
 

تحلیل شغل  و واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه

 )مطالعه موردی: کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران(

 

 

 11/71/49پذيرش: 70/11/49 :دريافت

 منااب   هااي  مهارت و بينش دانش، سطح ارتقاي گرو در ها، سازمان توسعه و پيشرفتچکیده: 

 باروز  و خاود  ياقتصاد و علمي اهداف تحقق در راستاي بتوانند ها سازمان تا است ها آن انساني

 تعياين  هاا،  سازمان در آموزشي ریزي برنامه مرحله اولين. یابند دست رقابتي مزیت به نوآوري،

 نيازهااي  .باشاد  کارکناان ماي   پرورش و رشد براي آموزشي هاي برنامه ارائه و آموزشي نيازهاي

 بهينه نجاما منظور به انساني، مناب  که هایي هستند مهارت یا نگرش دانش، به مربوط آموزشي،

 نيازهااي  واکااوي  هادف  باا  حاضار  پاووهش  رو، ایان  از. دارناد  نياز ها آن به شان، شغلي وظایف

 آميختاه  ناو   از پاووهش،  روش. اسات  انجاام شاد    شاغ   تحليا   و تجزیاه  رویکرد با آموزشي

شاهري بودناد    اقتصاد و مالي خبرگان از نفر 31 کيفي، بخش نمونه تحقيق در. است اکتشافي

 مصاااحبه هااا، داد  گااردآوري اباازار و انتخاااش شاادند هدفمنااد گيااري نمونااه روش کااه بااا

 شاغ   چهاار  مورد نيااز  ابزار و تکنولوژي مهارت، دانش، کيفي بخش بود. در ساختاریافته نيمه

 و شناساایي شادند   تهاران،  شهرداري شهري اقتصاد کارشناس و سندرس حسابرس، حسابدار،

 اقتصااد  و مالي از بين کارشناسان کمّي، بخش در. یدتدوین گرد پرسشنامه، براساس آن، چهار

 شاام   کاه  شدند انتخاش ساد  تصادفي گيري نمونه روش به نفر 341تهران،  شهرداري شهري

 ساندرس  نفار  31 و حساابرس  نفار  66 حساابدار،  نفار  44 شاهري،  اقتصاد کارشناس نفر 26

 اساتفاد   گروهي و آزمون لي هي تک tآزمون  از ها، داد  آماري وتحلي  تجزیه منظور به. هستند

 و ماالي  کارشناس و سندرس حسابرس، حسابدار، شغ  چهار آموزشي نيازهاي نهایت، در. شد

 باراي  شاد ،  انجاام  بنادي  اولویات  باه  توجاه  باا  و شدند احصا تهران، شهرداري شهري اقتصاد

 .شد پيشنهاد اول سال براي آموزشي برنامه اول، اولویت در نيازهاي

 شاهري،  اقتصااد  و ماالي  تحلي  شغ ، کارشناساان  و تجزیه، نيازهاي آموزشيیدي: واژگان كل

 تهران شهرداري

 JEL:  L23, J44, G32, P44 بندي طبقه

 

 

  sm.tabatabaei@atu.ac.ir *مسئول مکاتبات:

دانشااجوي دکتااري ماادیریت آموزشااي، دانشااگا  ع مااه     ديسید محسن طباطبايی مزدآبا

 طباطبائي، تهران، ایران

 پووهشي -فصلنامه علمي

 اقتصاد و مدیریت شهري

 6142-6781شاپا: 
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 مقدمه -1

رنوشات  آموزش؛ از جمله مساائلي اسات کاه باا س    

ها و جوام  سروکار دارد. با توجه به تحوالت ساری    انسان

هااا  در ابعاااد گوناااگون زناادگي اجتماااعي، امااروز  انسااان

ها و اط عات  توانند به اندوخته خ ف گذشته، دیگر نمي بر

حاص  از نظام آموزشي رسمي، قناعت کنند و باا کماک   

هااي فاردي و شاغلي خاود      آنها به انتظارات و مسائوليت 

هااي   اسخ دهند؛ از این رو، به منظور تعاادل باين روش  پ

تار   ها و اط عات جدید در صحنه وساي   انجام کار و یافته

اجتماااا ، اکنااار نهادهاااا، آماااوزش کارکناااان را جاااز  

انااد.  ناپااذیري از دنياااي سااازماني خااود پذیرفتااه جاادایي

تواناد باا    بنابراین مدیریت مناب  انسااني در ساازمان ماي   

کارگيري شایسته  هایي براي به و سيستم ها طراحي برنامه

نيروهاي سازمان، نقش مهمي در بقاا و کاارایي ساازمان    

آماوزش را   (.3146ایفا کند )محمدپور زرندي و همکااران،  

  سازماني دانست بلکه باید آماوزش را جاز  نباید یک هزینه 

 گاذاري باه حسااش آورد    وظایف ساازماني و ناوعي سارمایه   

.(Balkin & Richebé, 3000) 
نهاادي کاه رساالت آن،     عناوان  بهشهرداري تهران 

دار مأموریت خطيار   باشد، عهد  رساني به مردم مي خدمت

آموزش و بهسازي کارکناني اسات کاه بایاد در راساتاي     

رساني به شهروندان، از هيچ ت شي دریغ ننمایاد؛   خدمت

بنابراین این نهاد، بيش از هار ساازمان یاا نهااد دیگاري،      

هاي مورد نياز مبتني بار نيازهااي واقعاي     شنيازمند آموز

 باشد.   آموزش و پرورش کارکنان خود مي

 مؤسساات،  و هاا  ساازمان  در ریازي  برناماه  ضرورت

 و منااب   از مطلاوش  اساتفاد   لازوم  کاه  شد مطرح زماني

 مشخص وري، بهر  حداکنر به دستيابي و محدود امکانات

 نااه،بينا واقاا  و اصااولي ریاازي برنامااه در چااون و گردیااد

 در اسات؛  موردنيااز  صاحيح  و جاام   مطمائن،  اط عات

 ،ازپيش يشب آموزشي، نيازسنجي فرایند گذشته، هاي دهه

 بادین (. 3146 واجارگاا ،  فتحاي ) گرفت قرار توجه مورد

 نيازهاي شناسایي آموزشي، ریزي برنامه گام اولين منظور،

 باه  مرحلاه،  این اگر. باشد مي آنها بندي اولویت و آموزشي

 توساعه  فرایندهاي اجراي شود، انجام درستي به و خوبي

 نيازساانجي. بااود خواهااد مااؤترتر و تاار راحاات آموزشااي،

 راساتاي  در مهام  ابزارهااي  از یکاي  عناوان  باه  آموزشي،

 سااازي نمایااان موجاا  انساااني، نيااروي توانمندسااازي

 و اتاربخش  گياري  تصاميم  شاود،  مي آموزشي هاي شکاف

 ریازان  برنامه و گيران تصميم به و کند مي تسهي  را سری 

 و محادود  ماالي  مناب  به توجه با تا دهد مي را امکان این

 مختلاف،  هااي  گزیناه  بنادي  اولویات  با فزایند ، اي هزینه

 کاار  باه  هاا  شاکاف  کاردن  پر براي را مناسبي راهکارهاي

 .(McCawley ,3002) گيرند

رو ایان پاووهش، درصادد واکااوي نيازهااي       از این

الي و اقتصااد شاهري شاهرداري    آموزشي کارشناساان ما  

هااي   وتحلي  شاغ  و تعياين دور    تهران با رویکرد تجزیه

پاساخگوي ساؤاالت زیار    باشاد و   ماي  دار آموزشي اولویت

 است:

 ارتقاااي بااراي آموزشااي نيازهاااي تاارین عمااد  -3

 شاهرداري  شاهري  اقتصااد  و ماالي  کارشناساان  عملکرد

 شوند؟   مي شناسایي چگونه تهران

 کارشناسان شد  شناسایي اينيازه بندي اولویت -6

 است؟ چگونه تهران شهرداري شهري اقتصاد و مالي

 

 پیشینه پژوهش-1

 هاي خارجیالف( پژوهش

 تاأتير  بررساي باه تحقيقاي، ( در6114) 3جاکوباز

 حساابداري و ماالي باار    حرفاه  در شاال   افاراد  نيازهاي

 پرداخات.  جناوبي  آفریقااي  هااي  دانشاگا   در آن آموزش

 فاصاااله کاااه باااودند آن حاااکي از العااهمط ایاان نتااای 

 باااين آماااوزش حساااابداري از متفااااوتي انتظاراتااااي

                                                           
2- Jacobs 
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 دارد. وجااود حرفااه در شاااال  و افاااراد دانشااگاهيان

 شاال   افاراد  نيازهاي که رسيد نتيجه این به او همچنين

 و هاا  مهاارت  لحااظ  از هم و علمي لحاظ از هم در حرفه،

. دارد تيرحساابداري تاأ   آماوزش  بار  فاردي،  هااي  قابليت

 اي هااي حاارفه   قابليات  و هاا  مهاارت  باه  او ایان،  بار  ع و 

 و نيااز حسااابداري التحصااي ن فاااار  باااراي ماوردناااياز

قبلاي؛   هااي  برناماه  به افزودن قاب  هاي آموزشي سرفص 

 کند. مي اشار  بيني و کنترل بودجه و ماليات من  پيش

 رسايد  ( در پووهشي به این نتيجاه 6133) 3ادگارد

 ماالي  حسابداري حسابداري، حرفه در شال ن دید از که

 يلاي تفکار تحل  گروهي، کار و دانش حسابداري مالياتي، و

 هاایي  مهاارت  تارین  مهام  نوشاتاري،  ارتباطات و انتقادي

 . شوند گنجاند  آموزشي، هاي برنامه در باید که هستند

 هاي داخلی ب( پژوهش

 ( در پووهشي باا عناوان  3141ابراهيم ) عيدي و نو 

 نيازسانجي باه نيازسانجي آموزشاي واقعاي      گذر از شبه»

تااا ضاامن شااناخت  کردناادتاا ش  ،«)مطالعااه مااوردي(

سساه ماالي و   ؤنيازهاي آموزشي شغ  کارشناس ماالي م 

به  را محور اعتباري مهر، تکنيک نيازسنجي آموزشي شغ 

بااه عنااوان اباازاري جهاات گااذر از      ،طااور کاااربردي 

تشاریح   ،اقعاي نيازسنجي باه نيازسانجي آموزشاي و    شبه

باراي  کااربردي اسات و    ،. این تحقيق از نظر هادف کنند

یاابي   از روش تحقياق زميناه   ،بررسي نظرات متخصصاان 

کاه از   ناد استفاد  شد  اسات. نتاای  تحقياق نشاان داد    

مجمو  عناوین نيازهاي آموزشي، کمترین نياز مربوط باه  

فاصاله از   درصاد  2/64آشنایي باا اصاول سرپرساتي باا     

ي آموزشي و بيشترین نياز مربوط به آشانایي  استانداردها

فاصاله از   درصاد  21با مباحث بانکداري الکترونيکاي باا   

در باشد. از رهيافت ایان بررساي و    استاندارد آموزشي مي

کارگيري ایان روش در   افزایش ميزان موفقيت به راستاي

کاه قبا  از انجاام     شاد  اسات  ها، پيشنهاد  سایر سازمان

                                                           
2- Edgard 

محور، با توجه به اهميات شارح    نيازسنجي آموزشي شغ 

وظااایف در شناسااایي اسااتانداردهاي آموزشااي، دیاادگا   

مادیران و ساایر   ، سرپرساتان مشاال   شغلي،  کارشناسان

و نيز نتای  شبکه شغلي در حوز  مورد مطالعاه،   ذینفعان

 شود. بررسي

 بااا پووهشااي در( 3141) همکااارانش و آخوناادي

 منظااور بااه هااا شااهرداري آموزشااي نيازساانجي» عنااوان

 دنباال  باه  ،«ایاران  در  ليررسامي  هاي سکونتگا  بهسازي

 دانشاي  کمبودهاي چه که بودند سؤال این به پاسخگویي

 شاوراهاي  اعضااي  و هاا  شاهرداري  کارکنان در مهارتي و

 از کاه  دارد وجاود  مطالعاه،  ایان  هدف شهر پن  در شهر

 ایان  باه . رف  هستند قاب  آموزشي، هاي دور  ارائه طریق

مانناد   آموزشاي؛  نيازسانجي  علماي  هاي روش زا منظور،

 و مشااک  تحلياا  و تجزیااه سااازمان، وتحلياا  یااهتجز

 دساتورالعم   نهایات،  در. است شد  استفاد  نظرخواهي،

 و برناماه  کارگاا ،  و درس عنصار  ساه  از مرکا   آموزشي

 پودمااان شااش مجمااو ، در و شااد  طراحااي پودمااان،

 .است شد  پيشنهاد آموزشي،

( در 3143همکاااارانش )و  محمااادي زنجيراناااي 

تاا چگاونگي شناساایي نيازهااي     پووهشي ت ش کردناد  

آموزشي کارکناان را بار مبنااي نگرشاي کاه ترکيباي از       

هاي مبتناي بار فارد، ساازمان و تاا حادي شاغ          تحلي 

نناد  شود )با عنوان رویکرد تلفيقي( تشریح ک محسوش مي

. دنفرایند اجراي آن را در یک بررسي موردي نشان دهو 

ویکرد پيشانهادي، نيازسانجي آموزشاي بار مبنااي      در ر

اناداز،   هاي مورد نياز که تحقاق آرماان )چشام    شایستگي

نمایناد،   رسالت( و اهداف راهبردي سازمان را ميسار ماي  

اسااتفاد  در ایاان مطالعااه،  گياارد. روش مااورد انجااام مااي

هاي کليدي کارکناان، ترسايم مادل     شناسایي شایستگي

هاااي نيازساانجي،   صمراتبااي معيارهااا و شاااخ  سلسااله

مراتبااي  کااارگيري تکنيااک فراینااد تحلياا  سلسااله   بااه
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(AHP)
بناادي کارکنااان از دیاادگا     ، ارزیااابي و رتبااه 3

هااي شایساتگي و شناساایي نيازهااي آموزشاي       شاخص

کارکنان بار مبنااي تحليا  فاصاله موجاود کارکناان باا        

   .هاست هاي برتر در شایستگي رتبه

 در( 3141) مزدآباااادي طباطباااایي و رحيمياااان

 و عماومي  مهاارتي  نيازهااي  شاکاف  تحليا   به تحقيقي،

. اناد  پرداختاه  شهري اقتصاد و مالي کارشناسان تخصصي

 شاهري  اقتصااد  و ماالي  کارشناساان  کليه آماري، جامعه

 باشاد  ماي  نفار  668 آنها تعداد که بودند تهران شهرداري

 نفار  341 کاوکران،  گياري  نموناه  فرمول از استفاد  با که

 -3 کاه:  بودناد  آن از حاکي پووهش نتای . ندشد انتخاش

 و متوساا  حااد در آموزشااي، نيازهاااي موجااود وضااعيت

 شد. ارزیابي باال حد در آموزشي نيازهاي مطلوش وضعيت

 آموزشااي نيازهاااي و مطلااوش موجااود وضااعيت بااين -6

 داشات.  وجاود  معناداري تفاوت ،(تخصصي و عمومي)

 و ماالي  نکارشناساا  عمومي هاي مهارت بندي اولویت -1

( عماومي  هااي  آموزش شکاف) تهران شهرداري اقتصادي

 و مادیریت  ارتباطات، نگارش، آیين آمار،: شام  ترتي  به

 هااي  مهاارت  بنادي  اولویات  -4. است رایانه و ریزي برنامه

 شاهرداري  شاهري  اقتصااد  و ماالي  کارشناسان تخصصي

: شاام   ترتيا   باه ( تخصصي هاي مهارت شکاف) تهران،

 .باشد مي گذاري سرمایه و شرکتي اليم حسابداري،

( در پووهشي، 3146فتحي واجارگا  و همکارانش )

 هااي  خبرگازاري  خبرنگااران  آموزشي به بررسي نيازهاي

داناش، مهاارت و نگارش براسااس      حوز  در ایران داخلي

تحليا  شاغ  پرداختناد. جامعاه آمااري،       و رویکرد تجزیه

ایاران   خلاي دا هاي خبرگزاري در شال  شام  خبرنگاران

گياري   باشاد کاه باا روش نموناه     نفر ماي  6611به تعداد 

نفر از طریق فرمول کوکران انتخااش   111تصادفي ساد ، 

 داناش،  در حاوز   دادناد کاه   شدند. نتای  پووهش نشاان 

 لياد  با آشنایي ها، مصاحبه در تيترنویسي قواعد با آشنایي

                                                           
1- Analytical Hierarchy Process 

هاااي  شاايو  بااا آشاانایي ليدنویسااي، هاااي تکنيااک و

 انتقاال  در عما   سرعت مهارت، حوز  در سي؛نوی گزارش

 تواناایي  مناسا ،  تيتار  تادوین  و انتخااش  تواناایي  اخبار،

 مراکاز  و هاا  ساازمان  در نفاوذ  ذي افراد با برقراري ارتباط

و  تشخيص قدرت نگرش حوز  در و خبري عرصه در مهم

 و روانااي جناا  تحلياا  قاادرت روز، مباحااث تحلياا 

 و گاذاري  ارزش واناایي ت رواناي،  جن  با مقابله هاي روش

 نيازهاااي اولویاات در روز، برتاار بناادي خبرهاااي اولویاات

 .دارند قرار آموزشي

 

 مبانی نظري -3

ریزي آموزشي، شناساایي نيازهااي    گام برنامه اولين

باشد که اگر ایان مرحلاه،    بندي آنها مي آموزشي و اولویت

 به خوبي و به درستي انجام شود، اجاراي فرایناد توساعه   

زادگاان و   باود )عبااس   خواهد مؤترتر و تر راحت آموزشي،

 (. 3184زاد ،  ترک

نيازسنجي آموزشاي، باا تحليا  اهاداف و بررساي      

وضعيت موجود سازمان و تشخيص شکاف باين وضاعيت   

هاا و   حا   موجود و مطلوش، شرو  شد  و با شناساایي را  

یابد و آنچاه در ایان فرایناد     بندي نيازها، ادامه مي اولویت

است، دستيابي به اط عات صحيح است. نيااز  بسيار مهم 

هااا،  هااا، مهااارت هااا، دانااش، صاا حيت توانااد نگاارش مااي

هاي افراد باشد )محمادپور زرنادي و    عملکردها و فعاليت

 فرایناادي (. نيازساانجي،3144طباطبااایي مزدآبااادي،  

 وضا   باين  فاصاله  شناسایي اهداف، تعيين دار براي م نظا

 عما   باراي  هاا  اولویات  ينتعيا  نهایتاً و ها هدف و موجود

 شدید هاي رقابت ظهور با(. 3146 واجارگا ، فتحي) است

 کااار، محااي  پيچياادگي سااازمان، بيرونااي محااي  در

 عواما   و قطعيات  عادم  تکنولاوژي،  در جدید هاي نوآوري

 نيازسانجي  آن، باه تبا    و آماوزش  بيناي،  پايش  ليرقاب 

 اکنار  در آماوزش  فرایناد  مرحلاه  اولين عنوان به آموزشي

 ضاروري  و الزم -خصوصاي  چه و عمومي چه -ها  ازمانس
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 مدرساه  از که دانشي بين شکاف بردن بين از براي. است

 الزم کار محي  در که مهارتي با شد  فراگرفته دانشگا  و

 .) ,3000Vemić( شاود  انجام آموزشي نيازسنجي است، باید

 وظاایف  دربار  اط عاتي به دستيابي آموزشي، نيازسنجي

 دانااش، نقااش شااغلي، ایفاااي بااراي الزم ملاايع و اصاالي

 است؛ وظایف آن انجام براي ضروري هاي نگرش و مهارت

 گااردآوري اباازار گفاات نيازساانجي، تااوان مااي رو، ایاان  از

یاک   از را ماا  شود، اعمال درستي به و اگر است اط عات

 خاار   آموزشي، هاي فعاليت در يزآم ابهام و انفعالي موض 

تارین   (. مهام 3174 عيادي،  و ت)خراساني اباصال  کند مي

فعاليت در انجام نيازسنجي آموزشي، تعياين الگاو اسات.    

انتخاش یا طراحي الگو براي نيازسنجي، باعاث تساهي  و   

 شود. در واق ، افزایش دقت و اعتبار فرایند نيازسنجي مي

 پاايش از نقشااه یااک نيازساانجي، بااراي الگااو انتخاااش

 قباا ، از هااا، رویااه و هااا روش و اساات شااد  ریاازي طاارح

شاد  در زميناه    مطرح الگوهاي. اند تعيين شد  و مشخص

نيازساانجي، گااا  در سااطوح سااازماني، شااغلي و فااردي  

برخاي از الگوهااي    .باشند مي عمومي نيز برخي و هستند

، 3مهام در زميناه نيازساانجي عبارتناد از: الگاوي ک یاان    

، شاکاف و  2، فاورد 4، روست1، روملر6 (DACUM)دیکوم 

مه به برخي از این الگوهاا پرداختاه شاد     لير  که در ادا

 است.

 باااراي روشاااي دیکاااوم، روش باااه نيازسااانجي

 یاک  از دیکاوم،  کارگاا  . است شغ  تحلي  و تجزیه

 نفار  پن  تا دو حدود و آموزشي کارگا  کنند  تسهي  نفر

 تشکي  شغ  یا حرفه کارشناسان و متخصص کارکنان از

 دایتها  عما ً  کاه  اسات  کسي کنند ، تسهي . است شد 

 داراي بایاد  و گيارد  ماي   بار عهاد    را دیکوم کارگا 

                                                           
2- Klein 

3- Development of A Curriculum 

2- Rummler 

4- Rossett 

5- Ford 

 از یکااي از دیکااوم، فراینااد در خصااو  معتباار ماادرک

 مراحا   .) ,3020Johnson (باشاد  معتبار  هااي  سازمان

 : از عبارتند دیکوم

 هاا  آن تا دیکوم فرایند با خبر  کارکنان آشنایي -3

 .باشند داشته کار انجام فرایند از روشني تصویر

 شارح : ماورد مطالعاه   شاغ   شناسایي و ریفتع -6

 از کاه  خادماتي  یاا  شاغ   مقصاود  یاا  هادف  کاه  جامعي

 .      کند بيان را رود مي انتظار شغ ، متصدیان

 چااه شااغلي، در هاار: اصاالي وظااایف شناسااایي -1

 چنادین  شاام   خاود،  کاه  گيارد  مي  انجام اصلي وظایف

 .است فرعي وظيفه یا تکليف

 بااا ماارتب  فرعااي وظااایف و تکليااف شناسااایي -4

 خواساته  خبر  کارکنان از منظور این براي: اصلي وظيفه

 فعا   باا  جمله یک صورت به را خود کارهاي که شود مي

 .معين دفاتر تدوین من ً بنویسند؛ دستوري یا مصدري

 فرعااي و اصاالي وظااایف پاااالیش و بااازبيني -2

کارگاا    در حاضار  افاراد  کليه نظر تبادل با شد ، شناسایي

 .شود ميانجام 

 انجاام  باراي  که شود مي مشخص مرحله این در -2

 نياز هایي مهارت و دانش چه به اصلي، وظایف از کدام هر

 .است

 شاد ،  شناساایي  وظاایف  تماام  مرحلاه،  این در -8

 یااادگيري، سااطح و فراوانااي اهمياات مياازان براساااس

 دادن نشاان  باراي  مقياسي، اهميت. شوند مي امتيازبندي

 شاغلي  اهاداف  باه  دساتيابي  ايبار  وظيفاه  یاک  اهميت

 شغلي وظيفه یک که است این فراواني از منظور. باشد مي

 انجاام  خبار   شال ن توس  بار چند کاري، زمان طي در

 اشاار   نکتاه  ایان  به وظيفه یک یادگيري سطح. شود مي

 باه  آشنا نا و تجربه بي کارکنان براي وظيفه هر که کند مي

 فتحااي) اردد قاارار دشااواري از حاادي چااه در شااغ ،

 (.3143 واجارگا ،
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 تجزیاه  و شکساتن  فرایند دیکوم، در وظيفه تحلي 

 کشاف  آن، دهناد   تشاکي   وظاایف  قالا   در شاغ   یک

 نياااز دانااش و پاايش و وظااایف بااين موجااود ارتباطااات

. باشاد  ماي  وظاایف  آن انجاام  باراي  ضاروري  هاي مهارت

 شود  مي انجام شغ  تحلي  با همرا  وظيفه تحلي  چه اگر

 معموالً تحليا  . پذیرد صورت آن با همرا  نباید لزاماًا ولي

 تا پذیرد مي صورت آموزشي برنامه طراحان توس  وظيفه

 بررسي، تحت شغ  انجام براي هایي که نگرش و ها مهارت دانش،

  .) ,3002Norton( کنند مشخص را هستند ضروري

 نيازساانجي فراینااد در الگااوي نيازساانجي روملاار،

 کا   باه  نسابت  وساي   نگارش  رايدا ساازماني،  آموزش

 کارکناان  بار  متمرکز فق  نباید نيازسنجي. است سازمان

 موجاود  هاي پيچيدگي و مسائ  باید حال عين در و باشد

 ناو   ایان  در. دهد قرار مدنظر نيز را سازماني عملکرد در

 موردبررساي،  شغ  چگونه که شود مي بررسي نيازسنجي،

 عمد  هاي خروجي د؟گذار  مي مشتریان تأتير و سازمان بر

 انجام براي وظایفي چه هستند؟ چه شغ  این در اصلي و

 ایان  از یاک  کادام  هساتند؟  ضاروري  بررسي تحت شغ 

 هساتند؟  بيشتري حساسيت و اهميت داراي وظایف،

 هساتند؟  ضروري شغ ، این براي هایي ص حيت چه

 اسات؟  نيااز  مورد هایي نگرش و ها مهارت ، دانش چه

 برطارف  را نيازهاا  ایان  تاوان  مي هایي، آموزش چه با

 بناابراین  ؟) ,3022Rummler & Brache( کرد

 در بررسااي و تحلياا  و تجزیااه مسااتلزم نيازساانجي،

 مبنااي  بار  و است شال  و شغ  سازمان، هاي زمينه

 تادوین  آموزشاي،  هااي  برناماه  آماد ،  دسات  به نتای 

   .) ,3004Rummler( شوند مي

 نيازهااا، تحلياا  شااام : نيازساانجي فااورد الگااوي

 اقاادام نهایاات، در و تحلياا  و بررسااي، تجزیااه  نظااارت،

 تحلياا  سااازمان، تحلياا  بررسااي فاااز در. اساات عملااي

 نيازسانجي  در آنچاه . گيارد  ماي  صاورت  انگيازش  و علّي

 اجااازاي وظاااایف، شاااناخت اسااات، اهميااات حاااائز

 موردنيااز  هااي  مهاارت  تحليا   و وظاایف  دهناد   تشکي 

  .) ,3024Ford( باشد مي

 طریاق  از کاه  اسات  فرایندي شغ ، لي تح و تجزیه 

 ساازمان  در مشاال   از یاک  هر هاي ویوگي و ماهيت آن،

 آنهااا، مااورد در کااافي اط عااات و گااردد مااي بررسااي

 شاغ ،  تحليا   و تجزیاه  باا . شاود  مي گزارش و آوري جم 

 و شغ  شاام  چاه وظاایفي اسات     که هر شود مي معلوم

 و هااا مهااارت چااه آن، شایسااته انجااام و احااراز بااراي

 معياار  و ما ک  که نيازسنجي. است نياز مورد هایي دانش

 حسااش  باه  کارکناان  آموزشاي  واقعاي  نيازهاي تشخيص

 مشاال   تحلي  و تجزیه از حاص  نتای  از تواند مي آید، مي

 وضاعيت  از کاما   شناخت با که این ویو  به شود؛ مند بهر 

 آموزشاي  هااي  دور  آن، احاراز  شارای   و شاال   و شغ 

 واقعاي  نيازهااي  و شاد   بيناي  پايش  اصاي، اختص و شغلي

 .شود مي ترسيم و طراحي کارکنان، آموزشي

 الگوهاااي درک تسااهي  منظااور بااه مجمااو ، در

 الگوهاااا، از برخاااي آموزشاااي، نيازسااانجي متفااااوت

 اند.  شد  ارائه ،3ها، در جدول  آن مراح  و ها ویوگي
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 آموزشی نیازسنجی الگوهاي مراحل و ها ويژگی الگوها، -1 جدول

 مراحل ويژگی نام الگو

 الگوي ک ین
این نيازسنجي در تمام سطوح ملي، محلي و 

 اي، قاب  اجراست. منطقه

 مشخص کردن اهداف 

 بندي اهداف اولویت 

 مشخص کردن شکاف و فاصله بين اهداف و عملکرد واقعي 

 ها براي اجرا مشخص کردن اولویت 

SWOTالگوي 
3 

 طریق از نيسازما آموزشي نيازهاي شناسایي

 هاي قوت ها و ضعف ،ها فرصت، تهدیدات تحلي 

 موجود

  (ها فرصت و تهدیدها) بيروني مشخص کردن عوام 

  ضعف( قوت و  مشخص کردن عوام  دروني ) نقاط 

 DACUMالگوي 
نویسي  هدف قرار دادن فرایند نيازسنجي و برنامه

 زمان به صورت هم

 مشخص کردن کارکردهاي اصلي 

 يديتعيين وظایف کل 

 تعيين مراح  اصلي انجام هر وظيفه 

  تعيين دانش و مهارت موردنياز و تدوین نتای 

 الگوي روملر
 چون هایي؛ زمينه در وتحلي  تجزیه مستلزم

 است. شخص و شغ  سازمان،

 دادهاي عمد  در سازمان و محي  آن مشخص کردن برون 

  هاي کاري مشخص کردن فرایندها و گرو 

 هاي موردنياز براي انجام شغ  ها و نگرش ت، مهار مشخص کردن دانش 

 مبتني بر تحلي  شکاف الگوي روست

 ریزي برنامه 

 اجرا 

 کارگيري استفاد  و به 

تحلي  شکاف 

 مهارتي
 هاي افراد تمرکز اصلي بر روي سنجش مهارت

 هاي مطلوش تعيين مهارت 

 هاي موجود تعيين و سنجش مهارت 

 مشخص کردن فاصله و شکاف 

  ها مهارتتوسعه و پرورش 

 عنوان یک ابزار مدیریتي و سازماني نيازسنجي به الگوي فورد

 نظارت 

 بررسي 

 وتحلي  تجزیه 

 هاي نگارنده( منبع: )يافته

 

 تحقیق  روش -9

 خبرگاان  آمااري، شاام    جامعاه  مرحله کيفي، در

 اساتفاد   با که بود مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران

شادند؛ یعناي    یيشناساا  هدفمناد،  گياري  نمونه روش از

افرادي انتخاش شدند که آگاهي مناس  و کافي نسبت به 

موضو  پووهش داشتند. معيارهایي که خبرگان براسااس  

 آنها براي مصاحبه انتخاش شدند، عبارتند از: 

 شهرداري تهران مدیران زبد  مالي و اقتصاد شهري -3

کارشناسان مالي و اقتصاد شاهري کاه حاداق      -6

دمت در حوز  ماالي و اقتصااد شاهري    سال سابقه خ 31

داشتند و باالترین عملکرد را در ارزیابي عملکارد سااالنه   

 اند. خود داشته

کارشناس مالي و اقتصاد شهري کاه در پروناد     -1

هااي تخصصاي را باا نمارات بااال       آموزشي خود، آماوزش 

 گذراند  بودند.  

کارشناس مالي و اقتصاد شاهري کاه کتا  یاا      -4

 حوز  تخصصي خود، منتشر کرد  باشند. مقاالتي را در

 

 
2- Strength,Weakness, Opportunities, Threats 
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در خصااو  معرفااي خبرگااان مااالي و اقتصاااد     

شااهري شااهرداري تهااران، از ماادیر آمااوزش و ماادیر    

مناااب  انساااني شااهرداري تهااران خواسااته شااد تااا بااا   

توجاااه باااه اهاااداف پاااووهش، تعااادادي از معاوناااان و 

کارشناسان واجد شارای  را باراي مصااحبه باه محقاق،      

 توجاه  باا  در مرحلاه کيفاي   نموناه  تعاداد  معرفي نمایند.

بود  اسات؛ یعناي محقاق تاا جاایي باه        اشبا  سطح، به

هاااي بيشااتر، بااه   هااا ادامااه داد کااه مصاااحبه  مصاااحبه

هاي جدیادتري منجار نشاوند. باا توجاه باه ماوارد         داد 

مااذکور، در بخااش پااووهش کيفااي، بااا اسااتفاد  از روش 

صاان و  ، ابتادا پان  نفار از متخص    3گياري هدفمناد   نمونه

خبرگااان مااالي و اقتصاااد شااهري شااهرداري تهااران     

شاااد  از  انتخااااش شااادند و ساااست از فهرسااات تهياااه

خبرگان، با اساتفاد  از روش گلولاه برفاي، نموناه ماورد      

نفاار از بااين کارشناسااان و متخصصااان     31نظاار بااه  

مااالي و اقتصاااد شااهري، بااه حااد اشاابا  رساايد. اباازار   

فته بااود و یاساااختار هااا، مصاااحبه نيمااه  وري داد گااردآ

هاااي کيفااي، از روش تحلياا   تحلياا  داد  و  بااراي تجزیااه

تفساايري اسااتفاد  شااد. بااا توجااه بااه خروجااي بخااش  

تهااران و  شااهرداري در موجااود مشااال  کيفااي، شاارح

(، چهااار  O*NET)شاابکه  6شااغلي اط عااات شاابکه

 مهااارت، دانااش، کااه شااغ  تحلياا  و پرسشاانامه تجزیااه

 حسااابدار، شااغ  چهااار موردنياااز تکنولااوژي و اباازار

 اقتصااااد و ماااالي کارشاااناس و ساااندرس حساااابرس،

دهاد، تادوین شادند.     ماي  قارار  بررساي  ماورد  را شهري

 مؤلفااه سااه براساااس پرسشاانامه چهااار ایاان سااؤاالت

 سااختي و تکاارار فراوانااي یااادگيري، ضاارورت و اهمياات

 اهميااات و ضااارورت .شااادند امتياااازدهي یاااادگيري،

 بتاًنساا ،(امتيااز  3) اهمياات کام  سااطح ساه  در یاادگيري 

 1) پراهميااات العااااد  فاااو  و( امتيااااز 6) بااهميااات

                                                           
1- Stratified purposeful sampling 

2- Occupational Information Network 

 نادرت  باه  تاا  گهگاا   ساطح  سه در تکرار فراواني ،(امتياز

 و( امتياااز 6) ماهانااه تااا هفتگااي طااور بااه ،(امتياااز 3)

 سااختي مؤلفااه و( امتيااز  1)هفتگااي  تااا روزاناه  طااور باه 

 نساابتاً ،(امتياااز 3) آسااان سااطح سااه در یااادگيري

 امتيااازدهي ،(امتياااز 1)  مشااک و( امتياااز 6) مشااک 

 ، مهااارت بااه مربااوط سااؤال 11اول،  پرسشاانامه .شاادند

 اقتصااد  کارشناساان  موردنيااز  تکنولاوژي  و ابازار  دانش،

 اقتصاااد کارشناسااان از نفاار 26 بااين کااه بااود شااهري

 62شااام   دوم پرسشاانامه تهااران، شااهرداري شااهري

 شاااهرداري حسااابداران  از نفاار  44 باااين کااه  سااؤال 

 66 باين  کاه  ساؤال  61 شاام   ساوم  هپرسشانام  تهران،

 پرسشااانامه و تهاااران شاااهرداري حسابرساااان از نفااار

 از نفااار 31 باااين کاااه ساااؤال 61 شاااام  چهاااارم

 .شااااد توزیاااا  تهااااران، شااااهرداري سندرسااااان

روش روایااي محتااوا،   از اسااتفاد  بااا  نظااران صاااح 

روایاااي ابااازار را در حاااد مطلاااوش ارزیاااابي کردناااد.   

 از پااووهش، ارابااز باارآورد پایااایي منظااور بااههمچنااين 

 باراي  آن ميازان  کاه  شاد  اساتفاد   کرونباخ آلفاي روش

 برابااار دوم پرسشااانامه ،71/1 برابااار اول پرسشااانامه

 پرسشااانامه و 71/1 برابااار ساااوم پرسشااانامه ،84/1

منظااور  بااهاساات.  شااد  محاساابه 76/1 براباار چهااارم

هااا بااا توجااه بااه مقياااس   داد  وتحلياا  آماااري تجزیااه

و همچناااين پااات از  هاااا  اي داد  پيوساااته و فاصاااله 

هااا، از طریااق آزمااون    اطمينااان از نرمااال بااودن داد   

تاااک گروهاااي  t  اساااميرنوف، از آزماااون -کلماااوگروف

 سااؤاالت احصاااي اسااتفاد  شااد؛ بااراي منااال، نحااو    

حساااابدار در  شاااغ  تحليااا  و تجزیاااه پرسشااانامه

 باشد. مي 6 جدول شرح به شهرداري تهران،
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 شغل حسابدار در شهرداري تهران تکنولوژي موردنیاز و ابزار نش،دا نحوه احصاي پرسشنامه مهارت، -1جدول 

 مهارت، دانش، ابزار و تکنولوژي رديف حیطه
 برگرفته از

وتحلیل شغل  تجزيه
 در شهرداري تهران

سايت 
O*NET 

مصاحبه با 
 خبرگان

 مهارت

    ها با دفاتر مربوطه ها و تطبيق آن رسيدگي و بررسي خ صه حساش 1

1 
هاي بررسي حساش انجام عمليات  يه یادداشت و تکمي  فرمته

 محاسبه تطبيقي
   

    هاي مالي ادارات مختلف رسيدگي به گزارش 9
    اص ح کدین  9
    هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه 9
    مطابقت معام ت مالي با قوانين و مقررات حاکم مالي 6

 دانش

    ات مالي و قوانين مالياتيآشنایي با مقرر 0
    هاي مالي و معام تي شهرداري نامه آشنایي با آیين 1
    ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري 4
    ها آشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي در شهرداري 17
    تسل  بر دفاتر حسابداري 11
    تسل  بر اسناد هزینه و درآمد 11
    تسل  بر بودجه تفضيلي ادارات 13
    تسل  بر دفاتر بودجه 19
    تسل  بر قوانين مالي و مالياتي 19
    ها تسل  بر مميزي حساش 16
    حساش جام  تسل  بر صورت 10
    ها تسل  بر ماهيت حساش 11

 تکنولوژي
 

    افزار فایننت نرم 14
 Access   افزار  نرم 17
 Excel   افزار  نرم 11

 ابزار
    استفاد  از کامسيوتر 11
    کار با اتوماسيون اداري 13

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
 

 هاي پژوهش يافته -9

براي پاسخ به سؤال اول پووهش که عباارت اسات   

 عملکارد  ارتقااي  باراي  آموزشاي  نيازهاي ترین عمد »از: 

 چگونه تهران شهرداري شهري صاداقت و مالي کارشناسان

 و ابازار  دانش، مهارت، ابتدا ميانگين« شوند؟ مي شناسایي

 شاهري  اقتصااد  و ماالي  کارشناساان  مورد نياز تکنولوژي

کارشاناس اقتصااد    تهران در هار چهاار شاغ     شهرداري

 ساه  شهري، حساابدار، حساابرس و ساندرس، براسااس    

یاادگيري   سختي و تکرار فراواني یادگيري، اهميت مؤلفه

صورت کلي، براساس هر ساه مؤلفاه محاسابه شاد       و به

 و اهميت مؤلفه، سه است و سست با توجه به ميانگين هر

 باه  یاادگيري،  ساختي  و تکرار فراواني یادگيري، ضرورت

شاد    اساتفاد   «گروهاي  تاک  t» آزماون  از کلي صورت

دار اسات، نيااز    آنهاا معناي   tهایي که ميازان   گویه .است

 شوند. مي آموزشي تلقي

 تکنولاوژي  و ابازار  داناش،  مهارت، بررسي منظور به

 بار  تهاران،  شهرداري شهري اقتصاد کارشناسان موردنياز

 فراواناي  یادگيري، ضرورت و اهميت مؤلفه سه هر اساس

 کلي، با توجه به نتای  صورت به یادگيري، سختي و تکرار

 تفااوت  کاه  نمود مطرح توان مي ،«گروهي تک t» آزمون
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 عادد ) نظري ميانگين بين α= 12/1 سطح در داري معني

  به توجه با بنابراین،. دارد وجود تجربي هاي ميانگين با( 6

 نظااري ميااانگين از باااالتر تجربااي، هاااي ميااانگين اینکااه

 داناش،  هاا،  مهارت کليه که کرد اذعان توان مي باشند، مي

 اقتصاد کارشناسان به مربوط شد  احصا تکنولوژي و ابزار

 لحااظ  از ،(ساؤاالت  تاک  تاک ) تهاران  شاهرداري  شهري

 اساتفاد   فراواني یادگيري، ضرورت مؤلفه سه هر مجمو 

 متوس  حد از باالتر معناداري، طور به یادگيري، سختي و

 (.1شوند )جدول  مي تلقي آموزشي، نياز عنوان به و هستند

 

ن مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران براساس ، دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز كارشناسا وضعیت مهارت -3جدول 

 سه مؤلفه اهمیت يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري به صورت كلی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین ها گويه حیطه رديف

3  

 مهارت

 114/1 86/6 23 14/1 34/6 هاي مالي تلفيقي تسل  بر صورت

 111/1 36/2 23 67/1 43/6 گذاري مدیریت سرمایه  6

 111/1 42/2 23 11/1 62/6 مدیریت مالي پروژ   1

 111/1 41/7 23 13/1 17/6 ریزي توسعه شهري برنامه  4

 16/1 64/6 23 14/1 36/6 محاسبه ارزش سهام  2

 111/1 64/8 23 17/1 17/6 ها محاسبه ميزان ریسک در پروژ   2

 111/1 61/8 23 46/1 12/6 محاسبه بازدهي پروژ   8

 111/1 68/6 23 42/1 32/6 ها سنجي پروژ  نامکا  7

 111/1 24/1 23 41/1 61/6 مهندسي مالي  4

هااي   و سياسات  شاهري هااي مکااني    هاي انتخاش ناکارآمديتشخيص   31
 کاراهاي  جایگزین جهت گسترش انتخاشي عموم

14/6 17/1 23 22/2 111/1 

 111/1 78/8 23 12/1 12/6 ریزي مالي ریزي و طرح برنامه  33

 111/1 61/7 23 14/1 46/6 بيني بودجه پيش  36

 111/1 47/2 23 18/1 64/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  31

 111/1 44/8 23 18/1 16/6 مالي هاي گزارش تهيه  34

32  

 دانش

 13/1 27/6 23 48/1 32/6 مالي و قوانين مالياتي آشنایي با مقررات

 111/1 68/8 23 41/1 66/6 هرداريش معام تي و مالي هاي نامه آشنایي با آیين  32

 111/1 2/8 23 14/1 11/6 ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  38

 111/1 44/2 23 21/1 12/6 ها شهرداري در مالي تأمين و درآمدي آشنایي با نظام  37

 111/1 32/3 23 42/1 14/6 تسل  بر مباحث بازار پول و سرمایه  34

 112/1 18/2 23 44/1 11/6 و درآمد پایدار تسل  بر مباني اقتصاد شهري  61

 111/1 31/2 23 43/1 62/6 تسل  بر مفاهيم مالي اس مي  63

 111/1 66/4 23 68/1 11/6 ها شهرداري آشنایي با مفهوم استقراض در  66

61  

 تکنولوژي

 111/1 46/2 23 41/1 12/6 افزار فایننت نرم

 Access 14/6 18/1 23 11/7 111/1افزار  نرم  64

 Excel 17/6 46/1 23 12/7 16/1افزار  نرم  62

 111/1 48/2 23 12/1 62/6 سازي مالي و اقتصادي افزارهاي حسابداري پيشرفته و مدل استفاد  از نرم  62

 Camfar 68/6 43/1 23 27/4 111/1افزار  نرم  68

 118/1 22/2 23 17/1 14/6 هاي یکسارچه مالي کار با سيستم  67

64  
 ابزار

 111/1 48/2 23 14/1 68/6 امسيوتراستفاد  از ک

 111/1 42/4 23 43/1 62/6 کار با اتوماسيون اداري  11

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
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مهارت، دانش، ابازار و تکنولاوژي    بررسي منظور به

بر اساس هار ساه    تهران، شهرداري مورد نياز حسابداران

مؤلفه اهميت و ضرورت یادگيري، فراواني تکرار و سختي 

 «گروهاي  تاک  t» آزماون  دگيري باه صاورت کلاي، از   یا

دسات آماد  و ساطح     باه  tشد. با توجه به ميزان  استفاد 

تهياه  »تاوان مطارح نماود کاه در ماورد       داري، مي معني

هااي ماالي، تهياه فهرسات حوالجاات و پرداخات        صورت

هاي دیون کارمندان، تبت دفاتر بودجه، آشنایي باا   صورت

شاهرداري و اساتفاد  از    تيمعاام   و ماالي  يها نامه آیين

بيشاتر اسات،    12/1داري از  چون سطح معني« کامسيوتر

شوند و در ساایر ماوارد،    گرفته نمي نظر درنياز آموزشي، 

داري در ساطح   توان بيان کرد که چون تفااوت معناي   مي

شاوند   نياز آموزشي، تلقي ماي  عنوان بهوجود دارد،  12/1

 (.4)جدول 

 

دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز حسابداران شهرداري تهران براساس سه مؤلفه اهمیت ،  وضعیت مهارت -9جدول 

 يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري به صورت كلی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین ها گويه حیطه رديف

1  

 مهارت

 71/1 62/1 47 17/1 13/6 هاي مالي تهيه صورت

 111/1 41/4 47 67/1 61/6 زنامه، ک  و معين(تبت ارقام در دفاتر مالي )رو  1

 111/1 74/4 47 11/1 63/6 داري و تبت دفاتر حسابداري نگه  3

 111/1 22/8 47 16/1 14/6  تهيه اسناد مالي    9

 34/1 26/3 47 17/1 17/6 هاي دیون کارمندان تهيه فهرست حوالجات و پرداخت صورت  9

 111/1 61/2 47 41/1 12/6 تهيه بودجه تفضيلي ادارات  6

 81/1 14/1 47 46/1 16/6 تبت دفاتر بودجه  0

هاي بدهي اشخا  به شهرداري تا زمان  رسيدگي پروند   1
 وصول مطالبات

36/6 48/1 47 83/3 16/1 

 14/1 34/6 47 42/1 34/6 تهيه و نگهداري آمارهاي مختلف حسابداري  4

 111/1 31/2 47 41/1 13/6 ها پرداخت محاسبه  17

 111/1 14/2 47 12/1 16/6   نياز مورد مالي هاي گزارش تهيه 11

افازود    تحلي  اط عات مربوط به ماليات بار ارزش  و تجزیه  11
 و ماليات تکليفي

18/6 18/1 47 18/8 111/1 

 111/1 27/4 47 14/1 62/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  13

 111/1 86/2 47 17/1 12/6 ها گزارش گردش وجو  نقد کليه حساش  19

 14/1 31/6 47 47/1 34/6 حساش جام  درآمد و هزینه   تهيه صورت  19

 111/1 47/2 47 41/1 41/6 هاي عددي و مالي سازي داد  بندي و خ صه طبقه  16

 111/1 71/4 47 18/1 62/6 سنجي و موازنه رسيدها صحت  10

11  
 دانش

 111/1 12/4 47 22/1 16/6 مالي و قوانين مالياتي آشنایي با مقررات

 3/1 11/1 47 44/1 11/6 شهرداري معام تي و مالي يها نامه آشنایي با آیين  14

 111/1 82/3 47 41/1 33/6 ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  17

11  
 تکنولوژي

 17/1 64/4 47 14/1 63/6 افزار فایننت نرم

 Access 13/6 46/1 47 34/2 111/1افزار  نرم  11

 Excel 12/6 12/1 47 11/8 111/1افزار  نرم  13

19  
 ابزار

 12/1 46/1 47 46/1 12/6 استفاد  از کامسيوتر

 111/1 61/2 47 14/1 62/6 کار با اتوماسيون اداري  19

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
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مهارت، دانش، ابازار و تکنولاوژي    بررسي منظور به

بر اسااس هار ساه     تهران، شهرداري موردنياز حسابرسان

هميت و ضرورت یادگيري، فراواني تکرار و سختي مؤلفه ا

 «گروهاي  تاک  t» آزماون  یادگيري باه صاورت کلاي، از   

دسات آماد  و ساطح     باه  tشد. با توجه به ميزان  استفاد 

آشنایي باا  »توان مطرح نمود که در مورد  داري، مي معني

هااي   ناماه  مقررات مالي و قوانين مالياتي، آشنایي با آیاين 

چاون  « شهرداري و استفاد  از کامسيوترمالي و معام تي 

 بيشتر است، نياز آموزشاي، در  12/1داري، از  سطح معني

تاوان مطارح    شوند و در سایر ماوارد، ماي   نظر گرفته نمي

نيااز   عناوان  باه داري وجاود دارد و   نمود که تفاوت معناي 

 (.2شوند )جدول  آموزشي، تلقي مي

 

ولوژي موردنیاز حسابرسان شهرداري تهران براساس سه مؤلفه اهمیت ، دانش، ابزار و تکن وضعیت مهارت -9جدول 

 يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري به صورت كلی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین ها گويه حیطه رديف

3  

 مهارت

هاا باا    ها و تطبياق آن  رسيدگي و بررسي خ صه حساش

 هاي فرعي مربوطه دفاتر و صورت
34/6 17/1 63 62/6 16/1 

 111/1 27/1 63 67/1 61/6 هاي بررسي حساش   تهيه یادداشت و تکمي  فرم  6

هاي مالي ادارات مختلف و بررسي و  رسيدگي به گزارش  1

 تطبيق آن با مراح  عمليات حسابداري
62/6 11/1 63 72/1 111/1 

 111/1 14/4 63 16/1 11/6 اص ح کدین   4

 16/1 27/3 63 14/1 34/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  2

 111/1 44/6 63 11/1 43/6 مطابقت معام ت مالي با قوانين و مقررات حاکم مالي  2

8  

 دانش

 18/1 41/1 63 64/1 18/6 آشنایي با مقررات مالي و قوانين مالياتي

 82/1 16/1 63 42/1 47/3 هاي مالي و معام تي شهرداري نامه آشنایي با آیين  7

 111/1 24/1 63 41/1 67/6 ها عملي ماليه شهرداري مباني نظري و  4

 111/1 84/3 63 12/1 31/6 ها آشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي در شهرداري  31

 111/1 47/4 63 42/1 44/6 تسل  بر دفاتر حسابداري  33

 111/1 62/4 63 21/1 12/6 تسل  بر اسناد هزینه و درآمد  36

 111/1 42/6 63 44/1 67/6 اتتسل  بر بودجه تفضيلي ادار  31

 111/1 82/6 63 17/1 64/6 تسل  بر دفاتر بودجه  34

 14/1 11/6 63 41/1 34/6 تسل  بر قوانين مالي و مالياتي  32

 111/1 82/1 63 12/1 37/6 ها تسل  بر مميزي حساش  32

 111/1 16/1 63 12/1 46/6 جام  حساش صورتتسل  بر   38

 111/1 42/6 63 42/1 68/6 ها تسل  بر ماهيت حساش  37

34  

 تکنولوژي

 111/1 44/4 63 44/1 48/6 افزار فایننت نرم

 Access 11/6 42/1 63 47/6 112/1افزار  نرم  61

 Excel 64/6 23/1 63 48/6 111/1افزار  نرم  63

66  
 ابزار

 14/1 1316 63 44/1 48/3 استفاد  از کامسيوتر

 111/1 71/6 63 21/1 64/6 کار با اتوماسيون اداري  61

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
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مهارت، داناش، ابازار و تکنولاوژي     بررسي منظور به

بار اسااس هار ساه      تهران، شهرداري موردنياز سندرسان

مؤلفه اهميت و ضرورت یادگيري، فراواني تکرار و سختي 

 «گروهاي  تاک  t» آزماون  یادگيري باه صاورت کلاي، از   

آماد  و ساطح    دسات  باه  tشد. با توجه به ميزان  استفاد 

داري و  نگه»توان مطرح نمود که در مورد  داري، مي معني

تبت دفاتر حسابداري، کنتارل اساناد هزیناه و چگاونگي     

 هااي  گازارش  هاي ماالي، تهياه   ها، تهيه صورت تنظيم آن

مالي، آشنایي با مقررات مالي و قوانين مالياتي، آشنایي با 

ل  بر مبااني  هاي مالي و معام تي شهرداري، تس نامه آیين

ها، اساتفاد  از کاامسيوتر و    نظري و عملي ماليه شهرداري

 12/1داري از  چون سطح معناي « کار با اتوماسيون اداري

شاوند و در   گرفته نمي نظر دربيشتر است، نياز آموزشي، 

داري  توان مطرح نمود کاه تفااوت معناي    سایر موارد، مي

شاوند   نيااز آموزشاي، تلقاي ماي     عناوان  باه وجود دارد و 

 (.2)جدول 

 

، دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز سندرسان شهرداري تهران براساس سه مؤلفه اهمیت  وضعیت مهارت -6جدول

 يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري به صورت كلی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین ها گويه حیطه رديف

1  

 مهارت

81/3 4 14/1 63/6 داري و تبت دفاتر حسابداري نگه  17/1 

88/6 4 17/1 11/6 تهيه اسناد هزینه  1  111/1 

33/1 4 41/1 14/6 تبت دفاتر بودجه  3  111/1 

22/1 4 18/1 41/6 نگهداري آمارهاي مختلف  9  111/1 

67/3 4 22/1 66/6 ها کنترل اسناد هزینه و چگونگي تنظيم آن  9  14/1 

78/4 4 14/1 21/6 تطبيق نو  هزینه با مقررات مالي و قانوني  6  111/1 

0  
ها با  هاي هزینه و درآمد و تطبيق آن مميزي حساش

 مقررات قانوني
34/6 18/1 4 22/3  16/1 

77/1 4 46/1 36/6 هاي مالي تهيه صورت  1  3/1 

21/1 4 23/1 31/6 مالي هاي گزارش تهيه  4  3/1 

32/3 4 21/1 34/6 صورت گردش وجو  نقد  17  11/1 

23/1 4 22/1 33/6 جام  درآمد و هزینه حساش تهيه صورت  11  14/1 

11  

 دانش

34/1 4 14/1 16/6 آشنایي با مقررات مالي و قوانين مالياتي  6/1 

24/3 4 47/1 88/3 هاي مالي و معام تي شهرداري نامه آشنایي با آیين  13  18/1 

34/6 4 14/1 88/6 ها آشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي در شهرداري  19  111/1 

47/1 4 46/1 44/3 ها تسل  بر مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  19  6/1 

16  

 تکنولوژي

16/6 4 17/1 64/6 افزار فایننت نرم  14/1 

Access 33/6 21/1 4 61/6افزار  نرم  10  111/1 

Excel 24/3 16/1 4 42/1افزار  نرم  11  1/1 

14  
 ابزار

47/3 4 83/1 28/3 استفاد  از کامسيوتر  14/1 

26/1 4 22/1 74/3 ر با اتوماسيون اداريکا  17  6/1 

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
 

 بنادي  اولویت»براي پاسخ به سؤال دوم پووهش که 

 شاهري  اقتصاد و مالي کارشناسان شد  شناسایي نيازهاي

هي اساتفاد    از آزمون لي« است؟ چگونه تهران شهرداري

 مربوط هاي گویه  تمامي شد  است. براي این منظور، ابتدا

ميانگين ک   ترتي  به تکنولوژي و ابزار دانش، ، مهارت به

 ساختي  و تکارار  فراواناي  یادگيري، هر سه مؤلفه اهميت
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 از ميااانگين، باااالترین سااست. شاادند مرتاا  یااادگيري،

 بر آمد ، دست به رقم و شود مي کسر ميانگين، ترین پایين

 هایات، ن در. شود مي )برنامه چهار ساله( تقسيم چهار عدد

 در مياانگين  تارین  پاایين  از ترتي  به به دست آمد  رقم

 مشاخص  هاا  اولویات  دامنه تا شود مي جم  مرحله، چهار

 .(8شود )جدول 
  

ترتیب  ، دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز كارشناسان اقتصاد شهري شهرداري تهران به میانگین مهارت -0جدول 

 گیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیرياولويت براساس هر سه متغیر اهمیت ياد

 ، دانش، ابزار و تکنولوژي مهارت رديف
میانگین هر سه متغیر اهمیت يادگیري، 

 فراوانی تکرار و سختی يادگیري
 اولويت

 اول 46/6 بيني بودجه پيش  3

 اول 43/6 گذاري مدیریت سرمایه  6

 اول Access 14/6افزار  نرم  1

 اول 17/6 ریزي توسعه شهري برنامه  4

 اول 17/6 ها محاسبه ميزان ریسک در پروژ   2

 اول 12/6 ریزي مالي ریزي و طرح برنامه  2

 اول 12/6 افزار فایننت نرم  8

7  
هاي مکاني شهري و  هاي انتخاش تشخيص ناکارآمدي

 هاي کارا هاي عمومي جایگزین جهت گسترش انتخاش سياست
 دوم 14/6

 ومد 14/6 هاي پکسارچه مالي کار با سيستم  4

 دوم 11/6 ها آشنایي با مفهوم استقراض در شهرداري  31

 دوم 11/6 تسل  بر مباني اقتصاد شهري و درآمد پایدار  33

 دوم 11/6 ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  36

 دوم 64/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  31

 دوم Camfar 68/6افزار  نرم  34

 دوم 68/6 استفاد  از کامسيوتر  32

 دوم 62/6 ر مفاهيم مالي اس ميتسل  ب  32

 دوم 62/6 مدیریت مالي پروژ   38

37  
سازي مالي و  افزارهاي حسابداري پيشرفته و مدل استفاد  از نرم

 اقتصادي
 دوم 62/6

 دوم 62/6 کار با اتوماسيون اداري  34

 دوم 61/6 مهندسي مالي  61

 سوم 66/6 هاي مالي و معام تي شهرداري نامه آشنایي آیين  63

 سوم 32/6 یي با مقررات مالي و قوانين مالياتيآشنا  66

 سوم 32/6 ها سنجي پروژ  امکان  61

 سوم 34/6 هاي مالي تلفيقي تسل  بر صورت  64

 سوم 36/6 محاسبه ارزش سهام  62

 چهارم 14/6 تسل  بر مباحث بازار پول و سرمایه  62

 چهارم Excel 17/6افزار  نرم  68

 چهارم 12/6 ها ر شهرداريآشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي د  67

 چهارم 11/6 محاسبه بازدهي پروژ   64

 چهارم 44/3 هاي مالي تهيه گزارش  11

 هاي نگارنده( منبع: )يافته 
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 تکنولااوژي و اباازار دانااش، ، در خصااو  مهااارت 

 شاهرداري  شاهري  اقتصااد  و ماالي  کارشناساان  موردنياز

 فراواناي  یاادگيري،  هر سه متغير اهميات  براساس تهران

هااي   یاادگيري، باا توجاه باه همااهنگي      ساختي  و رتکرا

صااورت گرفتااه بااا متوليااان آمااوزش شااهرداري تهااران، 

هاي صورت گرفتاه باا خبرگاان ماالي و اقتصااد       مصاحبه

شااهري شااهرداري تهااران و جلسااات شااوراي راهبااري  

آموزش، براي نيازهایي که در اولویت اول هساتند، باراي   

 بيناااي بودجاااه، مااادیریت  پااايش«  هااار هفااات دور 

ریازي توساعه    ، برناماه Accessافازار   گذاري، نرم سرمایه

ریازي و   ها، برنامه شهري، محاسبه ميزان ریسک در پروژ 

، برناماه آموزشاي   «افازار فاایننت   ریزي مالي و نارم  طرح

 شود. تدوین مي

 تکنولااوژي و اباازار دانااش، ، مهااارت بناادي اولویاات

 متغيار  ساه  براساس تهران شهرداري حسابداران موردنياز

 سااختي و تکاارار فراوانااي یااادگيري، ضاارورت و اهمياات

 جادول  مطابق. است شد  انجام هي لي روش به یادگيري،

 و ابازار  داناش،  مهاارت،  باه  مرباوط  گویاه  62 بين از ،4

 گویه پن  تهران، شهرداري حسابداران موردنياز تکنولوژي

 حاذف  ليسات  از و نشاد   تلقاي  آموزشاي  نيااز  عنوان به

 مستخر  گویه 61 براساس بندي ولویتاز این رو، ا. شدند

 است. 7 جدول شرح به

 

اولويت براساس سه متغیر  ترتیب وژي موردنیاز شغل حسابدار به، دانش، ابزار و تکنول میانگین مهارت -1جدول 

 اهمیت و ضرورت يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري

 ، دانش، ابزار و تکنولوژي مهارت رديف
متغیر اهمیت يادگیري، میانگین هر سه 

 فراوانی تکرار و سختی يادگیري
 اولويت

 اول 41/6 هاي عددي و مالي سازي داد  بندي و خ صه طبقه  3

 اول 18/6 افزود  و ماليات تکليفي تحلي  اط عات مربوط به ماليات بر ارزش و تجزیه  6

 اول Excel 12/6افزار  نرم  1

 اول 12/6 تهيه بودجه تفضيلي ادارات  4

 اول 14/6 تهيه اسناد مالي    2

 اول 16/6 هاي مالي موردنياز   تهيه گزارش  2

 اول 13/6 ها محاسبه پرداخت  8

 اول Access 13/6افزار  نرم  7

 دوم 62/6 سنجي و موازنه رسيدها صحت  4

 دوم 62/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  31

 دوم 62/6 کار با اتوماسيون اداري  33

 دوم 63/6 حسابداريداري و تبت دفاتر  نگه  36

 دوم 63/6 افزار فایننت نرم  31

 دوم 61/6 تبت ارقام در دفاتر مالي )روزنامه، ک  و معين(  34

 سوم 34/6 حساش جام  درآمد و هزینه   تهيه صورت  32

 سوم 34/6 تهيه و نگهداري آمارهاي مختلف حسابداري  32

 سوم 36/6 طالباتهاي بدهي اشخا  به شهرداري تا زمان وصول م رسيدگي به پروند   38

 سوم 33/6 ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  37

 چهارم 44/3 آشنایي با مقررات مالي و قوانين مالياتي  34

 چهارم 47/3 ها گزارش گردش وجو  نقد کليه حساش  61

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
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 تکنولااوژي و اباازار دانااش، ، در خصااو  مهااارت 

هار   براسااس  تهران ريشهردا شغ  حسابدار در موردنياز

 ساختي  و تکارار  فراواناي  یاادگيري،  سه متغيار اهميات  

هااي صاورت گرفتاه باا      یادگيري، با توجه باه همااهنگي  

هااي صاورت    متوليان آموزش شهرداري تهران، مصااحبه 

گرفته با خبرگان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران و 

جلسات شوراي راهبري آموزش، باراي نيازهاایي کاه در    

بناادي و  طبقااه«  یاات اول هسااتند، بااراي چهااار دور اولو

تحليا    و هااي عاددي و ماالي، تجزیاه     سازي داد  خ صه

افاازود  و ماليااات  اط عااات مربااوط بااه ماليااات باار ارزش

، «و تهيه بودجه تفضايلي ادارات  Excelافزار  تکليفي، نرم

 شود. برنامه آموزشي براي سال اول تدوین مي

 تکنولااوژي و اباازار ،دانااش ، مهااارت بناادي اولویاات

 براسااس  تهاران،  شاهرداري  حسابرسي کارکنان موردنياز

 انجاام  هاي  لي روش به یادگيري، ضرورت و اهميت متغير

 باه  مرباوط  گویاه  61 بين از 2 جدول مطابق. است شد 

 حسابرساان  موردنيااز  تکنولاوژي  و ابازار  داناش،  مهارت،

 تلقاي  آموزشاي  نيااز  عنوان به گویه سه تهران، شهرداري

 بنادي  اولویات  بناابراین . شادند  حاذف  ليسات  از و نشد 

 باشد. مي 4 جدول شرح به مستخر  گویه 61 براساس

 

، دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز شغل حسابرس در شهرداري تهران براساس سه متغیر  میانگین مهارت -4جدول 

 اهمیت و ضرورت يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري

 ، دانش، ابزار و تکنولوژي مهارت رديف
میانگین براساس سه متغیر اهمیت و ضرورت 

 يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري
 اولويت

 اول 90/1 افزار فايننس نرم  3

 اول 99/1 تسلط بر دفاتر حسابداري  6

 اول 91/1 حساب جامع  تسلط بر صورت  1

 اول 91/1 اصالح كدينگ    4

 دوم 14/6 آمدتسل  بر اسناد هزینه و در  2

 دوم 11/6 مطابقت معام ت مالي با قوانين و مقررات حاکم مالي  2

 دوم Access 11/6افزار  نرم  8

 دوم Excel 64/6افزار  نرم  7

 دوم 67/6 ها مباني نظري و عملي ماليه شهرداري  4

 دوم 67/6 تسل  بر بودجه تفضيلي ادارات  31

 دوم 68/6 ها تسل  بر ماهيت حساش  33

36  
هاي مالي ادارات مختلف، بررساي و تطبياق آن باا     ه گزارشرسيدگي ب

 مراح  حسابداري
 دوم 62/6

 دوم 64/6 تسل  بر دفاتر بودجه  31

 دوم 64/6 کار با اتوماسيون اداري  34

32  
هااي بررسااي حسااش انجااام    تهياه یادداشات و تکمياا  فارم   

 عمليات محاسبه تطبيقي
 دوم 61/6

32  
ها با دفاتر و  آن ها و تطبيق رسيدگي و بررسي خ صه حساش

 هاي فرعي   صورت
 دوم 34/6

 سوم 37/6 ها تسل  بر مميزي حساش  38

 سوم 34/6 هاي مالي تحلي  صورت و تجزیه  37

 سوم 34/6 تسل  بر قوانين مالي و مالياتي  34

 سوم 31/6 ها آشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي در شهرداري  61

 هاي نگارنده( منبع: )يافته
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 193اااااااااااااااااااااااااااااااااا  مزدآبادي طباطبایي محسن سيد/  ... شغ  تحلي  و تجزیه رویکرد با آموزشي نيازهاي واکاوي

 
 

 تکنولااوژي و اباازار دانااش، ، در خصااو  مهااارت 

سه  براساس تهران شهرداري شغ  حسابرس در موردنياز

متغياار ضاارورت و اهمياات، فراوانااي تکاارار و سااختي    

هااي صاورت گرفتاه باا      یادگيري، با توجه باه همااهنگي  

هااي صاورت    متوليان آموزش شهرداري تهران، مصااحبه 

 گرفته با خبرگان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران و

جلسات شوراي راهبري آموزش، باراي نيازهاایي کاه در    

افاازار  ناارم«  اولویاات اول هسااتند، بااراي هاار چهااار دور  

فااایننت، کنتاارل باار دفاااتر حسااابداري، کنتاارل باار     

، باراي ساال اول   «حساش جام  و اص ح کادین   صورت

 شود. برنامه آموزشي تدوین مي

 ماورد  تکنولوژي و ابزار دانش، ، مهارت بندي اولویت

 و اهميات  متغير براساس تهران، شهرداري سندرسان نياز

. اسات  شاد   انجاام  هاي،  لاي  روش باه  یادگيري، ضرورت

 مهاارت،  باه  مرباوط  گویاه  61 باين  از ،2 جادول  مطابق

 شاهرداري  سندرساان  موردنيااز  تکنولاوژي  و ابزار دانش،

 از و نشاد   تلقاي  آموزشاي  نيااز  عنوان به گویه 4 تهران،

 33 براسااس  بنادي  اولویات  راینبنااب . شدند حذف ليست

 است. 31جدول  شرح به مستخر  گویه

 

ترتیب اولويت براساس  ، دانش، ابزار و تکنولوژي موردنیاز شغل سندرس در شهرداري تهران به میانگین مهارت -17جدول 

 سه متغیر ضرورت و اهمیت يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري

 تکنولوژي، دانش، ابزار و  مهارت رديف
میانگین براساس سه متغیر ضرورت و اهمیت 

 يادگیري، فراوانی تکرار و سختی يادگیري
 اولويت

 اول 90/1 تطبیق نوع هزينه با مقررات مالی و قانونی  3

 اول 90/1 نگهداري آمارهاي مختلف  6

 اول 97/1 تهیه اسناد هزينه  1

 اول 34/1 ثبت دفاتر بودجه  4

 دوم 61/6 صورت گردش وجو  نقد  2

2  
ها با مقررات  هاي هزینه و درآمد و تطبيق آن مميزي حساش

 قانوني
 سوم 11/6

 سوم 16/6 افزار فایننت نرم  8

 سوم 42/3 حساش جام  درآمد و هزینه تهيه صورت  7

 سوم Access 74/3افزار  نرم  4

 سوم Excel 78/3افزار  نرم  31

 چهارم 21/3 ها آشنایي با نظام درآمدي و تأمين مالي در شهرداري  33

 هاي نگارنده( منبع: )يافته

 

 تکنولااوژي و اباازار دانااش، ، در خصااو  مهااارت 

 سه براساس تهران شهرداري شغ  حسابرس در موردنياز

 سختي و تکرار فراواني یادگيري، اهميت و ضرورت متغير

هااي صاورت گرفتاه باا      یادگيري، با توجه باه همااهنگي  

هااي صاورت    متوليان آموزش شهرداري تهران، مصااحبه 

گرفته با خبرگان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران و 

جلسات شوراي راهبري آموزش، باراي نيازهاایي کاه در    

 هزیناه  نو  تطبيق« اولویت اول هستند، براي چهار دور  

 مختلف، تهيه آمارهاي قانوني، نگهداري و مالي مقررات با

برناماه  ، براي ساال اول  «بودجه دفاتر هزینه و تبت اسناد

 شود. آموزشي تدوین مي
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توان براي هر چهار شغ  براي ساال   در مجمو ، مي

 بودجه، مدیریت بيني پيش»دور  با عناوین  63اول براي 

 توساعه  ریازي  ، برناماه Access افازار  گذاري، نرم سرمایه

 و ریازي  ها، برنامه پروژ  در ریسک ميزان شهري، محاسبه

 و بناادي طبقااه فااایننت، افاازار مااالي، ناارم ریاازي طاارح

 تحليا   و ماالي، تجزیاه   و عاددي  هااي  داد  سازي خ صه

 مالياات  و افازود   ارزش بار  مالياات  باه  مرباوط  اط عات

ادارات،  تفضايلي  بودجاه  ، تهياه Excel افزار تکليفي، نرم

نيااز،   ماورد  ماالي  هااي  گازارش  ماالي، تهياه   اسناد تهيه

 بار  حسابداري، تسل  دفاتر بر ها، تسل  پرداخت محاسبه

 با هزینه نو  کدین ، تطبيق جام ، اص ح حساش صورت

 تهياه  مختلاف،  آمارهاي نگهداري قانوني، و مالي مقررات

تدوین  ، برنامه آموزشي،«بودجه دفاتر و تبت هزینه اسناد

 گردد.

 

 گیري و پیشنهاد نتیجه -6

بناادي  احصااا و اولویااتپااووهش حاضاار بااا هاادف 

 اد شاهري ماالي و اقتصا   نيازهااي آموزشاي کارشناساان   

تحلياا  شااغ ،  و تهااران بااا رویکاارد تجزیااه  شااهرداري

انجام شد. در ایان راساتا باراي چهاار شاغ  کارشاناس       

اقتصاااد شااهري، حسااابدار، حسااابرس و سااندرس در    

شااهرداري تهااران بااا توجااه بااه شاارح شااغ  موجااود در 

شااهرداري تهااران، اسااتفاد  از بانااک اط عاااتي مشااال  

ن مااالي و گرفتااه بااا خبرگااا  هاااي صااورت  و مصاااحبه

اقتصاااد شااهري شااهرداري تهااران، دانااش، مهااارت،     

تکنولااوژي و اباازار موردنياااز ایاان چهااار شااغ ، احصااا   

شاادند و سااست باار مبناااي آن، چهااار پرسشاانامه بااراي 

انجااام بخااش کمّااي پااووهش، طراحااي گردیااد. نتااای    

 کارشااناس شااغ  بخااش کمّااي نشااان دادنااد کااه بااراي

 ثحياا از شااد  احصااا گویااه 11 از شااهري، اقتصاااد

 مجماو   لحااظ  باه  تکنولاوژي،  و ابازار  داناش،  ها، مهارت

 و اسااتفاد  فراوانااي یااادگيري، ضاارورت مؤلفااه سااه هاار

 باه  و باود   دار معناي  هاا  گویاه  تماامي  یاادگيري،  سختي

 شااغ  بااراي. شااوند مااي تلقااي آموزشااي، نياااز عنااوان

 حياااث از شاااد ، شناساااایي گویاااه 62 از حساااابدار،

 مجماو   لحااظ  باه  ،تکنولاوژي  و ابازار  داناش،  ها، مهارت

 و اسااتفاد  فراوانااي یااادگيري، ضاارورت مؤلفااه سااه هاار

 عناوان  باه  و باود   دار معناي  گویاه  61 یاادگيري،  سختي

 تهيااه» مااورد در و شااوند مااي تلقااي آموزشااي نياااز

 پرداخات  و حوالجاات  فهرسات  تهياه  ماالي،  هااي   صورت

 بودجااه، دفاااتر تباات کارمناادان، دیااون هاااي صااورت

 شاهرداري  معاام تي  و ماالي  يهاا  ناماه  آیاين  باا  آشنایي

 از داري معنااي سااطح چااون «کااامسيوتر از اسااتفاد  و

 گرفتااه نظاار در آموزشااي، نياااز اساات، بيشااتر 12/1

 مااورد در. شاادند حااذف نيازهااا ليساات از و شااوند نمااي

 مااورد سااه شااد ، شناسااایي گویااه 61 از حسابرسااان،

 آشاانایي مالياااتي، قااوانين و مااالي مقااررات بااا آشاانایي»

 و شااهرداري معااام تي و مااالي هاااي مااهنا آیااين بااا

 سااایر و نبودنااد آموزشااي نياااز «کااامسيوتر از اسااتفاد 

 مااورد در. شاادند تلقااي آموزشااي نياااز عنااوان بااه مااوارد

 ماااورد 4 شاااد ، احصاااا گویاااه 61 باااين سندرساااان،

 اسااناد کنتاارل حسااابداري، دفاااتر تباات و داري نگااه»

 هاااي صااورت تهيااه هااا، آن تنظاايم چگااونگي و هزینااه

 مقااررات بااا آشاانایي مااالي، هاااي گاازارش تهيااه مااالي،

 ماالي  هااي  ناماه  آیاين  باا  آشانایي  مالياتي، قوانين و مالي

 و نظااري مباااني باار تساال  شااهرداري، معااام تي و

 کااار و کااامسيوتر از اساتفاد   هااا، شاهرداري  ماليااه عملاي 

 از داري معناااي ساااطح چاااون «اداري اتوماسااايون باااا

گرفتااه  نظاار در آموزشااي نياااز اساات، بيشااتر 12/1

 کاه  نماود  مطارح  تاوان  ماي  ماوارد،  سایر در و شوند نمي

 نيااااز عناااوان باااه و دارد وجاااود داري معناااي تفااااوت

 ، مهاارت  بنادي  اولویات  نتاای   .شاوند  ماي  تلقاي  آموزشي

شاااغ   چهاااار موردنيااااز تکنولاااوژي و ابااازار داناااش،

 حساااابدار، شاااهري، اقتصااااد و ماااالي کارشناساااان
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 سااه اسبراساا تهااران، شااهرداري سااندرس و حسااابرس

 سااختي و تکاارار فراوانااي یااادگيري، اهمياات متغياار

 بااا کااه اساات گونااه باادین هااي، لااي روش بااه یااادگيري

 متوليااان بااا گرفتااه صااورت هاااي هماااهنگي بااه توجااه

 صااورت  هاااي  مصاااحبه  تهااران،  شااهرداري  آمااوزش

 شااهرداري شااهري اقتصاااد و مااالي خبرگااان بااا گرفتااه

 مااورد در آمااوزش راهبااري شااوراي جلسااات و تهااران

 اقتصااااد و مااالي  کارشناسااان  شااد   احصااا  زهاااي نيا

 هسااتند، اول اولویاات در کااه نيازهااایي بااراي شااهري،

 ماادیریت بودجااه، بينااي پاايش»  دور  هفاات هاار بااراي

 ریاازي برنامااه ،Access افاازار ناارم گااذاري، ساارمایه

 هااا، پااروژ  در ریسااک مياازان محاساابه شااهري، توسااعه

 ،«تفااینن  افازار  نارم  و ماالي  ریازي  طارح  و ریازي  برنامه

 هاار بااراي حسااابداران، شااد  احصااا نيازهاااي بااين از

 سااازي خ صااه و بناادي طبقااه» اول اولویاات  دور  چهااار

 اط عااات تحلياا  و تجزیااه مااالي، و عااددي هاااي داد 

 تکليفااي، ماليااات و افاازود  ارزش باار ماليااات بااه مربااوط

 از ،«ادارات تفضاايلي بودجااه تهيااه و Excel افاازار ناارم

 نيازهااایي بااراي رسااان،حساب مسااتخر  نيازهاااي بااين

  دور  پااان  هااار باااراي هساااتند، اول اولویااات در کاااه

 حسااابداري، دفاااتر باار کنتاارل فااایننت، افاازار ناارم»

 اسااناد باار کنتاارل جااام ، حساااش صااورت باار کنتاارل

 نيازهاااي بااين از و «کاادین  اصاا ح و درآمااد و هزینااه

 اول اولویاات  دور  پاان  بااراي سندرسااان، شااد  احصااا

 قااانوني، و مااالي مقااررات بااا هزینااه نااو  تطبيااق»

 تباات هزیناه،  اسااناد تهياه  مختلااف، آمارهااي  نگهاداري 

 چگاااونگي و هزینااه  اسااناد  کنتاارل  و بودجااه  دفاااتر 

 تادوین  آموزشاي  برناماه  اول ساال  باراي  ،«هاا  آن تنظيم

 شود. مي

هااي پاووهش،    با توجه به ماهيت پاووهش و یافتاه  

 شود: موارد زیر پيشنهاد مي

 هااي  اولویات  ران،شهرداري تها  آموزشي مدیران  -

شد  براي کارشناساان ماالي و اقتصااد     شناسایي آموزشي

تاا   قارار دهناد   هاي آموزشي خود مبناي برنامه را شهري

 .آموزشي افزایش یابد اتربخشي

هااي شاغلي    اقتصاد شهري از رسته که آنجایي از  -

هاي آموزشي؛ از قبي   نو در شهرداري تهران است و دور 

محاساابه مياازان ریسااک در  گااذاري،  ماادیریت ساارمایه

ها  سنجي پروژ  ریزي توسعه شهري، امکان ها، برنامه پروژ 

و ...، تاااکنون در شااهرداري تهااران برگاازار نشااد  اساات، 

شود از اساتيد برتار حاوز  اقتصااد شاهري و      پيشنهاد مي

هااي حاوز  شاهري باراي آماوزش ایان        همکاري انجمن

 ها استفاد  شود. دور 

هش، از آنجاا کاه مسائله    با توجه باه نتاای  پاوو     -

بيني بودجه تا تهيه بودجه تفضيلي ادارات  بودجه، از پيش

هااي موردنيااز ایان چهاار      تا تبت دفاتر بودجه، از مهارت

شاود مادیران آموزشاي     رسته شغلي است، پيشانهاد ماي  

باودن ایان    شهرداري تهران در برگزاري هرچاه اتاربخش  

 ها ت ش کنند. دور 
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