푥نظربه اینکه  = 푙 ́ , 푚 ́ , 푢 ́ باشد و سه ماتریس میX X و  X و  هاي درایه که  

  .انداستخراج شده Xها از ماتریس آن
Xهاي  هاي ماتریسبه این صورت که کلیۀ مقادیر درایه X و  X و  به ترتیب شامل کلیۀ   

  :است Xدر ماتریس  ́ 푙 و ́ 푚 و ́ 푢مقادیر
)4                           (                 푋푙 = [푙˝푖푗] , 푋푚 = [푚˝푖푗] , 푋푢 = [푢˝푖푗]  

푡نظربه اینکه  = 푙˝ , 푚˝ , 푢˝ داریم. باشدمی:  
)5    (                        푙˝ = X × (퐼 − X ) ,        푚˝ = X × (퐼 − X )  ,  
 

푢˝ = X × (퐼 − X )      
بدست  )5(به صورت اعداد فازي مثلثی و طبق فرمول  Tهاي ماتریس  لذا کلیۀ مقادیر درایه

  .آید می
Dتوان مقادیر حال می + R و D − R  را به طوري که퐷  و푅  به ترتیب مجموع سطر و

  .هستند، بدست آورد Tستون براي هر عنصر در ماتریس 
Dکلیۀ مقادیر بدست آمده  + R  وD − R  اعدادي فازي هستند که براي بدست آوردن

D)ها را دفازي کنیم لذا براي رسم نمودار به مقادیر  آن نمودار علی باید + R)  و
(D − R)  گرددمی روشی به نام مرکز ناحیه استفاده که براي دفازي کردن از. نیازمندیم .

D)ها شامل  Xار علی محور در نمود + R)  است که مقدار آن همیشه مثبت بوده و وزن
D)ها شامل Yدهد و محور  یا اهمیت آن عامل در سیستم را نشان می − R)  بوده که اگر

اینصورت تاثیرپذیر قطعی است از آن با  گذار قطعی بوده و در غیر مثبت باشد عامل تاثیر
  .شودیاد مینام نسبت اثرگذاري در سیستم 
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  ي تحقیقپیشینه - 5- 2
سرفصل  طبق تهران شهروندان آموزشی نیازهاي بررسی"اي با عنواندر مقاله

 آموزشی نیازهاي بندياولویتهدف "ترافیک و نقل و حمل معاونت آموزشی موضوعات

 و نقل و حمل معاونت آموزشی موضوعات سرفصل« تهران بر اساس19 منطقه شهروندان
 حمل معاونت حوزة« هايعه زیرمجمو در که آموزشی نیاز منظور، این به .است »ترافیک

 شهروندان آموزشی نیازهاي بندياولویت .شد بنديرتبهبندي و طبقه »ترافیک و نقل و

 نتایج براساس. است تهران شهر اجرایی مدیران و دست اندرکاران هايدغدغه از یکی

 .شد بندياولویت زیر به گونۀ تهران 19 منطقه شهروندان آموزشی نیازهاي پژوهش
 هاپارکینگ از استفاده ترافیک، کاهش در شهري معابر از استفاده چگونگی :اول اولویت

 شهاي رو ایمنی، کمربند بستن مانند خودرو داخل در ایمنی ارتقاي: دوم اولویت .باشدمی

  ) .1390خالو و نوروزي،.ك(.خطرسرعت و بهینۀ رانندگی
 پایۀ علمی هیأت اعضاي آموزشی نیازهاي بندياولویت "پژوهشی با عنواندر 

 بندياولویت و آموزشی نیازهاي تعیین "اصفهان پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشکدة

علوم پزشکی اصفهان  دانشگاه پزشکی دانشکدة پایۀ علمی هیأت اعضاي در نیازها این
 هايفعالیت :ترتیب به آموزشی نیاز مختلف هايحیطه. بعنوان هدف انتخاب شده است

 از خارج هاي تخصصیفعالیت آموزش، پژوهش، فردي، توسعۀ حیطۀ مدیریتی، و اجرایی

 گیري شد که،نتیجه .گردید بندياولویت سالمت ارتقاي و درمانی خدمات و دانشگاه
 مدیریتی و اجرایی هايفعالیت حیطۀ ویژه به اصلی، حیطۀ شش هر به علمی هیأت اعضاي

 نگرفته قرار توجه مورد درخور، و شایسته به صورت آموزش حیطۀ .دارند آموزشی نیاز

 صورت به حیطه، شش هر وزن و اهمیت ریزيبرنامه براي گرددمی پیشنهاد .است

  ).1389آویژگان و همکاران،( .شود استاندارد مشخص
 هدف "یزد استان خانوادة پزشکان آموزشی نیازهاي بررسی"در تحقیقی با عنوان

 شده تعریف و مشخص جمعیت براي نگرسالمتا دید ب و روستاییان بیمه سازماندهی

 در شاغل خانواده پزشکان از نفر 80 تحلیلی  -توصیفی مطالعه این در .است شده طراحی

 قرار پرسش مورد آموزشی نیازهاي مورد در یزد استان روستایی درمانی  -بهداشتی مراکز

 عوامل مورد در خانواده پزشکان آموزشی نیاز تریناهمیت با دهد که،نشان می نتایج.گرفتند
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   جسمی و ذهنی هايبه معلولیت مبتال بیماران کنترل و شناسایی و کار محیط آورزیان
 در تئوري هايآموزش بین فاصلۀ که کردند اعالم پزشکاندرصد  3/54همچنین . باشدمی

 زیاد خیلی یا و دارند، زیاد آنها از خانواده پزشک طرح در که انتظاراتی و دانشجویی دوران

 انتظاراتی با عمومی پزشک آموزش دوران در عملی و تئوري هايآموزش بین فاصلۀ .است

  در است الزم نیازها این به توجه با و بوده زیادوجود دارد،  خانواده پزشک از که
کریمی و ( .شود بازنگري )وزارتخانه مصوب( عمومی پزشک آموزش هايسرفصل

  ).1390همکاران،
 .هاکتابخانه در خدمت ضمن آموزشی هايدوره ارزشیابی ضرورت"اي با عنواندر مقاله

 خصوص به کارکنان آموزش ضرورت"انسانی منابع مدیریت در اثربخش رویکردي

    مورد بحث قرار گرفته است و چنین  آموزشی اثربخشی ارزیابی روشهاي و کتابداران
 نیروي وريبهره افزایش باعث خود خودي به آموزش که آنجاییاز :گیري شده است کهنتیجه

 بکارگیري مستلزم و پیچیده، فرآیندي هاآموزش بخشی اثر تعیین گردد،نمی انسانی

  .است ارزشیابی تکنیکهاي
 کارکرد بخشی اثر تضمین و ایجاد عامل نخستین نیز آموزشی هاينیازهاي تعیین

 به ریزيبرنامه براي تري عینی مبناي شود انجام درستی به اگر که است بهسازي و آموزش

  )1388توکلی،( .شد خواهد فراهم بخشی اثر نقشه عنوان
 مورد(خدمت  ضمن آموزشهاي طریق از کارکنان سازيتوانمند"در پژوهشی با عنوان

 شرکت سرپرستان و مدیران هايدیدگاه بررسی به ")اصفهان نفت پاالیش شرکت مطالعه

 هايآموزش طریق از کارکنان شغلی هايتوانمندي افزایش بارة در اصفهان نفت پاالیش

 آماري جامعۀ. است پیمایشی  -نوع توصیفی از تحقیق این روش .پردازدمی خدمت ضمن

 تشکیل اصفهان نفت شرکت پاالیش خدمت به مشغول رسمی سرپرستان و مدیران را آن

  .است صورت پذیرفته حجم با متناسب ايطبقه شیوة به آن گیرينمونه و اندداده
 هايآموزش طریق از کارکنان هايتوانمندي افزایش مدیران دیدگاه از داد نشان نتایج

 و رقابت سازگاري، راهبردگزینی، پذیري،مسؤولیت هايمؤلفه در تنها خدمت ضمن

        .است بوده متوسط حد از کمتر افزایش این هامؤلفه در سایر و پذیرفته صورت یادگیري
  )1387نادري و همکاران،(
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یادگیري  بر خدمت ضمن آموزش آثار و آموزشی نیازهاي تبیین"در تحقیقی با عنوان
 با آموزشی نیازهاي تبیین به "تهران دو منطقه کل ادارة مالی اداري رستۀ مخابرات کارکنان
 نه شاغلین شامل ققیتح آماري جامعۀ. است پرداخته میدانی و توصیفی روش از استفاده

 جامعه کل که باشدمی دو منطقۀ مخابرات کل ادارة اداري و مالی سازمانی معاونت پست

 مطالعات شاغل، و شغل الگوي از استفاده با ابتدا. شده است انتخاب نمونه عنوان به نیز

 با سپس و گرفت صورت پژوهش مبانی نظري تدوین و شناسایی منظور به ايکتابخانه

 نیز و تحقیق قلمرو و وظایف مشاغل تحلیل و شناسایی به تحلیلی و میدانی هايسیربر

 نظر مشاغل مورد انجام براي الزم نگرشهاي و مهارتها دانش، بندياولویت و شناسایی

 شغل، تحلیل و تجزیه نظیر متعددي روشهاي از اطالعات آوريجمع منظور به. پرداخت

 با مصاحبه مشاهده، فنون و کلیدي دهندگان آگاهی دیدگاه از استفاده تحلیل وظیفه،

 مطالعات و مدارك و اسناد مطالعۀ و بررسی مشاغل، کار تازه خبره و شاغلین سرپرستان،

 یک در توصیفی آمار فنون و عاملی چند بندياولویت نظرخواهی، پرسشگري، قبلی،

 پیشنهادهائی قالب در را خود هايیافته پژوهشگران پایان در و .شد استفاده کلی مجموعه

زاده شریف( .دادند ارائه یادگیري کارکنان بر شده ارائه آموزشهاي اثر شدن موثرتر منظور به
  )1387و عبدي،

   ابتدا چرخۀ  شود تاتالش می"هاي آموزشیسنجش اثربخشی دوره"اي با عنواندر مقاله
آموزشی تشریح شده، و سپس از راه معرفی گام به گام روش هاي گیري در فعالیتتصمیم
و اینگونه  .زمینۀ آشنایی عملیاتی مدیران و کارشناسان آموزش با این مهم فراهم شود ارزیابی،

  هاي ایرانی از جایگاه هاي اخیر در سازمانگیري شد که مدل کرك پاتریک که در سالنتیجه
ها و نیز یید قرار گرفت و سعی شد تا از راه ارائۀ نمونۀ فرممورد تا اي برخوردار شده است،ویژه

تر مدیران و کارشناسان آموزش زمینۀ آشنایی دقیق هاي مربوط به سنجش در هر سطح،پرسشنامه
  )1387عبدي و همکاران،( .فراهم آید با این مهم،

     لیدتو فنی و امور کارکنان آموزشی نیازهاي تعیین و بررسی"در پژوهشی با عنوان
 هايمؤسسه تولید و فنی امور کارکنان آموزشی نیازسنجی به"انتشاراتی هايمؤسسه

 و هاشرکت انتشاراتی، هايمؤسسه از منظور .پردازدیم ایران ما کشور در انتشاراتی
 .اندکرده دریافت نشر اسالمی مجوز ارشاد و فرهنگ وزارت از رسما که هستند سازمانهایی
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 فرهنگ اعتالي جهت در و کنندمی منتشر کتاب عنوان صدها ساالنه مذکور هايمؤسسه

 و تکنولوژي رشد با همواره اصوالً که تحقیق فرضیۀ به توجه با. هستند فعال مکتوب کشور
 براي همواره آموزش به نیاز الکترونیک نشر گسترش با بویژه سنتی مراحل نشر از گذر

 شده انجام پیمایشی نوع از توصیفی روش با حاضر تحقیق دارد، صنعت وجود این کارکنان

 اشتغال فوق سازمانهاي در که کارکنان تخصصی نیازهاي آموزشی پرسشنامۀ طریق از و

  )1381دعایی و عاقل،( .است گرفته قرار بررسی مورد دارند
سعی شده است تا با "فازي MCDMارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک "در تحقیقی با عنوان

هاي بندي،روش نوینی در ارزیابی کیفیت دورههاي مختلف ارزیابی و رتبهبکارگیري تکنیک
از  هاي کیفیت آموزش،بندي و یافتن میزان اهمیت شاخصبه منظور اولویت .آموزشی ارائه شود

ها بر مبناي براي ارزیابی هر یک از دوره .استفاده شده است )AHP( فرایند سلسله مراتبی
هاي ها به کمک تئوري مجموعهها و تلخیص آنآوري دادهجمع کیفیت آموزش،هاي شاخص

ها از روش هاي آموزشی و مقایسه آنبندي دورهفازي انجام پذیرفته است و در نهایت براي رتبه
TOPSIS 1386نوري و همکاران،( .استفاده شده است(  

 9مطالعۀ موردي برنامۀ « یمیهاي آموزشی بخش خدمات معلمان شنیاز"اي با عنواندر مقاله
معلم شیمی واقع در مرکز شهرستان ترابزون در  37براي تعیین نیازهاي آموزشی با  »کالس شیمی

یک سمینار یک روزه بحث و گفتگو شده ودر پایان پس از تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده 
  )Zeliha Ceng& et all,2010 ( .هاي نیازهاي آموزشی معلمان شناسایی شده استاولویت

بررسی نیازهاي آموزشی،ارزیابی برنامۀ آموزشی در آسیا و "در پژوهشی با عنوان 
اي و در بخش دیگر مطالعۀ بررسی هدف بررسی نیازهاي آموزشی حرفه "اقیانوس آرام

در .باشدهاي ارزیابی برنامۀ آموزشی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام میوضعیت و چالش
چارچوب ارزیابی بررسی .ز روش دلفی مبتنی بر وب استفاده شده استاین پژوهش ا

   ماهیت فعلی آموزش و آنچه باید انجام شود و بررسی شکاف و اختالف بین این دو 
  ).Hsin-Ling Hung&et all,2012 ( .باشدمی

  
  

  



  121.... /تحلیلی بر نیازهاي آموزشی کارکنان با استفاده از

  مدل مفهومی تحقیق - 3
استناد به ادبیات تحقیق و شود، در این تحقیق با مشاهده می 3طور که در جدول همان
هاي مشابه انجام شده در حوزة نیازهاي آموزشی کارکنان و همچنین نظرسنجی پژوهش

هاي موثر بر تحقق نیازهاي خبرگی که در طول انجام پژوهش به عمل آمد، شاخص
   ها به شرح مشروح این شاخص. آموزشی کارکنان شناسایی و مفهوم سازي شدند

  :هاي تحقیق عبارتند ازسوال. باشندمی) 3(جدول
با استفاده از تکنیک  هاي نیازهاي آموزشی کارکنانبندي شاخصنتایج حاصل از رتبه - 1سوال

  تاپسیس فازي چگونه است؟
هاي نیازهاي آموزشی کارکنان با استفاده از تکنیک بندي شاخصنتایج حاصل از رتبه - 2سوال

  دیماتل فازي چگونه است؟
هاي نیازهاي آموزشی کارکنان از نظر علت و معلول چگونه یک از شاخص وضعیت هر - 3سوال

  باشد؟می
  

  )محقق یافته: منبع(هاي نیازهاي آموزشی کارکنان شاخص: 3جدول 
  شاخص  ردیف  شاخص  ردیف

  افزایش کیفیت کار کارکنان  13  برخورد  مناسب با ارباب رجوع  1
  با قوانین و مقررات اداريآشنایی کارکنان   14  افزایش کارایی کارکنان  2
  فرهنگ پذیري سازمانی  15  کاهش خطا و اشتباهات کارکنان  3
  افزایش ایمنی شغلی کارکنان  16  نزدیک شدن به علوم روز و جدید  4
  وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان  17  ارتباط مناسب با همکاران  5
  افزایش آرامش شغلی کارکنان  18  افزایش انگیزه شغلی  6
  رشد فضایل اخالقی  19  افزایش توان تخصصی کارکنان  7
  رشد دانش عمومی  20  افزایش مسئولیت پذیري در کارکنان  8
  افزایش مهارت کارکنان  21  افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی  9

  آشنایی با اهداف و وظایف سازمان  22  افزایش روحیه مشارکت کارکنان  10
  آشنایی با حقوق شغلی کارکنان  23  تقویت روحیه اجتماعی کارکنان  11
  تناسب اطالعات علمی با مهارت کار  24  سازگاري با محیط کار  12

  
 
 
 



 1391 و تابستان بهار • شماره اول • سال اول • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه  دو /122

  شناسی تحقیقروش - 4
 1391پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردي و از نظر نوع پژوهش توصیفی بوده که در سال 

باشد خراسان جنوبی میآماري پژوهش، شامل کلیۀ کارمندان استانداري   جامعۀ. انجام شده است
کارمند بوده که با توجه به فرمول زیر، حجم نمونه در سطح  145که این جامعۀ آماري شامل 

ي مشابه انجام  با توجه به مطالعه( 0.283درصد و انحراف معیار  5و دقت برآورد  0.05خطاي 
  .به دست آمده است) شده

  :محاسبۀ زیر بیانگر تعداد حجم نمونه است

푛 =
푁 ×  푍  ×  훿

휀 (푁 − 1) +  푍  × 훿
  →   푛 =

145 × 1.96 × 0.283
0.05 × 147 + 1.96 × 0.283 = 67 

  

هاي مختلف عدد پرسشنامه در میان کارکنان بخش 67پس از تعیین حجم نمونه و توزیع 
ابزار گردآوري ). 0.83=نرخ بازگشتی(پرسشنامه بازگشت داده شد  60استانداري خراسان جنوبی، 

پس از مصاحبه با ذینفعان ) 3مطابق جدول (مؤلفه  24اي است مشتمل بر  شنامهها پرس داده
هاي انجام  و مطالعۀ ادبیات تحقیق و بررسی پژوهش) مدیران، کارکنان و ارباب رجوع(استراتژیک 

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک . شده بدست آمده است
) 9(تا خیلی زیاد ) 1(هاي آموزشی براساس طیف پنج تایی لیکرت از خیلی کم هاي نیازاز مولفه

  .مشخص کنند
استفاده از پیشینۀ پژوهش و نظرات ذینفعان استراتژیک در تهیۀ پرسشنامه حاکی از روایی 

درصد برآورد  91براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفاي کرونباخ . محتوایی آن است
ها،  بندي پرسشنامهآوري و طبقهپس از جمع .دهندة پایایی پرسشنامه استشده است که نشان
 excelافزار فازي و دیماتل فازي توسط نرم TOPSISها با استفاده از روش  تجزیه و تحلیل داده

  .صورت پذیرفت
  
  هاي تحقیقیافته - 5

هاي نیازهاي بندي شاخصفازي براي رتبه TOPSISدر پاسخ به سوال اول، از تکنیک 
طبق مقادیر بدست آمده از این . آورده شده است) 4(آموزشی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

ترین نیاز هاي آموزشی کارکنان استانداري خراسان جنوبی به ترتیب، نزدیک شدن تکنیک، اصلی



  123.... /تحلیلی بر نیازهاي آموزشی کارکنان با استفاده از

به علوم روز و جدید، افزایش توان تخصصی کارکنان، رشد دانش عمومی و کاهش خطا و 
  .آورده شده است) 4(بندي در جدول نتایج کامل مربوط به رتبه. اشتباهات کارکنان است

  

  فازي TOPSISنتایج حاصل از رتبه بندي با استفاده از روش : 4جدول 

  فازي TOPSISنتایج حاصل از رتبه بندي با استفاده از روش : 4ادامه جدول 

  

هاي بندي شاخصدیماتل فازي نیز براي رتبه ن در پاسخ به سوال دوم، از تکنیکهمچنی
ترین براین اساس اصلی. آورده شده است) 5(نیازهاي آموزشی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

نیازهاي آموزشی کارکنان استانداري خراسان جنوبی به ترتیب، نزدیک شدن به علوم روز و 
جدید، افزایش توان تخصصی کارکنان، افزایش مهارت کارکنان و کاهش خطا و ارتباط مناسب با 

  رتبه  Ci  شاخص
  1  0.9205  نزدیک شدن به علوم روز و جدید

  2  0.8552  افزایش توان تخصصی کارکنان
  3  0.8508  رشد دانش عمومی

  4  0.7892  کاهش خطا و اشتباهات کارکنان
  5  0.7699  افزایش انگیزه شغلی

  6  0.7655  آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداري
  7  0.7644  ارتباط مناسب با همکاران

  8  0.7584  افزایش مهارت کارکنان
  9  0.7400  تناسب اطالعات علمی با مهارت کار

  10  0.7346  آشنایی با حقوق شغلی کارکنان
  11  0.7209  افزایش کیفیت کار کارکنان

  12  0.7058  افزایش روحیۀ مشارکت کارکنان
  13  0.7016  آشنایی با اهداف و وظایف سازمان

  14  0.6911  افزایش کارایی کارکنان
  15  0.6739  فرهنگ پذیري سازمانی

  رتبه  Ci  شاخص
  16  0.6674  افزایش ایمنی شغلی کارکنان

  17  0.6435  افزایش مسئولیت پذیري در کارکنان
  18  0.6354  افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی

  19  0.6164  رشد فضایل اخالقی
  20  0.6048  تقویت روحیۀ اجتماعی کارکنان

  21  0.5868  سازگاري با محیط کار
  22  0.5802  کارکنانافزایش آرامش شغلی 

  23  0.4533  برخورد مناسب با ارباب رجوع
  24  0.4049  وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان
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- ها و برنامهنهایتا در پاسخ به سوال سوم باید گفت، از آنجا براي مدیران سازمان .همکاران است

هایی هاي نیازهاي آموزشی کارکنان، شاخصریزان آموزشی مهم است که بدانند کدام شاخص
با استفاده از تکنیک دیماتل فازي وضعیت هر شاخص از لحاظ علت یا هستند، )علت(اثرگذار 

هایی که به طوري که شاخص. آورده شده است) 5(معلول بودن بررسی و نتایج آن در جدول 
هاي هاي علت بوده در غیر اینصورت مقادیر منفی شاخصدارند، شاخص مثبت D-R  مقادیر
  .باشندمی  معلول

  نتایج حاصل از رتبه بندي با استفاده از روش دیماتل فازي: 5جدول 
  
  
  
  
  
  

  
  نتایج حاصل از رتبه بندي با استفاده از روش دیماتل فازي: 5ادامه جدول 

  
  

  رتبه  D+R  D-R  شاخص  وضعیت

  علت

  1  0.4528 3.9864  نزدیک شدن به علوم روز و جدید
  2  0.4194 3.8000  افزایش توان تخصصی کارکنان

  3  0.2879 3.6928  افزایش مهارت کارکنان
  4  0.2846 3.6144  ارتباط مناسب با همکاران

  5  0.2654 3.3228  رشد دانش عمومی
  6  0.2587 3.5160  کاهش خطا و اشتباهات کارکنان

  7  0.2445 3.6066  افزایش انگیزة شغلی
  8  0.2206 3.2769  آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداري

  9  0.1241 3.5797  آشنایی با حقوق شغلی کارکنان

  رتبه  D+R  D-R  شاخص  وضعیت

  علت

  10  0.1046 3.6625  افزایش روحیۀ مشارکت کارکنان
  11  0.0830 3.4223  فرهنگ پذیري سازمانی

  12  0.0801 3.5522  وظایف سازمانآشنایی با اهداف و 
  13  0.0448 3.6970  افزایش کیفیت کار کارکنان

  معلول

  14  0.0058- 3.5401  افزایش ایمنی شغلی کارکنان
  15  0.0081- 3.4772  افزایش کارایی کارکنان

  16  0.0095- 3.5202  افزایش مسئولیت پذیري در کارکنان
  17  0.0859- 3.4948  افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی

  18  0.1439- 3.7263  تقویت روحیۀ اجتماعی کارکنان
  19  0.1516- 3.5196  تناسب اطالعات علمی با مهارت کار

  20  0.1602- 3.6807  رشد فضایل اخالقی
  21  0.2338- 3.4775  سازگاري با محیط کار

  22  0.4116- 3.4307  افزایش آرامش شغلی کارکنان
  23  0.8103- 3.5751  کارکنانوضعیت اقتصادي مناسب 

  24  0.8497- 2.8840  برخورد  مناسب با ارباب رجوع
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شود،  مشخص می) D+R(و ) D-R(هايستون در سلسله مراتب نهایی توسط  شاخص
است و ) ها در طول محور عرض( شاخصموقعیت یک  ةدهندنشان) D-R(به طوري که 

بوده و درصورت منفی  علت، به طور قطع یک )D-R(موقعیت در صورت مثبت بودن این 
مجموع شدت یک  ةدهندنیز نشان) D+R. (خواهد بود معلولبودن آن، به طور قطع 

معلول و هم از نظر  )اثرگذاري(علت هم ازنظر ) ها در طول محور طول( شاخص
 .باشد می )اثرپذیري(

  

  هاي نیازهاي آموزشی کارکناننمودار علی شاخص): 1(نمودار 

  
  
  گیريبحث و نتیجه- 6

. هاي مدل استها یا شاخصیکی از مزایاي تکنیک دیماتل امکان تعیین وضعیت مولفه
ها را توان عوامل یا مولفهاي است که طی آن میبدین معنی که ساختار این تکنیک به گونه

این بدان معنی است که . بندي نموددستهبه دو دسته از حیث تاثیرگذاري و یا تاثیرپذیري 
بندي عوامل این امکان نیز براي به هنگام استفاده از این تکنیک عالوه بر امکان اولویت

گیران وجود دارد که سرمایه و زمان خود را براي پرداختن به نتایج محققین و تصمیم
منظور از این . دپژوهش مدیریت نموده و به شکل هدایت یافته کار خود را ادامه دهن

گیران بسته به موضوع هدایت آن است که با توجه به نتایج به دست آمده هر گاه تصمیم
  توانند بر پژوهش، درصدد باشند تا به نتایج زود بازده، اما سطحی دست یابند، می

گیران حال اگر هدف این تصمیم. هاي قرار گرفته در گروه تاثیرپذیرها تمرکز نماینداولویت
هاي قرار توانند بر اولویتانجام اقدامات اساسی یا تمرکز بر اصل و پایه موضوع باشد، می

هاي خود را متناسب با آن تدوین ها تمرکز نموده و برنامهگرفته در الیه تاثیرگذارها یا علت
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این مساله هنگامی که تکنیک با رویکرد فازي آمیخته شود دقت و اعتبار بیشتري . نمایند
و همچنین با استناد به نتایج به دست آمده از  .نمایدتري ارائه میکرده و نتایج مستدلپیدا 

اند، لذا این بندي شدهها بر اساس اهمیت بیشتر اولویتتکنیک تاپسیس فازي شاخص
تواند تاثیرات پژوهش از این حیث با نوآوري ساختار مواجه است که استناد به نتایج آن می

  .راستاي تعیین نیازهاي آموزشی عاید ذینفعان موضوع نمایدمفید و مثبتی در 
هاي مشابه انجام با استناد به ادبیات تحقیق و پژوهش براي پاسخ به سوال اول پژوهش

شده در حوزة نیازهاي آموزشی کارکنان و همچنین نظرسنجی خبرگی که در طول انجام 
وزشی کارکنان شناسایی و هاي موثر بر تحقق نیازهاي آمپژوهش به عمل آمد، شاخص

  .باشندمی) 3(ها به شرح جدول مشروح این شاخص. سازي شدندمفهوم
 تکنیک تاپسیس فازي ازبراي پاسخ به سوال دوم پژوهش با استناد به نتایج دست آمده 

ترین اصلی نزدیک شدن به علوم روز و جدیدباشد که شاخص ، بیانگر این می)4جدول شماره (
شاخص از آن  24باشد و رتبۀ اول را در بین می کارکنان استانداري خراسان جنوبینیاز آموزشی 

افزایش توان تخصصی کارکنان، رشد دانش عمومی، کاهش خطا هاي خود کرده است و شاخص
را به خود اختصاص داده  5الی  2هاي و افزایش انگیزة شغلی به ترتیب رتبه و اشتباهات کارکنان

مناسب با  برخوردهاي اند، و شاخصهاي بعدي قرار گرفتهز در اولویتها نیو مابقی شاخص
به ترتیب رتبه ما قبل آخر و رتبۀ آخر را کسب  ارباب رجوع و وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان

  .اندکرده
همچنین براي پاسخ به سوال سوم پژوهش با استناد به نتایج بدست آمده از تکنیک دیماتل 

 ،نزدیک شدن به علوم روز و جدید: هايتوان بیان داشت که شاخص، می)5جدول شماره ( فازي
رشد دانش  ،ارتباط مناسب با همکاران ،افزایش مهارت کارکنان ،افزایش توان تخصصی کارکنان

آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات  ،افزایش انگیزة شغلی ،کاهش خطا و اشتباهات کارکنان ،عمومی
 ،پذیري سازمانیفرهنگ ،افزایش روحیۀ مشارکت کارکنان ،آشنایی با حقوق شغلی کارکنان ،اداري

گذار و به بیان دیگر جز عوامل تاثیرافزایش کیفیت کار کارکنان و  آشنایی با اهداف و وظایف سازمان
  .باشندها میعلت

       افزایش  ،نافزایش کارایی کارکنا ،افزایش ایمنی شغلی کارکنان: هايو همچنین شاخص
تناسب  ،تقویت روحیۀ اجتماعی کارکنان ،افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی ،پذیري در کارکنانمسئولیت
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افزایش آرامش شغلی  ،سازگاري با محیط کار ،رشد فضایل اخالقی ،اطالعات علمی با مهارت کار
پذیر و جز عوامل تاثیر مناسب با ارباب رجوع برخوردو  وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان ،کارکنان

  .باشندها میبه بیان دیگر معلول
نزدیک شدن به علوم روز و  :هايبا توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل فازي شاخص

رشد و ارتباط مناسب با همکاران  ،افزایش مهارت کارکنان ،افزایش توان تخصصی کارکنان ،جدید
باشند و هاي آموزشی میترین نیازگرفته و جز مهمقرار  5الی  1هاي در رتبه دانش عمومی

هاي به ترتیب رده مناسب با ارباب رجوع برخوردو  وضعیت اقتصادي مناسب کارکنان :هايشاخص
  .اندبندي را به خود اختصاص دادهآخر اولویت

  
 :فهرست منابع

 ،)1389(من،عشوریون، وحید و چنگیز، طاهره آویژگان، مریم، کرم علیان، حسن، زندي، به
 علوم پزشکی دانشگاه دانشکده پایه علمی هیأت اعضاي آموزشی نیازهاي بندي اولویت

تا  735،صفحات 10،شماره پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله ،اصفهان پزشکی
747.  

نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت هاي  ،)1381(لی پورصفر صیقالنی، ع
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی قطعه ساز ایران خودرو

 .دانشگاه تهران

ضرورت ارزشیابی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه "،)1388.(توکلی،ثامنه
نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ،"رویکردي اثربخش در مدیریت منابع انسانی:ها

 .4،دوره یک،شمارهمرکز اسناد آستان قدس رضويها،موزه ها و 

بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی برگزار شده در  ،)1384.(جزایري، سید احمد
 .، صفحه ششمسومین کنفرانس بین المللی مدیریتشرکت ملی فوالد ایران، 

رسی دالیل عدم انگیزه کارکنان جهت شرکت در بر، )1389.(دستمردي، محمد علی
، پایان نامه کارشناسی وره هاي آموزشی شرکت ملی پخش و فراورده هاي نفتید

 .ارشد
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بررسی و تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان امور فنی  ،)1381(بیب اهللا و عاقل،ابراهیم دعایی،ح
،سال دوم،شماره پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی و تولید موسسه هاي انتشاراتی،

 .6پنجم،ص 

نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان اقتصادي کوثر براي  ،)1381(ادي ردائی، ه
 .، پایان نامه کارشناسی ارشدتدوین نظام جامع آموزش کارکنان سازمان

نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت سهامی بیمه  ،)1390( ساالروندیان، شهرام
 .، پایان نامه کارشناسی ارشدایران در بخش معاونت فنی

تعیین نیازهاي آموزشی و آثار آموزش ضمن خدمت  ،)1387( عبدي،فاطمهشریف زاده،فتاح و
پژوهشنامه بر یادگیري کارکنان مخابرات رسته اداري مالی اداره کل منطقه دو تهران،

 .41-70،سال اول،شماره اول،صفحهمدیریت

 ،مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت و کارایی مدیران ،)1372( صباغیان، زهرا
 .سال چهارم فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

نیازسنجی آموزشی کارکنان اداري ادارات آموزش و  ،)1374(لی صباغیان، ع
 .، اداره کل آموزش و پرورش استان خراسانپرورش استان خراسان

 ، سازمانها در آموزشی نیازسنجی ،)1381(عفر ج زاده، ترك و محمد زادگان، عباس
 .انتشار سهامی شرکت: تهران

سنجش اثربخشی دوره هاي  ،)1387(عیدي، اکبر، علی پور، محمدرضا و عبداللهی، جواد 
 .200، شماره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آموزشی،

الگوها و (نیازسنجی آموزشی  ،)1381(امبیز فتحی واجارگاه، کوروش و کامکاري، ک
 .، تهران، انتشارات آبیژ )فنون

آموزشی کارکنان نیازسنجی  .)1389(امبیز واجارگاه، کوروش و کامکاري، کفتحی 
 .ایران، طرح پژوهشی شرکت هاي تعاونی مصرف

مفاهیم، تکنیک ها و (نیازسنجی آموزشی در سازمان ها ، )1388.(فرجاد، شهروز
 .،انتشارات بال، چاپ اول )چارچوب عملی

 .، جهاد دانشگاهیآموزشی و درسیبرنامه ریزي  ،)1384( فرمیهنی فراهانی، محسن



  129.... /تحلیلی بر نیازهاي آموزشی کارکنان با استفاده از

 پزشکان آموزشی نیازهاي بررسی .)1390(ران، میرزایی، محسن و رحیم، زهره کریمی، مه

 ، دورةیزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله ،یزد استان خانواده

 .46تا  39،صفحات 4 پیاپی شماره ،1 شماره ششم،

 طبق تهران شهروندان آموزشی نیازهاي بررسی ،)1390( داریوش ،نوروزي،.کوخالو،لیال

فصلنامه مطالعات مدیریت ، ترافیک و نقل و حمل معاونت آموزشی سرفصل موضوعات
  .20شماره ،ترافیک

توانمند سازي کارکنان از  ،)1387(دیان، عبدالرسول ، سلیمی، قربانعلی و جمشینادري، ناهید
پژوهشنامه  شرکت پاالیش نفت اصفهان،:مطالعهطریق آموزش هاي ضمن خدمت،مورد 

 .شماره بیست و هفتم سال هفتم، ،)ویژه مدیریت(علوم انسانی و اجتماعی

ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک  ،)1386(نوري، ایرج، اسدي، بابک و رضازاده، امیر 
MCDM ،139- 160صفحه  ،87شماره  ،20سال  ،دانش مدیریت فازي. 
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