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چکيده
این موضوع كه مدیران بنگاههاي كشور ،دانش و مهارتهاي اكتسابي مدیریت را باید از كدام
منبع فرا بگيرند ،پرسشي جدي است .هدف از این مقاله طراحي مدل مفهومي مبتني بر فعاليتهاي
اقتصادي براي بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصي ميباشد ..این تحقيق توصيفي و از نوع اكتشافي
و بر مبناي دستاورد تحقيق ،كاربردي است .جامعﺔ آماري تحقيق ،شامل مدیران بنگاههاي اقتصادي
بخشهاي مختلف استان كرمانشاه كه تعداد آنها  189نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 80
نفر محاسبه و از روش نمونهگيري خوشهاي دو مرحلهاي استفاده گردید .ابﺰار گردآوري اطالعات در
این تحقيق پرسش نامه محقق ساخته با طيف ليکرت ميباشد .ضمنا با بررسي متون تخصصي از
روش تحليل محتوي مدل مفهومي استخراج گردید .نتایج نشان ميدهد كه امروزه بنگاههاي اقتصادي
كشور فاقد مدیریتي متخصص مي باشند و با وجود رویکردهاي فعلي نظام آموزش در تربيت مدیران،
كسب تجربه راه شناخته شدهاي است كه اكثر مدیران از این طریق مهارتها ،تکنيكها و روشهاي
تخصصي مدیریتي را فرا ميگيرند .در این تحقيق با هدف بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصي ،به
منظور تربيت مدیران كارآمد براي راهاندازي و اداره فعاليتهاي اقتصادي ،یك مدل مفهومي پيشنهاد
شد .ساختار این مدل مفهومي شامل دو بخش اصلي است .بخش اول مجموعه اقدامات پيشنيازي
است كه باید قبل از طراحي دورهها ،مدیران بنگاههاي اقتصادي بخشهاي مختلف آن را طي نمایند و
بخش دوم مجموعه اقدامات مشتركي است كه در طراحي هر دوره ميبایستي انجام پذیرد .این مدل
با مطالعه متون تخصصي در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي و با بهرهگيري از نظر متخصصين ،تدوین
گردیده تا چارچوبي براي طراحي دورههاي مدیریت تخصصي حاصل گردد.
واژههای کليدی :اشتغال ،فعاليت اقتصادي ،مدیریت تخصصي ،نظام آموزش.
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مقدمه
بررسي روند تحول تقاضا براي آموزش عالي نشان داده است كه این روند ،روندي
افﺰایشي است كه در كليه كشورهاي جهان مشاهده ميگردد .آموزش عالي به تدریج از
ماهيت وجودي كاالي لوكس خارج شده و به صورت یك كاالي ضروري خودنمایي ميكند
) .(Emadzadeh,2005تربيت نيروي كارآمد و پاسخگو تا حد زیادي ميتواند از طریق
آموزش مبتني بر نيازهاي حال و آینده ميسرگردد ،لذا امروزه دانشگاهها و موسسههاي
آموزشي اصليترین توليدكننده سرمایه انساني شدهاند .در واقع آموزش توانمندترین،
كارآمدترین و كم هﺰینهترین ابﺰار در روزآمد نمودن مهارت و تخصص ميباشد ،از طرفي
مهارت نيﺰ عامل كليدي توان رقابت و امنيت شغلي به شمار ميرود
).(.Farastkhah,1999
یکي از مهمترین مسایل هر كشوري ایجاد اشتغال مولد براي افراد جویاي كار ميباشد ،و
این موضوع از مهمترین دغدغههاي مدیریت كشور محسوب ميشود .آموزش نقش بسﺰایي
در اشتغال ایفا ميكند ،لذا ميطلبد به این دو مقوله مهم بهصورت اصولي پرداخته شود.
تعامل معنيدار اشتغال و آموزش با بيان چهار اصل تبيين ميگردد ):(Fallah,2005
اصل اول :اشتغال آحاد جامعه عمدتا از طریق فعاليتهاي اقتصادي تحقق ميیابد.
اصل دوم :هر فعاليت اقتصادي متشکل از یك یا چند شغل ميباشد.
اصل سوم :افراد شاغل در فعاليتهاي اقتصادي باید از مهارت و تخصص برخوردار باشند.
اصل چهارم :كسب مهارت و تخصص از طریق آموزش حاصل ميگردد.
الزم به ذكر است فعاليتهاي اقتصادي در حقيقت همان فعاليتهاي توليدي و خدماتي
هستند كه ماحصل آنها عرضه كاالها و خدمات به جامعه ميباشد .آنچه مسلم است افﺰایش
بهرهوري و كارآمدي شاغلين فعلي از یك سو و ایجاد زمينههاي اشتغال براي آفراد جویاي
كار از سوي دیگر در گرو توسعه كيفي و كمي فعاليتهاي اقتصادي بوده و در هر دو بعد
نقش آموزش بسيار تعيين كننده است .در بعد كيفي ،آموزش منجر به ارتقاي سطح دانش و
مهارتي شاغلين فعال در فعاليتهاي اقتصادي ميگردد كه عالوه بر افﺰایش كيفيت كاالها و
خدمات ،افﺰایش بهرهوري در استفاده از منابع را نيﺰ به دنبال خواهد داشت .در بعد توسعه
كمي فعاليتهاي اقتصادي ،آموزش افراد جویاي كار همراه با فراهم نمودن سرمایه و امکانات
مورد نياز منجر به ایجاد اشتغال مولد و حل معضل بيکاري از یك سو و افﺰایش سطح عرضه
كاالها و خدمات به جامعه از سوي دیگر ميگردد ). (Harandi,2009
نقش مدیریت در توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي اقتصادي بسيار تعيين كننده است و در
نتيجه آموزش افراد توانمند در این حوزه از اهميت ویژهاي برخوردار ميباشد .وجه مشترک
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تمام فعاليتهاي اقتصادي ،عناصر و اجﺰاي تشکيل دهنده آنها شامل نيروي انساني ،تجهيﺰات
و ابﺰارآالت ،فضاي كاري و تسهيالت است كه فراهم ساختن و بهكارگيري صحيح این اجﺰاي
و عناصر مستلﺰم مدیریتي متخصص ،آگاه و توانمند ميباشد) .(Fallah, 2009در اینجا ذكر
دو نکته ضروري است .نخست اینکه مدیریت در دنياي امروز عالوه بر هنر ذاتي ،علمي است
كه از طریق آموزش كسب ميگردد .ثانيا آموزش مدیریت عمومي نيﺰ نميتواند پاسخگوي
نياز مدیریت تخصصي فعاليتهاي اقتصادي باشد.
حال این پرسش مطرح ميشود كه مدیران بنگاههاي اقتصادي كه اصوال در فعاليتهاي
توليدي و خدماتي كه همان فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشوند ،فعاليت دارند ،چگونه با
مباني و اصول مدیریت ،روشها و تکنيكهاي مختص آن ،آشنا ميشوند؟ این موضوع كه
مدیران بنگاههاي كشور ،دانش و مهارتهاي اكتسابي مدیریت را باید از كدام منبع فرا
بگيرند ،پرسشي جدي است.
با وجود رویکردهاي فعلي نظام آموزش در تربيت مدیران ،كسب تجربه راه شناخته شدهاي
است كه اكثر مدیران از این طریق مهارتها ،تکنيكها و روشهاي تخصصي مدیریتي را فرا
مي گيرند .گرچه پذیرش تجربه به عنوان یکي از طرق فراگيري قابل انکار نيست ،اما محدود
نمودن فرآیند تربيت مدیران بنگاههاي اقتصادي به این رویه ،غير قابل دفاع ميباشد .چرا كه
در آن صورت نظام آموزش و دهها دانشگاه و موسسه آموزشي كه به آموزش گرایشهاي
مختلف رشته مدیریت مي پردازند ،بيهوده و عبث خواهند بود و هر بخش از كشور ميتواند
مدعي شود كه مدیران خود را از طریق تجربه آموزش ميدهد كه طبيعتا به تنهایي فاقد اثر
بخشي و كارآمدي الزم است ) .(Hashemi,2007بنابراین طراحي و استقرار نظام آموزشي
كه بتواند افرادي با توانایي ذاتي مدیریتي را جذب نموده و مهارتهاي مورد نياز مدیریتي و
همچنين مهارتهاي فني و تخصصي متناسب با فعاليت اقتصادي مورد نظر را آموزش دهد،
ضرورتي است كه در این مقاله به اهميت آن پرداخته ميشود.در این مقاله مدلي مفهومي
براي پيادهسازي نظام آموزش مدیریت تخصصي پيشنهاد شده است كه از طریق نظرسنجي،
اعتبار مدل ،اهميت اجرایي نمودن آن ،پيامدها و موانع را مورد ارزیابي قرار ميدهد.
مدیریت و راهبري ،امروزه مهمترین عنصر عرصه اقتصاد به شمار ميرود .از نگاه
اندیشمندان این عرصه ،مدیریت ،فرآیند استفاده بهينه از منابع به شمار ميرود ،لذا وجود
منابع بيشمار مادي و انساني فقط با بهرهگيري از مدیریت كارآمد قابل بهرهبرداري است ،چه
برسد به زماني كه منابع مادي و انساني كافي در دسترس نباشد .سرمایه ،منابع انساني ،نرم
افﺰاري و سخت افﺰاري عوامل بسيار مهمي در راهاندازي و بهرهبرداري فعاليتهاي اقتصادي
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به شمار مي رود ،اما این عوامل فقط زماني كارآمد و اثربخش خواهند بود كه به نحو مطلوبي
مدیریت شده باشد.
)(Farastkhah, 2011
به طور كلي در عرصه مدیریت دو رویکرد وجود دارد .رویکرد اول مدیریت عمومي است كه
طرفداران این رویکرد معتقدند مدیریت علم و هنري است كه اصول ثابت و مشخصي دارد كه
این اصول و مباني ثابت ،در هر زمينهاي قابليت اجرا دارد .در نتيجه معتقدند كه با فراگيري
این مهارتها ،فرد قادر است در هر زمينهاي مدیریت كند .رویکرد دوم مدیریت گرایشي است
كه در این رویکرد به جاي مدیریت عمومي ،به گرایشي نمودن مدیریت معتقدند و بر این
باورند كه باید گرایشهاي مدیریتي از قبيل مدیریت صنعتي ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت
دولتي و غيره وجود داشته باشد.
طبق تحقيقات انجام شده كه در ادامه به آن اشاره ميگردد رویکرد دوم نيﺰ امروزه قادر
نيست افرادي با توانمندي مدیریتي الزم را براي ایجاد و اداره موفقيتآميﺰ فعاليتهاي
اقتصادي تربيت نماید.
بنا به گﺰارش اداره كسب وكارهاي كوچك در آمریکا ،بيش از  %50كسب و كارهاي
كوچك در سالهاي اول با شکست روبرو شده و  %90آنها در  5سال اول از بين ميروند.
تحقيقات در این كشور نشان داده كه عدم آشنایي با اصول مدیریت ،یکي از دالیل مهم این
شکستهاست در تحقيقات ميداني كه در یکي از بﺰرگترین شركتهاي نساجي ایران در
كاشان انجام شد به این نکته اشاره شده است كه متأسفانه سازماني كه بيش از  40سال
تجربه كاري و مدیریتي را پشت سر ميگذارد ،هنوز در بهكارگيري و اجراي اوليه مدیریت
علمي ناتوان و بسيار ضعيف عمل نموده است.
امروزه صنعت سيمان با گردش مالي باال ،یکي از بﺰرگترین صنایع كشور به شمار ميرود.
ميﺰان اشتغال زایي مستقيم این صنعت در حال حاضر چشم گير بوده و با اجراي طرحهاي
جدید نيﺰ افﺰایش یافته است .در مورد اهميت محصول سيمان و نقشي كه در فرآیند توسعه
و عمران كشور دارد ،جاي هيچ شبهاي نيست ،بنابراین اینگونه منابع با چنين نقش حساسي
نيازمند مدیریت كارآمد است .اما با بررسي اجمالي به ویژگيهاي مدیران این صنعت به
خوبي مشخص مي شود كه صنعت سيمان نيﺰ همانند سایر صنایع كشور توسط مهندسين
اداره مي شود ،مهندسيني كه اغلب گرایش شيمي و یا مکانيك و صنایع و امثالهم دارند.
محتواي دروس رشتههاي مختلف مهندسي نشان ميدهد كه به جﺰء رشته مهندسي صنایع
كه مباحث مدیریتي را در برخي از دروس مورد توجه قرار ميدهد ،در رشتههاي دیگر
مهندسي ،دروس مدیریتي گنجانيده نشدهاست.
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حال این پرسش مطرح ميشود كه مدیران بنگاههاي اقتصادي كه اصوال در فعاليتهاي
توليدي و خدماتي كه همان فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشوند ،فعاليت دارند ،چگونه با
مباني و اصول مدیریت ،روشها و تکنيكهاي مختص آن ،آشنا ميشوند؟ این موضوع كه
مدیران بنگاههاي كشور ،دانش و مهارتهاي اكتسابي مدیریت را باید از كدام منبع فرا
بگيرند ،پرسشي جدي است.
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور فاقد مدیریتي متخصص ميباشند و با وجود رویکردهاي
فعلي نظام آموزش در تربيت مدیران ،كسب تجربه راه شناخته شدهاي است كه اكثر مدیران
از این طریق مهارتها ،تکنيكها و روشهاي تخصصي مدیریتي را فرا ميگيرند .گرچه
پذیرش تجربه به عنوان یکي از طرق فراگيري قابل انکار نيست ،اما محدود نمودن فرآیند
تربيت مدیران بنگاههاي اقتصادي به این رویه ،غير قابل دفاع ميباشد .چرا كه در آن صورت
نظام آموزش و دهها دانشگاه و موسسه آموزشي كه به آموزش گرایشهاي مختلف رشته
مدیریت ميپردازند ،بيهوده و عبث خواهند بود و هر بخش از كشور ميتواند مدعي شود كه
مدیران خود را از طریق تجربه آموزش ميدهد كه طبيعتا به تنهایي فاقد اثر بخشي و
كارآمدي الزم است.
روش پژوهش
به طور كلي این تحقيق برمبناي هدف توصيفي و از پيمایشي بوده و بر مبناي نتایج از
نوع كاربردي ميباشد .این تحقيق در دو گام انجام شد .در گام اول (كيفي) به منظور طراحي
مدل مفهومي نظام آموزش مدیریت تخصصي مبتني بر فعاليت اقتصادي به تحليل محتوي
متون تخصصي پرداخته شد و در گام دوم (كمي) از دو پرسشنامه مستخرجه از گام اول،
استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه در این تحقيق ،شامل  189نفر از مدیران بنگاههاي
اقتصادي بخشهاي مختلف استان كرمانشاه مي باشد .ضمنا روش نمونه گيري خوشه اي دو
مرحلهاي ميباشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران برابر  80نفر تعيين شد .ابﺰار
گردآوري دادهها در این تحقيق دو پرسشنامه (پرسشنامه ميﺰان اثربخشي نظام آموزشي
مدیریت تخصصي فعلي با  10گویه و پرسشنامه چگونگي آشنایي مدیران تخصصي با مهارت
هاي مدیریتي با  10گویه) ميباشد .روایي پرسش نامه از دو جنبه روایـي ﻇـاهري و
محتـوایي ،بـه جهت روشن و بدون ابهام بودن گویهها و همچنين كفایـت كميـت و
كيفيـت آن هـا ،توسـط خبرگان و صاحب نظران و استادان دانشگاه تایيد گردید .ضمنا براي
افﺰایش پایایي تحقيق كيفي اقـدام بـه مسـتند كـردن اسناد و مدارک مورد استفاده ،شده
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است .ضریب پایایي پرسشنامه بر اساس آلفاي كرونباخ ،مقدار  ./927به دست آمد كه نشان
دهنده پایایي باالي پرسش نامه است.
مدل مفهومي نظام آموزش مديريت تخصصي مبتني بر فعاليت اقتصادی
در این تحقيق ،به منظور بهبود نظام آموزش مدیریت ،مدلي مفهومي كه اساسا با محوریت
فعاليت اقتصادي پایهریﺰي شده است ارائه ميگردد .این مدل بر اساس تحليل محتوي متون
تخصصي استخراج گردید .هدف اصلي مدل مفهومي ارائه چارچوبي براي طراحي دورههاي
مدیریت تخصصي است كه افراد واجد شرایط با گذراندن این دورهها قادر خواهند بود تا در
ایجاد و یا اداره بنگاههاي اقتصادي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي (توليدي و یا خدماتي) كه
آموزش دیدهاند مبادرت نمایند .ساختار مدل مفهومي كه شامل دو بخش اصلي است در
شکل ( )1نشان داده شده است .بخش اول مجموعه اقدامات پيشنيازي است كه باید قبل از
طراحي دورهها ،مدیران بنگاه هاي اقتصادي بخش هاي مختلف آن را طي نمایند و بخش
دوم مجموعه اقدامات مشتركي است كه در طراحي هر دوره ميبایستي انجام پذیرد.
بخش اول :اقدامات پيشنياز جهت طراحي دورههای مديريت تخصصي
الف) شناسايي فعاليتهای اقتصادی
به منظور شناسایي فعاليتهاي اقتصادي ،ابتدا الزم است تعریفي جامع ومانع از فعاليت
اقتصادي در نظر گرفته شود .در تحقيقي( ،)Hasani, 2015تعریف فعاليت اقتصادي
استاندارد شده است كه در این مقاله نيﺰ از این تعریف استفاده مي شود:
"فعاليت اقتصادي به فعاليتي اطالق ميشود كه فرد یا گروهي از افراد جامعه با استفاده از
فضا ،تجهيﺰات ،م واد اوليه و اطالعات مورد نياز ،مبادرت به توليد و یا ارائه خدمات مينمایند
و داراي ویژگيهاي زیر است:
 تفکيك آن به اجﺰاء كوچکتر مقرون به صرفه نميباشد. همراه با ارزش افﺰوده است. توليدات یا خدمات مشابهي را عرضه مينماید. درآمد حاصل از آن ،معيشت افراد شاغل را تأمين مينماید. استانداردهاي مشخصي را دارا است. در چارچوب قوانين و ضوابط دولتي و بهصورت خصوصي ،دولتي و یا تعاوني انجامميشود".
)(Yari, 2010
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تعریف فوق عالوه بر اینکه برداشت و شناخت واحدي از مفهوم فعاليت اقتصادي را براي
سياستگذاران ،برنامه ریﺰان ،مدیران ،محققين و سایر اقشار ذینفع عرضه مينماید ،امکان
شناسایي فعاليت هاي اقتصادي در سه بخش كشاورزي ،صنعت و خدمات را نيﺰ فراهم
ميسازد.
شناسایي كليه فعاليتهاي اقتصادي در سه بخش كشاورزي ،صنعت و خدمات بر اساس
تعریف جامع و مانع باال ،اولين و ضروريترین مرحله محسوب ميگردد .اجراي این مرحله از
آن جهت حائﺰ اهميت است كه نه تنها براي بهبود نظام آموزش مدیریت ،بلکه براي بسياري
اهداف دیگر كه در راستاي توسعه و یا به عبارت دیگر ساماندهي كمي و كيفي فعاليتهاي
اقتصادي مورد نياز است حياتي ميباشد .به بياني دیگر ارائه فهرست كاملي از فعاليتهاي
اقتصادي در فرهنگنامهاي تحت عنوان "كتاب ملي فعاليتهاي اقتصادي" منبعي خواهد بود
كه مورد رجوع تقریبا تمام نهادهاي سياستگذاري و تصميمگيري و همچنين سازمانهاي
دولتي و خصوصي قرار خواهد گرفت .در تحقيقي( )Razaghi,2016طراحي یك مدل
مفهومي پایگاه ملي اطالعات فعاليت هاي اقتصادي انجام شده است كه مي تواند در دستيابي
به پایگاه اطالعاتي ملي براي فعاليت هاي اقتصادي كل كشور مورد استفاده قرار گيرد.
ب) طبقهبندی فعاليتهای اقتصادی
طبقهبندي و به عبارت دیگر دستهبندي فعاليتهاي اقتصادي بر اساس شباهتها و
تفاوتها ماهوي آنها ،گام دیگري است كه براي شناخت بهتر و كمك به برنامهریﺰي و
ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي ضروري ميباشد)  .(Sadrebollurian,2004ابتدا كليه
فعاليتهاي اقتصادي در سه بخش اصلي اقتصاد شامل كشاورزي ،صنعت و خدمات تفکيك
ميشوند .هر بخش شامل تعدادي گروه اصلي و هر گروه اصلي متشکل از تعدادي گروه فرعي
ميباشد .فعاليتهاي اقتصادي هر بخش بر اساس شباهتها و تفاوتها به ترتيب در گروههاي
اصلي و سپس در گروههاي فرعي قرار ميگيرند).(Sadeghi, 2006
به عنوان مثال ،بخش صنعت متشکل از تعدادي گروه اصلي از جمله گروه اصلي
قطعهسازي و این گروه اصلي متشکل از تعدادي گروه فرعي از جمله گروه فرعي قطعات
ریختهگيري و این گروه فرعي متشکل از تعدادي فعاليت اقتصادي از جمله فعاليت اقتصادي
ریختهگري دقيق ميباشد .طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي همانند شناسایي فعاليتهاي
اقتصادي نه تنها براي مدل مفهومي بهبود نظام آموزش مدیریت ،بلکه براي بسياري از امور
كشور ضروري و مورد نياز ميباشد .
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شناسایي فعاليتهاي اقتصادي

شناسایي اطالعات مرتبط
با فعاليتهاي اقتصادي

طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي

اولویتبندي فعاليتهاي اقتصادي

جمعآوري اطالعات
فعاليتهاي اقتصادي اولویت
دار

شناسایي اطالعات و
مهارتهاي مدیریتي

شناسایي اطالعات عمومي

برنامهریﺰي درسي مباحث
مدیریتي گروه اصلي

برنامهریﺰي درسي مباحث
عمومي گروه اصلي

برنامهریﺰي درسي مباحث
تخصصي فعاليت اقتصادي

تعيين عناوین ،تعداد

تعيين عناوین ،تعداد

تعيين عناوین ،تعداد

واحدها ،پيشنيازها،

واحدها ،پيشنيازها،

واحدها ،پيشنيازها،

سرفصلها و منابع دروس

سرفصلها و منابع دروس

سرفصلها و منابع دروس

قسمت دوم دوره

قسمت اول دوره

تعيين شرایط جذب داوطلبين

طراحي آزمون ورودي

طراحي دوره مدیریت تخصصي فعاليت اقتصادي

شکل -1ساختار مدل مفهومي نظام آموزشي مدیریت تخصصي مبتني بر فعاليتهای اقتصادی
فعاليتهای اقتصادی
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ج) اولويتبندی فعاليتهای اقتصادی
اولویتبندي فعاليتهاي اقتصادي از دو جهت حائﺰ اهميت است .اوال اهميت و نقش
فعاليتهاي اقتصادي در اشتغال و توسعه یکسان نميباشد و ثانيا طراحي و اجراي همه
دورههاي مدیریت تخصصي فعاليتهاي اقتصادي به دليل محدویت منابع مالي ،انساني و
زماني به طور همزمان مقدور نيست .لذا ضروري است فعاليتهاي اقتصادي بر اساس
شاخصهاي موثر در اشتغال و توسعه اولویتبندي گردیده و بر اساس آن ،برنامهریﺰي
آموزشي دورههاي مدیریت تخصصي و همچنين دورههاي مهارتهاي فني مورد نياز صورت
پذیرد .در تحقيقي ) (Sadrebollurian,2004شاخصها و معيارهاي اولویتبندي
فعاليتهاي اقتصادي شناسایي و سپس دو روش اولویتبندي  TOPSISو SAWبه عنوان
روشهاي مناسب و كارآمد معرفي و به صورت مطالعه موردي براي چند فعاليت اقتصادي
استفاده گردیدهاست .همچنين در تحقيقي دیگر ( )Fallah,2012با استفاده از
اولویتبندي فعاليتهاياقتصادي به اولویتبندي موضوعاتتحقيقاتي پرداخته است .دانشگاهها
و مراكﺰ آموزشي ميتوانند با هدایت دولت و در چارچوبي منظم ،منسجم و هدفمند ،خدمات
آموزشي خود را پيرامون فعاليتهاي اقتصادي اولویتدار و متناسب با نياز بازار كار
برنامهریﺰي نمایند.
د) شناسايي اطالعات و مهارتهای مديريتي
مدیران براي انجام هر چه بهتر وﻇایف محوله ميبایست از دانش ،مهارت و اطالعات
مدیریتي الزم برخوردار باشند .در این مرحله ،حوزههایي از علوم و مهارتهایي كه به طور
عام بر افﺰایش توان و ﻇرفيت مدیریتي تاثيرگذار است ،شناسایي و تعيين ميگردد .دامنه و
محدوده این حوزهها صرف نظر از نوع فعاليت اقتصادي كه شخص مدیر با آن مواجه خواهد
شد ،توسط افراد با تجربه و خبره كه ساليان متمادي در جایگاه مدیریتي ایفاي نقش
نمودهاند و همچنين اساتيد علم مدیریت مشخص ميشود .این حوزهها عمدتا شامل مدیریت
عمومي ،مدیریت مالي ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت عمليات ،مدیریت استراتژیك ،مدیریت
زنجيره تامين ،مشتريمداري ،اصول حسابداري ،حقوق و دستمﺰد ،بازاریابي ،اقتصاد عمومي،
اقتصاد مهندسي ،آشنایي با دامنه و تنوع فعاليتهاي اقتصادي ،آشنایي با قوانين و مقررات
دولتي ،مالياتي و مالي و موارد دیگر ميباشند.
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ه) شناسايي اطالعات عمومي
عالوه بر مباحثي مدیریتي ،علوم دیگري وجود دارد كه بنابر ضرورت بر درک ،شناخت و
سطح آگاهي و نيﺰ بهطور غير مستقيم بر قابليتها و توانمنديهاي مدیران ميتواند تاثير
گذار باشد .در این مرحله ،محدوده این علوم كه اطالعات عمومي ناميده ميشود ،توسط افراد
خبره و با تجربه (همانند مرحله قبل صرف نظر از نوع فعاليت اقتصادي) شناسایي و تعيين
ميگردد .این محدوده عمدتا شامل مباحثي از قبيل مباحث اخالقي و تربيتي ،ادبيات،
معارف ،ریاضيات ،رایانه ،اینترنت ،زبان عمومي و تخصصي و غيره ميشود .البته ميﺰان سطح
آشنایي نسبت به این مباحث ،فراخور نوع فعاليتهاي اقتصادي در مراحل بعد مشخص
ميگردد.
و) شناسايي اطالعات مرتبط با فعاليتهای اقتصادی
با توجه به اینکه هدف از طراحي و اجراي دورههاي مدیریت تخصصي ،آموزش افراد واجد
شرایطي است كه در ایجاد و اداره بنگاهي آقتصادي كه در یك فعاليت اقتصادي مشخص
(توليدي و یا خدماتي) فعاليت ميكند ،ایفاي نقش نماید ،لذا الزم است در كنار آموزش
مباحث مدیریتي و عمومي كه در نيمه اول دورهها به آنها پرداخته خواهد شد ،آگاهي و
اطالعات فني مرتبط با فعاليت اقتصادي را بهصورت تخصصي در نيمه دوم دورهها كسب
نماید .طبق تعریف ،فعاليتهاي اقتصادي از قالب و ساختار یکسان و مشابهي تبعيت ميكند.
نيروي انساني ،تجهيﺰات و ابﺰارآالت ،فضاي كاري ،تسهيالت و دانش فني ،عناصر و اجﺰاء
مشترک كليه فعاليتهاي اقتصادي است .همچنين وجوه مشترک دیگري وجود دارد كه بر
شباهت ساختاري آنها تاكيد ميكند .شناخت دقيق و كامل این ساختار مشترک كمك
ميكند تا اطالعات مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي در قالب شناسنامهاي واحد قابل شناسایي،
دستهبندي و جمعآوري گردد .قالب و محتواي شناسنامه فعاليتهاي اقتصادي در تحقيقي
جداگانه تعيين گردیدهاست ( ،)Razaghi,2016ولي الزم است مجددا با نگاه آموزشي و با
هدف تربيت مدیران متخصص مورد بازنگري قرار گيرد .در شناسنامه طراحي شده براي
فعاليتهاي اقتصادي ،اطالعات در سه بخش كلي شامل اطالعات عمومي و كلي ،اطالعات
فني و تخصصي و اطالعات وضعيت فعلي و توسعه تفکيك شدهاند كه محتواي هر بخش
عبارت است از:
 اطالعات عمومي و كلي :شرح عمومي ،واحد ﻇرفيت ،سرمایه ثابت ،سرمایه در گردش،درآمد ساالنه ،هﺰینههاي ساالنه نيروي انساني ،مواد اوليه و سربار ،اشتغالزائي دائم و موقت،
فضاي مورد نياز ،طول دوره راهاندازي و غيره
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 اطالعات فني و تخصصي :تجهيﺰات و ابﺰارآالت ،مواد اوليه ،مشاغل و تخصصهاي نيرويانساني ،تنوع توليدات و یا خدمات قابل ارائه ،تامينكنندگان مواد اوليه و مشتریان ،دانش
فني و فناوري ،تسهيالت و شرایط اوليه ،استانداردهاي ایمني و بهداشتي ،فعاليتهاي
اقتصادي پيش نياز ،برنامه زمانبندي راهاندازي ،منابع اطالعاتي مرتبط و موارد دیگر
 اطالعات وضعيت فعلي و توسعه :تاریخچه و روند رشد در كشور و جهان ،پراكندگي ،تعدادشاغلين و بنگاههاي فعال در سطح كشور ،قوتها ،موانع و مشکالت ،فرصتها و تهدیدها،
برنامهها و حمایتهاي دولت ،پيشنهادات براي توسعه ،نيازهاي تحقيقاتي ،وضعيت بازار داخل
و خارج ،برنامههاي توسعه دولت و غيره
طبيعي است ساختار اطالعاتي شناسنامه فعاليت اقتصادي كه كليات آن بيان گردید ،ميتواند
مبناي برنامهریﺰي درسي قسمت دوم دورههاي مدیریت تخصصي قرار گيرد.
ز) جمعآوری اطالعات فعاليتهای اقتصادی اولويتدار
با مشخص شدن ساختار شناسنامه كه حاوي مجموعه اطالعات مرتبط و مورد نياز
فعاليتهاي اقتصادي ميباشد ،در این مرحله ،به جمعاوري اطالعات فعاليتهاي اقتصادي به
ترتيب اولویت اقدام ميگردد .همانطور كه اشاره شد ،اولویتبندي فعاليتهاي اقتصادي سبب
ميگردد ،منبع محدود تخصصيص یافته براي توسعه آموزشي و تربيت مدیران متخصص به
شکل مطلوب و هدفمند مورد استفاده قرار گيرد .بدیهي است براي جمعآوري اطالعات،
مراجعه به افراد خبره و كارشناس مرتبط با هر فعاليت اقتصادي و بهرهگيري از دانش و
تجربيات آنان كه حاصل سالها تالش و فعاليت است ،امري ضروري و موكد ميباشد.
بخش دوم :اقدامات مشترک در طراحي دورههای مديريت تخصصي
اصوال برنامه آموزشي دورههاي مدیریت تخصصي از دو قسمت عمده تشکيل شده است .از
آنجائي كه هدف مشترک همه دورههاي مدیریت تخصصي فعاليتهاي اقتصادي ،تربيت
مدیراني توانمند ،متخصص و آگاه است كه با استفاده كارآمد از اجﺰاء فعاليتهاي اقتصادي،
بنگاههاي اقتصادي را به اهداف از پيش تعيين شده برساند ،لذا در قسمت اول ،مباحث
مدیریتي و عمومي كه منجر به ارتقاء توان مدیریتي ميگردد ،در برنامه آموزشي قرار داده
ميشود .در قسمت دوم دوره ،برنامه آموزشي شامل مباحث فني و تخصصي است كه منجر
به تسلط فني و اطالعاتي مدیر در فعاليت اقتصادي ميگردد كه حوزه كاري او در آینده
خواهد بود .مجموعه اقداماتي كه در ادامه و در تکميل ساختار مدل مفهومي دورههاي
مدیریت تخصصي بيان ميگردد ،براي طراحي هر دوره مدیریت تخصصي فعاليت اقتصادي
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باید انجام گردد .البته براي فعاليتهاي اقتصادي كه در یك گروه اصلي قرار ميگيرد ،انجام
بخشي از این اقدامات براي یکبار كفایت ميكند.
الف) برنامهريزی درسي مباحث مديريتي گروه اصلي
همان طور كه در قسمت (ب) بخش اول تشریح مدل مفهومي اشاره شد ،فعاليتهاي
اقتصادي بر اساس شباهتها و تفاوتها در سه الیه تحت عناوین بخش ،گروه اصلي و گروه
فرعي طبقهبندي ميگردند .بررسيها نشان ميدهد ،فعاليتهاي اقتصادي كه در یك گروه
اصلي قرار ميگيرند ،داراي اشتراكات زیادي و سطح و محتواي دانش و مهارتهاي مدیریتي
مورد نياز آنها تقریبا یکسان است .همچنين ميتوان نتيجه گرفت كه مدیران بنگاههاي
اقتصادي فعال در فعاليتهاي اقتصادي متعلق به گروههاي اصلي متفاوت به یك اندازه
نيازمند آشنایي با دانش و مهارتهاي مدیریتي نميباشند .بنابراین با مراجعه به نتایج حاصل
از قسمت (د) بخش اول مدل مفهومي ،محدوده و ميﺰان سطح آشنایي به دانش ،اطالعات و
مهارتهاي مدیریتي براي هرگروه اصلي تعيين ميگردد .این حدود و ثقور ميتواند مبناي
برنامهریﺰي درسي براي تعيين عناوین ،تعدادواحدها ،پيشنيازها ،سرفصلها و منابع دروس
مباحث مدیریتي قرار گيرد.
ب) برنامهريزی درسي مباحث عمومي گروه اصلي
همانند قسمت قبل ،به دليل تشابه ماهوي و اشتراكات موجود در فعاليتهاي اقتصادي
متعلق به یك گروه اصلي ،چنين ميتوان استنباط نمود كه اطالعات عمومي مورد نياز
مدیران بنگاههاي اقتصادي فعال در آن فعاليتهاي اقتصادي تقریبا یکسان و در یك سطح
ميباشد .با پذیرش این موضوع ،ميتوان از نتایج حاصل از قسمت (ه) بخش اول مدل
مفهومي ،براي تعيين محدوده و ميﺰان سطح آشنایي به دانش و اطالعات عمومي هرگروه
اصلي استفاده نموده و سپس برنامهریﺰي درسي براي تعيين عناوین ،تعدادواحدها،
پيشنيازها ،سرفصلها و منابع دروس مباحث عمومي را انجام داد.
ج) برنامهريزی درسي مباحث تخصصي فعاليت افتصادی
قسمت دوم دوره مدیریت تخصصي به آموزش تئوري و عملي مباحث فني و تخصصي
فعاليت اقتصادي مشخصي ميپردازد و لذا این قسمت دوره براي هر فعاليت اقتصادي متفاوت
خواهد بود .البته همان طور كه قبال اشاره شد ،علي رغم تفاوتهاي ماهيتي فعاليتهاي
اقتصادي در ابعاد مختلف از قبيل مهارتهاي فني نيروي انساني ،تجهيﺰات و ابﺰارآالت ،دانش
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فني و فناوري و غيره ،ساختار و قالب فعاليتهاي اقتصادي یکسان ميباشد .این تشابه
ساختاري فعاليتهاي اقتصادي باعث ميشود ،ساختار برنامه درسي مباحث تخصصي دورهها
نيﺰ مشابه و یکسان باشد .به عبارت دیگر دروس تخصصي براي تمام فعاليتهاي اقتصادي از
قالبي واحد پيروي نموده ،ولي به لحاظ محتوا متناسب با نوع فعاليت اقتصادي متفاوت است.
الزم به ذكر است اطالعاتي كه در قالب شناسنامه فعاليت اقتصادي براي یك فعاليت
اقتصادي اولویتدار (قسمت (ه) بخش اول مدل مفهومي) جمعآوري شده است ،محتواي
علمي برنامه درسي مباحث تخصصي دورهها را تامين ميكند .برنامه درسي همانند قسمت
قبل ،شامل عناوین ،تعداد واحدها ،پيشنيازها ،سرفصلها و منابع دروس ميباشد .همچنين
گنجانيدن برنامههاي كارگاهي و آزمایشگاهي ،كارآموزي ،بازدیدهاي علمي ،انجام پروژههاي
عملي و غيره در برنامه درسي مباحث تخصصي ميتواند منجر به ارتقاء و غناي علمي و عملي
دورهها گردد.
با اتمام برنامهریﺰي درسي قسمتهاي مختلف هر دوره ،شرایط براي تاليف كتب آموزشي
دورهها نيﺰ در گام بعدي فراهم ميشود .تاليف و چاپ كتب آموزشي زماني از اهميت و
ضرورت بيشتري برخوردار خواهد بود كه تعداد مخاطبين و عالقمندان براي گذراندن دوره
كافي و به لحاظ جغرافيایي در سطح كشور پراكنده باشند.
د) شرايط جذب داوطلبين و آزمون ورودی دورهها
از عوامل مهمي كه بر كارآمدي و اثربخشي آموزش تاثيرگذار است ،نحوه انتخاب افراد
واجد شرایط براي ورود به دورههاي مدیریت تخصصي ميباشد .اصوال داوطلبين از دو جنبه
باید مورد ارزیابي و سنجش قرار گيرند .جنبه اول به ارزیابي توان ذاتي مدیریتي داوطلب
مربوط ميشود .موضوعي كه از طریق آموزش قابل حصول نميباشد .بعد علمي مدیریت در
طي اجراي دوره به افراد منتقل ميگردد ولي بعد هنري و ذاتي مدیریت از طریق شرایط
جذب و آزمون ورودي باید سنجيده شود .بسياري از افراد جامعه ذاتا توان مدیریتي نداشته و
فراگيري علم مدیریت این توان را در آنها ایجاد نميكند و به بيان دیگر آموزش اینگونه افراد
عمال بيثمر خواهد بود .بنابر این تنها راه ،سنجش توان و ﻇرفيت ذاتي مدیریتي افراد
داوطلب قبل از ورود به دورهها و از طریق ارزیابي سوابق مدیریتي گذشته و آزمون ورودي
است .جنبه دوم به سطح علمي و رشته تخصصي داوطلبين مربوط ميشود .از آنجایيكه
فعاليتهاي اقتصادي به لحاظ ماهيت علمي ،فني ،سطح دانش و پيچيدگي بسيار متفاوت و
متنوع ميباشند ،لذا تصور اینکه افراد با هر سطح علم و دانش قادرند تا دورههاي مدیریت
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تخصصي را در همه حوزهها با موفقيت بهپایان برسانند و در عمل نيﺰ موفق باشند ،غير
منطقي و دور از ذهن است .بنابر این بهترین رویه این است كه شایستگي علمي و تخصصي
افراد داوطلب ،فراخور نوع و ماهيت فعاليتاقتصادي مورد عالقه ،از طریق شرایط جذب و در
صورت نياز از طریق آزمون ورودي سنجيده شود .به طور خالصه دو موضوع شرایط جذب به
لحاظ سوابق علمي و تجربي داوطلبين و همچنين طراحي آزمون ورودي عواملي هستند كه
بر نتيجه بخش بودن دورهها در ایجاد اشتغال مولد و توسعه همهجانبه موثر خواهند بود و لذا
در طراحي دورههاي مدیریت تخصصي موكدا باید مورد توجه قرار گيرند.
ه) طول دورهها
تفاوت و تنوع موجود در فعاليتهاي اقتصادي به لحاظ ماهيت علمي و فني و به لحاظ
سطح دانش و پيچيدگي بر ميﺰان طول دورهها تاثيرگذار است .به عنوان مثال طول دوره
مدیریت تخصصي توليد سيمان در مقایسه با طول دوره مدیریت تخصصي پرورش ماهيان
سردآبي طبيعتا یکسان نميباشد .از سوي دیگر سطح تحصيالت ،نوع تخصص و سوابق
تجربي داوطلبين كه جﺰء شرایط جذب دورهها محسوب ميشود ،ميتواند بر طول دورهها
تاثيرگذار باشد .به عنوان مثال طول دوره مدیریت تخصصي دندان پﺰشکي كه با هدف
آموزش نحوه مدیریت مطب دندانپﺰشکي انجام ميشود طوالني مدت نخواهد بود ،چرا كه
تخصص دندانپﺰشکي كه شرط ورود به دوره است ،قبال در دوره آموزشي طوالني مدتي
كسب شده است ،این در حالي است كه دانش و مهارت مدیریتي الزم براي اداره مطب
دندانپﺰشکي ناچيﺰ و در كوتاه مدت قابل فراگيري است .همچنين تعداد تجهيﺰات و نيروي
انساني مورد نياز مطب دندانپﺰشکي در مقایسه با بسياري از فعاليتهاي اقتصادي دیگر
محدود بوده و لذا مدیریت آن از پيچيدگي باالیي برخودار نيست.
اهميت دورهها و ارزش مدارک تحصيلي
از جمله خالءهایي كه در نظام آموزشي مشاهده ميشود ،فقدان آموزش و تربيت مدیران
تخصصي است كه عالوه بر كسب قابليتهاي مدیریتي ،در حوزهاي مشخص ،آشنایي و تسلط
كافي به مباحث فني را دارا باشند .براي رفع این نقيصه ،طراحي و اجراي دورههاي مدیریت
تخصصي با هدف تربيت مدیران متخصصي كه بتوانند بنگاههاي اقتصادي را در فعاليتهاي
اقتصادي اولویتدار راهاندازي و مدیریت نمایند ،به عنوان راهکاري اثربخش پيشنهاد
ميگردد .برگﺰاري دورههاي مدیریت تخصصي از آن جهت حائﺰ اهميت است كه
سرمایهگذاري براي آموزش یك مدیر تخصصي منجر به ایجاد زمينه اشتغال براي تعدادي از
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افراد جامعه ،شامل فرد مدیر و همچنين افرادي كه توسط همان مدیر براي مهارتهاي مورد
نياز فعاليت اقتصادي شناسایي و بکار گرفته ميشود ،ميگردد .به عبارت دیگر سرمایهگذاري
آگاهانه در آموزش و تربيت افراد مستعد براي مدیریت ،زمينه اشتغال بسياري از افراد جامعه
را فراهم مينماید و در كاستن فاصله موجود بين آموزش و اشتغال بسيار موثر است.
اجراي این دورهها در كشور و در سطحي گسترده و فراگير همچنين ميتواند به رفع یکي
از معضالتي كه عموما دولتها با آن مواجه هستند ،كمك نماید .دولتها براي ایجاد اشتغال،
تسهيالتي را در قالب طرحهاي اشتغالزا از قبيل وامهاي خود اشتغالي و وامهاي مربوط به
طرحهاي زودبازده در اختيار افراد و یا بنگاهها قرار ميدهد .درصد قابل توجهي از این
تسهيالت در مقاصدي غير از آنچه كه دولت تعيين كرده است ،بکارگرفته ميشود و یا نتایج
و اهداف مورد نظر را در ایجاد اشتغال تامين نميكند .بنابراین اینگونه طرحها و برنامهها
عموما با چالش جدي از نظر كارآمدي مواجه هستند .از جمله عوامل اصلي تاثيرگذار در بروز
این مسئله ،عدم بررسي و ارزیابي شایستگي علمي ،تحصيلي و تجربي گيرندگان تسهيالت
است .طراحي و اجراي دورههاي مدیریت تخصصي توسط نظام آموزشي از یك سو و
درخواست نظام بانکي از متقاضيان دریافت تسهيالت اشتغالزا براي ارائه مدارک و
گواهيهاي تحصيلي گذراندن این دورهها از سوي دیگر ميتواند رویهاي منطقي و قابل اجرا
براي رفع این معضل گردد .این رویه با درصد باالیي تضمين كننده استفاده كامل و صحيح از
تسهيالت دولتي براي ایجاد اشتغال مولد آحاد جامعه خواهد بود.
اعتبارسنجي مدل مفهومي
در گام دوم این تحقيق ،به منظور اعتبارسنجي مدل مفهومي ،پرسشنامه اي در بين  15نفر
از خبرگان حوزه اقتصادي در خصوص ارزیابي كارآمدي نظام فعلي آموزش مدیریت و بررسي
اعتبار مدل مفهومي پيشنهادي تهيه و توزیع گردید .نتایج حاصل از نظرسنجي در جدول ()3
ارائه شده است.
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جدول -3نتایج پرسشنامه اعتبار سنجي مدل مفهومي نظام آموزشي مدیریت تخصصي مبتني بر
فعاليتهاي اقتصادي

سوال

خيلي
كم

كم

متوسط زیاد

خيلي
زیاد

ميﺰان كارآمدي نظام آموزش فعلي در 58%
تربيت مدیران

22%

20%

0%

0%

ضرورت تحول نظام آموزش براي تربيت 0%
مدیران

0%

20%

48%

32%

0%

0%

26%

54%

20%

ميﺰان امکانپذیري اجراي مدل مفهومي 0%
پيشنهادي

0%

20%

52%

28%

ضرورت تحول نظام آموزشي مدیریت بر 0%
اساس مدل پيشنهادي

0%

28%

42%

30%

ميﺰان اثربخشي مدل مفهومي پيشنهادي

نتایج حاصل از نظرسنجي كه در جدول ( )3منعکس شده است و همچنين نظرات تشریحي
خبرگان را ميتوان در عبارات ذیل خالصه نمود:


نظام آموزش فعلي در تربيت و پرورش مدیراني متخصص ،آگاه و توانمند ،از
كارآمدي الزم برخوردار نميباشد.



تحول در نظام آموزش فعلي امري ضروري است.



اثربخشي مدل مفهومي پيشنهادي كه مدیران را به صورت تخصصي مبتني بر
ماهيت فعاليتهاي اقتصادي تحت آموزش و تربيت قرار ميدهد ،مورد تایيد
ميباشد.



مدل مفهومي پيشنهادي قابليت اجرایي دارد و براي پيادهسازي آن حمایتهاي
دولت الزم است.



اجراي مدل مفهومي پيشنهادي ،نقایص آن را مشخص مينماید و با رفع این
نواقص ،مدل مذكور كاملتر ميگردد.

 ضرورت تحول در نظام آموزشي مدیریت فعلي بر اساس مدل مفهومي پيشنهادي
مورد تایيد ميباشد.
در بخش دیگري از نظرسنجي ،موانع احتمالي كه ميتواند در اجراي مدل مفهومي
پيشنهادي تاثير گذار باشد مورد پرسش قرار گرفت .طبق نتایج بدست آمده ،خبرگان موانع
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قانوني و محدودیت مالي را براي اجراي مدل تایيد نميكنند .اكثر این افراد معتقدند ،وجود
مشکالتي در برگﺰاري دورههاي آموزشي مدیریت فعاليتهاي اقتصادي براي اولين بار،
طبيعي است .براي مثال تأمين كادر آموزشي مجرب ،تهيه منابع علمي مناسب و تهيه
تجهيﺰات آموزشي از جمله مشکالت اجرایي است كه در برگﺰاري دورههاي اوليه ممکن است
پيش آید .همچنين عدهاي دیگر از افراد خبره معتقدند ،شرایط فرهنگي براي اجراي دورهها
باید فراهم گردد.
بحث و نتيجهگيری
اغلب صاحب نظران بر این نکته تاكيد دارند كه مدیریت هم علم است هم هنر .لذا اگر چه
جوهره مدیریتي در افراد شرط الزم است ،اما هرگﺰ كافي به نظر نميرسد و اصول ،مباني،
روشها ،رویکردها و تکنيكهاي مدیریتي،اكتسابي هستند .بر اساس نتایج حاصل از
نظرسنجي ،مدیران بنگاه هاي اقتصادي از آَشنایي مناسب و الزم با مهارتهاي مدیریتي
برخوردار نميباشند و نظام آموزش مدیریتي فعلي در تربيت مدیران متخصص از كارآیي
مناسب برخوردار نيست .براي رفع این معضل ،در این مقاله ،مدلي مفهومي براي طراحي
دورههاي آموزشي تحت عنوان دورههاي مدیریت تخصصي فعاليتهاي اقتصادي ارائه
شدهاست .ساختار این مدل مفهومي از دو بخش تشکيل شده است .بخش اول مجموعه
اقدامات پيشنيازي است كه باید قبل از طراحي دورهها ،مدیران بنگاه هاي اقتصادي بخش-
هاي مختلف آن را طي نمایند و بخش دوم مجموعه اقدامات مشتركي است كه در طراحي هر
دوره ميبایستي انجام پذیرد .بخشاول شامل شناسایي فعاليتهاي اقتصادي ،طبقهبندي
فعاليتهاي اقتصادي ،اولویتبندي فعاليتهاي اقتصادي ،شناسایياطالعات و مهارتهاي
مدیریتي ،شناسایياطالعات عمومي شناسایياطالعات مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي،
جمعآوري اطالعات فعاليتهاي اقتصادي اولویتدار و بخش دوم شامل شناسایي فعاليتهاي
اقتصادي ،طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي ،اولویتبندي فعاليتهاي اقتصادي ،شناسایي
اطالعات و مهارتهاي مدیریتي ،شناسایي اطالعات عمومي ،شناسایي اطالعات مرتبط با
فعاليتهاي اقتصادي ،جمعآوري اطالعات فعاليتهاي اقتصادي اولویتدار ،مي باشد .و
همچنين به منظور اعتبارسنجي مدل مفهومي پرسشنامه اي در بين  15نفر از خبرگان حوزه
اقتصادي در خصوص ارزیابي كارآمدي نظام فعلي آموزش مدیریت و بررسي اعتبار مدل
مفهومي پيشنهادي تهيه و توزیع گردید .هدف این دورهها تربيت مدیراني است كه با كسب
دانش و توانایي الزم ،مبادرت به راهاندازي و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه بنگاههاي اقتصادي
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نمایند .طبيعتا مدیریت صحيح و كارآمد این بنگاهها در فعاليتهاي توليدي و یا خدماتي كه
اصطالحا فعاليتهاي اقتصادي ناميده ميشود منجر به عرضه با كيفيت كاالها و خدمات مورد
نياز جامعه خواهد شد .ساختار آموزشي این دورهها به گونهاي است كه از یك سو افراد با
دانش و مهارتهاي مدیریتي و از سوي دیگر با اطالعات و دانش فني و تخصصي فعاليت
اقتصادي مشخصي آشنا و مسلط شوند .نکته قابل تامل در آموزش مهارتهاي مدیریتي این
است كه مدیران فعال در فعاليت هاي اقتصادي به یك اندازه نيازمند آشنایي با مهارتهاي
مدیریتي نيستند .بررسيها نشان ميدهد كه فعاليتهاي اقتصادي كه ماهيت مشابهي دارند و
به عبارتي دیگر در یك گروه اصلي قرار ميگيرند ،نياز به مهارتهاي مدیریتي تقریبا یکساني
داشته و در نتيجه برنامه آموزشي آنها در حوزه مدیریتي یکسان خواهد بود .این موضوع در
مورد آموزش مباحث فني و تخصصي فعاليتهاي اقتصادي متفاوت است و هر دوره صرفا
براي یك فعاليت اقتصادي برنامهریﺰي ميشود .پيشبيني ميشود با عملياتي نمودن مدل
مفهومي ارائه شده در این مقاله ،تحول اساسي در ساختار و كارآمدي نظام آموزش مدیریتي
ایجاد شده و اقدامي زیربنایي در كاستن فاصله موجود بين آموزش و اشتغال صورت پذیرد.
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