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  :بیان مسئله  1-1
همسو  توسعه مدیران به عنوان یک امر زیربنایی در مدیریت سازمان نیازمند نیازسنجی درست وهمه جانبه است ،برآورد نیاز هاي آموزشی مدیران در

ر آموزش هاي مدیریتی آن چه مهم است میزان اثر بخشی آن د.شدن آن ها با انتظارات سازمان وانجام درست کارها وبهبود عملکرد نقش به سزایی دارد 
تحقق اثر بخشی آموزش هاي مدیریتی وسرپرستی را بایستی در کل فرآیند .است که در انجام به موقع ودرست کارها وتصمیم گیري تجلی پیدا می کند 

نبه نیاز هاي آموزشی یافت بر این اساس ودر جهت تعالی یعنی بایستی قسمتی از اثربخشی را در برآورد درست وهمه جا.آموزش جست وجو نمود 
پرورش مدیران به عنوان کانون چشم انداز ساز ،اعتماد .وبهبود روند آموزش هاي سازمانی الزم است فرآیند نیازسنجی آموزش را اثر بخش تر انجام داد 

بنابراین الزم است با داشتن .ن براي کسب مزیت رقابتی بازي می نماید ساز ، تیم ساز وفرهنگ ساز نقش اساسی در راهبري نظام استراژي گذاري سازما
بر این اساس در اختیار .چارچوب ادراکی مجموعه نیاز هاي آموزشی رسمی وغیر رسمی مشخص وبر آن اساس نظام آموزش وتوسعه مدیران شکل گیرد 

در دانشگاه کاشان دوره هاي .انش آن ها در گرو عوامل مختلفی می باشد داشتن وبهره مندي از مجموعه اي از مدیران متبحر وبه روز نگه داشتن د
 آموزشی موجود براي رشد وارتقاء دانش ومهارت مدیران وهمچنین روز امد نگه داشتن دانش آن ها کافی نمی باشد واین به عنوان مسئله سیستم

  . آموزش دانشگاه کاشان مطرح می باشد 
  

  :اهمیت وضرورت طرح 1-2

جی ابزاري است که در هر زمان و موقعیتی که اطالعات موجود براي تصمیم گیري ، برنامه ریزي وعملیات موفقیت امیز کفایت نکند اجراي ان نیازسن
زشی از داده ها واطالعات حاصل از انجام این پروژه ،دانشگاه می تواند براي تصمیم گیري بهتر ومناسبتر در طراحی برنامه هاي آمو. ضرورت می یابد 

عالوه بر مورد فوق از جمله موضوعات دیگري که از .مدیریتی استفاده واز اتالف منابع به دلیل ارائه آموزش ها بر اثر نیاز سنجی غیر دقیق ممانعت نماید 
ایجاد ویا افزایش دانش آن می توان به عنوان اهمیت وضرورت طرح یاد کرد این است  که با توجه به اهمیت اصل طرح وتاثیري که آموزش می تواند در 

دوره مدیران دانشگاه داشته باشد ،ضروري است که متناسب با وقوع تغییر وتحوالت علمی ازیک سو وایجاد نیاز هاي جدید در سازمان از سوي دیگر 
  .هاي آموزشی به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرد 

  
  :هدف اصلی طرح  - 1-3

مشاغل مدیریتی دانشگاه کاشان به منظور ارتقاي صالحیت وظرفیت مدیران وتقویت روحیه خدمتگزاري در هدف اصلی این طرح نیازسنجی آموزشی 
  .سطوح مختلف دانشگاه کاشان می باشد 

  :اهداف فرعی 
 بررسی شرح وظایف مشاغل مدیریتی  •

 شناسایی توانمندي هاي آموزشی مشاغل مدیریتی قلمرو تحقیق  •

 اموزشی مدیریتی شناسایی ومعرفی عناوین دوره هاي  •

 تهیه وتنظیم محتواي دوره هاي آموزشی  •
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  . در این فصل روش تحقیق ،جامعه آماري ،مدل کالن طرح وابزارهاي مورد استفاده وتکنیک گرد آوري دادهها می پردازیم :مقدمه 1-2
  :روش تحقیق  - 2-2

توسعه دانش کاربردي در زمینه بررسی نیاز هاي آموزشی مشاغل مدیریتی دانشگاه کاشان می پردازد از نوع تحقیقات از آن جایی که این طرح به 
در این طرح محقق می کوشد تا با بررسی دیدگاه هاي مدیران ونیز مطالعه اسناد ،مدارك و استراتژي هاي سازمان وآنالیز .کاربردي محسوب می شود 
  .دارد هاي شغلی نیاز هاي آموزشی مشاغل مدیریتی دانشگاه کاشان را احصاء نمایدشرح وظایف مشاغل واستان

  :مدل کالن طرح  -  2- 3
که البته با توجه به شرایط ساختاري دانشگاه کاشان مد نظر بوده است  "دوشغل رسازمان ،ف"منبع 3براي شناسایی نیاز هاي آموزشی در این طرح 

بوده است در "مبتنی بر نیازمندیھای شغلی "از اینرو رویکرد اصلی در شناسایی نیاز هاي آموزشی .شغل بوده است تاکید عمده بر تجزیه وتحلیل منبع 

  .:ادامھ بھ منظور روشن شدن فرآیند انجام طرح بھ توضیح ھر یک از قسمت ھای مطرح شده در مدل کالن طرح می پردازیم 
  
  :تجزیه وتحلیل سازمان -2- 1-3

در بسیاري از نیازسنجی هاي آموزشی عدم توجه به جهت گیري : ستراتژیک از طریق برسی اسناد ،مدارك واطالعات موجودشناسایی جهت گیري ا
لذا بررسی اسناد واستراتژي هاي دانشگاه .هاي استراتژیک سازمانی منجر به شناخت دوره هایی می شود که در راستاي کالن مد نظر سازمان نیست 

  . گاه از اهمیتی ویژه برخوردار است وسیاست هاي اجرایی دانش
  .نتایج تحقیقات مرتبط گذشته می تواند در انجام تحقیقات کمک شایانی نماید  :بررسی نتایج تحقیقات مرتبط سازمانی 

  :شناخت معضالت ومشکالت آموزشی 
زش ها در راستاي مشکالت ودغدغه هاي سازمانی برخی از مشکالت نظام هاي آموزشی نظیرغیر اثر بخش بودن آموزش ها، به این دلیل است که آمو

خروجی نهایی .بنابر این در این طرح سعی بر این است تا از طریق مصاحبه با مدیران ومعاونین مشکالت آموزشی مد نظر شناسایی گردد .نمی باشد 
ي مورد نیاز شناخته شده در هنگام تجزیه وتحلیل تجزیه وتحلیل سازمان خود را در قالب دوره هاي آموزشی نشان می دهد که در این طرح دوره ها

  .شغل در قالب فرم دوره هاي آموزشی انعکاس می یابد 
  :تجزیه تحلیل شغل -2- 2-3

زیر رداآن مو مد نظر شرکت بوده است که براي برسی وتجزیه وتحلیل ،مشاغل اصلی ترین منبع شناسایی نیازهاي آموزشی مورد تاکید در این پروژه
  :ه است صورت گرفت

 :شناسایی مشاغل 

سپس با بررسی هر یک از مشاغل .می شود ساختار سازمانی وتشکیالتی سازمان اقدام به شناسایی کلیه مشاغل مدیریتی پس از بررسیدر این روش 
قرار می  وارائه نتایج  مدیریتی فهرست اولیه شغل ها شناسایی می گردد ونهایتا فهرست کل شغل هاي استخراج شده مبناي شناخت نیاز هی آموزشی

  .گیرد 
 :آنالیز وظایف شغلی  -

آموزشی مدنظر از وظایف مورد نظر در یک شغل می باشد )توانمندي ها (منظور از آنالیز وظایف شغلی یا تجزیه وتحلیل وظایف شناسایی استاندارد ها 
  .تجزیه وتحلیل وظایف استفاده می شود  براي  DACUMدر این بررسی به منظور اطمینان از معرف بودن وظایف شغلی از روش .

  :ل است ق به شرح ذیمراحل روش فو
 شناسایی واحصاء مشاغل وتعریف شغل -

  .روش تعریف بر اساس کلمات و وظایف کلیدي بوده است که طبق قاعده مد نظر از حدود یک پاراگراف متجاوز نمی باشد  "تعریف شغل  "در خصوص
الق میشود که وظیفه ، شناسایی نیازهاي آموزشی ، طراحی برنامه هاي آموزشی ، تدوین اهداف آموزشی ، اجراي کارشناس آموزش به کسی اط: مثال 

  .آموزش ، ارزشیابی آموزش و تعیین اثربخشی برنامه هاي آموزشی را بر عهده دارد 
  


