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 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/20/13 :؛ تاریخ پذیرش)3131/20/02 :

چکيده
سازمان حج و زیارت تنها منبع تأمین نیروی انسانی کاروانهای حج ،نیازمند آموزش کارگزاران کااروانهاای زیاارتی اسات .هاد ایان
پژوهش شناسایی و رتبهبندی نیازهای آموزشی مدیران و معاونان کاروانهای حج تمتع اسات .جامعاة آمااری ،هماة مادیران و معاوناان
کاروانهای حج تمتع در سال  3130است که نمونهای به حجم  000به روش طبقهای با انتساا متناساا از باین آنهاا انتااا شاد.
تحقیق حاضر از نظر هد کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .برای اجرای فن دلفی نمونهای  02نفری از
خبرگان آموزش حج به روش قضاوتی انتاا شد .ابزار پژوهش پرسشنامه و مطالعة اسناد و مدارک است .نتاایج تجزیاهوتحلیا دادههاا
نشان داد ،کالسهای برگزارشده در عم  ،برای مدیران و معاونان مفید و مؤثر بوده است .همچنین ،مکالمة عربای در رتباة اول اهمیات
قرار دارد .در اجرای فن دلفی ،مکالمة عربی 3و  ،0اپراتوری کامپیوتر ،سفر حج و مقدمات آن و جغرافیا و نقشهخوانی و مقررات عربساتان
برای دورة مقدماتی؛ مکالمة عربی  ،1احکام و مناسک حج ،انتقال تجار موفق ،قوانین و مقررات عربستان ،امنیت در سفر ،مهاارتهاای
ارتباطی ،آشنایی با مذاها اسالمی ،آموزش زبان انگلیسی ،و شرح وظایف اجرایی برای دورة بازآموزی مدیران و معاونان پیشنهاد شد.

کليدواژگان
آموزش ،حج تمتع ،مدیران و معاونان حج تمتع ،نیازسنجی آموزشی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهze_molavi@ut.ac.ir :
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مقدمه
اسالم مبانی و ارکانی دارد که با آنها قوام گرفته است .یکی از این ارکان حج است ،بهطوور کوه
میتوان آن را تجلیگاه ظهور ابعاد و مبانی مختلف اسالم دانسوت (جوواد آملوی ،7711 ،ص.)77
اگرچه بخشهایی از حج تعبد و تغییرناپذیر است ،بخوشهوا مدودها از آن تعقلوی اسوت و
ضرورتاً باید متناسب با مقتضیات اجرا شوود .بنوابراین ،مویتووان بوا آمووز

مناسوب بسویار از

جنبهها اجتدامی و تعقلی حج را بهطور اثربخش و کارا مدیریت کرد.
در سالها اخیر ،مالقه به آموز

و پرور  7در پیشبرد اهداف اقتصواد  ،اشوتغال کامو و

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

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

مدیریت تغییر کند یا آموز
 .)Bouris, 2008, p.67آموز

با فرهنو

سوازمان و فرهنو

کوار متناسوب شوود (

& Sahinidis

با هدة اهدیت و ضرورتش ،زمانی مفید و مؤثر است که با نیازهوا

معنو  ،ماد و روحی کارکنان هداهنگی داشته باشد (ابطحی ،7737 ،ص .)71زیورا مدکون اسوت
آموز

مرضهشده پاسخگو نیازها کارکنان نباشد ،یا بهدرستی اجرا و حتی برنامهریوز ندوده

باشد ،در این هنگام مسوال و مدوکالت بوروز مویکنود (نیکوکوار و هدکواران ،7733 ،ص.)711
نیازسنجی آموزشی به سازمانها کدک میکند سطوح دانش و مهوارتهوا امضایدوان را بررسوی
کنند .اطالمات حاص از نیازسنجی میتواند اساسی برا توسعة یک برنامة آموزشی بورا قوو -
ترکردن مهارت و دانش فراگیران باشد (احدد و هاشدی فدوارکی ،7711 ،ص  .)7بنوابراین ،در
ادامه ضدن تدریح مسئلة تحقیق کالسها آموزشی مورد نیاز مدیران و معاونان کاروانها حوج
تدتع شناسایی میشود.

1. Education
2. Wright & Geroy
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بيان مسئله
بهمنظور رفع چالشها مسیر شغلی و سازمانی ،کارمنودان بایود بوهطوور دالو دانوش ،مهوارت و
مادتها کاریدان را بهروز کنند ( .)Chen & Klimoski, 2007, p.180در حالی که بهبوود دانوش و
توسعه پیامد تغییرات بنیاد زندگی انسان است ،خود این تغییرات نیاز به نیرو کار آموز دیوده
و باصوالحیت را موجوب مویشوود

(& Gok, 2010, p.1709

 .)Altunبنوابراین ،آمووز

یکوی از

کارکردها ضرور مدیریت منابع انسوانی اسوت ) (Sezer, 2009, p.304کوه بوا بهورهور بواال
سازمان و نیرو کار ارتباط دارد و به اشتیاق کارکنان به نوآور و افزایش تعهود منجور مویشوود
(.)Soltani & Liao, 2010, p.13
از سویی ،نیازسنجی احتیاجات آموزشی کارکنان اولین قدمی است کوه در توسوعة برناموههوا
آموزشی در سازمانها برداشته میشود ( .)Cline & Seibert, 1993, p.99از طرفی ،یکی از مسوال و
مدکالت مدده ،نامدخص بوودن نیواز آموزشوی کارکنوان اسوت اینکوه چوه مهوارتهوا ،دانوش و
تواناییهایی مورد نیاز کارکنان است تا وظایف کار خود را به نحو احسن انجام دهند (کواظدی و
هدراهی ،7733 ،ص .)771به امتقاد برادفوورد 7آمووز

ضودن خودمت بایود براسواس تدوخیص

نارساییها و نیازها آموزشی در بهبود و اثربخدی فورد و در تحوول کو سوازمان موؤثر باشود
(مردانی کتکی ،7733 ،ص.)4
با توجه به تاریخچة آموز

در سازمان حج و زیارت که از سال  7737بهطور مدون و هدفدند

اقدام به برگزار دورهها کوتاهمدت و بازآموز کرده و تا کنون دهها دوره را برگزار کرده اسوت
و هیچگونه بازنگر در این دورهها انجام نگرفته است .از سویی ،طبق نظر خبرگان حوزة آمووز
کارگزاران حج ،برگزار تعداد از کالسها برگزارشده اگرچه نتوایج مطلووبی دارد ،ضورورتی
ندارد و فقط هزینه و وقت سازمان حج و زیارت و کارگزاران و شرکتکنندگان در دورهها را هدر
میدهد ،بهمبارتی ،برخی اطالمات مورد نیاز کارگزاران را موی تووان بودون برگوزار کوالس و از
1. Bradford
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طریق رو ها دیگر مانند اراله متن آموزشی و بروشورها اطالماتی در اختیار آنها قرار داد ،از
طرفی ،با توجه به اینکه بسیار از کارگزاران در چندین دوره به حج تدتوع (و گاهواً حوج مدوره)
مدرف شده اند و برا مرور مباحث آموزشی برا این گروه نیاز به برگزار کالس نیسوت 7.ایون
موضوع ضرورت بازنگر و بهروزرسانی سرفص ها درسی متناسب با رشد ملدوی کوارگزاران و
یافتهها جدید ملدی در کنار تغییرات مستدر و غیرقاب پیشبینی سیاسوی ،اجتدوامی و فرهنگوی
کدورها مقصد را بیش از پیش ندایان کورده اسوت .بنوابراین ،ایون پوشوهش در صودد اسوت بوا
بهکارگیر فرایند پشوهش ملدی ،ضدن بررسی میزان مؤثربودن دورهها موجود ،به ایون پرسوش
پاسخ دهد که نیازها آموزشی کارگزاران کاروانها حج کدامند؟
مباني نظری پژوهش
آموزش شغلي

مجدومة فعالیتها آموزشی نظامدار و برنامهریز شده که بهمنظور بهبود مدلکرد افراد در محویط
کار و افزایش سطح بهرهور سازمان و کیفیت خودمات ارالوهشوده (احدود و احدود ،7731 ،
ص ) و به رو ها مختلفی انجام میگیرد .از جدلة این رو ها آموز
آموز

ضدن خدمت ،آموز

ضدن خدمت اسوت.

نظاممند دانش ،مهارتهوا و رفتارهوا کارکنوان در طوول زنودگی

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

آموز

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

میشود (میرکدالی ،7711 ،ص.)1
 .7بنابراین ،در این تحقیق ،در مرحلة اول ،ضدن بررسی مؤثربودن کالسهوا ،پیدونهادهایی از جانوب کوارگزاران (مودیران/
معاونان) ،مبنی بر نیاز به کالسها دیگر دریافت شد ،که این پیدنهادها جدید هدراه با کالسها موجود بوه رو
دلفی بررسی شد.
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آموز

قب از خدمت مبارت است از آموزشی که قب از ورود یا استخدام فرد در سازمان بوه

و اراله میشود .هدف از این آموز  ،افزایش یا ایجواد تواندنود هوا و شایسوتگیهوا الزم در
پرسن است ،تا از این رهگذر افراد را برا تصد مداغ ویشه آماده کند.
آموز

ضدن خدمت از لحاظ سازمانی به آموزشی اطالق میشود که مدوماً ،پو

از اسوتخدام

فرد در سازمان انجام گیرد (فتحی واجارگاه ،7731 ،ص ،)4-1و هدف آن آمادهسواز افوراد بورا
اجرا بهینة وظایف و مسئولیتها شغلی و بهبوود مدلکورد کارکنوان و سوازمان از طریوق رفوع
کاستیها و نواقص موجود در مدلکرد آنان است (کاظدی و هدراهی ،7733 ،ص.)771
در دستهبند دیگر ،رو ها آموزشی را میتوان به سه گروه اصولی تقسوی کورد (سوعادت،
 ،7731ص:)731-717
گروه اول :روشهايي که منظور از آنها دادن اطالعات است

هدف اصلی در این رو ها آموختن مفاهی  ،واقعیتها ،مهارتها و دانستنیهوا مربووط بوه کوار
است بدون اینکه از شاغ خواسته شود مدالً نیز کاربرد آنچه آموخته است ،تدرین و تجربوه کنود.
متداولترین رو هایی که در این گروه قرار دارد ،سخنرانی و سدینار میباشد.
گروه دوم :روشهای شبيهسازی

در این رو

کارآموز در شبیهی از دنیا واقعی که بوهطوور مصونومی سواخته شوده اسوت ،قورار

میگیرد تا با شناخت آن ،برا رویارویی و ورود به دنیا واقعی آماده شود .پ  ،بوا دادن مسواللی
شبیه به آنچه انتظار میرود کارآموز در دنیوا واقعوی بوا آن روبوهرو شوود و بوا قوراردادن و در
موقعیتهایی که انتظار میرود ،در آن قرار گیرد ،برا او آموز ها الزم مرضه میشود .بررسوی
موارد خاص ،ایفا نقش ،تدرین شغ و باز ها مدیریتی از جدله رو هایی هستند که در ایون
گروه قرار میگیرند.
گروه سوم :روشهای ضمن خدمت

آموز هایی که فرد در ضدن انجامدادن کار دریافت میکند .آمووز

مودیران ،معاونوان و موامو

اجرایی کاروانها حج در گروه آموزهها ضدن خدمت قرار میگیرد.
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آموزش کارگزاران حج

کارگزاران حج مبارتاند از مدیر ،معاون ،مأمور پذیرایی ،آشپز ،انباردار ،خدمة زن و پزشک )کاروان
و مجدومه( (معاونت حج ،مدره و متبات ،771 ،ص.)4
مدیران کاروانها حج ،آن دسته از کارگزاران حج هسوتند کوه مسوئولیت هودایت و رهبور
کاروانها و انتخاب سایر موام اجرایی کاروانها را به مهده دارند و طبوق آیوینناموة سوال 771
برا هر کاروان یک مدیر در نظر گرفته میشود و معاونان حج تدتوع ،کوارگزارانی هسوتند کوه در
حج مسئولیت معاونت و کدک به مدیران کاروانها را به مهوده دارنود و توسوط مودیران انتخواب
میشوند و طبق آییننامة سال  771برا هر کاروان یک معاون در نظر گرفته مویشوود (معاونوت
حج ،مدره و متبات ،771 ،ص.)1
سازمان حج و زیارت هرساله با اجرا برنامهها آموزشی تال
در جایگاهها مدیریت کاروان و مجدومهها قرار دهد و با آموز

میکند نیورو باصوالحیت را
دانش و مهارت الزم و بازآموز

مستدر تحقق اهداف سازمان را میسر و اجرا برنامهها مصوب را مدلیاتی کند.
شيوههای آموزش مديران و معاونان حج تمتع

آموز

مدیران و معاونان حج تدتع به سه رو

میشود .رو

حضور  ،غیرحضور و نیدوهحضوور برگوزار

حضور به رو ها زیر برگزار میشود:

 تدکی کالس :دروس نظر برا آگاهیبخدی کارگزاران با ضوابط و مقررات بوهروزشودهاراله میشود.

 تدکی کارگاه آموزشی :این کارگاهها با هدف مدارکتی و انتقال تجارب سودمند با ظرفیوتمناسب برگزار

میشود.

 برگزار هدایش توجیهی آموزشی :مانند هدایشها که قب از سفر بوه صوورت منطقوهابرگزار میشود.

در رو

غیرحضور منابع آموزشی مصوب به کارگزار معرفی میشود و کارگزار بوا مطالعوه و

4411 

نيازسنجي آموزشي مديران و معاونان کاروانهای حج تمتع

یادگیر  ،آمادگی شرکت در ارزشیابی پایانی را بهدسوت مویآورد .در رو

نیدوهحضوور برخوی

سامات کالس به صورت کارگاهها حضور و بقیه غیرحضور برگزار میشود.

7

نيازسنجي آموزشي

نیازسنجی فرایند نظامیافته و اصولی برا تعیین اولویتهوا و تصودی گیور دربوارة چگوونگی
برنامهریز  ،تدوین و اجرا مدلیات برنامه است .بهمبارتی ،نیازسنجی فرایند است کوه طوی آن
بررسی میشود که آیا بین آنچه هسوت (شورایط حاضور) و آنچوه بایود باشود (شورایط مطلووب)
شکافها یا فاصلههایی وجود دارد و در صورت وجود ،آنها را شناسایی و اولویتبنود مویکنود
(فض اللهی و ملکی توانا ،7711 ،ص.)34
نیازسنجی آموزشی برآورد تغییرات کیفی و کدی در نحوة ایفا وظایف و فعالیتهوا شوغلی
کارمند با بهکارگیر کارآموز یا اجرا برنامة آموزشی ،تا در نتیجه کارایی او به حداکثر افوزایش
یابد (کاظدی ،7731 ،ص.)713-711
روشها و فنون نيازسنجي

رو ها نیازسنجی بهطور ک  ،به چهار دستة کلی تقسی میشود.
 .1روش های هدفمحور :در این رو ها ،شناسایی وضع موجود ،تعیین آرموانهوا و مقایسوة
این دو ،اساس کار نیازسنجی را تدکی میدهد .وجه مدترک هدة این الگوها آن است کوه
نخست ،از مجدومها از فنون بهره میگیرند .دوم ،تفاوتها موجود میان آنهوا ،هدوواره
به نحو با تعیین اهداف سازمان یا برنامه سروکار دارند (فتحی واجارگاه.)7711 ،
 .2روش های توافقمحور :نظرها و مقاید افراد و گروهها دربارة نیاز ،کانون اصولی نیازسونجی
در رو ها توافقمحور است و این فنون درصدد گردآور و ایجاد توافق بوین نظرهوا
افراد مختلف در زمینة نیاز خاصی هستند (مهرمحدد .)7737 ،
 .7مطالب دو بخش اخیر با استناد به شیوهنامهها آموزشی کارگزاران حج مربوط به سالها  7717و  771بیان شده است.
2. Needs Assessment
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 .3روشهای مسئلهمحور :در این مفهوم ،نیاز هنگامی مطرح میشود که در یک موورد خواص
حداق سطح رضایت بهدست نیاموده یوا ندویتوانود بوه دسوت آیود .ایون فنوون ،درصودد
مدخصکردن نقاط ضعف ،مسال و مدکالت سازمان ،یا کاستیها موجوود در مدلکورد
افراد هستند تا براساس شناسایی ایون مسوال و معضوالت و پیدونهاد اقودامات اصوالحی،
راندمان و بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند .این رو

زمانی کاربرد دارد که تعداد

افراد که قرار است نظرخواهی شوند ،بسیار زیاد است (فتحی واجارگاه ،7711 ،ص.)13
 .4روشهای ترکیبی :در این دیدگاه آنچه بین وضع موجود و وضع مطلوب قورار دارد؛ آنچوه
ترجیحات ،مالیق و انتظارات افراد را شوک مویدهود و سورانجام آنچوه بور مدلکردهوا
مطلوب اثر منفی میگذارد ،هدگی نداندهندة نیاز است (بهرامی.)7737 ،
جدول  7بهطور خالصه رو ها و فنون بهکار گرفتهشده در آنها را ندان میدهد.
جدول  .1روشهای نیازسنجی و برخی فنون آن

ردیف
7

روش اصلی
رو

هدفمحور

رو ها توافقمحور
7

رو ها مسئلهمحور

4

رو ها ترکیبی

برخی فنون
الگو کالسیک کافدن؛ الگو قیاسی کافدن؛ الگو استقرایی کافدن؛ الگو
پیدنهاد کالین.
فن دلفی؛ فن فیش باول؛ فن ت استار؛ مدل سهبعد .
هرم یا درخت خطا؛ فن رویداد مه ؛ فن آزمون وظایف کلید ؛ فن
تجزیهوتحلی شغ .
سطح خرد منطقه؛ سطح خرد مدرسه؛ طرح جامع نیازسنجی؛ الگو تحلی
SOWT؛ تحلی وظیفه؛ تحلی نیازها یادگیر

فن دلفی
فن دلفی 7از فنون بسیار سادة نیازسنجی آموزشی و از پرکاربردترین فنون است که برا گوردآور
1. Delphi technique
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و بررسی نظرها افراد در حوزها معین بهکار گرفته میشود .برا این منظور پرسدنامه یا بحوث
گروهی بهکار گرفته میشود (مباسزادگان و ترکزاده ،7711 ،ص .)741فرض اصولی ایون رو
این است که متخصصان ایدهها بهتر نسبت بوه آنچوه در آینوده مدکون اسوت رخ دهود ،دارنود.
بنابراین ،برخالف یک بررسی ساده ،روایی و امتبار این رو

بیدتر به خبرگی گروه شرکتکننده در

مطالعه بستگی دارد تا تعداد شرکتکنندگان (.)Ludwig, 2005
مراح اجرا این فن مبارت است از (فتحی واجارگاه ،7711 ،ص:)41
 مدخصکردن اولین پرسدی که باید به آن پاسخ داده شود؛ شناسایی کارشناسان و صاحبنظران ذ صالح بهمنظور شرکت در طرح نیازسنجی؛ اراله پرسشها اولیه برا کارشناسان و دریافت پاسخ برا آنها؛ تحلی پاسخها کارشناسان و گنجاندن پاسخها در یک پرسش دیگر برا دور بعد ؛ تجزیهوتحلی محور پاسخها کارشناسان و گنجاندن اطالمات حاص از پرسش دیگر؛ دریافت پاسخ کارشناسان و تجزیهوتحلی آنها؛ ادامة مراح تا زمانی که توافق کاملی دربارة نیازها و اولویتبند آنها حاص شود.پيشينة تحقيق
بررسی تحقیقات متعدد که در موضوع آموز

و نیازسنجی آموزشی انجام گرفته است ،ندان داد

در موضوع نیازسنجی آموزشی برا کارگزاران و موام حج تاکنون تحقیقی انجوام نگرفتوه اسوت.
بنابراین ،در ادامه برخی تحقیقاتی که در موضوع نیازسنجی آموزشی در سازمانها مختلف انجوام
گرفته است ،بیان میشود .در تحقیقی شریفزاده و مبد ( ،)7731نیازها کارکنوان ادار  -موالی
مخابرات در منطقه دو تهران بررسی و تبیین کردهاند .در نتیجة این تحقیق برنامة آموزشی در قالوب
دانش ،مهارت و نگر ها مداغ رستة مالی – ادار ادارة ک مخابرات منطقة دو تهران تهیه شود.
مباسی اسفجیر و رضایی قلعه ( )7711در پشوهدی نیازها توسوعة آمووز هوا فنوی و مهوارتی
مجاز از دیدگاه هنرآموزان و مدیران دبیرستانهوا فنوی و حرفوها و کوار و دانوش را در اسوتان
مازندران شناسایی کردند.
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محدد زنجیرانی و هدکاران ( )7717تحقیقی بهمنظور بررسوی چگوونگی شناسوایی نیازهوا
آموزشی کارکنان بر مبنا نگرشی که ترکیبی از تحلی ها مبتنی بر فرد ،سوازمان و توا حود شوغ
محسوب میشود ،اجرا کردند .یافتهها گویا آن است که این رو

میتواند به تدوخیص دقیوقتور

نیازها آموزشی ،افزایش اثربخدی آموزشی و افوزایش انگیوزه مدوارکت کارکنوان در نیازسونجی و
اجرا برنامهها آموزشی کدک کند .در تحقیقی براون ) 11 ( 7پ

از بررسوی لوزوم نیازسونجی

قب از تدوین و اجرا برنامهها آموزشی و بررسی رو ها جدوعآور دادههوا بورا و فنوون
نیازسنجی ،به این نتیجه رسید که برا توسعة برنامهها آموزشی باید به تعیین نیازها آموزشی و
قضاوت دربارة هزینه -فایده آموز

برا سازمان پرداخت .هدچنین ،نتایج پشوهدوی کوه توسوط

داندگاه دولتی میدیگان انجام گرفت ،ندان داد ویشگیها شخصی پاسخگویوان و سوابقة کوار ،
ترجیحات و نیازها آموزشی آنها را تدکی میدهد .ویشگیهوا شخصوی از جدلوه جنسویت و
سن ،و ویشگیها شغلی از جدله پسوت سوارمانی ،و سوابقة کوار  ،نیازهوا آموزشوی را تعیوین
میکنند.
پرسشهای پژوهش

برا تحقق هدف پشوهش ،پرسشهایی به شرح زیر پاسخ داده خواهد شد.
 .7آیووا دورههووا آموزشووی (مقوودماتی /بووازآموز ) موودیران /معاونووان حووج تدتووع از نظوور
شرکتکنندگان مفید و مؤثر است؟
 .رتبة اولویت دورهها مقدماتی /بازآموز از نظر مدیران /معاونان چگونه است؟
 .7چه کالسها آموزشی (مقدماتی /بازآموز ) برا مدیران /معاونان کاروانها حوج تدتوع
نیاز است؟

1. Brown
2. Michigan State University
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روش پژوهش
پشوهش حاضر از نظر هدف کاربرد است و از نظر نحوة گردآور دادههوا ،در گوروه تحقیقوات
توصیفی از نوع پیدایدی جا میگیرد و از نظر زمانی از نوع مقطعی است.
جامعة آماری و نمونة آماری
جامعة آمار این پشوهش هدة مدیران و معاونان حج تدتع اسوت کوه در حوج تدتوع سوال 7474
هجر قدر برابر با سال  771بهمنوان مدیر ،معاون یا مام اجرایوی حضوور داشوتهانود .حجو
ندونه براساس جدول مورگان برابر با
رو

نفر تعیین شد.

ندونهگیر در این پشوهش در انتخاب مدیران و معاونان حج تدتع ندونهگیر طبقها با

انتساب متناسب است .به این منظور ،به تناسب تعداد مدیران /معاونان هر طبقه (هور ناحیوة حوج)
حج ندونه تعیین شد .هدچنین ،برا اجرا فن دلفی 1 ،نفر از خبرگان آموزشی حج و اسوتادان
مدیریت آموزشی که به موضوع پشوهش آشنایی داشتند بوه رو

ندونوهگیور هدفدنود برگزیوده

شدند.
روشها و ابزارهای جمعآوری دادهها
در این پشوهش رو ها مطالعات کتابخانها و مطالعات میدانی برا جدعآور دادههوا بوهکوار
گرفته شد .ابزارها جدعآور دادهها پرسدنامه و مطالعة اسنادومدارک است.
در این پشوهش ،برا سنجش روایی پرسدنامة مدیران /معاونان ،رو

روایی محتوا اجرا شود.

به این منظور ،پرسدنامه در اختیار  71نفر از استادان مدیریت آموزشی و خبرگان آموز
در حوزه موضوع تحقیق آشنایی داشتند ،قرار داده شد و پ

حوج کوه

از دریافت نظرها ایدوان ،اقودامات

اصالحی در پرسدنامهها امدال شد .برا سنجش پایایی پرسدنامه ،یک مرحلوه مطالعوة مقودماتی
انجام گرفت .بدین صورت که ابتدا  71پرسدنامه در جامعة مورد نظور توزیوع و جدوعآور شود.
سپ  ،ضریب پایایی (آلفا کرونباخ) محاسبه شود .کوه برابور بوا  1/113بوهدسوت آمود و پایوایی
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پرسدنامه تأیید شد .روایی پرسدنامة دلفی به میزان خبرگی پاسخگویوان منتخوب بسوتگی دارد ،در
این تحقیق با انتخاب افراد خبره و آشنا به موضوع تحقیق و بهکارگیر رو

ندونهگیر قضاوتی

این امر محقق شد.
تجزيهوتحليل دادهها
آمار توصیفی مربوط به دادهها جدعیتشناختی پاسخگویان در جدول بیان شده است.
جدول  .2آمار توصیفی دادههای حاصل از پرسشنامهها

متغیر جمعیت شناختی

منطقه

تحصیالت

سن

درصد فراوانی

منطقة 7

77/13

منطقة

1/11

منطقة 7

1/11

منطقة 4

71/13

فوقدیپل و پایینتر

1/1

لیسان

74/7

فوقلیسان

1/7

دکترا

1 /1

سایر

71/

 71تا 41سال

71/

 41تا  11سال

77/7

 11تا  11سال

1 /1

برا پاسخ به پرسشها فن دلفی و نظرسنجی از مدیران و معاونان شرکتکننده در دورهها
آموزشی حج تدتع سال  771بهکار گرفته شد.
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در ادامه ،با تحلی دادهها جدعآور شده پرسشها پشوهش پاسخ داده میشود.
برا پاسخ به پرسش اول پشوهش ،مبنی بر اینکه آیوا دورههوا آموزشوی کوه بورا مودیران/
معاونان کاروانها حج تدتع برگزار میشود ،مفید و مؤثر بوده است ،آزمون تی توکندونوه اجورا
شد که نتایج آن به شرح جدول  7خالصه شده است.

7

جدول  .3نتایج آزمون تی برای بررسی مفیدبودن دورههای آموزشی

مقدار مفروض تی= 3
دوره

مقدار تی

درجة آزادی

ضریب معناداری

میانگین

سطح اطمینان  59درصد
حد پایین

حد باال

مقدماتی

77/11

7

1/111

7/13

1/411

1/134

بازآموز

77/47

7

1/111

7/13

1/413

1/111

با توجه به اینکه ضریب معنادار برا دورهها برابر صفر و کووچکتر از  1/11اسوت ،وجوود
تفاوت میانگین با مقدار مفروض  7تأیید میشود حدود باال و پایین در محدودة مثبت قورار دارنود،
در نتیجه ،میانگین حاصله از میانگین مفروض باالتر است .بنابراین ،دورهها مقدماتی و بوازآموز
مدیران و معاونان از نظر شرکتکنندگان در این دورهها مفید و مؤثر بوده است.
برا اولویتبند دورهها مقدماتی /بازآموز از نظر مدیران /معاونان بر مبنا اهدیت آزمون
فریدمن اجرا شد .نتایج ندان داد کالسها برگزارشده دارا اولویت متفاوت هستند .برا تعیوین
اولویت کالسها آزمون فریدمن زوجی اجرا شد .نتایج در جدول  4خالصه شده است.
 .7طبق نظر خبرگان و با توجه به تحقیقات مدابه ،در طیف پنج درجها لیکرت مقدار  7به باال برا میانگین هر مام ،
نداندهندة سطح قاب قبول است.
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دوره

کالس
مکالدة مربی  7و

رتبه
7

نقدهخوانی و مقررات مربستان
دورة مقدماتی

اسرار حج

7

سفر حج و مقدمات و لوازم آن

4

بحرانها و مسال مه در حج

1

اپراتور کامپیوتر

1

امور مالی و حسابدار

1

مکالدة مربی 4

7

هت دار
دورة بازآموز

مکاتبات ادار و گزار نویسی

7

شرح وظایف و دستورالعد ها اجرایی

4

مهارتها ارتباطی

1

شناخت نرمافزارها حج

1

رو ها و فنون برنامهریز

1

با توجه به جدول  4و نتایج آزمون فریدمن زوجی ،در دورهها مقدماتی مکالدة مربوی  7و
بیدتر درجة اهدیت و امور موالی و حسوابدار کدتورین درجوة اهدیوت را دارنود و در دورههوا
بازآموز مدیران /معاونان مکالدة مربی  ،4باالترین درجة اهدیت و رو ها و فنوون برناموهریوز
کدترین درجة اهدیت را دارند.
اجرای فن دلفي

برا تعیین دورهها آموزشی مورد نیاز مدیران و معاونان کاروانهوا حوج تدتوع ،ابتودا ،در یوک
نظرسنجی گسترده از شرکتکنندگان در دورهها آموزشی حج تدتع سال  771هجور شدسوی،
در قالب پرسدنامها که شام یک پرسش بازپاسخ نیز میشود ،از پاسوخگویوان خواسوته شود در
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صورت لزوم منوان درسی را بهجز دروس ارالهشده پیدنهاد دهند که دروسی مانند زبوان انگلیسوی
اضافه شد .هدچنین ،از طریق مصواحبه بوا خبرگوان نیوز ،کوالسهوایی بورا دورههوا آموزشوی
(مقدماتی /بازآموز ) برا مدیران /معاونان پیدنهاد شد و در قالب پرسدونامها میوان  1نفور از
خبرگان و مدیران و استادان آموز

سازمان حج و زیارت توزیع شد .فون دلفوی در دو دور اجورا

شد که در دور اول با توجه به شروط اجداع و پذیر  ،تعداد از کالسها مقدماتی /بوازآموز
بهطور قطعی پذیرفته شد و با توجه به ندرة میانگین بسیار پایین ،برخی کالسها در هدان دور اول
حذف شدند.
کالسها باقیدانده که در دور اول نتوانسته بودند شروط اجداع نظر خبرگان را محقوق کننود،
اما در حود حوذف هو نبودنود ،در دور دوم دلفوی قورار گرفتنود .در دور دوم دلفوی هوی یوک از
کالسها مقدماتی /بازآموز پیدنهاد در پرسدنامة دور دوم برا مودیران /معاونوان و موامو
اجرایی تأیید ندد .بنابراین ،ابتدا ،جدول حاص از تجزیهوتحلی دادههوا دور دوم دلفوی ندوایش
داده میشود و در ادامه ،نتایج تجزیهوتحلی دادهها حاص از اجرا دور اول فن دلفوی گوزار
میشود و به پرسشها تحقیق پاسخ داده میشود.
در رو

دلفی برا رسیدن به اجداع و تأیید الگوو نیواز بوه برقورار سوه شورط در دادههوا

حاصله است .شرط اول ،میانگین آمار باالتر از مدد  1برا طیف هفتگزینها لیکرت بهمنظوور
نداندادن اجداع در اهدیت آنهاست؛ شرط دوم ،انحراف معیار کدتر از  7/4برا نداندادن اجداع
در پذیر

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

دادهها مربوط توزیع نرمال باشند ،آزمونها پارامتریک برا تحلی آنها اجرا میشود (موؤمنی،
 ،7731ص.)733-731
 .7بهدلی اینکه برا پرسدنامهها دلفی طیف هفتتایی در نظر گرفته شد که اولویت اول معادل مودد یوک در نظور گفتوه
شد ،برا تجزیهوتحلی دادهها حاصله ،امداد وزندهی شد بهطور که وزن هفت به مدد یک اختصاص یافت و بوه
هدین ترتیب ،امداد وزندهی شد که در نتیجه ،اولویت اول معادل مدد هفت است.
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جدول  .5تجزیهوتحلیل توصیفی دادههای حاصل از دور دوم دلفی

دوره /کالس

فراوانی

میانگین

انحراف معیار خطای معیار میانگین

دورههای مقدماتی مدیران /معاونان
اسرار حج

1

7/ 4

1/111

1/711

بحرانها و مسال مه در حج

1

7/44

1/137

1/ 71

دورۀ بازآموزی مدیران /معاونان
1

7/13

1/11

1/774

بهداشت روان
حج از دیدگاه امام (ره) و رهبر

1

7/71

1/313

1/731

نظام نق تردد و امورمالی

1

7/71

1/313

1/731

هت دار

1

7/71

1/11

1/711

رو ها و فنون برنامهریز

1

/14

7/731

1/ 71

مکاتبات ادار و گزار نویسی

1

/33

1/1 1

1/731

بهداشت و تغذیه و شناخت بیدار

1

7/43

1/3 7

1/711

هدانطور که در جدول  1مداهده میشود ،تجزیهوتحلی دادههوا حاصو از دور دوم دلفوی
ندان میدهد هدة کالسهایی که در این دور توسط خبرگوان اولویوتگوذار شود ،فاقود شوروط
یادشده برا پذیر

هستند .بهمبارتی ،دربارة این کالسها اجداع نظر خبرگان حاص ندد.

برا بررسی شروط یادشده برا اطدینان از اجدواع خبرگوان دربوارة کوالسهوا مقودماتی و
بازآموز مدیران /معاونان حج تدتع ،آمار توصیفی مربوط به دادهها حاصله بررسی شد.
ادامة جدول  .6آمار توصیفی کالسهای دورههای مقدماتی و بازآموزی

دوره /کالس

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

دورۀ مقدماتی
1

1/11

1/141

مکالدة مربی  7و
جغرافیا و نقدهخوانی و مقررات مربستان

1

1/1

7/131

اپراتور کامپیوتر

1

1/ 1

7/134

سفر حج و مقدمات و لوازم آن

1

1/14

7/ 14

اسرار حج

1

7/11

7/447
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ادامة جدول  .6آمار توصیفی کالسهای دورههای مقدماتی و بازآموزی

فراوانی

دوره /کالس

میانگین

انحراف معیار

دورۀ مقدماتی
1

/341

1/313

بحرانها و مسال مه در حج
امور مالی و حسابدار

1

/111

1/714

آشنایی با زبان انگلیسی

1

31

/

1/744

دورۀ بازآموزی
مکالدة مربی 4

1

1/1

1/111

احکام و مناسک حج

1

1/7

7/711

بهداشت روان

1

7/7

7/11

انتقال تجارب موفق

1

1/71

7/777

قوانین و مقررات مربستان

1

1/11

7/711

امنیت در سفر

1

1/33

7/717

آشنایی با مذاهب اسالمی

1

1/11

7/711

1

7/33

7/371

نظام نق تردد  ،تدارکات و امور مالی

1

7/11

7/131

شرح وظایف و دستورالعد اجرایی

1

1/11

7/717

1

7/71

7/111

1

1

1

7/13

7/73

مکاتبات ادار و گزار نویسی

1

7/11

7/31

مهارتها ارتباطی

1

1/34

7/113

1

1/ 4

1/11

1

/11

حج از دیدگاه امام (ره) و رهبر

هت دار
شناخت نرمافزارها حج
رو ها و فنون برنامهریز

آموز

زبان انگلیسی

بهداشت و تغذیه و شناخت بیدار ها

/

7/331

7/711

با توجه به نتایج ،کالسها اسرار حج ،بحرانها مسال مه در حج ،امور مالی و حسوابدار
و آشنایی با زبان انگلیسی به دلی دارانبودن دو شرط اول (حوداق میوانگین  1و حوداکثر انحوراف
معیار  )7/4از دورة مقدماتی آموز

مدیران /معاونان حج حذف شد .کوالسهوا بهداشوت روان،

دیدگاه اموام (ره) و رهبور در رابطوه بوا حوج ،نظوام نقو توردد  ،هتو دار  ،رو هوا و فنوون
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برنامهریز  ،مکاتبات ادار  ،شناخت نرمافزارها حج و بهداشت و تغذیه و شناخت بیدار ها در
حج به ملت مدم اجداع از دورة بازآموز آموز

مدیران /معاونان حذف شد.

برا بررسی معنادار میانگینها حاصله از کالسها باقیدانده ،اگور توزیوع دادههوا نرموال
باشد باید آزمون تی را اجرا کرد و در صورت نرمالنبودن توزیع دادههوا آزموون دوجدلوها اجورا
میشود .بنابراین ،برا بررسی نرمالبودن دادهها آزمون کولدوگروف -اسدیرنوف اجرا شود .نتوایج
این آزمون در جدول  1خالصه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

دوره /کالس

مقدار آمارۀ تی

تعداد

سطح معناداری

دورۀ مقدماتی
/117

1

1/117

مکالدة مربی  7و
اپراتور کامپیوتر

7/771

1

1/111

سفر حج و مقدمات و لوازم آن (رهتوشه)

7/111

1

1/ 11

جغرافیا و نقدهخوانی و مقررات مربستان

/117

1

1/77

دورۀ بازآموزی
مکالدة مربی 4

7/311

1

1/11

احکام و مناسک حج

1/311

1

1/411

انتقال تجارب موفق

7/114

1

1/73

آشنایی با مذاهب اسالمی

7/ 1

1

1/117

قوانین و مقررات مربستان

7/713

1

1/777

امنیت در سفر

7/ 1

1

1/111

شرح وظایف و دستورالعد ها اجرایی

7/ 43

1

1/131

مهارتها ارتباطی

7/711

1

1/71

/177

1

1/117

آموز

زبان انگلیسی

با توجه به اینکه ضریب معنادار برا هدة کالسها آموزشی بیدتر از سطح خطا آزموون
(یعنی مدد  )1/11است .در نتیجه ،دادهها توزیع نرمال دارند .بنابراین ،آزمون تی تکندونها بورا
آزمون معنادار میانگین اجرا شد.

4414 

نيازسنجي آموزشي مديران و معاونان کاروانهای حج تمتع
جدول  .8نتایج آزمون تی تکنمونه برای مدیران /معاونان

مقدار مفروض تی= 9
ابعاد

سطح اطمینان  59درصد

مقدار تی ضریب معناداری اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

دورۀ مقدماتی
مکالدة مربی  7و
اپراتور کامپیوتر
سفر حج و مقدمات و لوازم آن
جغرافیا و نقدهخوانی و مقررات مربستان

7 /714

1/11

7/11

7/77

7/31

31771

1/171

1/ 11

1/11

1/11

/117

1/173

1/141.

1/7

7/71

1/17

1/4 1

1/77

7/14

4/ 17

دورۀ بازآموزی
مکالدة مربی 4

1/311

1/11

7/1 1

7/ 1

7/34

احکام و مناسک حج

7/773

1/ 11

1/7 1

1/ 1

1/11

انتقال تجارب موفق

1/111

1/143

1/711

1/73

1/11

قوانین و مقررات مربستان

4/ 17

1/11

7/11

1/17

7/41

آشنایی با مذاهب اسالمی

7/311

1/1

1/147

1/ 7

7/ 1

امنیت در سفر

7/737

1/11

1/331

1/74

7/4

شرح وظایف و دستورالعد ها اجرایی -1/113

1/1 7

-1/141

1/31

1/37

7/174

1/117

1/341

1/41

7/ 3

4/17

1/11

1/411

7/7

7/13

مهارتها ارتباطی
آموز

زبان انگلیسی

طبق نتایج ،ضرایب معنادار برا احکام و مناسک حج ،انتقال تجارب موفق و شرح وظوایف
و دستورالعد ها اجرایی ،بهترتیب 1/143 ،1/ 41 ،و  1/1 7و باالتر از  1/11اسوت .بنوابراین ،در
این موارد میانگین مفروض با میانگین حاص تفاوت معنادار ندارد .اما دربوارة سوایر کوالسهوا از
آنجا که ضریب معنادار پایینتر از  1/11است ،نتایج تفاوت معنادار میانگین حاصوله بوا میوانگین
مفروض را ندان میدهد .بنابراین ،در این موارد با توجه به اینکه حد باال و پایین در محدودة مثبت
قرار دارد ،میانگین دادهها از میانگین مفروض بیدتر است .در نتیجه ،معنادار هدة میانگینها برا
کالسها مدیران /معاونان تأیید میشود.
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نتيجه
هدف اصلی این تحقیق شناسایی کالسها آموزشی مورد نیاز مدیران و معاونان کاروانها حوج
تدتع بوده است .در این تحقیق ،ابتدا مؤثربودن کالسها آموزشی برگزارشده بررسی شود .نتوایج
ندان داد هدة کالسها برگزارشده (مقدماتی و بازآموز ) مؤثر واقع شودهانود .هدچنوین ،نتوایج
ندان داد در دورهها مقدماتی و بازآموز مودیران و معاونوان حوج تدتوع ،درس مکالدوه مربوی
بیدترین اولویت را دارد.
با توجه به نتایج تجزیهوتحلی دادهها بهدستآموده از اجورا دو دور فون دلفوی ،مویتووان
دورهها آموزشی مقدماتی /بازآموز مدیران و معاونان حج را به شرح زیر بیان کرد.
کالسها آموزشی دورة مقدماتی مودیران و معاونوان شوام مکالدوة مربوی 7و  ،اپراتوور
کامپیوتر ،سفر حج و مقدمات و لوازم آن ،و جغرافیا و نقدهخوانی و مقررات مربستان موورد نیواز
است و برا کالسها آموزشی دورة بوازآموز مودیران و معاونوان مکالدوة مربوی  ،4احکوام و
مناسک حج ،انتقال تجارب موفق ،قوانین و مقررات مربستان ،امنیت در سفر ،مهارتها ارتباطی،
آشنایی با مذاهب اسالمی ،آموز

زبان انگلیسوی ،و شورح وظوایف و دسوتورالعد هوا اجرایوی

پیدنهاد شد.
از سویی ،با توجه به صرف هزینه و زمان برا برگزار دورهها آموزشی ه بورا سوازمان
حج و زیارت جدهور اسالمی ایران و ه برا شرکتکنندگان در این دورهها ،پیدنهاد مویشوود
با توجه به نتایج این تحقیق ،دورهها به کالسها حاص از این پشوهش محدود شوود .هدچنوین،
در نظرسنجی گستردها که از مدیران و معاونان حاضر در حج تدتع سال  771انجوام گرفوت ،از
شرکتکنندگان خواسته شد پیدنهادهایی برا بهبود وضعیت دورهها مطرح کنند .در ادامه ،برخوی
پیدنهادها کاربرد و پیدنهادهایی در نتیجة تحقیق بیان میشود.
 برگزار کالسها در طول سال ،که در نتیجوه حجو کوار کوارگزاران و سوازمان حوج وزیارت در دورة زمانی نزدیک به برگزار حج تدتع کاهش مییابد.
 -حتیاالمکان کالسها بهطور غیرحضور برگزار شود.

نيازسنجي آموزشي مديران و معاونان کاروانهای حج تمتع
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 از آنجا که بیدتر کارگزاران برا چندمینبار در این سدت در کاروانها حج مسوئولانود،بنابراین ،قب از الزام به شرکت در کالسها ،از کارگزاران آزمون گرفته شود و افوراد کوه
ندرة مناسب دریافت میکنند الزامی به حضور مجدد در کالسها نداشته باشند.
 برا کالسها مه تر ،مانند مکالدة مربی آمادگی هدیدگی و در طول سوال مهو اسوت.بنابراین ،حتیالدقدور به طور دورها در طول سال این کالسهوا برگوزار شوود کوه سوطح
آمادگی کارگزاران حفظ شود.
 کالسها با توجه به نیاز شرکتکنندگان متناسوب شوود .موثالً بورا کوارگزارانی کوه زبوانمحاورها آنها مربی است ،مانند کارگزاران استان خوزستان ،حضور در کالسها مکالدة
مربی الزامی نباشد و فقط در آزمون شرکت کنند.
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منابع و مآخذ

 .7ابطحی ،حسین ( .)7737آموز

و بهساز سرمایهها انسانی .چاپ اول ،تهران :پویند.

 .احدد  ،مبدالصدد و احدد  ،ملی ( .)7731تأثیر آموز

ضدن خدمت بر مدلکرد مدیران و

کارکنان .اطالمات ملدی ،شدارة  ،7صفحات . - 1
 .7احدوود  ،غالمرضووا و هاشوودی فدووارکی ،دیبووا ( .)7711بررسووی نیازهووا آموزشووی موودیران
شهردار اصفهان .دانش و پشوهش ،شدارة  ،1صفحات . 7-4

 .4بهرامی ،سوسن ( .)7737بررسی الگو نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیست بهداشوت و
درمان استان اصوفهان در سوال  .7737پایوانناموة کارشناسوی ارشود ،ملووم تربیتوی (گورایش
برنامهریز آموزشی) ،داندگاه اصفهان.
 .1جواد آملی ،مبداهلل ( .)7711صهبا حج .ق  :مرکز ندر اسراء.
 .1دستورالعد  ،ضوابط و شرایط انتخاب موام اجرایی کاروانها حج تدتع (  .)771معاونوت
حج ،مدره و متبات ،ادارة ک فنی و امور کارگزاران.
 .1سرمد ،زهره ،بازرگان ،مباس و حجاز  ،الهه ( .)7731رو هوا تحقیوق در ملووم رفتوار .
تهران :انتدارات آگاه.
 .3سعادت ،اسفندیار ( .)7731مدیریت منابع انسانی .تهران :سدت ،چاپ ده .
 .1شریفزاده ،فتاح و مبد  ،فاطدوه ( .)7731تبیوین نیازهوا آموزشوی و آثوار آمووز

ضودن

خدمت بر یادگیر کارکنان مخابرات رستة ادار مالی ادارة ک منطقة دو تهران .پشوهشها
مدیریت ،سال  ،7شدارة  ،7صفحات .47-11

 .71مباسزادگان ،سید محدد و ترکزاده ،جعفر (7711؛  .)7737نیازسنجی آموزشی در سازمانها.
تهران :شرکت سهامی انتدار.
 .77مباسی اسفجیر ،ملیاصغر و رضایی قلعه ،هدا ( .)7711نیازسنجی توسعة آموز هوا فنوی و
مهارتی مجاز در آموز

و پرور

استان مازندران .فناور اطالموات و ارتباطوات در ملووم

تربیتی ،سال  ،7شدارة  ،7صفحات .777-747

4411 

نيازسنجي آموزشي مديران و معاونان کاروانهای حج تمتع

 .7مباسیان ،مبدالحسین ،سلیدی ،قاسو و آذیون ،رضوا ( .)7731ارزیوابی کیفیوت آمووز هوا
مهندسی؛ مطالعة مورد بررسی اثربخدی دورة آموزشی جو

پاتریک .فص نامة آموز
 .77فتحی واجارگاه ،کورو

مهندسی ایران ،دورة  ،71شدارة  ،71صفحات .71 -1
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