
  نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  

  ∗مریم مهدیه نجف آبادي
  چکیده

  . انجام شده است1386مقاله حاضر براساس نتایج پژوهشی ارائه می شود که به سفارش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و در سال 

مینــه مهارتهــاي ســه گانــه  و درب آهــن اصــفهانایــن تحقیــق بــا موضــوع نیازســنجی آموزشــی مــدیران میــانی شــرکت ســهامی ذو

  . صورت گرفته است)ادراکی،انسانی،فنی(مدیریتی

 260معاونان شرکت و نفر از 6مدیران میانی شرکت ، نفر از 52 جامعه آماري شامل3اطالعات این طرح با بهره گیري از پرسشنامه و در 

  .مدیران میانی بدست آمده است زیردستان نفر از 

افته هاي تحقیق ، نیاز به مهارت انسانی بیشتر از مهارت ادراکی و نیاز به مهارت ادراکی بیشتر از مهارت فنی تشخسص داده     بر اساس ی  

و میـزان   اثیري نداشته است و سـابقه کـار   همچنین مدرك تحصیلی و سابقه کار در تعیین نیاز به مهارت ادراکی و انسانی ت      .شده است 

در تعیین نیاز به مهارت فنی تاثیري نداشته است ولی میزان تحصیالت سرپرستان در تعیین نیـاز   انی نیز تحصیالت معاونان ومدیران می   

  .فنی مدیران تاثیرگذار بوده است

  نیازسنجی آموزشی ، مدیران میانی ، مهارتهاي سه گانه، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان : کلید واژه ها

  قدمهم

زون فناوري سبب شده که بشر به منظـور برخـورد اصـولی و منطقـی بـا پیچیـدگی هـا و اداره            توسعه و تحوالت سازمانی و رشد روزاف      

  .اثربخش تر سازمان ها ، دانش ، مهارت و اطالعات خود را غنی تر سازد

 با تغییر و از طرف دیگر در دنیاي معاصر ، بیش از هرزمان دیگر ، بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روشهاي اجراي کار در سازمان              

زیرا استفاده نکردن از .این بیان بویژه در صنایع و سازمانهاي تجاري معنا و مصداق بارزي می یابد.تحوالت و نوآوریهاي فراسازمانی است    

فتحـی واجارگـاه   .(فناوري جدید در سازمان به معناي از دست دادن بازار کار و مشتریان و در نتیجه اضمحالل و نابودي سازمان اسـت                 

  )2 ص 1383

برنامه ریزي آموزشی براي افزایش سطح مهارتهاي سه گانه مدیران یکی از مهمترین راهکارها  براي موفقیت مدیران در حـوزه وظـایف             

  .خود به شمار می رود و نیازسنجی جزیی جدایی ناپذیر از برنامه ریزي آموزشی محسوب می شود

ر موفق را مورد بررسی قرار داده است و مهارتهـاي سـه گانـه زیـر را بـراي       در مقاله اي مهارت یک مدی   1974رابرت کاتز در سال     

  : مدیران ارائه داده است 

  توانائی بهره گیري از دانش فنی ، روشها و فرایندها جهت انجام وظیفه : مهارت فنی  -1

                        
  کارشناس ارشد آموزش بزرگساالن ∗



  توانائی کارکردن با افراد : مهارت انسانی  -2

 )1370کاتز( کلی قدرت درك سازمان به صورت یک واحد: مهارت ادراکی  -3

 چون ذوب آهن اصفهان که یکی از عظیم ترین صنایع زیربنایی و مادرکشور و اولین تولید کننده محـصوالت فـوالدي           یصنایع بزرگ در  

  .ایران محسوب می شود بحث آموزش و مخصوصاً نیاز سنجی مدیران اهمیتی دوچندان پیدا می کند

  :ه از آنها اشاره می شود نمون که در زیر به چند اي آموزش وجود اردالگوها و مدلهاي فراوانی براي تعیین نیاز ه

  1 الگوي نیازسنجی آموزشی ناتو- 

در این مدل با اجتناب از آموزش سنتی متمرکز که یک راه .مدل نیازسنجی ناتو را معرفی می کند) 2002(نیازسنجی و یک مدل جامع

نهاد می کند یک استراتژي گسترده تري براي هدایت نیازسنجی آموزشی در حل منفرد را جهت حل مشکالت مدیریتی و سازمانی پیش

به طوري که در این مدل یک ترکیب سیستماتیکی از فرایندهایی نظیر تحلیل عملکرد،تحلیل مشکالت،شناسایی راه حلها و .نظر دارد

  :رتند ازمراحل این مدل عبا.هزینه استفاده می شود/ پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد اثربخشی

 انتخاب و اجراي یک راه حل -   شناسایی راه حلها و پیشنهادات- تجزیه و تحلیل دوره هاي آموزشی -  تجزیه و تحلیل عملکرد - 

از دید این مدل نیازسنجی ابزاري است که به یک سازمان کمک می کند تا به مقدار مناسب از زمان و .  ارزیابی مراحل فوق- 

  )3ص2002نیازسنجی و یک مدل جامع.( حل مناسب،وقف مشکالت پیچیده خود نمایدسرمایه خود را با یک راه

  21990 الگوي دیک و کري- 

این مدل یک تکنیک ترکیبی است و معتقد است که اگر سیستمی خوب و صحیح طراحی شده باشد باید در آن ارتباط نیازسنجی 

ي با بررسی وضعیت موجود و فاصله آن تا وضعیت مطلوب و نیز مدل دیک و کر.و ارزیابی به صورت یک زنجیره در نظر گرفته شود

بررسی مسائل و مشکالتی که سیستم را معیوب ساخته است بدون توجه به آرمانهاي سیستم به طراحی پروژه نیازسنجی می 

  )1ص1990نیازسنجی و مدل دیک و کري(پردازد

ه نیازسنجی مدیران  به مـدیران بالفـصل،خود مدیر،سرپرسـتان و        درج 360ن با محدود کردن مولفه هاي مدل تعاملی          در این پزوهش  

  .کارشناسان زیردست ، نیازهاي آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را شناسایی و اولویت بندي کرده ایم

  درجه نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران360 الگوي جامع تعاملی  .

  :جه نیازسنجی آموزشی مدیران را می توان به شرح زیر بیان نمود در360 اجزاي الگوي جامع تعاملی 

 مدیران و کارکنان - نظرات خود مدیر- کارها و فعالیتهایی که مدیران انجام می دهند - نظرت مدیران بالفصل - شرح وظایف مدیران -

ناسی آموزش  نظرات کارش- آموزش و استانداردهاي آموزشی - استراتژیهاي بلندمدت شرکت -زیر دست 

  )139ص1385سلطانی.(مدیران

                        
1The NATO Training Group  
2 Dick&cary ID model(1990) 



تحقیق حاضر با تعیین نیازهاي آموزشی مدیران میانی ذوب آهن در واقع زمینه را براي برنامه ریزي آموزشی مناسب آنان فـراهم                  

  .شده است و بدین صورت قدم اول در باال بردن مهارتهاي مدیران برداشته کرده است

  اهداف تحقیق

   مدیران میانی ذوب آهن اصفهان در زمینه مهارتهاي فنیتعیین نیازهاي آموزشی -

 تعیین نیازهاي آموزشی  مدیران میانی ذوب آهن اصفهان در زمینه مهارتهاي ادراکی -

 تعیین نیازهاي آموزشی مدیران میانی ذوب آهن اصفهان در زمینه مهارتهاي انسانی -

 انتعیین اولویتهاي نیازهاي آموزشی مدیران میانی ذوب آهن اصفه -

  سواالت پژوهش

 مدیران میانی در انجام وظایف خود به چه آموزشهایی در زمینه مهارتهاي  انسانی نیاز دارند؟ -

 مدیران میانی در انجام وظایف خود به چه آموزشهایی در زمینه مهارتهاي فنی نیاز دارند؟ -

 ی نیاز دارند؟مدیران میانی در انجام وظایف خود به چه آموزشهایی در زمینه مهارتهاي  ادراک -

 نیازهاي آموزشی مدیران از چه اولویتهایی پیروي می کنند؟ -

  روش تحقیق

  .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي و روش تحقیق آن توصیفی است که در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد

  ابزار جمع آوري اطالعات و داده ها 

  . مدیران میانی و زیردستان و معاونین  استفاده می شود در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته  براي

بسیار کم تـا  ( سوال بوده و بر اساس طیف لیکرت با پنج گزینه، از      37پرسشنامه تهیه شده براي هر سه گروه مشابه و داراي           

ربوط به آن از میـان عوامـل   براي سنجش روایی پرسشنامه تحقیق عالوه بر اینکه تمامی گویه هاي م      .امتیازبندي شده است  ) بسیار زیاد 

تاثیرگذار بر متغیر مورد نظر انتخاب گردیده است و بدین لحاظ از نظر منطقی قابل قبول می باشـد از نظـر اسـتاد راهنمـا و بعـضی از              

  .اعضاي جامعه مورد بررسی و مسئولین شرکت نیز استفاده شده است

 نفـر از  15 پرسشنامه می باشد به منظور تعیین ضـریب پایـایی       روش ضریب آلفاي کرانباخ یکی از روشها براي تعیین پایایی         

 و بـراي سرپرسـتان   9719/0 بـراي مـدیران    spss نفر از سرپرستان انتخاب و ضریب بدست آمده توسـط نـرم افـزار    25مدیران و 

  . بدست آمد9508/0

  جامعه آماري

  :شامل سه گروه زیر است)  درجه360الگوي تعاملی (در این پژوهش جامعه آماري بر اساس الگوي انتخاب شده

زیردستان آنها که تعـداد   و  نفر است6که تعداد آنها ) معاونین(مدیران بالفصل آنها    . نفر است  52مدیران میانی که تعداد آنها      

 . نفر کارشناس و سرپرست ، متغیر است7 تا  2آنها براي هر مدیر از بین 



  نمونه 

 نمونـه  بـه عنـوان   نفر معاون در جامعه آماري 6 و هر.شده استدفی ساده استفاده در تحقیق حاضر از روش نمونه گیري تصا      

 بدست طبق فرمول روبرو سرپرستان جامعه . نفر نمونه انتخاب شدند46 نفر مدیر میانی طبق جدول مورگان 52از بین .انتخاب شده اند

  52)ان میانیتعدادمدیر (× 5) 7و2میانگین = (  260 :                          آمد

 نفـر بـه عنـوان نمونـه انتخـاب      207 نفر افراد جامعه 318 بنابراین از   . نفر نمونه انتخاب شدند  155 طبق جدول مورگان       و

  . نفر پرسشنامه ها را برگشت داده اند2 نفر معاون 6 نفر و از 148 نفر سرپرست 155 نفر و از 40 نفر مدیر میانی 46از .شدند

  عاتروش تجزیه تحلیل اطال

جدول توزیع فراوانی ، درصـد میـانگین نمـودار هیـستوگرام و        (براي تجزیه و تحلیل اطالعات و استنتاج آنها از آمار توصیفی            

 دو گروهی مستقل و تحلیل واریانس یک راهـه و آزمـون تعقیبـی تـوکی       t تک گروهی و     tو از آزمون      ...) دایره اي و انحراف معیارو      

  .  انجام خواهد شدSPSSتحلیل اطالعات در این پژوهش با استفاده از نرم افزار تجزیه و . استفاده می شود

 یافته هاي پژوهش

  :اطالعات بدست آمده ازویژگی هاي جمعیت شناختی  سه گروه به صورت زیر می باشد 

ق لیـسلنس و  و درصد از آنهـا داراي مـدرك تحـصیلی فـ    5/27 درصد از مدیران داراي مدرك تحصیلی لیسانس و         5/72 : مدیران

 57 سال و 15 تا 10 درصد داراي سابقه کار بین 40 سال ،10 تا 5 درصد از آنها داراي سابقه کار بین         3همچنین  .باالتر می باشند  

  . سال می باشند15درصد دارا ي سابقه کار بیشتر از 

  . سال می باشند15 لیسانس و سابقه کار بیش از  فوقکلیه معاونان داراي مدرك تحصیلی: معاونان 

 9 درصد از مـدیران داراي مـدرك تحـصیلی لیـسانس و     90ق دیپلم،ودر صد از سرپرستان داراي مدرك تحصیلی ف  1:سرپرستان  

 سـال  10 تـا  5 درصد از آنها داراي سابقه کار بین 5همچنین .ق لیسلنس و باالتر می باشندودرصد از آنها داراي مدرك تحصیلی ف  

  . سال می باشند15 درصد دارا ي سابقه کار بیشتر از 48 سال و 15 تا 10درصد داراي سابقه کار بین 47،

  خالصه یافته هاي پژوهشی سوال یک 

 پرسشنامه که مربوط به مهارتهاي انسانی است و همچنین 10تا 1بر اساس یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي سواالت   

 مـی باشـد و میـانگین    6/69 و براي معاونـان  6/68 براي مدیران 82/70میانگین وزنی بدست آمده که براي سرپرستان با توجه به    

  : بدست آمده است نتیجه می گیریم که 31/70کلی که براي هر سه گروه در مهارتهاي انسانی 

در ضـمن میـزان   . معاونـان آنهـا الزم مـی داننـد    سرپرستان نیاز به آموزش مهارتهاي انسانی را براي مدیران بیشتر از خـود آنهـا و   

  .تحصیالت هر سه گروه و همچنین میزان سابقه کار آنها در تعیین نیاز این مهارتها تاثیري نداشته است

در مقایسه با دیگر مهارتها یعنی فنی و ادراکی نیز،نیاز به آموزش مهارتهاي انسانی بیـشتر از ادراکـی و فنـی تـشخیص داده شـده       

  .است



  الصه یافته هاي پژوهشی سوال دوخ

پرسشنامه که مربوط به مهارتهاي فنی است و همچنین 23 تا 11بر اساس یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي سواالت        

 می باشد و میـانگین  15/61 و براي معاونان 55/69 براي مدیران 64/66با توجه به میانگین وزنی بدست آمده که براي سرپرستان     

  : بدست آمده است نتیجه می گیریم که 04/67کلی که براي هر سه گروه در مهارتهاي فنی 

سابقه کار هر سه گروه در تعیـین  .مدیران نیاز به آموزش مهارتهاي فنی را براي خود بیشتر از سرپرستان و معاونان الزم می دانند              

حصیالت مدیران و معاونان در تعیین میزان نیاز این مهارت نیز       میزان نیاز به مهارتهاي فنی تاثیري نداشته است،همچنین میزان ت         

تاثیري نداشته است ولی میزان تحصیالت سرپرستان در تعیین میزان نیاز مهارتهاي فنی مدیران تاثیر داشته است بـدین صـورت               

هـا بیـشتر از سرپرسـتان    که سرپرستان داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم بیشتر از سرپرستان داراي مدرك تحصیلی لیسانس و آن   

  .داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس براي مدیران خود نیاز به مهارتهاي فنی را الزم دانسته اند

در مقایسه با دیگر مهارتها یعنی انسانی و ادراکی نیز،نیاز به آموزش مهارتهاي فنی کمتر از ادراکی و انـسانی تـشخیص داده شـده         

  .است

   سهخالصه یافته هاي پژوهشی سوال

پرسـشنامه کـه مربـوط بـه مهارتهـاي ادراکـی اسـت و         37 تا   24بر اساس یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي سواالت             

 می باشد و 05/66 و براي معاونان 42/72 براي مدیران 24/69همچنین با توجه به میانگین وزنی بدست آمده که براي سرپرستان    

  : بدست آمده است نتیجه می گیریم که 92/69ر مهارتهاي ادراکی میانگین کلی که براي هر سه گروه د

سابقه کار و میزان تحصیالت هر .مدیران نیاز به آموزش مهارتهاي ادراکی را براي خود بیشتر از سرپرستان و معاونان الزم می دانند

 تجزیه و تحلیل مهارتهاي سه گانه هـر سـه   سه گروه در تعیین میزان نیاز به مهارتهاي ادراکی تاثیري نداشته است،به طور کلی با       

  :گروه می توان نتیجه گرفت که 

 در اولویـت دوم و نیـاز بـه    92/69 در اولویت اول،نیاز به مهارتهاي ادراکی بـا میـانگین   31/70نیاز به مهارتهاي انسانی با میانگین       

  . در اولویت سوم قرار دارد04/67مهارتهاي فنی با میانگین 

 تعیین شده است و پائین ترین نیاز نیز بـه مهـارت   2/76ن نیاز به مهارت فنی توانایی مدیریت استرس با میانگین     همچنین باالتری 

  . تعلق گرفته است8/64فنی توانایی تعیین به موقع اولویتهاي کاري با میانگین 

،نیازهـاي آموزشـی مـدیران بـه ترتیـب      با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در زمینه خرده مقیاس مهارتهاي ادراکی،انسانی و فنی  

  :اولویت به شرح زیر می باشد 

  انسانی  

 کسب دانش و اطالعات در زمینه رهبري به منظور تاثیرگذاري در رفتار دیگران -2          پرورش خالقیت کارکنان -1



ا بهداشت روانی محیط کار و نحوه برخورد با آشنایی ب -4           توانایی تشویق کارکنان به توسعه مهارتها و توانمندیهاي خود -3

توانـایی تـشخیص مـشکالت     -6     توانایی کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر و تحوالت سازمان -5             فشارهاي روانی 

 د و کارکنانآشنایی با تئوریهاي انگیزش به منظور ایجاد انگیزه در خو -7        رفتاري کارکنان و انجام اقدامات الزم

توانایی برقراري ارتباطات انـسانی بـا کارکنـان در     -9         توانایی همکاري اثربخش با سایر مدیران براي حل مسائل سازمان     -8

 توانایی ایجاد روحیه همکاري و کار گروهی بین کارکنان -10        محیط کار

  ادراکی

شناسـایی فرصـتها و تهدیـدهاي       (توانایی مدیریت بحـران    -2              زمانتوانایی ایجاد طرحهاي نو براي افزایش بهروري سا        -1

توانایی تحلیل موقعیتها به صـورت واقـع بینانـه و تـصمیم گیـري       -3           )محیطی و رائه راهبردهاي اساسی ،خالقانه و سریع     

ــساله در ســازمان   -4           مناســب ــایی شناســایی مــشکل و تفکــر حــل م ــدیریت   -5            توان ــایی برخــورداري از م توان

توانایی ارزیابی علمی عملکرد کارکنـان و سـازمان وارائـه راهکارهـاي          -6             )تشخیص،تجزیه و تحلیل و پاسخ دهی     (ریسک

ا و امکانـات    شناخت فرصته  -8         توانایی هدایت و رهبري واحدها و سازمانهاي تابعه        -7              مناسب جهت رفع کاستیها   

شناخت بازارها و مشتریان بالقوه سازمان بـه منظـور تـدوین طرحهـاي توسـعه       -9           فرابخشی در بهسازي و توسعه سازمان   

توانایی نگریستن به سازمان به عنوان یک کل و ارتباط اجزاء با یکدیگر بـراي تحقـق ماموریتهـا و        -10           استراتژیک سازمانی 

برخورداري از توانایی تجزیه و تحلیل مسائل سازمان در ارتباط بـا شـرایط و ویژگیهـاي             -11       )تفکر استراتژیک (اهداف سازمان 

 )شناخت روندها و تحوالت مرتبط با مامورتها و اهداف سازمان در سطح بین المللی و منطقه اي -12       سازمان

اجتمـاعی مـرتبط بـا سـازمان در     -شناخت دقیق تغییرات و تحوالت اقتصادي -14     توانایی تعیین به موقع اولویتهاي کاري   -13

 سطح ملی

  فنی

فراگـرد ایجـاد   (آشنایی با اصـول همـاهنگی   -2       )مقابله با فشارهاي روانی محیط کار و کنترل آنها  (توانایی مدیریت استرس   -1

 .) به طور اثربخش تحقق یابدوحدت و یگانگی میان فعالیتهاي واحدهاي مختلف به نحوي که هدفهاي واحد

 .)تعیین مالکها و روشهاي سنجش عملکرد مقایسه عملکرد به نحوي که جوانب کار را در برگیرد(آشنایی با کنترل اثربخش -3

تعیین و تعریف هدفهاي واحد مربوطه و تدارك پیشاپیش و دقیق اطالعات و وسایلی کـه تحقـق         (آشنایی با اصول برنامه ریزي     -4

 )سازگاري با تغییرات محیطی و مهارتهاي مورد نظر(توانایی مدیریت تغییر -5          .) میسر می سازدهدفها را

 )استفاده بهینه از زمان و تنظیم کارها بر اساس زمان بندي مشخص(توانایی مدیریت زمان -6



 آن به افراد به منظور انجـام دادن کارهـا و   جریان نظم و ترتیب دادن به کارها و فعالیتها و تالیف          (آشنایی با اصول سازماندهی    -7

رایانـه،اینترنت و  (توانـایی اسـتفاده از تکنولـوژي    -9             توانـایی ارتقاءکیفیـت در سـازمان      -8        )تحقق هـدفهاي معـین    

ی و تخصصی براي واحدهاي توانایی تدوین برنامه هاي عملیات -10           در راستاي پیشبرد فعالیتهاي سازمانی) اتوماسیون اداري

شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت در      -12       توانایی تهیه و تدوین گزارش عملکرد به مدیران یا واحدهاي مـافوق      -11          تابعه

 توانایی بودجه ریزي و استفاده بهینه از منابع مالی -13        ارتباط با وظایف محوله

  پیشنهادات اجرایی

 اجراي نتایج این پژوهش در شرکت ذوب آهن اصفهان،ابتدا نیازهاي آموزشی با اولویت اول در هر     پیشنهاد می شود جهت    •

 .طیف انجام شود

 .پیشنهاد می شود قبل از استفاده از نتایج این تحقیق شرح وظایف و استانداردهاي آموزشی مدیران نیز بررسی شود •

 .ز الگوهاي مورد استفاده در این شرکت مقایسه و بررسی شودپیشنهاد می شود نتایج این تحقیق با نتایج بدست آمده ا •

  پیشنهادات پژوهشی

 اجراي این الگوي نیازسنجی در واحدها و سازمانهاي مختلف و پستهادهاي سازمانی دیگر به خصوص مدیران عالی و عملیاتی •

 اجراي کامل این الگو براي مدیران و دیگر کارکنان شرکت •

ت آینده موضوعات به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گیرد به عنـوان مثـال نیازهـاي آموزشـی               پیشنهاد می شود در تحقیقا     •

مدیران میانی به مهارتهاي ادراکی مورد توجه قرارگیرد که در این صورت مهارتهاي مورد نیاز با عمق بیـشتري مـورد بحـث                    

 .قرار گیرد

  منابع

 1385،اصفهان،ارکان دانش،نهاي یادگیرندهتعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازماسلطانی،ایرج، •

،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انـسانی     برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت کارکنان     فتحی واجارگاه،کوروش،  •

 1383،)سمت(دانشگاهها

 1370،ترجمه توتوچیان،محمود،انتشارات مرکز مدیریت دولتی،مهارتهاي یک مدیر موفقکاتز،رابرت، •

• The Nato training group.Need Assessment an Integrated model. (1998) 

• Need Assessment,Dick & Carey s ID Model (1990).Full text the web site:http/www.Need 

Assessment.htm 
 
  

 
 


