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 چكيده
تجربه شوراهاي شهر و روستا در كشور نهاد جديدي در عرصه مديريت شهري ايجاد نمود كه به 

هاي مربوط به اداره امور محلي به وجود  جهت نمايندگي شهروندان، اميدهاي زيادي براي اصالح رويه
گذرانند براي بسياري از مسؤولين و خود اعضاي شورا،  اكنون كه شوراها دوره سوم خود را مي. آورد

توان عملكرد  هاي خاص، مي ها و مهارت ها، نگرش روشن گرديده است كه با آموزش برخي دانش
يي به خأل فوق به دنبال تدوين نظام آموزشي مقاله حاضر در پي پاسخگو. شوراها را ارتقاء بخشيد

باشد، به  از آن جا كه بررسي موردي همه شوراها ميسر نمي. باشد متناسب با نيازهاي اعضاي شوراها مي
در فرايند نيازسنجي آموزشي از . شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفت عنوان نمونه شوراي اسالمي كالن

نظام آموزشي ارائه شده . و نظرسنجي استفاده گرديد سازمان ،هاي تجزيه و تحليل شغل، مشكل  روش
در تدوين . هاي پايه، عمومي، تخصصي و مداوم آموزش: باشد كه عبارتند از  نوع آموزش مي4شامل 

ها  هاي مداوم و تنوع بخشي به نحوه ارائه آموزش نظام آموزشي سعي گرديده است با تعريف آموزش
ها ارتقاء يافته و عالوه بر  كيفيت آموزش) ، بحث گروهي در كنار سخنرانيبازديد ميداني و سفر، فيلم(

همچنين با . هاي جديد نيز در مخاطبين ايجاد گردد ها و مهارت هاي مورد نياز، برخي نگرش ارائه دانش
تالش گرديده است ابعاد ) و نه اكتفا به يك روش(هاي متنوع براي نيازسنجي  گيري از روش بهره

  . زهاي آموزشي شناسايي گرددمختلف نيا
  
  

  ازسنجی آموزشی، مشهدرای شهر، نيت شهری، شوريمدي:  كليديهاي واژه
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   مقدمه.1
 هاي عمده نيازسنجي آموزشي روشگيري از  در مقاله حاضر تالش گرديده است با بهره

يك نظام آموزشي متناسب با وظايف ) ل شغل، سازمان، مشكل و نظرسنجيتجزيه و تحلي(
از آن جا كه بررسي موردي همه شوراها . و عملكرد شوراهاي اسالمي شهر تدوين گردد

به . مورد بررسي قرار گرفت مشهد شهر باشد، به عنوان نمونه شوراي اسالمي كالن ميسر نمي
تري  تر و متنوع تر داراي مسائل پيچيده وچكشهرها نسبت به شهرهاي ك جهت آن كه كالن

توان تصور كرد كه نتايج حاصل از اين پژوهش با اندكي تغييرات متناسب با  باشند، مي مي
نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به . هاي محلي به ساير شهرها نيز قابل تعميم باشد اولويت

  : سؤاالت ذيل است
 هر مشهد كدام است؟هاي آموزشي براي اعضاي شوراي ش اولويت .1
 ها براي اعضاي شورا چه وقتي است؟ بهترين زمان ارائه آموزش .2
 نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر مشهد چيست؟ .3

  
   مباني نظري نيازسنجي آموزشي.2

. ها، آموزش ضمن خدمت كاركنان است تجليِ آموزش مستمر نيروي انساني در سازمان
توان نظامِ  لذا مي. ]23] [19[است» تحقق اهداف سازماني« آموزش مهمترين اهداف اين نوع

را به عنوان عنصري از نظام آموزش مستمر منابع ) آموزش ضمن خدمت(آموزش كاركنان
  :گيرد انساني دانست كه اهداف مشخص زير را در بر مي

   ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطالعات و دانش كاركنان.1
  ليت و توانايي كاركنان سازمان ارتقاء سطح قاب.2
 ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي كاركنان و بهينه سازي مجموعه رفتارها و نگرش هاي .3

ريزي آموزشِ  عدم توجه به اصول علمي در برنامه ] 24 []20] [11] [8] [1[آنان 
ها  كاركنان، مؤثرترين عامل در عدم اثربخشي يا اثربخشي اندك اين نوع آموزش

نظران، يكي از اصول عمدة آموزش  اين روست كه بسياري صاحباز . است
هايي كه بدون تعيين نياز آموزشي شركت كنندگان،  اجتناب از آموزش«كاركنان را 

به عنوان » نيازسنجي آموزشي«از آن رو از . دانند مي] 6[» آيد به اجراء در مي
ين فرآيند در يك تر اساسي«ريزي آموزش كاركنان و بلكه  مهمترين مرحله برنامه

هاي مختلفي براي نيازسنجي آموزشي وجود  روش . شود ياد مي] 21[» نظام آموزشي
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تجزيه و تحليل سازماني، تجزيه و تحليل شغلي و تجزيه نظران،  برخي صاحب. دارد
و تحليل فردي را سه وظيفه واحد آموزش هر سازمان در نيازسنجي آموزشي 

نيازهاي آموزشي را شامل سه نوع تجزيه و تحليل يز برخي ديگر ن]. 22] [9[نند دا مي
) ب  تجزيه و تحليل مسائل و مشكالت موجود سازمان) الف :ندندا به شرح زير مي

] 3] [4] [10 []2[ تجزيه و تحليل رفتارهاي فردي) ج )شغلي(تجزيه و تحليل عملياتي 
 در ضروري مقدمه عنوان به سازمان هاي هدف شناخت بر  دينزو و رابينز.  ]18] [5[

توان نتيجه گرفت كه به طور  مي ]. 14 [اند داشته مبذول اي ويژه كيدأت نياز شناسايي
تجزيه و ) 1: كلي پنج نوع روش براي نيازسنجي آموزشي وجود دارد كه عبارتند از

تجزيه و تحليل ) 4تجزيه و تحليل سازمان، )3تجزيه و تحليل فرد، ) 2تحليل شغل، 
  .نجينظرس )5مشكل  و 

  
   روش تحقيق.3

اي   كاربردي بوده زيرا درصدد حل مسألههاي تحقيق حاضر از حيث هدف ، از نوع تحقيق
مشخص در حيطه آموزش اعضاي شوراي شهر برآمده است و از منظر روش جمع آوري 

 در اين تحقيق با طي فرايند  ].7[توان اين تحقيق را از تحقيقات توصيفي دانست  ها مي داده
نجي آموزشي و به كارگيري تمام ابزارهاي موجود تالش گرديده است نظام نياز س

در اين مسير از تمامي . آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر تدوين گردد
به اين ترتيب . هاي عمده نياز سنجي، به جز روش تجزيه و تحليل فرد، استفاده شد روش
رتبط با شوراها و استخراج و ناد قانوني م از روش مطالعه اس تجزيه و تحليل شغلبراي
در بخش بررسي عملكرد (بندي وظايف اعضاي شوراي شهر و نيز مشاهده و مصاحبه  دسته

 اسناد چشم  تجزيه و تحليلدر تجزيه و تحليل سازمان از. استفاده شد) واقعي اعضاي شورا
در .  استفاده شد SWOTها و تحليل انداز و مصوبات شورا براي استخراج اهداف، استراتژي

تجزيه و تحليل مشكل از تكنيك تحليل محتواي روزنامه استفاده گرديد و براي نظر سنجي 
  .  دلفي استفاده گرديده است  بسته پاسخ و تكنيك از مصاحبه، پرسشنامه

 
   مراحل عملي پژوهش.4

ساسي و قانون ا(در مرحله اول با بررسي اسناد قانوني مرتبط با عضويت در شوراي شهر 
هاي مختلف شوراي شهر مشهد، برخي نيازهاي  و آيين نامه كميسيون) قانون شوراها
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استنباط ) هاي مورد نياز براي انجام وظايف شغلي ها و نگرش ها، مهارت دانش(آموزشي 
در مرحله دوم با تجزيه و تحليل شرايط عملي كار اعضاي شورا،  برخي ديگر از  . گرديد

در اين مرحله، از تكنيك مصاحبه، مشاهده و تحليل . ص داده شدنيازهاي آموزشي تشخي
جلسات صحن علني و .  استفاده شد1383 و 1382محتواي مصوبات شورا در طي دو سال 

هاي چهارگانه شوراي شهر مشهد، هر كدام يك نوبت مورد مشاهده قرار گرفت  كميسيون
در . ي در شورا ثبت گرديدو نكات مرتبط با نحوه اداره جلسات و فرايند تصميم گير

ترين  ها مواردي چون زمان اختصاص داده شده به امور شورا توسط اعضا، مهم مصاحبه
مشكالت و موانع پيشبرد امور در شوراها و تفاوت بين تصور اوليه اعضا از شورا با تصور 

 همچنين در قالب يك سؤال مستقيم. ها بعد از شروع به كار، مورد سنجش قرار گرفت آن
   . ها، نيازهاي آموزشيِ احساس شده، مورد سنجش قرار گرفت در مصاحبه

در مرحله سوم با طي فرايند تجزيه و تحليل سازمان و مشكل تالش گرديد نيازهاي 
به اين . آموزشي مرتبط با ساختار سازماني و مشكالت عمده شهر مشهد شناسايي گردد

نيازهاي مرتبط با اهداف و منظور سند چشم انداز شهر مشهد بررسي گرديد و 
براي تجزيه و تحليل مشكل نيز . هاي آن با تحليل كارشناسي تدوين گرديد استراتژي

 استفاده 1385 تا مهر 1384ها از مرداد  ازروش تحليل محتواي عناوين خبري روزنامه
علت استفاده از تحليل محتواي روزنامه به جاي مصاحبه با متخصصين و كارشناسان . گرديد

 اطّالعات و  هر فردي با توجه به تخصص،) اوالً: در تشخيص مشكالت، آن است كه
كند كه مطمئناً مشكالت موجود  اي از مشكالت را شناسايي مي  مجموعه اي كه دارد، تجربه

افراد و كارشناسان به ) در دايره تجربه و تخصص اوست نه مشكالت عمومي شهر؛  ثانياً
زمان (ر مقايسه اقالم پرشماري از موارد در يك زمان محدود دليل محدوديت ذهن انسان د

ها را ارائه  هاي آن مراتبي از مشكالت و اولويت توانند با دقّت كافي سلسه  نمي )مصاحبه
  .شود  يك اُريب محسوب مي دهند كه از نظر روش تحقيق،
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آلود

  
  روزنامهنتيجه حاصل از تجزيه و تحليل مشكل با تكنيك تحليل محتواي . 1نمودار 

در مرحله چهارم با پيمايش نظر متخصصين مرتبط با امور شهري، برخي ديگر از 
 نفر از كارشناسان 17در اين مرحله با . نيازهاي آموزش مورد شناسايي واقع گرديد

 نياز 258به اين ترتيب، مجموعاً . اي ساختارمند انجام پذيرفت هاي شهري مصاحبه حوزه
هاي مورد استفاده براي  ها و تكنيك  روش1 شماره نگاره در. آموزشي شناسايي گرديد

  . استخراج نيازهاي آموزشي و سهم هر كدام از مراحل در شناسايي نيازها ذكر شده است

   فراواني نيازهاي آموزشي به تفكيك منبع استخراج و روش نيازسنجي.1نگاره 

هاي  د مقولهتعدا  هاي مورد استفاده ها و تكنيك  روش  روش نيازسنجي آموزشي
  آموزشي

مطالعه اسناد قانوني مرتبط با وظايف اعضاي شورا 
  56  ...)قانون شوراها و (

بررسي اسناد شرح 
  شغل

  11  هاي شوراي شهر آيين نامه داخلي كميسيون
تجزيه و 
تحليل 
  شغل

بررسي عملكرد 
  واقعي

ها،  مشاهده جلسات صحن علني شورا و كميسيون
  17  مصاحبه با اعضاي شورا

تحليل محتواي روزنامه، تحليل كارشناسي، بحث   تجزيه و تحليل مشكل
  59  گروهي

مطالعه اسناد مربوط به چشم انداز و راهبردها، تحليل   تجزيه و تحليل سازمان
SWOT  

23  
پيمايش نظرات تمام اعضاي دوره دوم شوراي شهر 

  39  )نياز احساس شده(مشهد 

ر شهري با استفاده از پيمايش نظرات متخصصين امو  نظرسنجي
  53  تكنيك پرسشنامه، تحليل كارشناسي  و  تكنيك دلفي

  258  جمع
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  هاي آموزشي  تشخيص اولويت.5
هاي مختلف   گانه مستخرج از روش258با توجه به اهداف طرح، نيازهاي آموزشي 

 نيازسنجي آموزشي، از طريق مقايسه ومقوله بندي، ادغام موارد مشابه و درج موارد جزئي
 عنوان دوره آموزشي تلفيق وتدوين شد و در نهايت براي 96در موارد كلي، در قالب 

ها، در قالب پرسشنامه  ها و تشخيص اولويت آن حصول اطمينان حداكثر از اعتبار آموزش
اعتبار بخشي از اعضاي شوراي شهر مشهد در دوره اول و دوم و نيز متخصصين امور شهري 

 نفر از 25 تن از اعضاي شوراي دوره اول و دوم و 7ه توسط اين پرسشنام. نظرخواهي شد
هاي آموزشي  كارشناسان ارشد امور شهري تكميل گرديد و بر اساس نتايج آن دوره

به منظور رعايت اختصار از ذكر عنوان . اولويت بندي و نظام آموزشي تدوين گرديد
گردد كه از   اكتفا ميگردد و به اين نكته هاي حاصل از اين مرحله خودداري مي دوره

 دوره داراي 74 دوره آموزشي مورد سؤال در پرسشنامه اعتباربخشي، مجموعاً 96مجموع 
 دوره 12اولويت تشخيص داده شد كه پس از تلفيق و ادغام مجدد برخي موارد مشابه، 

هاي  هاي آموزشي با اولويت دوره .  دوره ضروري شناسايي گرديد32بسيار ضروري و 
سازمان و تشكيالت  -2 حقوق و قوانين شهري، -1: وري به ترتيب عبارتند ازبسيار ضر

هاي اصلي شورا در آينده،  انداز و سياست  چشم-4 ارتباط با مراجع فرادست، -3شهرداري، 
   شوراياري و توسعه محلي، -7 مديريت شهري، -6 ضوابط و مقررات شهرسازي، -5
 اسكان غيررسمي، -10اي توسعه كالبدي، ه  طرح-9 مديريت هزينه و درآمد شهر، -8

 32از ذكر. هاي قبلي شورا  مصوبات عمده دوره-12 بحث گروهي و تصميم گيري، -11
ها در  گردد، اما از اين دوره هاي ضروري به جهت رعايت اختصار پرهيز مي عنوان دوره

  .نظام آموزشي استفاده مؤثري صورت گرفته است
  
  شوراي شهر نظام آموزشي ويژه اعضاي .6

هاي پيشنهادي نظرات نهايي برخي اعضاي  هاي مجدد دوره ها و ارزيابي پس از بررسي
شوراي شهر و كارشناسان با سابقه در امر آموزش شوراها خواسته شد و نهايتاً نظام 

نظام آموزشي پيشنهادي  اين پژوهش . آموزشي براي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد گرديد
  :اشدب داراي عناصر ذيل مي

  :  چهار مرحله آموزش تحت عناوين)الف
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آموزش مداوم ) 4  هاي تخصصي آموزش)3 هاي عمومي  آموزش)2هاي پايه   آموزش)1
  در نظر گرفته شده است؛

  ها؛ ش  زمان مناسب اجراي آموز)ب
  ها؛  مدت اجراي دوره)پ
  .ها؛  مشخص گرديده است  اولويت دوره)ت

ي اين تحقيق  هاي مورد استفاده ش ول رونظام آموزشي پيشنهادي در واقع محص
  :اين نظام آموزشي با لحاظ نكات ذيل تدوين گرديده است. باشد مي

با توجه به تعاملي كه با اعضاي دوره دوم و سوم شوراي شهر مشهد برقرار شد، اين  .1
و فرصتي براي شركت در  امر روشن گرديد كه اعضاي شورا كمتر رغبت

از اين رو در نظام آموزشي پيشنهادي نهايت . دهند يهاي آموزشي نشان م كارگاه
 . ها صورت پذيرفت تلخيص و تقليل دوره

با اين . باشد زمان اجراي نظام آموزشي پيشنهادي قابل توسعه تا چندين برابر مي .2
  :باشد ها به شرح ذيل مي حال، زمان پيشنهادي فعلي براي هر دسته از آموزش

   دوره8 شامل  ساعت50هاي پايه  آموزش
   دوره5شامل  ساعت 32هاي عمومي  آموزش
   دوره بر حسب هر كميسيون6 تا 4 ساعت شامل 60 هاي تخصصي مجموعاً  آموزش

 چاپ ي نتايج و نكات اصلي هر دوره آموزشي در انتهاي دوره بايد به صورت جزوه .3
در اختيار تمام اعضاي شوراي شهر ) powerpoint و pdfترجيحاً فايل  (CDشده و 

 -اند ها شركت نكرده چه شركت كنندگان در دوره و چه اعضايي كه در دوره -
اي مختصر  اند مجموعه به اين ترتيب اعضايي كه در دوره شركت كرده. قرار بگيرد

و مفيد براي مراجعات بعدي در اختيار خواهند داشت و اعضايي كه شركت 
 .وندش مند مي ها بهره ش اند به طور غير حضوري از آموز نكرده

 
  هاي پايه   آموزش.1-6

باشد و مبنايي براي  ي اعضا ضروري مي هايي است كه براي همه شامل آن دسته از آموزش
هاي  ها در دسته آموزش اين آموزش. باشد شروع به كار هر عضو شوراي شهر مي

  .اند ها به ترتيب اولويت ذكر شده در ادامه، دوره. گيرد بدوخدمت جاي مي
  هنگام انتخاب اعضاء شورا تا شروع به كار رسمي شوراي دوره جديداز : زمان اجرا
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   ساعت آموزشي50 ساعت، جمعاً 10 ساعت و يك هفته 8اي   هفته، هفته6: مدت اجرا
  حقوق و قوانين شهري) دوره اول
  سازمان و تشكيالت شورا و شهرداري) دوره دوم
  ها و مراجع فرادست كميسيون) دوره سوم

  ل و مباني مديريت شهرياصو) دوره چهارم
  هاي مديريت هزينه و درآمد شهرداري روش) دوره پنجم
  هاي توسعه كالبدي طرح) دوره ششم
  انداز آينده شهر هاي قبلي شورا و چشم مصوبات عمده دوره) دوره هفتم
  گيري هاي بحث گروهي و تصميم مهارت) دوره هشتم

  هاي عمومي   آموزش.2-6
اين . تواند براي همه اعضاي شوراي شهر مفيد باشد هايي است كه مي شامل آموزش

كه برخي  علت اصلي آن. گيرد هاي ضمن خدمت جاي مي ش ي آموز ها در دسته ش آموز
هاي عمومي و تخصصي بعد از شروع به كار شورا ارائه  ش ها در قالب آموز ش آموز
ياستگذاري شهر شوند آن است كه تا وقتي اعضاي شورا عمالً وارد عرصه مديريت و س مي

ها بعد از  چه اين دوره لذا چنان. ها را حس نخواهند كرد اند، ضرورت برخي دوره نشده
ها براي اعضاي شورا ملموس گرديده است ارائه شوند،  شروع به كار و زماني كه نياز به آن

  .اند هاي عمومي به ترتيب اولويت ذكر شده در ادامه، دوره. مؤثرتر خواهد بود
   ماه نخست شروع به كار شورا3: زمان اجرا
   ساعت32 ساعت، جمعاً 4اي   هفته، هفته8: مدت اجرا
  هاي مؤثر بر اداره شهر آشنايي با دستگاه) دوره اول
  حمل و نقل شهري و مديريت ترافيك) دوره دوم
  هاي ارتباطي مؤثر مهارت) دوره سوم

  شوراياري و توسعه محلي) دوره چهارم
  فق شهرسازي و مديريت شهريتجربيات مو) دوره پنجم
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  هاي تخصصي  آموزش.3-6
. باشد ها مي تر و موضوعي با توجه به وظايف اعضاي كميسيون هاي پيشرفته شامل آموزش

 كميسون شوراي شهر 4 دوره آموزشي تخصصي به تفكيك براي 20در مجموع تعداد 
. رگرفته شده است دوره در نظ5پيش بيني شده است كه به طور متوسط براي هر كميسيون 

  .آيد ها به ترتيب اولويت در پي مي اين دوره
  ماه پنجم تا هفتم فعاليت شورا: زمان اجرا
   ساعت32 ساعت، جمعاً 4اي   هفته، هفته8: ها مدت دوره

  ريزي شهري كميسيون فني، عمران و طرح
  ضوابط و مقررات شهرسازي) دوره اول
  ساخت و سازهاي غيرمجاز) دوره دوم
  هاي فرسوده شهري هاي بهسازي بافت روش) ومدوره س

  طراحي شهري و طرح جامع سيماي شهري ) دوره چهارم
  سازي مصرف انرژي حفظ محيط زيست و بهينه) دوره پنجم
  هاي ترميم و بازسازي ش آسيب شناسي معابر شهري و رو) دوره ششم

  كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري
  يت هزينه و درآمد دوره پيشرفته مدير) دوره اول
  ريزي عملياتي  بودجه) دوره دوم
  اقتصاد شهري) دوره سوم

  ريزي نيروي انساني برنامه)  دوره چهارم
  قوانين و مقررات مالي شهرداري) دوره پنجم

  كميسيون حمل و نقل و خدمات شهري
  دوره پيشرفته حمل ونقل شهري و مديريت ترافيك) دوره اول
  ....)داشت، ايمني، بازيافت و به(خدمات شهري ) دوره دوم
  )با تأكيد بر زلزله(مديريت بحران ) دوره سوم

  مديريت فضاي سبز شهري) دوره چهارم
  كميسيون فرهنگي و اجتماعي

  مديريت فرهنگي و اجتماعي) دوره اول
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  دوره پيشرفته شوراياري و توسعه محلي) دوره دوم
  هاي غيررسمي مسائل خاص سكونتگاه) دوره سوم
  فرهنگ شهروندي و حقوق شهروندان) هارمدوره چ

  گردشگري شهري) دوره پنجم

   مداومهاي  آموزش.6- 4
ها به نيازهاي پيش بيني نشده آتي پاسخ گفته و خصوصيت انعطاف  اين دسته آموزش

ها بسته به نيازهاي  نوع و روش اجراي اين آموزش. كند پذيري نظام آموزشي را تأمين مي
هاي مداوم نكات ذيل، به عنوان  در تعريف آموزش. متنوع باشدتواند بسيار  مربوطه مي

 .گردد مبناي عمل پيشنهاد مي
هاي جديد در صورت درخواست اعضاي شورا بايد وجود  امكان تعريف دوره .1

 داشته باشد؛
كه به طور مستمر با توجه به نياز شورا به » تجربيات برتر«تشكيل دفتري به نام  .2

جهاني (ص، به جستجوي تجربيات نوآورانه و موفق گيري در موضوعات خا تصميم
شود هميشه شورا  اين كار موجب مي. پردازد در زمينه آن موضوع مي) و ايراني
 هاي عملي موفقي در اختيار داشته باشد؛ نمونه

تواند به طور غيرمستقيم  هاي قبلي شورا مي مستندسازي تجربيات اعضاي دوره .3
 يار ارزشمندي ارائه دهد؛هاي كامالً كاربردي و بس ش آموز

ها و سمينارهاي مرتبط با مسائل  بايد ترتيبي براي شركت اعضاي شورا در همايش .4
 شهري فراهم گردد؛

انجام بازديد از شهرهاي مختلف به منظور آشنايي عيني با اقدامات و ابتكارات ساير  .5
 ؛تواند بسيار مفيد واقع شود شهرها مي

ها متناسب با نياز اعضاي  وره و بازنگري در دورهانجام ارزيابي پس از پايان هر د .6
 .شورا ضروري است
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  گيري  نتيجه.7
در نوشتار حاضر به منظور تدوين نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر 

هاي متنوع نيازسنجي آموزشي شامل تجزيه و تحليل شغل، تجزيه  مشهد، با استفاده از روش
 تحليل مشكل و نظرخواهي از متخصصين و خود اعضاي شورا، سازمان، تجزيه وو تحليل 
سپس براي اولويت .  نياز آموزشي مورد شناسايي قرار گرفت258اي مشتمل بر  مجموعه

 نياز 258 دوره آموزشي كه حاصل تلخيص 96هاي آموزشي،  بندي و تدقيق عناوين دوره
هر مشهد در دوره اول و دوم فوق بود، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشي به اعضاي شوراي ش

 نفر از 7از اين بين . هاي مختلف امور شهري تحويل گرديد و نيز كارشناسان ارشد حوزه
  .  نفر از متخصصين پرسشنامه مزبور را تكميل نمودند25اعضاي شورا و 

 دوره آموزشي بسيار ضروري و 12پرسشنامه اعتبار بخشي مورد تحليل قرار گرفت و 
در مرحله آخر با مشورت نهايي با .  ضروري از آن استخراج گرديد دوره آموزشي32

برخي متخصصين باتجربه در امر آموزش شوراها و نيز برخي از اعضاي شورا، نظام 
نظام آموزشي  . آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر مشهد، تدوين گرديد

هاي  آموزش )1:  كه عبارتند ازگيرد پيشنهادي اين مقاله، چهار مرحله آموزش را دربر مي
از نظر . هاي مداوم آموزش)4هاي تخصصي و  آموزش)3هاي عمومي،   آموزش)2پايه،  

هاي پايه، در فاصله بين انتخاب اعضاي شورا و شروع به كار رسمي  زمان اجرا، آموزش
هاي تخصصي  هاي عمومي در سه ماه نخست شروع به كار شورا، آموزش شورا، آموزش

هاي مداوم، از ابتدا تا انتهاي فعاليت  له ماه پنجم تا هشتم فعاليت شورا و آموزشدر فاص
هاي بدو خدمت و  هاي پايه در زمره آموزش به اين ترتيب آموزش. گردد شورا، ارائه مي
هاي پايه و  آموزش. گيرد هاي ضمن خدمت قرار مي ها در دسته آموزش ساير آموزش

 باشد ها مي هاي تخصصي ويژه اعضاي كميسيون موزشعمومي براي همه اعضاي شورا و آ
. ها باشد تواند براي همه اعضا يا برخي از آن هاي مداوم به تناسب موضوع مي ش و آموز

ها در فاصله بين انتخاب شدن اعضاي شورا و شروع به كار  علت اين كه تمام آموزش
 خود را آغاز نكنند، شود آن است كه تا اعضاي شورا عمالً كار ها اجرا نمي رسمي آن

اهميت تحقيق حاضر   .كنند ها را آن طور كه نياز است احساس نمي ضرورت برخي آموزش
باشد كه تالش گرديده تمام  هاي مختلف براي نيازسنجي آموزشي مي در استفاده از روش

هاي انجام شده  اكثريت مطلق پژوهش. ابعاد عملكرد اعضاي شوراي شهر را پوشش دهد
صرفاً نيازهاي احساس ] 17] [16] [15] [13] [12] [3[راجع به نيازسنجي آموزشي در ايران 
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اند  اند ، لذا نتوانسته از سوي جامعه هدف را مالك تعيين نيازها قرار داده) يا بيان شده (شده 
شايد اشتباه متداول در امر نيازسنجي اين تصور . به بسياري از نيازهاي آموزشي دست يابند

اما اين . ه با به كارگيري يك روش مي توان به تمام نيازهاي آموزشي پي بردبوده است ك
اسباب نامكشوف ماندن بسياري از نيازهاي آموزشي و ) نگاه  تك بعدي به نيازسنجي(امر 

در اين تحقيق تالش گرديد با طي . آورد به بيان ديگر انحراف در نتايج تحقيق را فراهم مي
فرايند مزبور در نمودار زير تصوير گرديده .  نقص مرتفع گردداي اين فرايندي چند مرحله

  .است
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي تدوين نظام آموزشي ويژه اعضاي شوراي شهر فرايند چندمرحله. 2نمودار 

بررسي اسناد شرح
  شغل

بررسي عملكرد
 واقعي

تجزيه و
تحليل شغل

11+56    17     23          59             39       53 

تجزيه و
تحليل سازمان

 تجزيه و 
تحليل مشكل

 نظرسنجي

نظرات اعضاي 
  شورا

نظرات 
 متخصصين

  ويژه اعضاي شوراي شهرآموزشينظام

  عموميهاي آموزش  پايههايآموزش

  مداومهاي آموزش هاي تخصصيآموزش

 آموزشينياز258

 پرسشنامه اعتباربخشي

 ري ضرودوره 32 ضروريبسيار دوره12

 دوره آموزشي96

 دار  دوره آموزشي اولويت74شناسايي

  و ادغامتلفيق
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هاي تخصصي كه با توجه به تقسيم وظايف بين  در نظام آموزشي فوق، به جز آموزش
ها عيناً قابل استفاده براي ساير   شده، ساير آموزشهاي شوراي شهر مشهد، تنظيم كميسيون

به اين ترتيب نظام آموزشي فوق با تغييراتي متناسب با ساختار . باشد شهرها مي
هاي تخصصي هر شهر، قابل تعميم به همه شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور  كميسيون

 . باشد مي
  
  منابع

 .، نشر ني مديريت منابع انساني، تهران.)1375(جزني، نسرين  .1
 . لفمؤت منابع انساني، تهران، ي مدير.)1378(حاجي كريمي، عباسعلي و حسن رنگريز  .2
بررسي و سنجش نيازهاي «). 1382(حاجي ميررحيمي، سيدداوود و حسيني، محمود  .3

، مجله »اي آموزشگران مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشاورزي ايران آموزشي حرفه
 .17، شماره 1382 علوم و صنايع كشاورزي نيمه دوم

هايي درباره آموزش در  ، در مقاله»تعيين احتياجات آموزشي«. )1369(خلود، حسين  .4
 . هاي اداري، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي سازمان

 . دانشگاه فردوسي، مديريت منابع انساني، مشهد.)1377(دعايي، حبيب اهللا  .5
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