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  چکیده

همراستاي با دیگر راهبردها و  یمنابع انسان یریته مددر حوز یانهگراو تحول ینآفراقدامات ارزش ياجرا
 یازسنجیپژوهش ن ینا یهدف اصل. دادخواهد توسعه را سازمان  يمحور هاي شایستگی کارکردهاي سازمان

را  یقتحق ینا يجامعه آمار. تهران استاستان  ییقضا يها مجتمع یانقضات در م یشغل يها گروه یآموزش
از جامعه  یريروش نمونه گ اب .دهند یل میتشکنفر  300به تعداد ان تهران است ییقضا يها قضات مجتمع
 یمایشیاز نوع پ یفیتوص یق،روش تحق. اندآماري انتخاب شدهنمونه  از آنها به عنواننفر  176محدود تعداد 

و  آن به روش محتوا ییاستفاده شده است که روا ساختهها از پرسشنامه محقق  داده يگردآور ياست و برا
 لیو تحل یهبه منظور تجز. است یدهگرد ییدتا ،بوده 937/0کرونباخ که برابر با  يآلفا یبآن با ضر یاییپا

نشان  یجنتا. شده استاستفاده  .اس. اس. پی. اسبا نرم افزار  یدمنو آزمون فر یاکتشاف یعامل یلاز تحل ها داده
و  یبه اصول اخالق یبنديپا ی،علم ییتوانا ی،عهوش اجتما یري،گیمتصم هاي ی، مهارتادراک هاي مهارتداد 

ها نشان داد  ین یافتههمچن. دارند ریتأثقضات  یشغل يها گروه یآموزش یازهاين ییندر تع يفرد يها مهارت
 ینشده در ا ییشناسا يها شاخص یانرا در م یتاهم یشترینعدالت ب یتاعتماد به نفس و رعا ي،که هوشمند

  .اندشتهدا یقتحق
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  مقدمه
 یریتها، موضوع مـد  سازمان يدر تحقق اهداف و استراتژ یانسان یهروز افزون سرما یتبا توجه به اهم

 یشاز پـ  یشبـ  ی،انانس یهسرما ترین ارزشبا  یریتبه مد یکاستراتژ یکرديبه عنوان رو یانسان یهسرما
و  یانسـان  منـابع توجه بـه   .)1386عباس زادگان و ترك زاده، ( ها قرار گرفته است توجه سازمان مورد

و  ییو محور توانـا  شوند میمحسوب  یسازمان هاي سرمایه ینآن که ارزشمندتر يتوسعه و توانمندساز
 یـین و تع يراهبـرد  یکشـر است که انسـان   یتواقع ینا یدؤهستند، م یدر کالس جهان ییدانش افزا

همـه جانبـه و    توسعهموجب  یها مد نظر قرار گرفته و پرورش و توسعه منابع انسان کننده در سازمان
و  یمنـابع انسـان   یریتدر حوزه مـد  یانهو تحول گرا یناقدامات ارزش آفر ياجرا ینبنابرا. متوازن است

را فراهم  يمحور هاي شایستگیسازمان،  و موثر يراهبرد يکارکردها یگرابعاد مختلف آن، همتراز با د
  . خواهد آورد
 يسـازمان بـرا   یـک  یلهکـه بـه وسـ    کند میاشاره  اي شده یزير به تالش برنامه يو بهساز آموزش

 .)1388پـور،   سعبـا ( شود میاز کارکنان اعمال  یبخش يرفتار مرتبط با شغل بر رو یادگیري یلتسه
 یآموزشـ  یازهـاي ن یصو تشـخ  ییشده است که شناسا لیخود از پنج مرحله تشک یزآموزش ن یندفرآ
 ییمسـتلزم شناسـا   یتوسـعه و بهبـود منـابع انسـان     .)1390سـعادت،  ( باشد می یندفرآ ینا امگ یناول
در  یآموزشـ  یازهـاي ن یـین تب. باشـد  میکارکنان آن شغل  يمتناسب با هر شغل برا یآموزش یازهاين

 یفشـر ( کارمنـدان آن شـغل اسـت    يبا هر شغل برامتناسب  یآموزش یزيبرنامه ر یرینواقع سنگ ز
، یـادگیري کارکنـان، کـارآموزي و ابتکـارات     نظـران  صاحببه اذعان بسیاري از  .)1387، يزاده و عبد

نیازهاي آموزشی کارکنان نیز باید متناسـب بـا    ی،از طرف. بهبود عملکرد، باید با نیاز سنجی آغاز شود
 تعیـین  و شناسـایی  سـازمان  کـل  بـا  ارتبـاط  در و شغل هر يا مختصات و الزامات ساختاري و وظیفه

  .قضات است یاندر م یشغل يها گروه یآموزش یازهايپژوهش به دنبال احصاء ن ینا ینبنابرا. شوند
 یازمندمرتبط با شغل خود ن یآموزش یازهاياز ن اي مجموعهبه  یزقضات ن یگروه شغل یانم ینا در

هـا،   از دانـش، مهـارت   اي مجموعـه شـغل دارا بـودن    ینجام مناسب االزمه ان ینکهبا وجود ا یزاست و ن
 یـن شـاهد ا  متأسـفانه مطلوب اسـت امـا    يمحوله به نحو یفها به منظور انجام وظا یزهها و انگ ییتوانا

ـ    یآموزشـ  یازهـاي ن ییو جامع جهت شناسا یستماتیکس یکرديکه رو یممساله هست  رآنـان کـه در ب
 یناجرا شـده و همچنـ   یآموزش يها باشد وجود ندارد و دوره یوه شغلگر ینا یآموزش یازهايدارنده ن
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ن گـروه  یـ ا یشـغل  یازهايالزم جهت برآورده ساختن ن یستگیشا ظاهراًشده  یینتع یآموزش یازهاين
انجـام   یـز که تا کنـون ن  یقاتیانجام نشده است و تحق ینهزم یندر ا یاديز یقاترا ندارند و تحق یشغل
بوده  یها ناراض آموزش یفاز کم و ک یزو کارکنان و قضات ن یستندزم برخوردار نال یتاز جامع اند شده

قضـات وجـود    یـان م هنگیهمـا  گـردد  میارائه  یديقانون جد یانموده  ییرقانون تغ یککه  یو هنگام
 ییموثر باشد، شناسـا  تواند میقضات  یآموزش یازهاين یینتع ینهکه در زم یکردهاییاز رو یکی. ندارد
 ییبه شناسا یدقضات با یآموزش یازهاين یصاساس به منظور تشخ ینبر ا. است ینهزم یندر ا ییالگو
 هـا پرداخـت   یسـتگی شا ینا اساسآنان بر  یآموزش یازهاين ینآنها و سپس تدو یشغل يها یستگیشا
 یندر ا یردقضات صورت پذ یگروه شغل يها یستگیبر اساس شا یآموزش یازهاياگر ن .)1386ی،کرم(

توانـد آنـان را در    یشان است و م شغل ي که الزمه یرندگ یتحت آموزش قرار م يآنها در مواردصورت، 
 نیازهـاي  ییبـه شناسـا   یـق تحق یـن ا موعدر مج. رساند یاريانجام امور محوله به نحو کارا و اثربخش 

 یربنـایی ز يهـا  یژگـی موجود در آن همچون و یرهايپردازد و متغ یقضات م یشغل هاي گروه یآموزش
را  یبه اصـول اخالقـ   یبنديو پا یتوان علم ی،هوش اجتماع یري،گ یمتصم ی،ادراک يها مهارت ي،فرد

 هـاي  مجتمـع قضـات در   یشـغل  يها روهگ یآموزش یازهاين ییمستقل در شناسا یرهايبه عنوان متغ
 یآموزشـ  یازهـاي ن: دهـد کـه   یپاسـخ مـ   یسوال اساسـ  ینو به ا یردگ ینظر م راستان تهران د یقضائ
  اند؟ استان تهران کدام یقضائ يها در مجتمع یستگیشا یکردقضات با استفاده از رو یشغل هاي هگرو

  مبانی نظرير مروري ب
  آموزش و مفهوم نیازسنجی آموزشی 

 اساساً .شود تعریف موجود توانایی حفظ و نگهداري یا توانایی اکتساب فرایند عنوان به تواند می آموزش
 قلمروهـاي  در را کارکنـان  رفتـار  تـا  اسـت  تجربیـاتی  تـدارك  دنبـال  هب مختلف هاي بخش در آموزش
 به را آموزش نیوکومب و فورد النگ. )1974 امبلین،ه( بخشد بهبود و توسعه نگرش و دانش ،ها مهارت
 دانند می یادگیري تجارب طریق از ها مهارت یا دانش نگرش، تغییر براي شده ریزيبرنامه یندآفر عنوان

 هدف .یابد تغییر مؤثري شکل به ها فعالیت از اي مجموعه یا فعالیت یک در افراد عملکرد ذررهگ این از تا
 آینده و حال نیازهاي کردن برطرف نیز و افراد هاي  ییتوانا توسعه از است عبارت کار محیط در نیز آن

 و مهـارت  ،دانـش  بـا  کارکنـان  تجهیز از است عبارت آموزش هدف که است باور این بر فیلیپو .سازمان
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 زیـر  تـأثیرات  و نتـایج  افزایش به منجر کارکنان هاي مهارت و دانش افزایش اساساً و درست هاي نگرش
 :شود می

  وريبهره فزایشا )فال
  نظارت اهشک)ب
 ).78 :1392آرمانی و خسروي، ( پذیريانعطاف و ثبات فزایشا ) ج

 نشـود،  داده سـوق  سـازمان  نیازهاي سوي و سمت به انسانی نیروي آموزش اگر که رسد می نظر به
 این از سازمان و نداشته به همراه سازمان براي الزم اثربخشی حوزه این در گرفته صورت گذاريسرمایه
 بـراي  را مختلفـی  رویکردهـاي  انسانی منابع حوزه محققان رو این از .شد نخواهد منتفع گذاريسرمایه
 ایـن  بهتـرین  از یکـی  که اند داده ارائه سازمان نیازهاي با آنها هم راستاسازي و ها آموزش به دهی جهت

 شایسـتگی  هـاي  مدل مبناي بر و شایستگی رویکرد با سازمانی هاي آموزش اجراي و طراحی رویکردها،
 تشـکیل  ارزیـابی  و اجـرا  طراحـی  نیازسنجی، سیستم خرده چهار از عمدتاً آموزشی هاي یستمس .است
   .اندشده

تغییرات مطلوبی که در فـرد  : کنند میچنین تعریف  هاي آموزشینیاز )1387( زاده و عبدي شریف
یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار باید به وجود آید تا فرد و یـا افـراد مزبـور بتواننـد     

قابل قبول و منطبق بـا اسـتانداردهاي    مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، هاي مسئولیتوظایف و 
  .رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد هاي زمینهداده و در صورت امکان  کاري انجام

 گیـري تصـمیم  هـا  اولویـت  خصـوص  در و شناسایی را نیازها که ینديآفر از است عبارت نیازسنجی
نیازسنجی آموزشی؛ عبارتست از برآورد تغییرات کیفی و در تعریف دیگري  ).1995 اتسون،م) کند می
شغلی کارمند بـا اسـتفاده از کـارآموزي یـا اجـراي برنامـه        هاي فعالیتی در نحوه ایفاي وظایف و کم

  .)1380کاظمی، ( او به حداکثر افزایش یابد کاراییآموزشی تا در نتیجه 
 بـا  و اسـت  علمـی  و دقیق تحلیل و تجزیه ابزارهاي از کارگیري به و استفاده مستلزم نیازسنجی یندآفر

 :از عبارتند ها روش این از برخی  :است انجام قابل یمختلف هاي روش
 مندنظام نیازسنجی روش .1
 شغل تحلیل و تجزیه بر مبتنی نیازسنجی روش .2
 محور استاندارد نیازسنجی روش .3
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 دستورالعمل بر مبتنی نیازسنجی روش .4
 )1390 اجارگاه، و تحیف( مدایکو نیازسنجی روش .5

 

  آموزشی نیازسنجی الگوهاي
انتخاب و یا طراحی الگـو بـراي   . نیازسنجی آموزشی تعیین الگو باشد عالیت در انجامف ینتر مهمشاید 

بـا انتخـاب الگـو بـراي     . شـود  یمـ نیازسنجی باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسـنجی  
از  ها یهروو  ها روششود و  ریزي شده پا به این عرصه گذاشته می نیازسنجی با یک نقشه از پیش طرح

الگوهاي مطرح شـده در زمینـه نیازسـنجی گـاه در سـطوح سـازمانی،       . شود یممشخص و معین  قبل
در ادامـه بـه برخـی از الگوهـاي نیازسـنجی      . باشـند  یمـ شغلی و فردي هستند و برخی نیـز عمـومی   

  .گردد یمآموزشی اشاره 
  کالین الگوي

مستلزم توجـه بـه چهـار    ) يا مدرسه، يا منطقهمحلی، ملی، (به نظر کالین نیازسنجی در تمام سطوح 
  :مرحله زیر است

  .امکان پذیر يها هدفشناسایی کلیه : مرحله اول
  .بر حسب اهمیت آنها ها هدفمرتب کردن : مرحله دوم
در (و عملکـرد واقعـی   ) ها هدف(مشخص کردن شکاف و فاصله بین عملکرد مورد انتظار : مرحله سوم
  ).صحنه عمل

  ).1379 ترك زاده و عباس زادگان،(براي اجرا  ها یتاولومشخص کردن : مرحله چهارم
  جهانی نیازسنجیالگوي 

هـاي ایـالتی و    این الگو توسط موسسه جهانی آمـوزش و پـرورش و نوسـازي و بـه همکـاري سـازمان      
فعالیـت مجزاسـت کـه     17این الگو مشتمل بر . واقع در پنج ایالت آمریکا تدوین شده است يا منطقه

ایـن الگـو بـراي    . کنـد  یمـ پـذیر   هاي مختلف را در چرخه نیازسنجی امکـان ها و گروه مشارکت کمیته
  :اصلی این الگو عبارتند از يها هدف. اجراي مطالعات نیازسنجی در تمامی سطوح قابل کاربرد است

 شناسایی نیازهاي آموزشی  
 طبقه بندي نیازهاي شناسایی شده بر حسب اولویت یا اهمیت.  
  در مورد آنها به توافق برسند توانند یم ها تهیمکیا عقایدي که  ها ارزشبیان.  
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  از پیشنهادها که بتوان براي برطرف کردن نیازهاي آموزشی شناسایی شده مطـرح   يا خالصهارائه
 )1382فتحی،(نمود 

   
  و هرمن کافمنالگوي 

مـد نظـر قـرار     اسـتراتژیک  ریزي آموزشی برنامه کافمن و هرمن نیاز سنجی آموزشی را در یک زمینه
  : زعم آنان عبارتست از  به سنجیاهداف نیاز . اند ادهد
  ریـزي آموزشـی بـا هـدف افـزایش       جهت انتخاب اقدامات درست در زمینه برنامـه  ازهاینتشخیص

  . میزان کارایی و اثربخشی
 فراکنشی عمل کردن در مقابل تغییرات .  
  تعیین نتـایج مـورد    مشترك براي يها خواستهمشترك و  یابی به یک زمینه و دست ها تعارضرفع

  .نظر
   آن را در  تـوان  یمـ ینـدي اسـت کـه    آالگوي پیشنهادي این صاحب نظران یک الگـوي عمـومی فر

 ).1379عباس زادگان و ترك زاده، ( شغلی و فردي مورد استفاده قرار داد ،سطوح مختلف سازمانی
  

 و الگوهاي آن شایستگیمفهوم 

 عنـوان  بـه  را ایسـتگی ش ،آکسـفورد  فرهنـگ . ه اسـت شایستگی تعاریف متعددي ارائه شددر رابطه با 
 .کند می تعریف وظیفه یک دادن انجام ظرفیت و توانایی قدرت،

 اجـراي  توانایی و ظرفیت که ضمنی و صریح هاي مهارت و رفتار دانش، از است ترکیبی شایستگی،
  .)1391حاجی کریمی و همکاران، ( دهد می افراد به را وظایف اثربخش

تـا   سـازد  مـی تست از هر گونه دانش، مهارت یا ویژگی شخصی که یک فرد را قادر شایستگی عبار
   ).2006و همکاران، 1دراگانادیس( عملکرد موفقیت آمیز را به نمایش بگذارد

 مجموعه دانش، به ها سازمان بقاي در کلیدي عامل گفت شایستگی، توان می تعریف ترین جامع در
 کـه  شـود  مـی  اطـالق  شغل با مرتبط هاي و توانمندي تجارب عالئق، شخصیتی، خصوصیات ها، مهارت

  ).2006 داچ، و بورنت( کند می موفق خود شغلی عملکرد در را فرد

                                                                                                                              
1 - Draganidis & et al 



  
  )قضائی استان تهران يها مجتمع: مطالعه موردي( رویکرد شایستگی بر اساسي شغلی قضات ها گروهنیاز سنجی آموزشی  

  

 

   /147 

 ها انگیزهو  ها مهارتمرتبط، انواع دانش،  هاي فعالیتیا  شایستگی عموماً به عنوان مجموعه رفتارها
آمیز در یک نقـش یـا شـغل     کرد موفقیترفتاري، فنی و انگیزشی براي عمل که پیش نیازهاي باشد می

  .)1387ومنی، شریعتمداري و نادري، م( باشد میمشخص 
بـه عبـارتی،   . داننـد  مـی الریچ و همکـاران، شایسـتگی را توانـایی افـزایش ارزش در کسـب و کـار       

کسب و کار تمرکز داشته باشد تا بتوان به مزیت رقابتی پایـدار   شرایطیند تغییر آشایستگی باید بر فر
  .)1390اوتارخانی و عالالدینی، ( دست یافت

ـ  تأکیـد  برتـر  عملکرد بر که کند می توصیف هایی ویژگی عنوان به را شایستگی لند کل مک  ددارن
، هـا  ، خودانگـاري هـا  ویژگـی  ،ها انگیزه از ترکیبی از است عبارت شایستگی او، نظر از ).2009، 1کیائو(

 طـور  بـه  کـه  فردي ویژگی هر شناختی؛ رفتاري ايه هارتم یا و محتوایی دانش ،ها ارزش یا ها نگرش
 و عـالی  کارکنـان  بین شدن قایل تمایز براي تواند می و است سفارش یا گیري اندازه قابل اعتماد قابل

 اي زمینـه  هـاي  ویژگـی  عنـوان  به را ها شایستگی 3بویاتزیس. )2،2006زووك( شود داده نشان متوسط
ر  در تغییر علت متغیر، یک در تغییر( یعلّ صورت به کند می توصیف فرد یک بـه ) اسـت  دیگـر  متغیـ 

  ).2006دراگانادیس و همکاران،( شود میمربوط  اثربخش شغلی عملکرد
یک ویژگی و خصیصه اصلی و «شایستگی، : اند کردهرا بیان  تري تفصیلیاسپنسر و اسپنسر تعریف 

در یک شغل یا موقعیـت در   4تر معیار مرجعبه طور علّی با عملکرد مؤثّر یا بر درونی یک فرد است که
  ).1993، 5اسپنسر و اسپنسر(» ارتباط است

، 7هـا  گفتار منحصـر بـه فـرد، دانـش، مهـارت     در مفهومی گسترده به عنوان یک روش  6شایستگی
هـا   که افـراد یـا گـروه    شود میي تعریف ها، رفتارها، جریانات عادي و الگوهاي تفکر ، گرایش8ها ارزش

به کار  ها فرصتو موفقیت آمیز براي حل مشکالت و رو به رو شدن با چالش و  مؤثربه طور  توانند می
  ).9،2008و همکاران کاسترو( دبرن

                                                                                                                              
1- Qiao 
2- Zook 
3- Boyatzis 
4- Criterion-Referenced Performance 
5- Spencer & Spencer 
6- Competency 
7- Skills 
8- Values 
9- Castro & et al 
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اساسی یـک   هاي ویژگیشایستگی به طور کلی بر روي صفات و ) 1995، 1982(از نظر بویاتزیس 
فـرد از نقـش اجتمـاعی و یـا      انگیزش، رفتار، مهارت و تصـور  توانند میصفات این . شخص تأکید دارد

ایـن رویکـرد بـا    . کند میها، از آنها استفاده  که فرد در انجام کارها و فعالیت اي از دانش باشد مجموعه
از رفتارهـایی   اي مجموعـه در تقابل است کـه شایسـتگی   ) 2003(رویکرد رابرتسون، کالینان و بارترام 

رویکـرد نخسـت   . رود میپیامدهاي مطلوب به کار  است که به عنوان وسیله براي رسیدن به نتایج و یا
، رویکرد صـفت مـدار و رویکـرد    شود میو دیگران نیز دیده ) 1993(که در تعاریف اسپنسر و اسپنسر 
بـه عبـارت دیگـر در رویکـرد نخسـت شایسـتگی معـادل        . شـود  مـی دوم، رویکرد رفتار مـدار نامیـده   

این تقابـل دو دیـدگاه   ) 1992(وار و کونور . هاستاز رفتار اي مجموعهاساسی و در دومی،  هاي ویژگی
و دیـدگاه جدیـدتر   ) 1995بویـاتزیس،  (شـخص   هاي ویژگیرا تقابل دو دیدگاه سنتی الگوي ارزیابی 

  .دانند می) 2002ون، کالینان و بارترام، رابرتس(الگوي موقعیت شغلی 
مـک کللنـد   . ائه شده استدر رابطه با شایستگی و عناصر آن الگوهاي متعددي از سوي محققان ار

، خویشـتن شناسـی  ، نقـش اجتمـاعی  ، دانـش ها،  عنصر مهارت 6در مدل کوه یخ، شایستگی را شامل 
 کـه در بـاالي کـوه یـخ قـرار دارنـد       يعناصردر این مدل . داند می انگیزهو  اختصاصی )صفت(ویژگی 

 تـر  پایینکه در سطوح  گیري هستند ولی عناصري به سهولت قابل شناسایی و اندازه )دانش و مهارت(
، در شـوند  مـی  به سختی شناسـایی  )نقش اجتماعی، خویشتن شناسی، ویژگی و انگیزه( آن قرار دارند

 ).1388 عرفانی، و دیانتی( حالیکه در بیشتر موارد این عناصر مهم و قابل توجه هستند
کـه   نماینـد  میارائه  مدلی را 2سازمانی هاي موفقیت و ها شایستگی کتاب در) 1996( 1مایر و بایهام

 انجام یا گوید می فرد یک آنچه : 3رفتاري هاي شایستگی: اند شدهدسته تقسیم  سه به در آن شایستگی
 یـک  آنچـه  : 4دانشـی  هاي ؛ شایستگیگذارد می تأثیر وي ضعیف یا خوب عملکرد در که دهد می انجام
 شایسـتگی  .دانـد  مـی  یـره غ و سـازمان  یک شغل، یک ،ها رویه حرفه، یک فناوري، حقایق، درباره فرد

دارد،  جغرافیـایی  مکـان  یـا  سـازمان  شـغل،  یـک  دربـاره  احساسی چه فرد اینکه مورد در : 5انگیزشی
  ).1391محمودي، متین و بحرایی، (

                                                                                                                              
1- Byham & Moyer 
2- Competencies and Organizational Success 
3- Behavioral Competency 
4- Knowledge Competency 
5- Motivational Competency 
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سازمان مختلف انجـام داده اسـت، الگـوي شایسـتگی      12طی پژوهشی که در ) 1982( سبویاتزی
یک قالب منطقی براي هـر سـازمانی قابـل اسـتفاده      عنصر مجزا است که در 21ارائه کرده که شامل 

هدایت زیردست، توجه به  ،نابع انسانیم شاخه مدیریت هدف و عمل، رهبري، 6این الگو شامل . است
   ).42: 2002 ،1اوشین( باشد میدیگران و دانش خاص 

 21مکـرر بـوده اسـت، در برگیرنـده      مطالعـه  286مدل شایستگی اسپنسر و اسپنسر کـه حاصـل   
گروه مجزا شـامل گـروه موفقیـت و اقـدام، گـروه خـدمات        6که در قالب  باشد میایستگی عمومی ش

انسانی و یاري دهندگی، گروه تأثیر و نفوذ، گروه مدیریتی، گروه شناختی و اثربخشی مشـخص ارائـه   
 ، اما قـادر نیسـت  دهد میموجود بین تمام کارهاي مدیریتی را نشان  هاي شباهتاین الگو . شده است

هاي مقدماتی بویـاتزیس  مقدمات اساسی این الگو شبیه صالحیت. در کار خاصی به مرحله اجرا برسد
  ).1382قرایی پور، ( است) 1989( شرودر هاي صالحیتو ) 1982(

 
  پژوهش هپیشین

 مبنـاي  بـر  آموزشـی  نیازسنجی تلفیقی و معیاره چند رویکرد )1391( و رازنهان اشتیاقیزنجیریانی، 

 شامل ،مطالعه این در استفاده مورد روش. کارکنان را مورد مطالعه قرار دادند ي ستگی هاشای تحلیل

 يهـا  شـاخص  و معیارهـا  مراتبـی  سلسـله  مـدل  ترسـیم  کارکنـان،  کلیدي هاي یستگیشا شناسایی
 دیدگاه از کارکنان بندي رتبه و ارزیابی مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک کارگیري به نیازسنجی،

 )سلسـله مراتبـی  ( تحلیـل،  مبنـاي  بـر  کارکنـان  آموزشی نیازهاي شناسایی و شایستگی ياه شاخص
   .ستا هاشایستگی در برتر يها رتبه با کارکنان موجود فاصله

مـدیران منـابع انسـانی بخـش      يهـا  یسـتگ یشابه طراحی مـدل  ) 1390( حاج کریمی و همکاران
هـاي هوشـی،    ابتکـاري، متشـکل از شایسـتگی   بدین منظور آنها یک مـدل  . دولتی در ایران پرداختند

انسانی و ارزش آفرینی منابع انسانی با اسـتفاده   منابعهاي مدیران  هاي مدیریتی، شایستگی شایستگی
هوشــی بــر  يهــا یسـتگ یشاکــه  دهــد یمـ نتــایج پــژوهش نشــان . از گـروه کــانونی طراحــی کردنـد  

 يهـا  یسـتگ یشاتاثیرگـذار بـوده و   مـدیران منـابع انسـانی     يهـا  یستگیشامدیریتی و  يها یستگیشا
  .مدیران منابع انسانی اثرگذار هستند يها یستگیشامدیریتی بر 

                                                                                                                              
1- Oshins 
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 هـاي  شایسـتگی  مـدل  از اسـتفاده  بـا  آموزشی موفق نیازسنجی )1389( افضل آبادي و همکاران

 رگانخب از استفاده باآنها . را مورد مطالعه قرار دادند) یزد نصر جهاد شرکت :موردي مطالعه( سازمانی

 و فازي کانو مدل استفاده با و کرده شناسایی را سازمان هاي شایستگی موجود مستندات و سازمانی
 اولویـت  سـپس  و قراردادنـد  تحلیـل  و تجزیه مورد هاي شایستگی کلیه آماري ناپارامتریک هاي آزمون
بـین   ارتبـاط  نهایـت  در و ارائه شد مشخص ها شایستگی حوزه سه در پیشنهادي الگوي و نمودند بندي
  .گردید تدوین آموزش پیشنهادي برنامه و مشخص آموزشی ریزيبرنامه و شایستگی هاي مدل

 ،آموزشـی  سـنجی  نیـاز  کاربردهاي و رشد حال در مفاهیم عنوان با ايدر مقاله نیز ) 2011( ایگبال
 و هـا  مزیـت  درك و ايتوسـعه  مفـاهیم  تفهیم هدف با را آموزشی نیازسنجی با مطالعات مرتبط پیشینه

 در ) 2008 ( همکارانش و عماد. است آورده در تحریر رشته به آموزشی نیازسنجی چندگانه کاربردهاي
 نیـز  و هـا ضـعف  »یشایستگ یابی ارز و تجربیات آموزشی زمینه در موجود تناقضات« عنوان با تحقیقی

 بر مبتنی ارزیابی و آموزش بر که را کانادا دریایی ناوگان و تربیتی آموزشی سیستم در موجود تعارضات
در . کـرد  مسـتند  را آموزشـی  سیسـتم  ایـن  نشدن موفق علل و مشخص شده بود، ریزيپایه شایستگی

نیاز سنجی براي برنامه کمکی به «در تحقیقی با عنوان ) 2003( ، مولفحوزه مطالعات خارج از کشور
ارب و نیازهـاي کارمنـدان   و بـا هـدف شناسـایی احساسـات، تجـ     » کارکنان در بیمارستان کاالفونـگ 

) 2002( میل و روبرت. بیمارستان واالفونگ، به تعیین نیاز براي یک برنامه کمک به کارکنان پرداخت
به منظور بررسی سنجش نیازهاي تربیتـی و سـازمانی بـراي آمـوزش کارکنـان در بیمارسـتان هـاي        

مصـاحبه و مشـاهده و    سشـنامه، بیمار بـا ابـزار پر   32نفر از کارکنان و  72بر روي  NHSروانپزشکی 
به این نتایج دست پیدا کردند که رویکردي سیستمی بایـد بـراي نیازسـنجی     توصیفیاستفاده از آمار 

  .آموزشی مد نظر قرار گیرد
با ابتناء بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه مرتبط با موضوع این پـژوهش،  

جـدول شـماره   ( شغلی قضات گردآوري شـد  هاي گروهنیازسنجی  عناصر شایستگی مورد بررسی براي
  .ترسیم گردید 1شکل  شرح بهو مدل مفهومی ) 1
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  ابعاد و عناصر شایستگی در تحقیق حاضر- 1جدول 

  عوامل ابعاد :اند کردهبرخی از منابعی که به این مولفه اشاره 
  هوشمندي )1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (

  
 يها مهارت

 ادراکی

افضل آبادي و همکاران، ( ،)1391کرمی، صالحی عمران و خشنودي، (
1389(  

مومنی مهموئی، () 1391محمدي زنجیرانی، اشتیاقیان و رازنهان، (
 )1391محمودي، متین و بحیرایی، (، )1387شریعتمداري و نادري، 

  تجزیه و تحلیل
 )تفکر سیستمی(

  ابهام زدایی )1382گودرزي، کوزه چیان و احسانی، (
  ژرف نگري )1382گودرزي، کوزه چیان و احسانی، (

کرمی، صالحی عمران و ( ،)1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (
  )1391خشنودي، 

مصدق خواه و ساکت ( ،)1387مومنی مهموئی، شریعتمداري و نادري، (
  )1390چقوش، 

 قاطعیت

  
 هاي مهارت

 تصمیم گیري
 

  تحمل ابهام )1387یعتمداري و نادري، مومنی مهموئی، شر(
کرمی، صالحی عمران و ( ،)1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (

  )1391خشنودي، 
میرسپاسی و غالم زاده، ( ،)1391محمدي زنجیرانی، اشتیاقیان و رازنهان، (

1388(  

  پذیرفتن مسئولیت

 ارتباط موثر )1382گودرزي، کوزه چیان و احسانی، (

 آداب اجتماعی )1382گودرزي، کوزه چیان و احسانی، ( جتـماعیهوش ا

  غلبه بر اضطراب  )1388ناصحی فر، سعادت و معصوم زاده، (
دانش و معلومات  )1388جاپلقیان، (، )1391محمدي زنجیرانی، اشتیاقیان و رازنهان، (

 تخصصی

 توانایی علمی

  

شــریعتمداري و  ،یمـومن ( ،)1391دانـایی فـرد، عـادل آذر و شـیرزادي،     (
 )1387نادري، 

 1391عریضی، خشوعی و نوري، ( ،)1390مصدق خواه و ساکت چقوش، (
(  

  قدرت حل مساله

افضل آبادي و همکاران، ( ،)1391کرمی، صالحی عمران و خشنودي، (
1389(  

 )1388میرسپاسی و غالم زاده، (

استفاده کارا از 
 موجود  هاي فناوري

  )1388میرسپاسی و غالم زاده، ( ،)1390ش، مصدق خواه و ساکت چقو(
 )1389طالقانی و همکاران، (

   رعایت عدالت
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پایبندي به اصول  پرهیزکاري )1389طالقانی و همکاران، (، )1388میرسپاسی و غالم زاده، (
 امانت داري )1389طالقانی و همکاران، (  اخالقی

ي، متین و بحیرایی، محمود( ،)1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (
1391( 

 ها ارزشتعهد به 

 قانون مداري )1382گودرزي، کوزه چیان و احسانی، (

میرسپاسی و غالم زاده، (، )1391کرمی، صالحی عمران و خشنودي، (
1388(  

 )1389طالقانی و همکاران، (

 صداقت

  

روحیه خدمت  )1389طالقانی و همکاران، (
  گرایی

کرمی، صالحی عمران و ( ،)1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (
 )1391خشنودي، 

 بصیرت

  
  فردي هاي مهارت

  

  عملکرد تثبا )1390مصدق خواه و ساکت چقوش، (
کرمی، صالحی عمران و ( ،)1391دانایی فرد، عادل آذر و شیرزادي، (

  )1391خشنودي، 
 )1388ناصحی فر، سعادت و معصوم زاده، (

 عتماد به نفس ا

  

میرسپاسی و غالم زاده، (، )1391کرمی، صالحی عمران و خشنودي، (
1388( 

اطالعات در یک 
  حوزه خاص

 مدیریت زمان ) 1389سهرابی، وانانی و رسولی، (، )1389افضل آبادي و همکاران، (

 
  پژوهش يها سوال
 :یقتحق یاصل سوال

 یقضـائ  هـاي  مجتمـع در  یسـتگی شا یکـرد فاده از روقضات با است یشغل هاي گروه یآموزش موضوعات
  استان تهران کدام اند؟

  
 :یقتحق یفرع سواالت

 یقضـائ  هـاي  مجتمـع در  یادراکـ  هاي مهارت ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -1
 است؟ یازهاییاستان تهران شامل چه ن

 هـاي  مجتمـع در  یـري گ یمتصـم  هاي مهارت ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -2
 است؟ یازهاییاستان تهران شامل چه ن یقضائ
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استان  یقضائ هاي مجتمعدر  یهوش اجتماع ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -3
 است؟ یازهاییتهران شامل چه ن

ان اسـت  یقضـائ  هاي مجتمعدر  یعلم ییتوانا ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -4
 است؟ یازهاییتهران شامل چه ن

 هـاي  مجتمـع در  یبه اصـول اخالقـ   یبنديپا ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -5
 است؟ یازهاییاستان تهران شامل چه ن یقضائ

 یقضـائ  هـاي  مجتمـع در  يفـرد  هـاي  مهارت ینهقضات در زم یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -6
 است؟ زهایییااستان تهران شامل چه ن

 یـت اولو یـب استان تهران به ترت یقضائ هاي مجتمعقضات در  یشغل هاي گروه یموضوعات آموزش -7
 کدام اند؟

 پژوهش یشناس روش 
 -یفیتوصـ  یقتحق یکآن را  توان می یزروش ن یثاست و از ح يحاضر به لحاظ هدف، کاربرد تحقیق

در  یشـین و مـرور مطالعـات پ   يا ات کتابخانـه از مطالع گیريبا بهره یقتحق یندر ا. برشمرد یمایشیپ
 یـن ا رد. یمموضـوع پـرداخت   یـن در رابطه با ا يچارچوب نظر یکبه ارائه  ی،آموزش یازسنجیرابطه با ن

 یازهـاي ن یـن شـد و سـپس ا   یـین تع یاکتشاف یعامل یلبا استفاده از تحل یآموزش یازهايچارچوب، ن
 .شدند يدرتبه بن یدمنبدست آمده با استفاده از آزمون فر

 یقاضـ  300اسـتان تهـران بـه تعـداد      ییقضـا  هاي مجتمعشامل قضات  یقتحق ینا يآمار جامعه
بـر اسـاس نمونـه     نفر به عنوان نمونه انتخـاب شـدند و   176بر اساس جدول مورگان، تعداد . باشد می

 یـن ا هـا در  داده يابـزار گـردآور  . یـد گرد یـع توز ينمونه آمـار  ینساده پرسشنامه در ب یتصادف یريگ
 يپرسشـنامه بعـد از گـردآور    یـن ا. باشد می یهگو 25بوده که شامل  ساختهپرسشنامه محقق  یقتحق

) 1جـدول شـماره   ( یقاز منابع مختلف مرتبط با موضوع تحق یشغل يها یستگیشا يابعاد و مولفه ها
و  یدتبـا اعمـال نظـرات اسـا    ( ییپرسشنامه استفاده شده به روش محتـوا  ییروا. یدگرد یمو تنظ یهته
 یبکرونباخ بهره گرفته شـد کـه ضـر    يآن از آلفا یاییپا یشد و به منظور بررس ییدتا) نظران حبصا
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 یـن مناسب پرسشـنامه اسـتفاده شـده در ا    یاییاز پا یبوده که حاک 937/0بدست آمده برابر با  يآلفا
 .باشد میپژوهش 

 پژوهش هاي یافته

 یکـرد قضات بـا رو  یشغل هاي گروه یآموزش سنجییازدر ارتباط با ن یق،تحق يچارچوب نظر اساس رب
هـا در   شـاخص  ینا يطبقه بند يبرا یعامل یلبا استفاده از تحل. یدگرد ینشاخص تدو 25 یستگی،شا

شـود   لحاص ینانمساله اطم یناز ا یدابتدا با ی،عامل یلدر انجام تحل. اقدام شده است یربناییعوامل ز
 هاي دادهتعداد  یاآ یگربه عبارت د. مورد استفاده قرار دارد یللتح يموجود را برا هاي داده توان میکه 

و آزمون بارتلـت   KMOمنظور از شاخص  ینبد یر؟خ یامناسب هستند  یعامل یلتحل يمورد نظر برا
 یاست که کوچک بـودن همبسـتگ   یرينمونه گ یتاز کفا ی، شاخصKMOشاخص . شود می استفاده

قرار دارد و اگر مقدار شـاخص   یکشاخص در دامنه صفر و  ینا. کند می یرا بررس یرهامتغ ینب ییجز
 . مناسب خواهند بود یعامل یلتحل ينظر برا دمور هاي دادهباشد،  یکنزد یکبه 

در . شـود  میاستفاده  یهمبستگ یسفرض شناخته شده بودن ماتر یبارتلت به منظور بررس آزمون
مـدل  (ساختار  ییشناسا يبرا یعامل یلشد، تحلبا 0.05کمتر از ) Sig( يآزمون اگر سطح معنادار ینا

 .شود میرد  یهمبستگ یسفرض شناخته شده بودن ماتر یرامناسب است ز) یعامل

 هـاي  دادهاسـت کـه    یـن نشان دهنده ا باشد می 838/0که مقدار آن برابر با  KMOآزمون  نتیجه
عـدد آزمـون بارتلـت     ینهمچن. باشند می یاديو بن یربناییز يها عامل يبه تعداد یلمربوط، قابل تقل

 یـه گو ینبـ  یهمبستگ یسکه ماتر دهد میدار است، نشان  یمعن 0.01 يکه در سطح خطا) 611/5(
 ییباال یداخل هر عامل بستگ هاي گواه ینطرف ب یکاز  یعنی. باشد نمی یو همسان واحد یسها، ماتر

مشـاهده   یگونـه همبسـتگ   یچه یگرد هاي گواهعامل با  یک هاي گواه ینب یگروجود دارد و از طرف د
وجـود   یـر متغ یـن ا هاي گواه ینب داري ینمود که ارتباط معن گیري یجهنت ینچن توان یلذا م. شود ینم

  .باشد یم یرپذ ها امکان از داده یددارد و امکان کشف ساختار جد
 و آزمون بارتلت  KMOشاخص  - 2جدول 

  KMO  838/0شاخص 
  611/5  آماره کاي دو آزمون بارتلت

  300  درجه آزادي
  000/0  سطح معناداري
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 هـاي  عامـل است بـه عنـوان    یکاز  یشترآنها ب یژهکه مقدار و هایی عاملتنها  یزرک یاراساس مع بر
مشـاهده   4-4مانطور که در جـدول  ه .شوند میکنار گذاشته  یهو بق شوند میدار در نظر گرفته  یمعن
 اسـت  یکشش عامل باالتر از  يبرا) یژهمقدار و( استخراج شده یعامل يمجموع مجذور بارها شود می

بـاالتر از   یژهو یرعامل با مقاد 6 یدر مجموع تمام. وجود دارد یعامل اصل 6پژوهش  یندر ا یجهدر نت
جدول شـماره  ( کنند یینمربوط به پرسشنامه را تب یهگو 25 یانسدرصد از وار 88/53اند  توانسته یک

3.( 

 یمعنـ  یربه عنـوان مقـاد   یدبا یعامل ياز بارها یکشود که کداممشخص  یدها با عامل یرتفس براي
 یعـامل  یسماتر یرآنها در تفس يدار یباشد سطح معن یشترب یبار عامل یزانهرچه م .دار لحاظ گردند

نظـر   بـر بنـا  . باشـد  50از  یشـتر مناسب است که نمونـه ب  یزمان یارمع یناستفاده از ا .یابد می یشافزا
بـاال و بزرگتـر از    يدار یسطح معن يدارا 4/0زرگتر از ب دار، یمعن 3/0زرگتر از ب یعامل يبارها ینکال

 یعـامل  يبارهـا  شـود  میمشاهده  4همانطور که در جدول شماره . شوند می یلقدار ت یمعن یاربس 5/0
. هاسـت  یـه همـه گو  ندار بـود  یاست که نشان دهنده معن 5/0شده باالتر از  در نظر گرفته یهگو 25

کـرد و بـر اسـاس مفهـوم و نـام       يها را دسـته بنـد   یهگو توان میجدول  ینبا توجه به ا یناعالوه بر 
 .کرد یینام آن عامل را شناسا سواالت قرار گرفته شده در ستون مربوط به هر عامل،

 واریانس کل تبیین شده -3جدول

 ها عامل

 خراجی مقدار ویژه عوامل است مقدار ویژه عوامل استخراجی  مقدار ویژه اولیه

 درصد واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

 کل درصد تجمعی
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 414/24 414/24 103/6 221/28 221/28 055/7 221/28 221/28 055/7 1سوال 

 473/46 059/22 515/5 544/53 323/25 331/6 544/53 323/25 331/6 2سوال 

 147/61 675/14 669/3 708/67 164/14 541/3 708/67 164/14 541/3 3سوال 

 357/72 209/11 802/2 221/77 513/9 378/2 221/77 513/9 378/2 4سوال 

 909/81 552/9 388/2 446/84 225/7 806/1 446/84 225/7 806/1 5سوال 

 535/88 627/6 657/1 535/88 090/4 022/1 535/88 090/4 022/1 6سوال 

       306/90 771/1 443/0 7سوال 

       752/91 446/1 361/0 8سوال 
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       811/92 059/1 256/0 9سوال 

       755/93 944/0 236/0 10سوال 

       590/94 835/0 209/0 11سوال 

       334/95 744/0 186/0 12سوال 

       990/95 656/0 164/0 13سوال 

       570/96 580/0 145/0 14سوال 

       135/97 565/0 141/0 15سوال 

       686/97 550/0 138/0 16سوال 

       178/98 492/0 123/0 17سوال 

       582/98 404/0 101/0 18سوال 

       931/98 .349/0 087/0 19سوال 

       237/99 305/0 076/0 20سوال 

       517/99 281/0 070/0 21سوال 

       707/99 189/0 047/0 22سوال 

       836/99 129/0 032/0 23سوال 

       932/99 096/0 024/0 24سوال 

       100 068/0 017/0 25سوال

 
یافته چرخش عناصر ماتریس - 4جدول  

ها عامل   

 1 2 3 4 5 6 

1سوال       940/0   

2سوال    947/0      

3سوال    930/0      

4سوال    936/0      

5سوال      927/0    

6سوال    898/0      

7سوال      866/0    

8سوال        832/0  

9سوال        852/0  
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10سوال       860/0   

11سوال     968/0     

12سوال     953/0     

13سوال     892/0     

14سوال   971/0       

15سوال   916/0       

16سوال   893/0       

17سوال   935/0       

18سوال   931/0       

19سوال   922/0       

20سوال   906/0       

21سوال    919/0      

22سوال    916/0      

23سوال      908/0    

24سوال     900/0     

25سوال      849/0   

شاخص در نظر گرفته شده  25) 4جدول شماره ( هبا توجه به جدول ماتریس عناصر چرخش یافت
  .شوند میعامل دسته بندي  6در زیر  شرح به

، سـوال  )مانت داريا(16، سوال )پرهیزکاري( 15وال س ،)رعایت عدالت(14شامل سوال  عامل اول
 )روحیه خدمت گرایی(20و سوال ) داقتص(19سوال  ،)انون مداريق(18، سوال )ها ارزشعهد به ت(17

بنـدي بـه   دریافت که این گویه هـا مربـوط بـه پای    توان میعناوین و مفهوم گویه ها ا توجه به ب ست،ا
  .باشد میعامل اصول اخالقی 

رف ژ(4، سـوال  )بهـام زدایـی  ا(3سوال  ،)تفکر سیستمی( لجزیه و تحلیت(2عامل دوم شامل سوال 
با توجه به عنـاوین   است، )بات عملکردث(22و سوال ) صیرتب(21، سوال )حمل ابهامت(6، سوال )نگري

  .باشد میادراکی  هاي مهارتبه عامل ها مربوط  دریافت که این گویه توان میها  و مفهوم گویه
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وال سـ  ،)درت حـل مسـاله  قـ (12وال سـ  ،)انش و معلومات تخصصید(11عامل سوم شامل سوال  
ـ  است،) طالعات در یک حوزه خاصا(24و سوال  )دموجو هاي فناوريستفاده کارا از ا(13 ا توجـه بـه   ب

  .باشد میه عامل توانایی علمی دریافت که این گویه ها مربوط ب توان میعناوین و مفهوم گویه ها 
عتماد به نفـس و  ا(23سوال  و) ذیرفتن مسئولیتپ(7وال س ،)اطعیتق(5عامل چهارم شامل سوال 

دریافت که این گویـه هـا مربـوط بـه      توان میا توجه به عناوین و مفهوم گویه ها ب است،) خطرپذیري
  .باشد میگیري  تصمیم هاي مهارتعامل 

) دیریت زمـان مـ (25و سوال ) لبه بر اضطرابغ(10وال س ،)وشمنديه(1شامل سوال  عامل پنجم
هـاي   ها مربوط به عامل مهارت دریافت که این گویه توان میها  ا توجه به عناوین و مفهوم گویهب است،

  .باشد میفردي 
با توجه بـه عنـاوین و    است،) داب اجتماعیآ(9و سوال ) رتباط موثرا( 8شامل سوال  عامل ششم 

  .باشد میها مربوط به عامل هوش اجتماعی  دریافت که این گویه توان میها  یهمفهوم گو
  )دسته بندي عوامل( نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی -5جدول

  ابعاد  عامل
پایبندي به اصول 

  اخالقی
وحیه ر )6رهیزکاري پ )5داقت ص )4انون مداري ق )3 ها ارزشعهد به ت )2عایت عدالت ر )1

  داري مانتا )7خدمت گرایی 

بات ث )5صیرت ب )4بهام زدایی ا )3رف نگري ژ )2) تفکر سیستمی(جزیه و تحلیل ت )1  مهارت ادراکی
  حمل ابهامت )6عملکرد 

 )4طالعات در یک حوزه خاص ا )3رت حل مسئله د )2انش و معلومات تخصصی د )1  توانایی علمی
  موجود هاي فناوريستفاده کارا از ا

  ذیرفتن مسئولیتپ )3اعتماد به نفس و خطرپذیري ) 2عیت اطق )1  مهارت تصمیم گیري
  دیریت زمانم )3لبه بر اضطراب غ )2 وشمنديه )1  فردي هاي مهارت

  رتباط موثرا )2داب اجتماعی آ )1  هوش اجتماعی
  

بعد از شناسایی عوامل و دسته بندي شاخص، به منظـور اولویـت بنـدي آنهـا از آزمـون فریـدمن       
همانگونـه کـه   . نشـان داده شـده اسـت    6صه نتایج این آزمون در جدول شـماره  خال. گردیداستفاده 
، ابعاد هوشمندي و اعتماد به نفس و خطرپذیري و رعایت عدالت سه بعـدي هسـتند   شود میمشاهده 

کمترین اهمیـت  . اول تا سوم قرار دارند هاي رتبهکه بیشترین اهمیت را در بین ابعاد دارا هستند و در 
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 تـرین  پـایین ها اختصـاص دارد کـه در    تحمل ابهام، روحیه خدمت گرایی و تعهد به ارزش نیز به ابعاد
  .اند گرفتهاولویت قرار 

  )رتبه بندي ابعاد(نتایج آزمون فریدمن  -6جدول 

میانگین 
 رتبه

میانگین  رتبه ابعاد
 رتبه

 رتبه ابعاد

تفکر (تجزیه و تحلیل   97/18
  )سیستمی

 1  هوشمندي  44/19 14

 2  اعتماد به نفس و خطرپذیري  21/19 15  هام زداییاب  88/17

 3  رعایت عدالت  14/19 16  پذیرفتن مسئولیت  72/17

 4  قانون مداري  07/19 17  مدیریت زمان  70/17

 5  امانت داري  02/19 18  ثبات عملکرد  67/17

 6  قاطعیت  93/18 19  ارتباط موثر  47/16

 7  تخصصیدانش و معلومات   81/18 20  آداب اجتماعی  09/16

 هاي فناورياستفاده کارا از   83/15
  موجود

 8  اطالعات در یک حوزه خاص  65/18 21

 9  صداقت  57/18 22  ژرف نگري  70/15

 10  پرهیزکاري  21/18 23  تحمل ابهام  70/14

 11  بصیرت  19/18 24  روحیه خدمت گرایی  62/14

31/14 ها ارزشتعهد به    12  قدرت حل مسئله  05/18 25 

به بر اضطرابغل  02/18   13 
 

 گیري و پیشنهادات نتیجه

الزم و  هـاي  زیرسـاخت و  هـا  زمینـه این طرح پژوهشی با تمرکز بر نیازسنجی آموزشی قضات یکـی از  
بی تردید ارزیـابی و تحلیـل   . قضات را فراهم خواهد آورد هاي توانمندياساسی براي آموزش و توسعه 

آمـوزش و توسـعه   . گـردد  مـی سی در این راه محسوب صحیح و دقیق نیازهاي آموزشی، اولین گام اسا
بـه بهبـود    توانـد  مـی شایستگی ها در قضات مستعد به عنوان یکـی از فرآینـدهاي کلیـدي سـازمانی     

در ایـن تحقیـق بـا    . هاي دشوار آینده منـتج شـود   براي پذیرش مسئولیت ها آنسازي  عملکرد و آماده



  
  94 م، تابستانشانزدهشماره ، پنجمسال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 

 ت

 

160 / 160 / 

سپس بر اسـاس مطالعـات انجـام    . یی شناسایی شدندمرور ادبیات و پیشینه تحقیق عوامل و مولفه ها
سـپس طراحـی   . شده مدل اولیه در ارتباط بـا عوامـل مـوثر بـر نیازهـاي آموزشـی، طراحـی گردیـد        

براي  ها دادهپرسشنامه و اعتبار سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تدوین پرسشنامه نهایی 
 هـاي  دادهبا هـدف پاسـخ بـه سـواالت تحقیـق،      . شدو ابعاد جمع آوري  ها عاملآزمون مدل و بررسی 

شـاخص در   25با استفاده از تحلیل عاملی اکتشـافی  . گردآوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
اساس آزمون فریدمن مشخص گردید کـه   رهمچنین ب. عامل دسته بندي شدند 6نظر گرفته شده در 

بنـابراین  . آنها را اولویت بنـدي نمـود   توان میلذا  ابعاد شناسایی شده داراي اهمیت یکسانی نیستند و
 هـاي  یافتـه نتایج ایـن تحقیـق بـا برخـی از     . این ابعاد رتبه بندي شدند و اولویت آنها مشخص گردید

اغلب عوامل و ابعاد شناسایی شده در این پژوهش بـا  . مطالعات پیشین داخلی و خارجی مطابقت دارد
، کرمـی، صـالحی و   )1984( واالس و نیکل الیزابت ،)2002( رتمیل و روبابعاد شناسایی شده توسط 

  .باشد میمشترك و همراستا ) 1391(پورسعید، مرادي و شعبانی و  )1391( رخشنودي ف
حاصل از پژوهش پیشنهادهاي کاربردي زیر براي سازمان مورد مطالعه ارائـه   هاي یافتهبا توجه به 

  :گردد می
   ادراکی، تصمیم گیري، هوش اجتماعی، توانایی  يها هارتمنیازهاي آموزشی قضات در قالب

 .فردي دسته بندي گردد يها مهارتعلمی، پایبندي به اصول اخالقی و 

 هاي ادراکی شامل ابعادي همچون هوشمندي، تجزیه و  در تدوین نیازهاي آموزشی به مهارت
هاي آموزشی  در برنامه، ابهام زدایی و ژرف نگري توجه نماید و آنها را )تفکر سیستمی( تحلیل

 .ازمان گنجانده شود

  تصمیم گیري شامل ابعادي همچون قاطعیت، تحمل  يها مهارتدر تدوین نیازهاي آموزشی به
 .ابهام، پذیرفتن مسئولیت توجه شود

  در تدوین نیازهاي آموزشی به هوش اجتماعی شامل ابعادي همچون ارتباط موثر، آداب
 .شوداجتماعی، غلبه بر اضطراب توجه 

  ،در تدوین نیازهاي آموزشی به توانایی علمی شامل ابعادي همچون دانش و معلومات تخصصی
 .قدرت حل مساله، استفاده کارا از فناوري موجود توجه شود
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  ،در تدوین نیازهاي آموزشی به پایبندي به اصول اخالقی شامل ابعادي همچون رعایت عدالت
گرایی توجه  ، قانون مداري، صداقت و روحیه خدمتها ارزشپرهیزکاري، امانت داري، تعهد به 

 .شود

  شامل ابعادي همچون بصیرت، ثبات عملکرد،  فردي يها مهارتدر تدوین نیازهاي آموزشی به
  .اعتماد به نفس، اطالعات در یک حوزه خاص و مدیریت زمان توجه شود

 ن گردداساس نیازهاي شناسایی شده تدویر نیازهاي آموزشی گروه شغلی قضات ب.  
 هاي شغلی قضات  منابع سازمان با توجه به اولویت بندي شناسایی شده از نیازهاي آموزشی گروه

بندي آنها  دهی گردد و جهت قراردادن این نیازها در برنامه آموزشی قضات، به اولویت سازمان
ي صورت ریز هاي آموزشی برنامه شان جهت اعمال آنها در برنامه توجه شود و با توجه به اهمیت

  .گیرد
 کاري را با توجه به نیازهاي شناسایی شده تدوین نماید که قضات در  و معاونت آموزش ساز

  .مسیر یادگیري مستمر قرار گیرند
  به بازنگري نیازهاي آموزشی بپردازد و در این میان از  يا دوره يها یبررسمعاونت آموزش طی

 .نمایدهاي آموزشی استفاده  نظرات قضات در تدوین برنامه
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   نابعم
، اعتبارسنجی الگوي آموزش نیروي انسانی با رویکرد شایستگی، )1392(آرمانی، مانی و خسروي محبوبه، 

 .73- 49صص . 71، شماره 23فصلنامه بهبود و حول، سال 

انسانی به اي منابع  بررسی رابطه تأمین نیاز افراد حرفه، )1390(اوتارخانی، علی و عالئدینی، امیراردالن، 
چشم انداز ، ابزارهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش هاي آنان در سازمان

 7شماره  1390مدیریت دولتی سال دوم پاییز 

 تأثیر بررسی، 1390 ،نائینی، علی بنیادي ،مقدم، اکرم هادیزاده ،رضائیان، علی ،کریمی، عباسعلی حاجی

 دولتی بخش انسانی مدیران منابع يها یستگیشا در اجتماعی و شناختی عاطفی، هوش يها یستگیشا

  .254-223، صص اول شماره پنجم، سال راهبردي، مدیریت اندیشه ،ایران
خط مشی گذاري  يها یستگیشاشناسایی چارچوبی براي  ،)1391( ،م ،شیرزادي ،آذر ادلع ،ح ،دانایی فرد

 . 70، شماره 19فصلنامه مجلس و راهبرد، سال  ،ملی

 .21-14صص  206تدبیر، شماره  ،کاربردها و شایستگی مفاهیم، 1388،م ،عرفانی ،م ،دیانتی

 نايمب بر آموزشی نیازسنجی تلفیقی و معیاره چند ، رویکرد)1391(زنجیرانی، د، اشتیاقیان، ن، رازنهان، ف، 

 .1 ة شمار ،7 آموزشی، سال نوین کارکنان، رویکردهاي ي ها شایستگی تحلیل

  .ات آدینهانتشار، تهران ،سازمان در آموزشی نیازسنجی ،)1379(، ج زاده، ترك ،م زادگان، عباس

 .سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ،پیشنهاد طرح ،)1384( ،ح ،عریضی

 .آییژ انتشارات تهران، ،)فنون و ها الگو( آموزشی سنجی یاز، ن)1381(،کوروش ،واجارگاه فتحی

 . سایپا آینده مدیران پرورش تجربی و علمی الگوي ،)1386(، ع ،راوري شعبانی ن، فتحی،

 ،درجه 360مدیران ساپکو به روش بازخور يها یستگیشاارزیابی  ،)1382( ،سید ر ،سید جوادین ،ر ،قرایی پور
  . د دانشگاه امام صادقپایان نامه کارشناسی ارش

 يا منطقهنیازسنجی آموزشی مدیران شرکت برق  ،)1391( ه،خشنودي فر، ا، صالحی عمران، ، کرمی، م
  .114-99 صص ،2دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزي آموزشی، شماره  ،مازندران مبتنی بر الگوي شایستگی

 نایرا دولتی بخش در مدیران پرورش براي شایستگی الگوي طراحی ،)1388(، غالم زاده، د، میرسپاسی، ن
  .16-1صص ،83مدیریت، شماره  هاي پژوهش ،)صنعت بخش میانی مدیران :موردي مطالعه(

، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی، )1389( ع،نادري،  ،عشریعتمداري،  ح،مومنی مهموئی، 
  . 17، شماره پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

محور  ارزش نهادهاي عملکرد کارکنان ارزیابی الگوي طراحی ،)1390( ع، ،ساکت چقوش م، ،خواه مصدق
 ،1شماره ،19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال  دوفصلنامه علمی ،مستضعفان بسیج سازمان، موردي مطالعه

 222-201ص ص

راهبردي مطلوب  ریزي درسی مبتنی بر شایستگی برنامه، )1390(، م ،تفرشی ،ا ،کاظم پور، ح. مومنی مهموئی
 .3 شماره ،4 آموزش دوره راهبردهاي نامه فصل، اساسی يها یستگیشابراي توسعه 
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سه گانه  يها مهارت، طراحی و تبیین الگوي )1382(گودرزي، محمود، کوزه چیان، هاشم واحسانی، محمد، 
 .21کت، شماره حر ،مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی

 يها یستگیشاالگوي ارزیابی قابلیت ها و  ،)1389(، ابوالفضل ،معصوم زاده حمد رضا وم ،سعادت، و ،ناصحی فر
 . 41بازرگانی، شماره  يها یبررس ،مدیران وزارت بازرگانی
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