
 ����� ��	
��� ��� ������ ������ ����� ������ !"���# �$%&'() � ."%+  

    

,- 

  

 شناسايي شايستگيها و مهارتهاي اشتغالزاي زنان در صنعت  و بررسي

 )شركت فوالد مباركه اصفهان: مطالعه موردي(

 

   2 رحماني قهدريجانيهاله  و 1 عمرانابراهيم صالحي

  

ش شناسايي و ارزيابي مــهارتهاي مورد نياز براي اشتغال و مشاركت بــهتر زنـان در بــخپژوهش هدف اين  :�����

هاي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان، ميزان انطباق شايستگيهاي مورد نياز  با مطالعه برنامه،همچنين. بودصـنعت 

بررسي موضوع و مصاحبه با مديران پس از . بررسي شدهاي آموزشي اين شركت برنامه براي اشتغال و فعاليت زنان با 

  ترين مهارتها و قابليتهايي كهترين و اساسيستي از مـهمشركت فوالد مباركه اصـفـهان سـعي شـد تـا فهر

اين پژوهش از نوع . آموختگان زن براي فعاليت و مشاركت بيشتر در بخشهاي صنعت به آن نياز دارند، شناسايي شوددانش

 اسناد  مطالعه واز پرسشنامه،  مصاحبهها دادهآوري  براي جمع.شدو با استفاده از روش سه سوسازي انجام بود پيمايشي 

نتايج اين تحقيق نشان . جامعه آماري اين پژوهش را  كليه مديران شركت فوالد مباركه اصفهان تشكيل دادند. استفاده شد

 با رايانه، مهارت مشتري مداري، مهارت مربوط به كار گروهي، مهارت استفاده  كردني نظير مهارت كاريداد كه شايستگيها

له، داشتن انتظارات شغلي معقول، ئطالعات، توانايي تفكر خالقانه و ايجاد نوآوري در محيط، حل مساز فناوري ارتباطات و ا

 قابليت آموزش ديدن در حين كار براي مديران صنعت بزرگي مثل شركت فوالد  ودرك اهداف و سياستهاي سازمان

ت مشتري مداري و درك اهداف و سياستهاي  با رايانه، مهار كردنمباركه اهميت زيادي دارد كه از بين آنها مهارت كار

 نشان نتايج ،عالوه بر اين. سازمان به عنوان يك نوع مزيت و شايستگيهاي اساسي زنان در بخش صنعت شناسايي شدند

هاي آموزش مهندسي در شرايط سخت نيز در برنامهكردن داد كه براي ورود بهتر زنان به صنعت الزم است شايستگي كار 
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    مقدمه .�

وريهاي جديد فراهم كردن شرايطي است ايكي از رسالتهاي مهم نظام آموزشي در شرايط نوين و متغير فن

 و متناسب با نيازها و شرايط آموخته بتوانند از مهارتها، تواناييها و قابليتهاي كليديكه در آن نيروهاي دانش

 در جوامع پيشرفته بر يادگيري مباني عملي مشاغل ،به همين دليل. دنياي صنعت و مشاغل برخوردار شوند

تأكيد  مختلف مشاغل تجربه اندوزي در نيزمورد نياز در بازار كار و انتقال آموزش به محيط واقعي كار و 

امهاي آموزشي در كشورهاي جهان سوم  در خالل ربع قرن  نظچشمگير علي رغم رشد ،در مقابل. شودمي

در حالي كه تعداد .  توسعه كشور به صورت مناسبي جهت داده نشده استخصوصزي در ريگذشته، برنامه

  آموختگان بيكار هستند، ميليونها فرصت شغلي به دليل ناكافي بودن نيروي انسانيزيادي از دانش

 ، كه امروزه است اين عوامل باعث شده.]1[هارت مناسب فروگذار مانده است آموخته، كارورزيده و با مدانش

در اقتصاد كشورها كيفيت و تركيب نيروي انساني كارشناس و توانمند و با قابليتها و مهارتهاي اساسي و 

دي ترين نهادهاي تعيين كننده رشد و توسعه اقتصاعنوان يكي از مهمكليدي مورد نياز براي بازار كار به

  . قلمداد شود

توان دانـش، بينش، نـگرش و مهارتـهايي دانـست كه مهارتها و شايستگيهاي كليدي و اشتغالزا را مي

روابـط با ديگران، انتـقال موفق از شـغلي به شـغل ديگر، برقراري مـوجب تحرك و پويايـي افـراد در 

 اهميـت اين مهارتها .]2[شوند ـسائــل ميثـر در فـعالـيتهـاي گـروهي و نـوآوري در حــل مؤحـضور مــ

  شود و كاركنان با اين صالحيتها بهتركه مـوجب تحرك شغـلي بيشتر كـاركنـان ميبدان دليل است 

 در اقتصادي كه بر عنصر دانايي و آگاهي ،توانند به تحوالت آينده واكنش نشان دهند و به همين دليلمي

 تخصص، توانمندي و دانش نيروي انساني فرهيخته و متخصص است استوار است، عامل اصلي برتري جوامع

 در فرايند تحول و توسعه نظام اقتصادي .]3[ه است شدكه در قالب تشكيل سرمايه انساني بررسي 

 كشور را زنان نيمي از جمعيتبا توجه به اينكه . اي نيز براي اشتغال زنان به وجود آمده استفرصتهاي تازه

 تقاضاي زنان ،امروزه.  استيافته اهميت زيادي آنانموضوع توجه به قابليتهاي نيروي كار دهند، تشكيل مي

راه يافتگان ي از يدانشگاه زياد شده است، به طوري كه در سالهاي اخير درصد باالتحصيل در براي آموزش و 

يي و ا و افزايش كارانر زن به بهبود كيفيت نيروي كاتوجه ،به همين دليل. اندادهبه دانشگاه را زنان تشكيل د

  .شودريـزي تـوسعه كشورها محسوب مي آغــازين بـرنامهمراحل جــزو انكـارگيري آنبه

است كه عمالً از ميزان  دهنده آن  اشتغال زنان در سه دهه اخير نشانخصوصآمارهاي در دسترس در 

است اي بوده گونهصادي جامعه بهاشتغال زنان كاسته شده و اين تغيير و تحوالت در بخشهاي مختلف اقت

با اهـتمام بـه ايـن امـر و . ]4[شود زنان در بخش صنعت مشاهده مياشتغال كه بيشترين نسبت كاهش 

اي مراكز سازي تحقق اهداف توسعه كشور، سنجش دوباره نيازمنديهاي شغلي و حرفهتالش براي آسان

ي كه زنان براي اشتغال مطلوب و بهينه در بخش صنعت يبررسي قابليتها و مهارتهانيز اقتصادي و صنعتي و 
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نان در آموجبات حضور بيشتر زنان  يمهارتها و قابليتهاشايد پرداختن به . استضروري نياز دارند، 

شود آن است كه  مطرح ميخصوص پرسش اساسي كه در اين ،بنابراين. فعاليتهاي صنـعتي را فراهم سازد

آموختگان زن براي اشتغال در بخشهاي صنعتي نياز ي كه دانشيييها و مهارتهاترين تواناترين و مهماساسي

  توجهد تا ش انتخاب ،عنوان يكي از صنايع بزرگبه ،� شركت فوالد مباركه اصفهان،لذا. ندادارند، كدام

يط بازار كار  كليدي و متناسب با نيازها و شرايريزان آموزشي كشور به آن دسته از مهارتها و تواناييهابرنامه

  سازيآماده كيد بر آنها هـم زمينهأبا ت طوري كه به؛براي اشتغال زنان در صنعت معطوف شود

تري بين نظام تر و منطقيآموختـگان زن براي اشتغال در صنعت فراهم شود و هم پيـوند عميقدانش

يي خارجي نظام او ارتقاي كار زمينه بهبود چشمگيريآموزشي و نيازهاي شغلي جامعه برقرار شود و به طور 

 است كه در بعد مهارتها و شايستگيهاي كليدي طيف وسيعي از ، گفتنيالبته .دشوآموزشي نيز فراهم 

 نيز به ]5[ژاد  هاي آموزش مهندسي قرار داد كه در تحقيق فيض و بهادري نتوان در برنامهشايستگيها را مي

 در برنامه آموزش ، استكرده يادآوري ]6[كه معماريان  رطو  همان،سفانهأآنها اشاره شده است، ولي مت

  . نشده استتوجه چنداني اي  مورد نياز بازار كار حرفهي نگرشهاومهندسي به توسعه مهارتها 

  

     پژوهشاالت ؤس .	

آموختگان زن بـراي فعاليـت و مـشاركت    ي كه دانشيترين شايستگيها و مهارتهاترين و اساسي  مهم. الف

 ند؟انياز دارند، كدامبه آنها مباركه اصفهان در شركت فوالد 

شايستگيهاي زنان شاغل در شركت فوالد مباركه اصفهان از ديدگاه مديران بـا توجـه بـه دو متغيـر                    . ب

 ؟استسابقه كار و تحصيالت چگونه 

هاي آموزشي موجود در شركت فوالد مباركه اصفهان بـا شايـستگي مـدنظر مـديران                آيا ميان برنامه  . پ

  آموختگان زن تطابقي وجود دارد؟ي دانشبرا
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 65ترين شركتهاي صنعتي كشور است كه در نزديكي شهرستان مباركه و در شركت فوالد مباركه اصفهان يكي از بزرگ .�

و   ميليون تن انواع محصوالت فوالدي تخت گرم5 داراي ظرفيت توليد وان واقع شده است كيلومتري جنوب غربي شهر اصفه

 درصد نياز كشور به فوالد و 50 كه با اين توليد است ميليمتر 16 تا 18/0سرد نورديده ، قلع اندود، گالوانيزه و رنگي از ضخامت 

  ين شركت توليد كننده فوالد در منطقه خاور ميانه شناختهتركند و هم اكنون به عنوان بزرگمين ميأمحصوالت فوالدي را ت

به طوري كه در دو . دست آورده استه هاي بسيار خوبي را ب اين شركت در ارزيابيهاي مختلف سازماني رتبه،همچنين. مي شود

  شركت اهميت زيادي شناسايي شايستگي ايندليل،به همين . است  شدهز رتبه اولي شركت برتر ايران حا100سال اخير در بين 

عنوان الگوي برتر  بهدتوانتواند راه را براي ارتقا و پيشرفت بهتر شركت فوالد مباركه اصفهان فراهم سازد و هم ميكه هم ميدارد 

 . هستندبراي ديگر شركتهاي صنعتي و به ويژه شركتهاي باشد كه در زمينه فوالد سازي در كشور فعال 
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  تعريف و اهميت شايستگيهاي كليدي  •

 شوندمياساس آنها و در مقايسه با آنها ارزيابي  شايستگيها، معيارها و شاخصهايي هستند كه افراد مستعد بر

 .]7[ود شو نيازهاي سازمان به افراد مستعد در سطوح مختلف نيز با توجه به آنها تعيين و شناسايي مي

دانش، بينش، مهارتها و نگرشهايي كه جزء مهارتهاي عمومي : ند ازاصالحيتها و شايستگيهاي كليدي عبارت

اين صالحيتها در درون يك رسته شغلي قابليت . هستندو با دوام يك شغل يا گروه مرتبطي از مشاغل 

 رشد موجبشوند كه اد مي و در شمار خالقيتهايي قلمدندانتقال به شغلهاي ديگر و جديد را دار

 دراگانديس .]8[كند  و انتقال آن مهارتها را به موقعيتهاي ديگر آسان ميشودياي فرد مشايستگيهاي حرفه

 كارايي موجبد كه نداناي از توانمنديها، دانش و ديگر صفاتي مي شايستگي را مجموعه]9[و منتزاس 

اي از دانش، شايستگي را مجموعه) 2004( امپلوييز سسه نشنال پارك سرويسؤم. شودمي شده بينيپيش

وظايف دادن در انجام تواند با توجه به آنها ميداند كه شخص  در يك شغل خاص ميييمهارت و تواناييها

 توان اشتغالزا و شايستگي نميي اگر چه از مهارتها،شود همان طور كه مالحظه مي.]10[ ق باشدخويش موف

رائه داد و با وجود تعاريف مختلف و گاه متناقضي كه از اصطالح شايستگي ارائه  اتعريف دقيق و مشخصي

توان تركيب هم افزايندگي كيفيتها توان نتيجه گرفت كه مهارتهاي اشتغالزاي بازار كار را مي مي،شده است

ي رتقا اموجب فردي، مهارتهاي فني و فرايندي و مهارتها و شايستگيهاي كليدي دانست كه يو صالحيتها

 ،در واقع. شودثر در فعاليتهاي گروهي ميؤ و انتقال موفق از شغلي به شغل ديگر و حضور مشغلي

اي از مهارتهاي اصلي قابل انتقال است كه دانش، نگرش و مهارت مـهارتـهاي اشتغالزاي بـازار كـار مجموعه

   . كاري ضروي استگيرد و براي موفقيت در همه سطوحفني مورد نياز محيط كار را در بر مي

 

 هاي نظري شايستگيهاي كليدي در بازار كار  پايه •

  اساس نظريه فرافورديسم   شايستگيهاي كليدي مورد نياز بازار كار بر.الف

، در صورتي كه در آمدندميدر نظام توليد سنتي كارگران در مواردي با تحصيالت بيشتر به استخدام در

 صرف داشتن فقط در حالي كه در نظام فرافورديسمي .شده نميچندان استفادعمل از تحصيالت آنان 

 بلـكه استـخدام و ، شدن بـا يك مـدرك دانـشگاهي كـافي نيستآموختهدانشمدرك تحصيلي و 

 در ،در واقع. گيرداجتـماعي سازي افراد با توجه به مهارتهاي اسـاسي نظير دانش فني و خالقيت صورت مي

 مهارتهاي اساسي نظير حساب كردن، خواندن و  داشتنمه كارگران نيازمندنظام توليد فرافورديسم ه

نظام توليد فرافورديسم . ريزي و نوآوري در محيط هستندنوشتن، داشتن سواد رايانه، مهارت در برنامه

گرايش زيادي به انسان سازي محيط كار و ايجاد اعتماد بين كارگران و مديران و مشاركت دادن همه 

 از  در آنكه است طفـامي منعـ نظ،ورديسمـوليد فـام تـظـبرخالف ن ،نظام اين .]11[مان دارد اعضاي ساز

پذير شدن و دارا  نياز به انعطاف، در نتيجه وشودهاي كاري انعطاف پذيرتر استفاده ميفناوري جديد و شيوه
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  راهبرد منابع انسانيكارفرمايان نيز . شودمـيساس ـارگران احـ متنوع و زياد در كيبودن مهارتها

   .]12[برند مي كار پذيرتر را به منظور انعطاف پذير شدن بهانعطاف

شود، تأكيد ي كه موجب باال رفتن كيفيت محصوالت مييمهارتها، اقتصاد فرافورديسمي بر طور خالصهبه

يط كار و ايجاد  در اتخاذ تصميمات مناسب و حل مسئله در محن نوآوري و توانايي شاغال،دارد؛ از اين رو

وريهاي رو به رشد از اهميت و امـهارت مستمر در درون سازمان مطابق با محيط فـرافورديـسمي و فـن

  .   اولويت خاصي برخوردار است

  اساس نظريه سرمايه اجتماعي   شايستگيهاي كليدي مورد نياز بازار كار بر. ب

 تا براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي دي، سازمانهاي زيادي در تالش هستندر جهان پرشتاب امروز

نند تا بتوانند از كهاي مختلف بهره ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب و تداوم حيات خود از الگوها و شيوه

 طرح رويكرد سرمايه اجتماعي .]13[ ناشي از دگرگونيهاي سريع محيطي و فناوري در امان بمانند خطرهاي

اي از اين موارد است كه نشان دهنده اهميت نقش ساختارها اعي و فرهنگي نمونهدر مباحث اقتصادي، اجتم

  . و روابط اجتماعي بر متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است

  ؟اي صرفاً در مباحثهر چند تا مدتها پس از مطرح شدن مفهوم سرمايه اجتماعي، چنين سرمايه

شد،  آن يك شايستگي ضروري براي سازمان محسوب نمي داشتنشناسي محصور مانده بود و وجودجامعه

وري سرمايه  مناسب براي بهرهايزمينهعنوان اما امروزه اين ضرورت كامالً درك و پذيرفته شده است و به

مسير اين تغيير نگرش همراه و همگام با . شودانساني و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي

 مديران به سرمايه بي توجهي و شايد بتوان ادعا كرد استسازمان و مديريت وص در خصتغيير ديدگاه 

  اين احساس. دليل احساس بي نيازي آنان به اين مفهوم در سازمانها بوده استاجتماعي در گذشته به

 ، اما در حال حاضر.]14[نيازي خود تحت تأثير رهيافتهاي سنتي سازمان و مديريت قرار داشته است بي

اطالعات و آموزش، پيشرفت مداوم در كسب يرات پر شتاب محيطي از قبيل نيازهاي رو به رشد براي تغي

زمينه فناوري اطالعات، نيازهاي ضروري براي نوآوري و خالقيت، تغيير به سوي طراحي ساختار سازماني 

-رقبا ايجاب ميهاي مشتريان، تأمين كنندگان و  ارتباط تنگاتنگ بين سازمان و شبكه ومسطح و منعطف

كند كه كارمندان و مديران سازمانها سرمايه اجتماعي را به منزله يك شايستگي مشخص سازماني ايجاد 

 پژوهشگران عناصر اصلي سرمايه اجتماعي را شامل اعتماد و همكاري، صداقت، وجدان كاري، .]13[كنند 

 كار  دادن متقابل و تالش براي انجامپذيري، احتراموليتئمشاركت و ايجاد ارتباط معقول با ديگران، مس

دانند مي... مولد، ارزش مداري و كارآمدي، صداقت و داشتن صراحت در تبادل نظر و دادن اطالعات و 

]15[.  
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  اساس اقتصاد دانش محور   شايستگيهاي كليدي مورد نياز بازار كار بر. پ

  كردن در تيمها همگي براي كار يي نيروي كارسطح دانش و مهارتهاي نيروي كار، انعطاف پذيري آنها، توانا

 در بازار كـار اقتصاد دانـش مـحور به ،در واقع.  دارد اشارهبه ويژگيهاي نيروي كار در اقتـصاد دانش مـحـور

ند توا كه اين ميشودداده ميكارگران داراي شايستگيهاي عمومي در اداره دانش قالب ريزي شده اولويت 

تا است  اين عوامل باعث شده ، در نتيجه.]16[گران داراي مهارت كم داشته باشد  منفي براي كارآثار

 ،باشداي از دانشها و مهارتهاي جديد موفقيت در اقتصاد دانش محور مستلزم مهارت داشتن در مجموعه

 ،)الملليبه يك زبان بينبودن سلط م (يي همچون داشتن سواد، دانستن و تسلط به زبان خارجيمهارتها

كاركنان بايد قادر به . وري ارتباطات و اطالعاتا رياضيات، مهارتهاي علمي و توانايي استفاده از فنانشد

 عالوه بر اين، از نظر  واستفادة كارآمد از اين مهارتها باشند و به طور خودكار و متفكرانه از آنها استفاده كنند

  .]17[فاده كنند اجتماعي با افراد نامتجانس كار و از تواناييهاي خود است

در اقتصاد دانش محور را در سه طبقه شايستگيهاي شده بانك جهاني در فـهرستي شـايستگي مطرح 

 مهارتهاي فني شامل. فني، شايستگيهاي مبتني بر روش شناسي و شايستگيهاي بين فردي جاي داده است

مهارتهاي بين . حليلي استزبان خارجي، رياضيات، علم، حل مسئله و مهارتهاي تدانستن  سواد، داشتن

 مهارتهاي مبتني بر روش شناسي ،همچنين. شودفردي شامل كار گروهي، رهبري و مهارتهاي ارتباطي مي

اي خاص براي يادگيري داشته باشد تا بتواند يادگيري مادام العمر را دنبال و كند تا شيوههر فرد را ملزم مي

  .]17[ مناسب عمل كند ا و تغييرات به روشهرو شدن با خطربا روبه

   

  اساس بازار كار جهاني   شايستگيهاي كليدي مورد نياز بر.ت

صاحبنظران مختلف شايستگيها و مهارتهاي مختلفي را براي اشتغال در بازار كار جهاني و موفق بودن در 

  .شوداي از آنها اشاره ميكنند كه به نمونهوظايف شغلي مطرح مياداي 

 علم :ند ازابرد كه عبارتعنوان مهارتهاي اشتغالزا نام مياي را بهارتهاي چهارگانه مه]12[صالحي، عمران

  .چگونگي يادگيري، ارتباطات، مهارت تيمي، كار تيمي و مهارت حل مسئله

 ، نفوذ، كمك و خدمت رساني،پيشرفت و عمل: شامل شش گروه شايستگي ]18[اسپنسر و اسپنسر

   .شناسايي كردند را خصيتي  اثربخشي ش و شناخت،اداره كردن

  

 با  داشتن صالحيت فني، سروكار داشتن با ابهام و گوناگوني، پيوند شامل پنج نوع صالحيت]9[هاست 

عنوان شايستگيهاي وليت را بهئپايداري، مديريت انگيزش، عاطفه و آرزو و كارگزاري و مس زمينه، پيدايي و

  .ساسي ذكر كردا
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ارتباط، كارگروهي، مهارتهاي درون برقراري محاسبه،  قبيل سواد و  ازيي مهارتها]20[مورنن  لوري و

  .عنوان مهارتهاي اشتغالزا معرفي كردندشخصي و اطالعات را به

 انگلستان فهرست ديگري از مهارتها و شايستگيهاي مورد نياز در بازار  كشوردر) 2008(دانشگاه ليدز 

  ارتباطات بين فردي، ارتباطات نوشتاري، كار تيمـي،: ازند اه است كه عبارتكردكار جهاني را ارائه 

اي خود  توسعه حرفه وخالقيت، آگاهي تجاري گيري، مذاكره، رهبري،له، تصميمئانـعطاف پذيري، حـل مس

  دپارتمان تعليم و تربيت،را اشتغال در بازار كار برايترين فهرست مهارتهاي مورد نياز  يكي از جامع.]21[

اين مهارتها . اندكرده ارائه � كسب و كار استرالياي و شورا�اتاق بازرگاني و صنعت استراليا ،�شعلوم و آموز

 ريزيله، برنامهئمواردي همچون ابتكار، داشتن ارتباطات صحيح، كار تيمي، فناوري، مديريت خود، حل مس

  .]21[  است يادگيريو

ثر در موفقيت ؤ از مهارتهاي اشتغالزا و م گر چه صاحبنظران مختلف فهرستهاي مختلفي،طور خالصههب

ميـان هـمه آنـها  ... گيري و  اما عمده مـهارتها مانند كار تيمي، ارتباطات، تصميم،اندهكردشغلي ارائه 

  كه بتوان بر استنمايد تا بدان پرداخته شود، تعيين مدل نظريضروري ميدر پايان آنچه . استمــشترك 

 براي . را شناسايي و ارزيابي كردزاي زنان شاغل در شركت فوالد مباركه اصفهاناساس آن مهارتهاي اشتغال

تعيين چارچوب نظري تحقيق، مطالعه ادبيات تحقيق و بررسي تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه در 

هاي شايستگي مطرح شده در هر نظريه بررسي و لفهؤم. دشدستور كار قرار گرفت و روش كار انتخاب 

 شايستگيهاي ،در مرحله بعد پس از حذف شايستگيهاي مترادف. دشكيد آنها استخراج أهاي مورد تشايستگي

  . اده شده استچارچوب مفهومي تحقيق نشان د 1جدول در . معرف هر نظريه مشخص شد
 

 چارچوب مفهومي تحقيق: 1دول ج

  شاخص  ابعاد  متغير  مفهوم

مهارت استفاده از نرم افزارهاي عمومي و نرم افزارهاي تخصصي   مهارت كار با رايانه

  حوزه كاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهارت مربوط به كار 

  گروهي

ثر و كارآمد با ديگران در كارهاي گروهي و ؤتوانايي تعامل م

 موفقيت  دادنجامتوانايي مشاركت و همكاري با ديگران براي ان

  آميز كار گروهي

____________________________________________________________________ 
 

1. Department of Education Science and Training (DEST) 

2. Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) 

3. Business Council of Australia (BCA) 
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مهارت در انسان سازي محيط كار و داشتن حس اطمينان به   اعتماد و همكاري

  فعاليتهاي سازمانيدادن ديگران در انجام 

توانايي تفكر خالقانه و 

ايجاد نوآوري در 

  محيط

كارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد ه ب

رت تفكر و تخيل و داشتن ذهني پرورش يافته به و داشتن قد

  جاي داشتن ذهني انباشته از اطالعات

دادن داشتن ابتكار عمل، داشتن روحيه خالق و فعال در انجام   قابليت انعطاف

  فعاليتها

  

نظريه 

  فرافورديسم

  هاي مشتريقابليت درك نياز و خواسته  مشتري مداري

ساختارمند بودن 

  تباطات كاريار

توانايي در ايجاد روابط شخصي گرم، ارتباطات كاري خوب و زياد 

  و ساختار ارتباطي تسهيل كننده

مهارت در انسان سازي محيط كار و داشتن حس اطمينان به   اعتماد و همكاري

  فعاليتهاي سازمانيدادن ديگران در انجام 

درك اهداف و 

  سياستهاي سازمان

  اهداف سازمان و شناخت و همكاري بردرك درست ارزشها و

  اساس ارزشها و اهداف سازمان

  

  

  

  

  

نظريه 

سرمايه   

  اجتماعي
داشتن تعهد و وجدان 

  كار و هويت مشترك

گرايشها و عادات مناسب كاري نظير سختكوشي، داشتن نگرش 

ليت پذيري، احترام ئومثبت به كار، صداقت، انتقاد پذيري، مس

ري و كار مولد، ارزش مدادادن متقابل و تالش براي انجام 

كارآمدي، صداقت، داشتن صراحت در تبادل نظر و دادن 

  اطالعات، تعهد و پاسخگويي

  مهارت در مديريت كارهاي گروهي و مشاركتيداشتن   رهبري

  و نظامهاي رفتار  جمعي

كار كردن با گروههاي 

  مختلف اجتماع

فراد با سوابق و شرايط زندگي ارتباطي كارآمد با ابرقراري قابليت 

 متنوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شايستگي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ايستگي ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهارت استفاده از 

فناوري ارتباطات و 

  اطالعات

قابليت استفاده از ابزار و امكانات پيشرفته اطالعاتي به منظور 

  كسب و پردازش اطالعات



                                                                                                   
          قهدريجانيرحماني و الهه عمران    ابراهيم صالحي                                                                                    

                                                                                                            

 

�	 

 زبان  درمهارت

  انگليسي

توانايي در فهم و قرائت متون انگليسي و ميزان تسلط بر زبان 

  حصيليتخصصي رشته ت

براي داشتن تعهد 

  يادگيري مداوم

عمل مهارت فردي براي دنبال كردن يادگيري مادام العمر و 

  هنگام روبه رو شدن با تغييراتكردن به روش مناسب يادگيري 

  استفاده از كتاب درسي، نمادها، اطالعات و دانش به عنوان  استفاده تعاملي از ابزار

اط فـعـال و تحقق بخشيدن به وسيله هـايي بـراي ايجاد ارتب

  اهداف

توانايي و مهارتهاي 

  ارتباطي

توانايي ايجاد روابط كاري و دوستانه با همكاران، موفقيت در 

موقعيتها و ارتباطات رسمي و بيان اهداف و مقاصد خود به 

  صورت مكتوب و شفاهي

دانش و توانايي در 

  علوم و رياضيات

  وشهاي مطرح در علوم و رياضيها و رمهارت استفاده از ايده

  

  

نظريه 

اقتصاد 

  دانش محور

  هاي شخصيها و پروژهتوانايي انتخاب، تنظيم و عمل به برنامه  مديريت خود

  

له در موقعيتهاي ئتوانايي كاربرد استراتژيهاي مربوط به حل مس  لهئحل مس

  واقعي محيط كار

مهارت مربوط به كار 

  گروهي

ثر و كارآمد با ديگران در كارهاي گروهي و ؤايي تعامل متوان

موفقيت دادن توانايي مشاركت و همكاري با ديگران براي انجام 

  آميز كارگروهي

يادگيري چگونگي 

  يادگيري

مديريت يادگيري خود و آگاهي از چگونگي يادگيري و استفاده 

 از بهترين راهبردها و روشهاي يادگيري به منظور يادگيري

  بيشتر و بهتر

توانايي و مهارتهاي 

  ارتباطي

توانايي ايجاد روابط كاري و دوستانه با همكاران، موفقيت در 

موقعيتها و ارتباطات رسمي و بيان اهداف و مقاصد خود به 

  صورت مكتوب و شفاهي

  مديريت خود

  

  هاي شخصيها و پروژهتوانايي انتخاب، تنظيم و عمل به برنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظريه 

  جهاني شدن

  

  

  

  

  

  

  

نظريه 

  جهاني شدن

ريزي و  برنامهتوانايي

  سازماندهي فعاليتها

  گيري و تعيين اولويتها و ارزيابي فعاليتهاتوانايي تصميم
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   پژوهشپيشينه   .

 كه به متغير يافتتوان  شناسايي شايستگيها كمتر پژوهشي را ميرهدر بررسي پژوهشهاي انجام شده در با

 يستگيها محققان به شناسايي شايستگيها در بحث شاي، به عبارت ديگر؛ده باشدشتوجه در آن جنسيت نيز 

 به دو نمونه پژوهش، كه در آن شايستگيهاي زنان شاغل در ادامهدر . اندزنان عالقه چنداني نشان نداده

  . شود، اشاره ميبررسي شده استصنعت 

تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در صنعت پوشاك و صنعت ميكروالكترونيك در كشورهاي توسعه 

 صادرات توليدات پوشاك و توليدات ميكروالكترونيك از كشورهاي دهد كه تاكنون چرخهشان مينيافته ن

 ولي كم مهارت چرخانده شده ،وسيله نيروي كار زنان تحصيل كردهه توسعه نيافته به كشورهاي صنعتي، ب

 ممكن ،ه در كشورهاي توسعه نيافتبه خصوصتوسعه صنايع پوشاك و ميكروالكترونيك در آينده، . است

 آمار زنان داراي اين مهارتها در اين ،است مستلزم داشتن كاركناني با مهارت و تحصيالت باال باشد كه البته

 كارگران زن در كشورهاي توسعه نيافته بايد در مشاغلي ،به همين دليل. كشورها بسيار نااميد كننده است

 كنند تا از دور رقابت با كشورهاي پيشرفته  نيازمند آنهاست، شايستگيهاي الزم را كسبيكه صنعت امروز

  . خارج نشوند و به اين وسيله بتوانند پاسخگوي نيازهاي متغير صنعت نيز باشند

در .  داردنياز كاركنان كم، ولي مطلع به علوم رايانه  تعدادصنعت پوشاك دركشورهاي توسعه نيافته به

رهاي آسياي شرقي و فشار رقابتي حاكم بر خصوص صنايع ميكرو الكترونيك نيز سياستهاي توسعه كشو

ي با مهارت باال و مطلع به علوم رايانه را يكشورهاي صنعتي كه در اين عرصه نوپا هستند، نياز به تكنسينها

اي هستند، در اولويت باالتري و بدين طريق نيروي كار زناني را كه داراي سواد رايانهاست افزايش داده 

  .]22[ر اين زمينه قرار داده است نسبت به زنان كم مهارت د

 شركت از صنايع الكترونيك دهلي هند بررسي مهارتهاي 24موضوع اصلي پژوهشهاي انجام شده در 

كارفرمايان در اين صنايع .  تغييرات اخير در اين مشاغل است،زنان شاغل در صنعت الكترونيك و همچنين

  نان از طريق فعاليتهاي خانگي و خانوادگي خود كسببر اين باورند كه شايستگيها و دانش غير رسمي كه ز

.  داده شودارزشگونه شايستگيها در محيط كار كنند بايد مورد توجه و اهميت قرار بگيرد و به اينمي

 ،كنند آنها بر اين باورند كه بايد تالش شود تا به مهارتهايي كه زنان در شغل مورد نظر كسب مي،همچنين

  . اگر اين مهارتها از طريق آموزشهاي غير رسمي كسب شده باشند حتي،اهميت داده شود

ي كه كارفرمايان در صنايع الكترونيك دهلي هند هنگام استخدام زنان بر آن تأكيد يمهارتها و شايستگيها

ها، ثبت دادهتوانايي  تجربه طوالني مدت در صنعت الكترونيك يا مشاغل مشابه،  داشتنداشتند، شامل

كه در بود اي اي غير رسمي و ميزان تجربههتن تحصيالت دانشگاهي و مهارتهاي فني، آموزشدوزندگي، داش

  را مهارتهاي زنان كارگر باره در شناخت كافي وجود نداشتنه ئل اين تحقيقات مس.شغل حاضر داشتند

 كه دو دهد؛ جايياي در مشاغل صنعتي دارند، مورد توجه قرار ميعنوان قشري كه نقش تعيين كنندهبه 
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 زن داراي مـهارتها و تـواناييهاي بيشتر و ديگر نياز به تغيير مهارتهاي ننياز اساسي يـكي نيـاز به شـاغـال

   .]23[شود موجود حس مي

  

   ش پژوهشرو  .�

گيري مبتني بر  نمونه،گيري روش نمونهوي و كيفي روش اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع از نوع كم

كه از اين تعداد  استنفر14697 شركت فوالد مباركه اصفهان كاركنانر است كه تعداد  ذكشايان. دوبهدف 

 نفر از 15 كه  است نفر59 تعداد مديران شركت فوالد مباركه اصفهان ، و همچنينهستند نفر زن 143 فقط

براي . دهستن زن نيز كاركنان داراي ، مردكاركنان عالوه بر خوداين مديران كساني هستند كه در مجموعه 

در واقع، . آوري اطالعات پژوهش از روشهاي مصاحبه و پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك استفاده شدجمع

االت تحقيق عالوه بر پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك، از ؤدر اين تحقيق الزم بود براي رسيدن به س

  از آنجا كه روشهاي مختلف.  شودمصاحبه نيز براي شناسايي شايستگيها و مهارتهاي اشتغالزا استفاده

 اين تحقيق انجام �ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد، با استفاده از روش سه سوسازيآوري دادهجمع

 و شايستگيهاي مطرح شده در هر نظريه بررسي شدندبراي ساخت پرسشنامه پژوهشهاي قبلي تحليل  .  شد

ضريب ). 1جدول ( مهارتهاي اشتغالزاي بازاركار استخراج شد متناسب با هر نظريه تعدادي از شايستگيها وو

دست آمد به/ . 89 پرسشنامه گويه پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي بيست و يك 2پايايي

 پس از توزيع پرسشنامه. استاالت پرسشنامه ؤكه بيان كننده ضريب پايايي يا ثبات دروني بسيار مناسب س

 عالوه بر كاركنان مرد داراي خودز مديران شركت فوالد مباركه اصفهان كه در مجموعه  نفر ا15بين 

 آماري بر روي اين تـعداد از تجزيه و تحليلآوري شد و  پرسشنامه جمع15كاركنان زن نيز بودند، تعداد 

جزيه و تحليل هاي توصيفي ت آمارهSpssافزار ها با استفاده از نرمسپس، داده. پرسشنامه متـمركـز شـد

در اين پژوهش مقياس ليكرت با شش دامنه بي اهميت، بسيار كم اهميت، كم اهميت، تا حدي مهم، . شدند

كه هر چه ميانگين  شد را به خود اختصاص دادند، استفاده 5 تا 0مهم و بسيار مهم كه به ترتيب نمرات

از آنجايي . ميت بيشتري برخوردار است آن مهارت از اه،تر باشد نزديك5احتسابي براي هر مهارت به عدد 

پذير نبود، مصاحبه امكاندادن دستيابي به تعدادي از هدفهاي گنجانده شده در اين پژوهش بدون انجام  كه

 نفر از مديران شش با ،در مجموع. مصاحبه با مديران شركت فوالد مباركه اصفهان در دستور كار قرار گرفت

 به ؛ زن مشغول به كار بودند، مصاحـبه شـدكاركنان آنانر مجموعه شركت فوالد مباركه اصفهان كه د

اين نوع مصاحبه در برگيرنده تشريح مختصر .  صورت گرفت�ها با روش هدايت كليات مصاحبه،عبارت ديگر

____________________________________________________________________ 
 

1.Triangulation 

2 . Reliability 

3. The General Interview Guide Approach 
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در . كلي يك سري از عناوين و موضوعاتي است كه بايد با شركت كنندگان در تحقيق بررسي شود و

اسناد و مدارك . با ارائه نمونه و شاخص بحث به سمت و سوي خاص سوق داده شودها سعي نشد مصاحبه

 در اين پژوهش ،در واقع. بودهاي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان مورد استفاده در اين پژوهش برنامه

ان هاي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان به ميزان انطباق ديدگاه مديرسعي شد تا با بررسي برنامه

   .   ها پرداخته شودشركت فوالد مباركه اصفهان با اين برنامه

  

 ي پژوهشهايافته .�

  نتايج مصاحبه .الف

 شايستگي خصوصدر اصفهان  سعي شد تا ديدگاه مديران شركت فوالد مباركه ،در اين پژوهش همچنين

براي رسيدن به اين مهم . دشوشركت با توجه به دو متغير سابقه كار و تحصيالت بررسي اين زنان شاغل در 

در . سعي شد تا با مصاحبه با مديران شركت فوالد مباركه اصفهان ميزان اهميت اين دو متغير سنجيده شود

رود به سازمان دارند و  واي كه افراد در بدوابقه و تجربهس يعني هم ؛مصاحبه با مديران سابقه كار از دو بعد

 .، مطرح شدآورندمي دستبه را آن مباركه فوالد شركت در كردن ارك مدتي از پس افراد كه كاري سابقه هم

ه شد  بخشي از مصاحبه انجام شده با مديران شركت فوالد مباركه اصفهان آورده2جدول براي نمونه در 

  .است

  از مصاحبهبه دست آمده هاي خالصه داده:  2دول ج

  االتؤ    س

          

  مديران 

غل با توجه به دو بررسي شايستگيهاي زنان شا

  متغير سابقه كار و تحصيالت

 بررسي ديدگاه مديران در خصوص

  شايستگيهاي اساسي زنان و مردان

هميشه چه خانم و . صد در صد تحصيالت مهم است"  مدير الف

خواهند نـيرو بگيرند چه آقا حتماً براي پستي كه مي

  ."استهاشون هميشه تحصيالت يكي از آيتم

  خود آگهي استخداميدريچ موقع فوالد مباركه ه"

قدر سابقه كار داشته باشند  الزاماً اين افراددويگنمي

  " ...گوينداين را ميرغم اينكه سازمانهاي ديگه يعل

ترين مهارت براي خانمها همان مهارت مهم"

 هايكار با كامپيوتر و آشنايي با نرم افزار

  كه مربوط به حيطه كاري استكامپيوتري

  ".دوش ميآنان

شركت شركت تالش نكنند،  كاركنان اگر ... "

 آيا امكانش ؟ي دارديها سال چه برنامهكي در

   "...برسد دهخوامي كه جايي آن به شركت هست

   

 يكي . داردينيم كه فرد چه توان و تخصصبيما بايد ب"  مدير ب

ولي در دارد،  فوالد مباركه درچندين سال سابقه كار 

تر  خيلي ضعيف، كه سابقه كار نداردمقايسه با يك كسي

  "...كند مي عمل

 از آنهاي كه دارم يكي يبين چند نيرو"

 آمده در   وت خانم هم اس.ستامهندس برق 

هم در نظر را ها و نياز مشتريان كارش خواسته

 موفق  خود كاردرو خيلي هم است گرفته 
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 اين بخش تعدادي كارشناس دربر فرض من  ... "

هاي ديگر توانم از رشته نمي، وليحسابداري نياز دارم

  "...هاي مشابه مثل مديريت  حتي رشته،استفاده كنم

    ".كندعمل مي

كنيم بسياري از ي كه ما استخدام ميينيرويها"

 مهارتها را .ن ابتدا ندارندامهارتها را كه از هم

برگزاري وسيله ه بعد و بنا به ضرورت، ما ب

    ".كنيم ايجاد ميدر آنهاهاي آموزشي دوره

 سازمانبه وقتي كه افراد با مدرك باالتر ... "

   زياد آنان مدت توقعك بعد از يآيند،مي

 كم و ييند فوق ديپلم هستويگد و ميوشمي

ند، در صورتي هاوخباالتر ميموقعيت شغل و 

      "... خواستيمنيرو ميموقعيت كه ما براي آن 

اركه را در م فقط سايت فوالد مبهي بخواراگ"

 هم محيطي است كه آلودگيهاي ،نظر بگيريم

  زيست محـيطي زيـادي دارد و هم

ن اافزارهاي زيادي دارد كه خود آقايسخت

 اين محيط دچار عوارض جسماني، درشاغل 

 فيزيكي رظند كه از شونمي روحي و رواني

 10تر از خانمها هستند و ساالنه تعداد قوي

 عضو و فوت و ص نق نفر ما100هزار نفر باالي 

 ي شركت هان پلهاضايعات جسماني داريم، هم

چه است، رفتنش سخت باال ن ابراي ما آقاي

  ".برسد به خانمها

 سني دارد و خود شرايط فوالد مباركه در استخدامهاي"  مدير پ

حدي  تواند مهم باشد و سابقه كار تانميزياد سابقه كار 

  "... باشد  مهمتواندمي

را خود  وظيفه ان اين بخش اگركاركن ... "

ند، هاساس نياز مشتريان انجام د خوب و بر

ول  محصكد تا فوالد مباركه يوشاين باعث مي

 را بدون ايراد خوب را توليد كند و اين محصول

    ".ندابه دست مشتري برس

بعد مسافت فوالد مباركه كه روزانه باالي ... "

د و بحث  كيلومتر اياب و ذهاب دار100

در بخش آنها است اشتغالزايي زنان باعث شده 

اكثراً در بخش خانه متضرر و خانه و كار 

 بعضي از نيروهامون روزانه ، مثالوند، برايبش

، مثالً كيلومتر اياب و ذهاب دارند100باالي 

ين شهر به  سري از نيروهامون از شاهيك

 همين آمدن و رفتن باعث آيند واينجا مي

  ".دوشخستگي مي
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سابقه كار هم مي تواند مهم باشد، چون همين كه ... "  مدير ت

 سـري تجربه به ك ي،آدم تو جو سازمان قرار بگيرد

   ".ند مهم باشداتورد كه خيــلي ميوآدسـت مي

 بايد  MISنيروي ما در مديريت سيستم"

ي كه مربوط به يند به خوبي از نرم افزارهاابتو

خيلي فرق  ...  استفاده كند،دوشكارش مي

  ي كه خيلي ماهرانه بايكند بين نيرومي

  كارش نياز است درافزارهاي كامپيوتري كه نرم

يا از بانكهاي اطالعاتي كامپيوتر كند كار مي

 با نيروي كه خيلي كارش را ،كنداستفاده مي

   ".ددهسطحي انجام مي

ري پيش آمده يا اادكار بر فرض يك مورد ... "

  به فرديبريم  مي و آمديك بخش نامهاز 

تواني تا فردا آماده  را مي كاراينگوييم مي

د كه من مهندسم، انجام ويگ مثالً نمي،كني

  "...ن من نيست أاين كار در شدادن 

 چون تحصيالت يك ،طبيعتاً تحصيالت مهم است... "  مدير ث

 تحصيالت به راگ... كند براي كار پيش نياز را فراهم مي

 خيـلي طـول  هماهنگ نباشدم هاوخميآن پستي كه 

به فوت و فن كار تسلط پيدا كنند كه افراد مي كشد تا 

    ".در خيلي از مواقع هم امكانش نيست

 دري كـه االن ي درصد از خانمها90باالي "

كنند كـارشون كـار با فـوالد مـباركه كـار مي

ست و نياز دارنـد كـه با نرم اكـامپيوتر 

   "... وتر كار كنند افزارهاي كامپي

  2007WORDد با ننامون بتوهابايد نيرو... "

  سازمان هم بايد... دنكار كن

ي در اين زمينه داشته باشد و يهابرنامه

ند حداكثر استفاده را انمون هم بايد بتوهانيرو

 اناز اين برنامه ها براي پيشرفت در كارش

   ".دنداشته باش

د درك كاركنان فوالد مباركه هم باي... "

صحيحي از هدفهاي آن شركت داشته باشند تا 

ند كه در ه را جوري انجام بدي خودكارها

  "...نهايت به هدف سازمان در آخر سال برسند 

نيامده خوب تشون تا روال كار دست ... "

آمد،  ولي تا اينكه روال كار  دستشون ،ستا

 را در  من فتن اينكهگه كنند ب بنا ميرديگ

      ".بگذاريديت بهتر پست و موقعيك 



                                                                                                   
          قهدريجانيرحماني و الهه عمران    ابراهيم صالحي                                                                                    

                                                                                                            

 

�� 

 ،دو كار شدر سابقه كار و تجربه باعث پيشرفت فرد راگ"  مدير ج

 اينجا كار كند ولي  فرد چند سال، ولي اگرچرا بد باشد

  ." چه فايده اي دارد، خانه اول باشددرهنوز 

 كار PTOاينجا با كه ست ازماني يادم من "

ون مهاولي االن نياز داريم كه نيرو... كردند مي

با نرم افزارهاي كامپيوتري به طور تخصصي 

  "...ند نكار ك

اصالً يكي از هدفهاي مهم فوالد مباركه اين "

ست كه محصوالتش را به موقع به دست ا

ايرادي  محصوالت رند و اينكه، اگامشتريان برس

  "... بر طرف كند ،دارد

  مورد كاري پيش آمدهمثالً امشب يك... "

م هيهمكاران آقا بخوا مجبور هستيم از است و

 يا مثالً بعضي ند شب اينجا بمون8تا ساعت 

ها يا وقتها مجبوريم همكاران آقا پنج شنبه

  ".بيايند فوالد مباركه ها بهحتي جمعه

  

 شايستگيها بين رظن مديران شركت فوالد مباركه اصفهان بر اين باورند كه از ،گونه كه مالحظه شدهمان

آموختگان مرد و هم  هم براي دانش، وجود ندارد و شايستگي كه به آنها اشاره شدن زن و مرد تفاوتيشاغال

ترين ترين و اساسيكه موضوع اين پژوهش شناسايي مهم ولي از آنجا. آموختگان زن الزم استبراي دانش

آموختگان زن براي فعاليت و مشاركت در شركت فوالد مباركه مهارتها و شايستگيهايي است كه دانش

آموختگان زن  نياز دارند، الزم است تا با توجه به اظهارات مديران به نكات قوت و ضعف دانش بدانصفهانا

  . در زمينه مهارتها و شايستگيها نيز اشاره شود

آموختگان زن در ند كه دانشدهاي انجام شده مديران شركت فوالد مباركه اصفهان بر اين بودر مصاحبه

آموختگان  مشاغل دانشبيشتر دليل، و به همين نداي از دقت بيشتري برخوردارهكارهاي راياندادن انجام 

 مديران شركت فوالد مباركه ،همچنين. شودمربوط مياي  امور رايانهبهزن در شركت فوالد مباركه اصفهان 

رخوردار معتقد بودند زنان شاغل در شركت فوالد مباركه اصفهان از روابط عمومي باالتري نسبت به مردان ب

 به همين .كنندتر عمل ميدانستند كه زنان در آن موفقهستند و مهارت مشتري مداري را مهارتي مي

. استد كه مربوط به ارباب رجوع و مشتري هستنيشتر خواستار محول كردن اموري به زنان بمديران  ،دليل

ها به آن اشاره داشتند براي ه چه تمام مهارتهايي را كه مديران در مصاحبر بايد گفت كه اگ،در مجموع

مهارت " و "مهارت كار با رايانه" يعني ؛ ولي دو مهارت نامبرده،استمشاركت و اشتغال بهتر زنان مهم 

هاي  نتايج تحليل داده،همچنين. دارد بيشتري "مزيت نسبي" نسبت به بقيه مهارتها "مشتري مداري

با ند نتوا و بهتر ميند برخوردارتري نسبت به مردانمصاحبه نشان داد كه زنان از انتظارات شغلي معقول

  .  سازگاري ايجاد كنند خودبه شرايط كاريتوجه 
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هاي مصاحبه با مديران شركت فوالد مباركه اصفهان مشخص شد اين نكته ديگري كه در تحليل داده

 كارهاي اشتن د شرايط كاري سخت و وجوددليلآموختگان زن در بخش فوالد سازي به بود كه از دانش

تر زنان در شركت فوالد مباركه منظور حضور پررنگطلبد كه بهشود و اين مييدي و خشن استفاده نمي

   براي"كار در شرايط سخت"ي نيز در زمينه يهاهاي آموزشي اين شركت، برنامهاصفهان، در برنامه

  . آموختگان زن گنجانده شوددانش

  نتايج پرسشنامه. ب

وه بر مصاحبه از پرسشنامه نيز براي شناسايي مهارتهاي اشتغالزاي زنان شاغل در صنعت  عالپژوهشدر اين 

 كه يترين مهارتهايهاي پرسشنامه، مهموي داده رپس از انجام دادن اين تحليل توصيفي بر. استفاده شد

  باركه الزممديران شركت فوالد مبـاركه اصفهان آنها را براي فعاليت و مشاركت زنان در شركت فوالد م

 مهارت كار با :ند ازاترين اين مهارتها به ترتيب اهميت عبارتهفت مورد از مهم. دانستند، مشخص شدمي

 توانايي ، مهارت استفاده از  فناوري اطالعات و ارتباطات، مهارت مربوط به كار گروهي، مشتري مداري،رايانه

 3در جدول . لهئ حل مس وسياستهاي سازمان درك اهداف و ،تفكر خالقانه و ايجاد نوآوري در محيط

  .  در پرسشنامه آورده شده است آمده براي هر كدام از مهارتهاي مندرجدستميانگين به

  

   ميانگين ميزان اهميت مهارتهاي اشتغالزا براي زنان شاغل در شركت فوالد مباركه اصفهان: 3جدول 

  ميزان اهميت مهارت

 ميانگين

مهم   

 نيست

بسياركم    

 اهميت

كم 

 اهميت

تاحدي          

 مهم

بسيار  مهم

 مهم

 

 مهارت

  

  رديف

 1 مهارت كار با رايانه  7/46%  7/46%  7/6%  -  -  - 40/4

  2  مشتري مداري 7/26% 3/53% 20% - - - 07/4

توانايي تفكرخالقانه و ايجاد  7/6% 7/66% 7/62% - - - 80/3

 نوآوري در محيط

3 

80/3  

 

مهارت استفاده از فناوري  7/26% 40% 20% 3/13% - -

 ارتباطات و اطالعات

4 

 5 مهارت مربوط به كارگروهي 20% 7/46% 3/33% - - - 87/3

درك اهداف و سياستهاي  3/13% 7/46% 40% - - - 73/3

 سازمان

6 

 7 لهئحل مس 3/13% 7/46% 40% - - - 73/3

 8 قابليت انعطاف 7/6% 3/53% 40% - - - 67/3

 9 يادگيري چگونگي يادگيري 7/6% 3/53% 40% - - - 67/3

 10 توانايي و مهارتهاي ارتباطي 20% 40% 7/26% 7/6% 7/6% - 60/3

 11 تعهد براي يادگيري مداوم 7/6% 3/53% 3/33% 7/6% - - 60/3
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 12 رهبري 3/13% 40% 40% 7/6% - - 60/3

اي هكاركردن با گروه 7/6% 40% 3/53% - - - 53/3

 تماعمختلف اج

13 

بودن ارتباطات  ساختارمند 3/13% 3/33% 7/46% 7/6% - - 53/3

 كاري

14 

  15 مديريت خود 60% 3/33% 7/6% - - - 53/3

 16 اعتماد و همكاري  60% 7/26% 3/13% - - 47/3

ريزي و توانايي برنامه 3/13% 7/26% 3/53% 7/6% - - 47/3

 سازماندهي فعاليتها

17 

 18 مهارت زبان انگليسي 7/6% 3/33% 3/53% 7/6% - - 40/3

 19 استفاده تعاملي از ابزار 7/6% 3/33% 7/46% 3/13% - - 33/3

دانش و توانايي در علوم و  7/6% 20% 7/66% 7/6% - - 27/3

 رياضيات

20 

داشتن تعهد و وجدان كار و  3/33% 7/46% 20% - - - 13/3

 هويت مشترك

21  

  

 و 40/4رايانه با ميانگين  ي نظير مهارت كار باي مهارتها،دهدا نشان ميطور كه ميانگين مهارتههمان

اين .  نسبت به ساير مهارتها از ميانگين بيشتري برخوردار است07/4مهارت مشتري مداري با ميانگين 

اين مطلب مبين اين نكته است كه مهارت كار با . استها همسو مهارتها با مهارتهاي اشاره شده در مصاحبه

آموختگان زن در شركت فوالد مباركه ايانه و مهارت مشتري مداري براي اشتغال و مشاركت بهتر دانشر

  . اصفهان از اهميت بيشتري برخوردار است

  

هاي آموزشي با شايستگي مدنظر مديران شركت فوالد بررسي ميزان انطباق برنامه .

  آموختگان زن مباركه اصفهان براي دانش

 كـه است دوره 1309 ، 89زشي برگزار شده در شركت فوالد مباركه اصفهان در سال هاي آموتعداد دوره

. شوندمهندسي تقسيم ميـ هاي آموزشي به چهار دسته تخصصي، عمومي، مديريتي و فني ايـن برنامه

ي كه مديران شركت فوالد مباركه اصفهان داشتن يهاي آموزشي به نوعي با شايستگيهاتعدادي از اين دوره

گونه كه همان.  تطابق و همخواني دارد،دانستندشركت الزم مياين نها را براي فعاليت مردان و زنان در آ

افزارهاي  مـديران شــركت فـوالد مـباركه اصـفهان مهارت كار با رايانه و استفاده از نرم، شدگفتهقبالً 

 هايي دوره.د مباركه برشمردند براي زنان و مردان شاغل در شركت فواليكامپيوتري را شايستگي مهم

 SAPافزار ، نرمPrimavera، نرم افزار LAB VIEW، نرم افزار JAVA SCRIP نرم افزار  آشنايي باهمچون

افزار برنامه ، نرمWORDافزار  نظام پيشنهادها، نرمWeb Baseافزار  مقدماتي، نرمSPSSافزار پيشرفته، نرم

  و روشهاي مقابله با stuxnet، آشنايي با ويروس Eplan P8نقشه كشي افزار پيشرفته، نرم C #.netنويسي 
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اي از نمونه...  و   پيشرفتهC++يابي عمومي رايانه، ارگونومي كار با كامپيوتر، زبان برنامه نويسي آن، عيب

   .ي هستند كه در شركت فوالد مباركه اصفهان در زمينه مهارت كار با رايانه برگزار شده استيهادوره

ي است كه از ي مهارت درك و اهداف و ارزشهاي سازمان يكي از شايستگيها،گفته شدطور كه قبالً همان

هاي آموزشي شركت فوالد در بررسي برنامه. ردادديدگاه مديران شركت فوالد مباركه اصفهان اهميت 

ها اين برنامه. قرار داردمباركه چندين برنامه آموزشي نيز وجود دارد كه به نوعي در راستاي اين شايستگي 

، 1389، اطالع رساني اهداف سال )SEMنرم افزار ( با پيگيري اهداف كاركنانآشنا شدن : ند ازاعبارت

 تدوين و ارزيابي اهداف سال  و1389، تدوين اهداف سال 1389 سال اهداف واحد عمليات ثانويه فوالد در

1390.   

  

  روش ارزيابي اهداف  .�

هاي ديگري هاي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان، اين شركت برنامهبرنامهشده، در يادعالوه بر موارد 

   مديران شركت فوالد مباركه اصفهان،گونه كه مالحظه شدهمان. ردنيز در زمينه مشتري مداري دا

 براي مشاركت و فعاليت بهتر زنان و مردان در شركت فوالد مباركه يمداري را شايستگي مهممشتري

گرفته تا ) ISO(المللي  بينداما از آنجا كه نظامهاي مديريتي از ديدگاه سازمان استاندار. دانستندهان مياصف

نيز بر مشتري مداري و ) EFQM(بالدريج و ديدگاه تعالي سازمان ) TQM(ديدگاه مديريت كيفيت فراگير 

شي نيز گواهي بر اهميت مهارت هاي آموز چنين برنامه داشتن وجود، در نتيجه،]11[د نكيد دارأرقابت ت

  در تجارت، صنعت و9000ستانداردهاي  ا،مثالراي ب. استمشتري مداري در شركت فوالد مباركه اصفهان 

 9000 ايزو ددر استاندار. اندترين شاخصهاي كيفيت شناسايي شدهعنوان عاليهاي آموزشي بهمحيط

  ي محصول ممكن است توسـط مشتـريـان ياها آمده است كه الزامات يا خواسته2000ويرايش سال 

هاي دوره. دشوهاي مشتري يا بــه مـوجـب مقررات مشـخـص ميبيني خواستهوسيله ســازمان بـا پيشهب

در شركت فوالد مباركه ) EFQM(و مدل تعالي سازمان ) ISO(المللي  بيند استاندارجهتدر زير آموزشي 

   :ست برگزار شده ا1389اصفهان در سال 

، كارگاه آموزشي استانداردهاي  27001:2005ISO، كارگاه آموزشي امنيت اطالعاتEFQMسمينار ساليانه 

 استاندارد ، آزمون مميزان و2010 ويرايش EFQM، آشنايي با مدل تعالي ) 26000ISO( پذيريمسئوليت

9004 ISO نگارش اظهارنامه بر اساس مدل ،EFQM ) انرژي و، سيستم مديريت)معيار مشتريان   

، الزامات  ISO 17025 ، آشنايي با استاندارد EN 16001 گيري عملكرد آن بر اساس استاندارداندازه

، مفاهيم پايه مميزي ) 10012ISO( گيرياندازه گيري و تجهيزاتيندهاي اندازهااستاندارد فر

9001:2008ISO 18001:2007استاندارد(اي ، كارگاه ايمني و بهداشت حرفه OHSAS( آشنايي با ،

، ISO 10015، مميزي داخلي 9000ISOبا   يي، آشنا 14000ISO، آشنايي با  14001ISOاستانداردهاي 
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، آشنايي با الزامات EFQM، تربيت ارزياب بر اساس مدل  10015ISOمديريت آموزشي بر اساس  استاندارد 

  .EFQMل  ي با تدوين اظهارنامه بر اساس مدي آشنا و 27001ISOو مميزي داخلي 

  ي هستند كه به نوعي نشان دهنده اهميت مهارتيها همگي برنامهشدهيادموزشي هاي آدوره

اي آموزشي شركت ه، دورهدر مجموع. استوالن شركت فوالد مباركه اصفهان ئمداري براي مسمشتري

و مشتري مداري با فوالد مباركه اصفهان در سه مورد مهارت كار با رايانه، درك اهداف و سياستهاي سازمان 

شايستگهاي مدنظر مديران شركت فوالد مباركه اصفهان هماهنگي دارد كه اين مطلب مبين اين نكته است 

كه اين مهارتها براي مشاركت و اشتغال بهتر زنان در شركت فوالد مباركه اصفهان از اهميت زيادتري 

  .استبرخوردار 

  

    گيري بحث و نتيجه .�

 بودند كه از نظر مهارتها و شايستگيها بين زنان و مردان تفاوت چنداني وجود تمام مديران بر اين عقيده

تر به وضعيت زنان شاغل اما اگر بخواهيم نگاهي دقيق. ندارد و هر شغلي شايستگيهاي خاصي را مي طلبد

 ر وي را براي مشاركت بهترشان در كايداشته باشيم و اينكه آنها چه شايستگيهااصفهان در فوالد مباركه 

هاي توصيفي پرسشنامه و با بندي بين دادهز اهميت است كه با جمعي چند نكته حا،شغل نياز دارند

هـاي انجام در مـصاحـبهاصفهان  ارائه شده از سوي مديران شركت فــوالد مباركه ديدگاههاياستنباط از 

  . شودده ميشده، اين شايستگيها برشمر

 جزوشركت اين  درصد از زنان شاغل در 90اركه اصفهان بااليبنا به گفته مديران شركت فوالد مب

 مديران شركت فوالد مباركه ، به همين دليل وكنندافزارهاي كامپيوتري كار ميي هستند كه با نرمينيروها

ها و هم در تحليل كيد هم در مصاحبهأ تأكيد زيادي داشتند كه اين ت"مهارت كار با رايانه"اصفهان بر 

مديران . كرد هاي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان نمود پيداهاي پرسشنامه و برنامهتوصيفي داده

 اهميت اين شايستگي براي زنان شاغل در اين شركت، عالوه  دادنشركت فوالد مباركه اصفهان براي نشان

يا استفاده از رايانه  همچون استفاده بهينه  به مواردي،بر تسلط و استفاده ماهرانه از نرم افزارهاي كامپيوتري

ي كه مديران شركت فوالد مباركه اصفهان آنها را يمهارتها. بهينه از بانكهاي اطالعاتي رايانه نيز اشاره داشتند

 مهارتهاي ديگري ،دانستند، عالوه بر مهارت كار با رايانهالزم ميكت  شر اينبراي فعاليت و مشاركت زنان در

از ديدگاه مديران شركت . شودسياستهاي سازمان را نيــز شامـل مينظير مشتري مداري و درك اهداف و 

 كه به نظر استفوالد مباركه اصفهان شايستگيهاي ديگري نيز براي مشاركت بهتر زنان در اين شركت مهم 

: ند ازااين شايستگيها عبارت.  اشاره شد داشته باشندبدانهاي كه يمي رسد، اهميت كمتري نسبت به مهارتها

ت مربوط به كار گروهي، قابليت آموزش ديدن در حين كار، مهارت استفاده از فناوري اطالعات و مهار

ارتباطات، توانايي تفكر خالقانه و ايجاد نوآوري در محيط، داشتن انتظارات شغلي معقول و توانايي حل 
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اصي بر انتقال برخي كيد خأ  تربيت مهندسان كه تCDIOتواند با برنامه هاي اين پژوهش مييافته. لهئمس

  .]24[ همخواني داشته باشد ،از مهارتها و شايستگي دارد

اصفهان هايي كه در شركت فوالد مباركه  اگر بخواهيم براي مشاركت بهتر زنان در حيطه،در مجموع

 مهارت كار با رايانه، مشتري مداري، درك اهداف و ،مشغول به كار هستند الگوي شايستگي ترسيم كنيم

اي سازمان و تحصيالت در مركز اين الگو هستند و مهارت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، سياسته

توانايي تفكر خالقانه و ايجاد نوآوري در محيط، قابليت آموزش ديدن در حين كار، مهارت مربوط به كار 

  . گيرندرار ميله در پيرامون اين الگو قارات شغلي معقول و توانايي حل مسئگروهي، داشتن انتظ

 مـديـران شــركت فوالد ، مهارتهاي اشتغالزاي بازار كارباره هنگام بحث در ،گفته شدگونه كه همان

دانستند كه زنان براي مشاركت و فعاليت در ترين شايستگي ميمباركه اصفهان مهارت كار با رايانه را مهم

ي كه در صنعت پوشاك و صنعت يجه پژوهشهاشركت بيشتر به آن نياز دارند كه اين برداشت با نتياين 

عالوه بر مهارت كار با رايانه، . همپوشي دارداست، ميكروالكترونيك در كشورهاي توسعه نيافته صورت گرفته 

ها نشان داد كه مهارت مشتري مداري نيز اهميت زيادي براي مديران هاي پرسشنامه و نتايج مصاحبهداده

با كمي . شركت نيز وجود دارداين هاي آموزشي كه اين اهميت در برنامهرد داشركت فوالد مباركه اصفهان 

روز افزون اين مهارت در سازمانها و  مهاي توليدي، به اهميتنظا خصوصدقت در مطالعات انجام شده در 

 امروزه با توجه به افزايش رقابت در سطح جهاني و ،در واقع. مهاي توليدي امروزي پي خواهيم بردنظا

بازارهاي .  هزينه اطالعات و رشد فناوري اطالعات، كار رقابت براي سازمانها بسيار سخت شده استكاهش

و پيش بيني تغييرات در انتظارات و ارزشهاي مشتريان بسيار است انبوه به بازارهاي كوچك تبديل شده 

  . رو آورندمساعي نيز  سازمانهاي بزرگ بايد در عين رقابت ناگزير به تشريك ،بنابراين. دشوار خواهد شد

توان نتيجه گرفت كه در سازمانهاي امروزي مشتري بر تمام سياستها و با در نظر گرفتن اين موارد مي

 بلكه با فرد فعال در جهاني كه ،رو نيستيمما با مشتري منفعل روبه. گذارداستراتژيهاي توليد كننده تأثير مي

 مشتري قابليت تأثيرگذاري بر رفتار، استراتژي و ،بنابراين. هستيمرو  روبه،رسداطـالعـات بيـشتري به او مي

نقطه محوري اين قدرت نيز از تركيب جهاني شدن بازار و اطالعات مشتري . داردرا سياستهاي توليد كننده 

  . دهد ميويشود كه حق انتخاب روز افزوني را به يا مصــرف كننده نــاشـي مي

انداز و استراتژيهاي سازماني را پشتيباني و چارچوبي را  شايستگيها چشم بايد گفت شناسايي،در مجموع

 كند؛ ارزيابي آنها راتواند به وسيله آن كاركنان خود را انتخاب و كند كه سازمان ميبراي سازمان فراهم مي

كتها، به ويژه باره ديدگاهها و انتظارات مديران سازمانها و شر  نتايج تحقيقات انجام شده در،به عبارت ديگر

اي بسيار مـهـم آموختگان و تحليل انتظارات آنها از نيروي كار، مقولهاز نظر شايستگيهاي اساسي دانش

 .]25[هاي سازمانها نگريسته شود عنوان عاملي مهم در بهبود و پيشبرد اهداف و برنامهاست و بـايد به آن به

 يعني آنها ممكن است فقط ؛دانندد كه چه چيزي را نمي امكان دارد كه مديران اجرايي ندانن اين،با وجود
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كه اگر آنها از ديگر شايستگيهاي منابع انساني آگاهي  در حالي،اندي را شناسايي كنند كه ديدهيشايستگيها

  . د، چه بسا در عمل اهميت مضاعفي براي شركت آنها داشته باشده باشنداشت

در شركت ) كمتر از يك درصد(ي رسد، حضور كمرنگ زنان  كه اشاره به آن مهم به نظر ميله ديگرئمس

نگاهي به آمارهاي كشور در اين زمينه نيز مؤيد اين نكته است كه ميزان اشتغال . فوالد مباركه اصفهان است

هاي اين تحقيق ادعا كرد كه اولين اساس يافته شايد بتوان بر. زنان در بخش صنعت بسيار ناچيز است

 نه از بعد نداشتن ، زنان در بخش صنعت را با پيچيدگي بيشتري همراه كرده استاي كه اشتغالمؤلفه

موانع داشتن دليل وجود  بلكه به،صنعت بخش در بيشتر چه هر حضور براي الزم مهارتها و شايستگيهاي

 كه اشتغال در حوزه صنعت را شغلي مردانه تلقي استهاي رايج جنسيتي در سطح جامعه فرهنگي و كليشه

 ،عالوه بر اين. استهاي صنعتي آموختگان زن در عرصهتايج چنين تفكري حضور كمرنگ دانشكنند و نمي

هاي مصاحبه با مديران شركت فوالد مباركه اصفهان نشان داد كه  تحليل داده،گونه كه قبالً گفته شدهمان

 كارهاي يدي و داشتن  شرايط كاري سخت و وجوددليلسازي به آموختگان زن در بخش فوالداز دانش

پررنگ تر زنان در شركت فوالد مباركه اصفهان،  حضور منظور به كه طلبدمي ايــن و شودخشن استفـاده نمي

آموختگان زن ي نيز در زمينه كار در شرايط سخت براي دانشيهاهاي آموزشي اين شركت، برنامهدر برنامه

عالي در نيروي شاغل كشور م كم زنان داراي تحصيالت نشان دهنده سه،اين آمارها همچنين .گنجانده شود

عالي در سالهاي اخير و گسترش حضور رغم افزايش تعداد زنان داراي تحصيالت علي، به عبارت ديگر؛است

سهم اندكي از بازار كار را در اختيار دارند و از آنجايي كه صاحبنظران در آنها نان در مراكز دانشگاهي، هنوز آ

ته معتقدند از جمله شاخصهاي توسعه يافتگي يك كشور ميزان مشاركت و نقشي است كه جوامع پيشرف

وري از قابلـيتها و تواناييهاي زنان در زمينه هاي مختلف فرهنگي، زنان در آن كشور دارنـد و عدم بهره

مهارتها و  بايد بر استفاده از ،سازد، لذااجتماعي، اقتصادي و سياسي دستيابي به توسعه را ناممكن مي

 مهم در اقتصاد توجه شود و اين توجه به منظور جلوگيري  از هدر رفتن يعنوان عنصرقابليتهاي زنان به

    .دشوكه به منظور آموزش آنها صرف مياست ي يهاسرمايه

 در اين ،كيد شده استأهاي مختلف هم بر برخي از  شايستگيها تنظريه كه در طور همان،سرانجام

هاي آموزش مهندسي تواند در برنامهگرفته است و اين نكته مهمي است كه ميقرار ييد أد تپژوهش هم مور

، در نظريه  فرافورديسم  مثالرايب. عالي قرار گيردريزان آموزشي در نظامهاي آموزشنيز مد نظر برنامه

مهارت كار با رايانه، ي همچون توانايي تفكر خالقانه و ايحاد نوآوري در محيط، يتأكيد بيشتري بر مهارتها

ي همچون يدر نظريه سرمايه اجتماعي مهارتها. اعتماد و همكاري، كار گروهي و قابليت انعطاف شده است

اعتماد و همكاري، داشتن تعهد و وجدان كار و هويت مشترك، درك اهداف و سياستهاي سازمان و 

ي همچون يريه جهاني شدن شايستگيهادر نظ. استساختارمند بودن ارتباطات از اهميت بيشتري برخوردار 

له، توانايي و مهارتهاي ارتباطي، توانايي ئيادگيري چگونگي يادگيري، مديريت خود، كار گروهي، حل مس
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 هنگام بحث در. ريزي و سازماندهي فعاليتها اهميت بيشتري نسبت به ساير مهارتها و شايستگيها داردبرنامه

 زبان دانستني همچون يمهارتهالي نظريه اقتصاد دانش محور بر  تمركز اصباره مهارتهاي اشتغالزاي بازار كار

انگليسي، دانش و توانايي در علوم و رياضيات، مهارت استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات، مهارت 

ت رهبري، مهارت و توانايي ارتباطي، كار كردن با گروههاي مختلف اجتماعي، استفاده تعاملي از ابزار، مديري
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