بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش
مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز
سعید هداوند
چکیده :بررسی و شناخت نیازها ،اولین گام در برنامهریزی آموزشهای مهندسی محسوب می گردد که اگر به درستی انجام شود ،مبنای
عینیتری برای تطابق آموزشها با نیازهای سازمان فراهم میآورد .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی نیازهای آموزشی
مهندسان شرکت صنایع الکترونیک ایران به مهارت های فنی ،انسانی و ادراکی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .جامعه
آماری مورد مطالعه در این تحقیق ،شامل کلیه مهندسانی است که از سال  4831تا سال  4833تحت پوشش آموزشهای مهندسی قرار
داشتهاند .از آن جا که مطالعه تمام افراد جامعه ممکن نبود ،با روش نمونه گیری تصادفی ساده  451نفر از آنها انتخاب و پرسشنامههای
تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت که از این تعداد  441نفر به پرسش نامهها پاسخ دادهاند .پرسشنامه متشکل از  81سؤال بسته پاسخ
میباشد که اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب «آلفای کرونباخ»  %29برآورد شده است که نشان میدهد از پایایی مناسبی برخوردار بوده
است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
اغلب مهندسان به یادگیری مهارتهای فنی و سپس مهارتهای ادراکی و انسانی اهمیت بیشتری میدهند .بر اساس تحلیلهای انجام
شده ،مشخص گردید که بین نوع تحصیالت و مقاطع تحصیلی ،میزان سوابق کاری و شغل در اختیار مهندسان با نیازهای مهارتی آنها
رابطه معنیداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :نیاز سنجی آموزشی ،مهارت آموزي ،آموزش مهندسی ،مدل مهارتی کاتز

 -1مقدمه
وقوع تحوالت سریع و شگرر فنگاوري از یگ سگو و نیگاز
سازمان به حفظ و بهبود مستمر جایراه رقگابتی وگوید در
بین رقبا از سوي دیرر موجب گردیده که مهندسان شگال
در صنعت ،نیازمند آمووتن داند و مهارتهاي نو باشند تا
بر مبناي آن ،ودمات مؤثري به سازمان وود ارائگه نماینگد
در صنایع داند محور ،نظامهگاي آمگوزش بگه دلیگ ایفگاي
نقگد کلیگگدي در سیاسگگت گگااريهگگاي دانشگگی و تعمیگ
حگگوزههگگاي فنگگاوري در زمگگره نظگگامهگگاي اصگگلی محسگگو
میشوند و موظفند تا عالوه بر ایجاد زیر ساوتهاي الزم ،با
شناوت و تحلی اثر بخد نیازهاي آموزشی ،داند فنگی و
مهارتهاي مورد نیاز مهندسان را تأمین نمایند
تاریخ دریافت مقاله  ، 21/14/95تاریخ تصویب نهایی 21/11/41
کارشناس ارشد ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ،مدیر آموزش
شرکت صاایران ،پست الکترونیکی:
Saeed.hadavand@instructor.net

میزان اعتبار آموزشهاي مهندسی از دو بعد کمّی و کیفگی
قاب ارزیابی است به این ترتیگب که از ی سگو باید قگگادر
باشد نیازمندي هاي فنی سازمان را مرتفع نماید و از سگوي
دیرر بر ورود نوآوري و داند روز در صنعت تأثیرگاار باشد
[ ]3اتخاذ چنین اسگتراتژي موجگب مگیشگود تگا آمگوزش
مهندسی به عنوان نوعی سگرمایه گگااري مفیگد در توسگعه
نیروي انسانی تخصصی تلقی شود ،به گونهاي که در سگح
فردي به ارزشمندي و تعالی و در سح سازمانی به بهبود و
توسعه منجرگردد این بهبود مستمر نه تنها براي رویگارویی
با تهدیدات و فرصتها ضروري اسگت ،بلکگه بگه توانمنگدي
مهندسگگگان در تصگگگمیم سگگگازي و تصگگگمیمگیري ،ارائگگگه
متدولوژيهگاي مناسگب در مواقگع بحرانگی ،قگدرت ایفگاي
نقدهاي جدید و قابلیگت ارائگه طگر هگاي ابتکگاري تگازه
وواهد افزود براي این منظور الزم است تا به تناسب حگوزه
فعالیت و فضگاي کگاري صگنعت معیارهگایی بگراي ارزیگابی
شایستری ها و مهارتهاي مورد انتظار از مهندسان تعریگ
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سعید هداوند

گردد تا بر مبناي آن در مورد برنامههاي آموزشگی تصگمیم
گیري شود [ ]2براي مثال نتیجه بررسگیهگاي مبتنگی بگر

«آلپندر »2براي همررایی با تغییرات محیحی الزم اسگت تگا
چهگگار متغیگگر «نیگگروي انسگگانی»« ،تجهیگگزات و فنگگاوري»،

ارزش گگگااري برنامگگههگگاي آمگگوزش مهندسگگی کگگه توس گ
«شاولسگگن و تگگاون »3در شگگرکت فنگگاوري  NetAppانجگگام
پایرفت ،نشان می دهد که اجراي آموزشهاي حرفگهاي نگه
تنها به کیفی سازي محصگوالت و وگدمات مگورد اسگتفاده
مشتریان کم مینماید ،بلکه نیازهاي اقتصادي واحگدهاي
تولیدي را نیز از طری کگاهد هزینگههگا و اوتیگار کگردن
هنجارها و استانداردها برآورده می سازد [ ]1انجام این مهم
مستلزم آن است که آموزش مهندسی به عنوان عگاملی اثگر
بخد ،که قابلیت تلفی با راهبردهاي کسب و کگار را دارد،
در نظر گرفته شود [ ]4براي این کار باید با دیدگاهی نو به

«قوانین و مقررات» و «فرهنگ سگازمانی» بگه طگور مگداوم
مگگورد بهسگگازي قگگرار گیرنگگد [ ]7در سگگازمانهگگاي فنگگی و
مهندسی که آموزش به عنوان عنصري ضروري در یادگیري
سازمانی و افزاید بهگره وري و سگود دهگی در نظگر گرفتگه
میشود الزم است ،تا نیازهاي آموزشی مورد شناسایی و در
صورت لزوم باز طراحگی قگرار گیرنگد [ ]8بگر ایگن اسگان
تاکنون پژوهدهاي متعددي در این زمینه انجام شده است
که به گزیدهاي از آنهگا اشگاره مگیشگود «پگی رابینگز »1در
پژوهشی کگه در سگال  2995در مگورد نیازهگاي آموزشگی
کارکنان فنی شرکت «جنرال موتورز» انجام داد ،اعالم نمود

تعری نیازهاي آموزشی پرداوت و این امکان را براي نظگام
آموزش فراهم آورد تا بگا سگنجد مهگارتهگاي مگورد نیگاز
مهندسان ،چارچوبی براي ارزیابی کیفیت کاري آنها تعریگ
نموده و مسیر رشد حرفهاي ایشان را بگر اسگان نتگایج بگه
دست آمده طگر ریگزي نمایگد تحقیگ حاضگر بگه منظگور
بررسی میزان مهارتهاي مگورد نیگاز مهندسگان شگال در
شرکت صنایع الکترونی ایران انجام گردیده است در ایگن
تحقی  ،به منظور ارزیابی مهارتهاي مگورد نیگاز از «مگدل
مهارتی کاتز» که شام مهگارتهگاي «فنگی»« ،انسگانی» و
«ادراکی» ،است استفاده شده است [ ]5بر ایگن اسگان ،در

که اللب آنان عالوه بگر نیازهگاي فنگی ،متقاضگی فراگیگري
مهارتهاي مدیریتی نیز بودهاند[ ]0در پژوهد دیرري که
در سال  2991انجام شد «ماراسکی و ویتمن »4بگه بررسگی
نیازهاي آموزشی و مهارتی مهندسان شگرکت «آي بگی ام»
پرداوتند نتایج نشگان داد نیازهگاي مهندسگان بگه ترتیگب
شام آشنایی با داند فنی (به ویژه اسگتانداردهاي فنگی) و
مهارتهاي ادراکی (شام روشهاي مدیریتی) است []39
6
«هرمن کان »5مدیر سازمان پژوهشی «هادسن اینستیتو »
بر اسان پگژوهد گسگترده اي کگه ایگن مؤسسگه در مگورد
نیازهگگاي مهندسگگان  259شگگرکت بگگزرر آمریکگگا در سگگال

ابتدا بر پایه مبانی نظري و پژوهدهاي انجام شده وضگعیت
آمگوزشهگاي فنگگی و مهندسگی بگه صگگورت کگ نرگگر و در
چارچو مدل مهارتی کاتز مرور مگیگگردد در ادامگه نیگز
مهارتهاي مورد نیگاز بگا پیمگاید و نظروگواهی از جامعگه
آماري مورد محالعه ،تحلی و بررسی میشود
تغییر ،مهمترین پدیدهاي است که سازمانهاي صگنعتی بگا
آن روبگگرو هسگگتند از دیگگدگاه سگگازمانی تغییگگر بگگه مفهگگوم
دگرگونی و تحول در سازمان است کگه امکگان اسگتمرار یگا
بقاي فعالیت سازمان را مشخص مگیسگازد [ ]6پیچیگدگی
فزاینگگگده تغییگگگرات محگگگی پیرامگگگونی و بگگگه تبگگگع آن
نیازمنديهاي دانشی ایجا میکند که از کارکنان مگاهر و
کارآمگگد در اداره سگگازمان اسگگتفاده شگگود انجگگام ایگگن مهگگم
مستلزم داشتن مهارتهاي کاري است و نقصان هگر یگ از
مهارتها احتمال موفقیت فگرد و نهایتگاً احتمگال موفقیگت
سازمان را به عنوان ی کگ کگاهد مگیدهگد بگه اعتقگاد

 2992انجام داد ،اعالم نمود که عمگده نیازهگاي مهندسگان
شام ارائه نتایج عملکرد به سگازمان ،پگرورش مهگارتهگا و
توجه به مسأله روز آوري داند بوده است []33
نتایج تحقیقات «فریمن »7نیز حاکی از آن است کگه بگراي
تدوین و اجراي مناسگب یگ برنامگه دو الگی سگه سگاله در
صنعت الکترونی به آموزشهگاي صگنعتی و حرفگه اي کگه
مهارت هاي مورد نیاز مهندسگان را تمگام و کمگال بگرآورده
سازند ،احتیاج است [ ]32همچنین تحقیقات «شگی پگر»8
در وصوص بررسگی نیازهگاي کارکنگان شگرکت «بگریتید
پترولیوم» نشان میدهد که مهندسان شال در این شرکت
در زمینه آموزشهاي تخصصی مرتب با صنعت نفت و نیگز
مهارتهاي مربوط به مگدیریت پگروژههگاي نفتگی نیگاز بگه
آموزش مستمر دارند [« ]5لیندا روبرسگون »0نیگز ،کگه بگه
بررسی مهارتهگاي ادراکگی کارکنگان پگروژههگاي فنگاوري
اطالعگگات شگگرکت « »39AT&Tپرداوتگگه ،بگگه ایگگن نتیجگگه
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بررسی مهارتهاي مورد نیاز مهندسان

رسیده است که عواملی مانند روابگ مناسگب شگغلی ،طگی
آموزشهاي حگین کگار و مگدیریت مناسگب کارکنگانی کگه

تعری شده حرکت کنند ،الزم است تا این گونه مهارتها را
بیاموزند []5

رهبگگري گگگروه را بگگر عهگگده دارنگگد ،مگگیتوانگگد در موفقیگگت
پروژههاي فناوري اطالعات مؤثر باشد []31
نتگگایج تحقیقگگات «ویچگگر و وایلگگد »33روي  268نفگگر از
مهندسان شرکت «زیراکس» نیز نشان میدهد کگه افگرادي
که از آموزشهاي مدیریتی و مهارتهاي ارتباطی برووردار
بوده اند ،در مقایسه با سایرین داراي عملکرد بهتري هستند
[« ]34لین کرافورد »32نیز نیازهاي آموزشی مدیران پروژه
را در دو بخد عمده نیازهاي دانشگی و نیازهگاي پرورشگی
دسته بندي کرده است []35

« مهارتهای فنی »41به توانایی فرد در بروگورداري از
دانگد تخصصگی در مواجهگگه مگؤثر بگا موضگوعاتی اشگگاره
میکند که مربوط بگه حگوزههگاي کگاري وي مگیباشگند
مهارتهاي فنی از طری آموزش ،کارورزي و تجربه حاص
میشوند از آن جا که این مهارتها داراي ضگواب عینگی و
قاب اندازهگیري هستند؛ لاا کنترل و ارزیگابی آنهگا آسگان
میباشد از مهمترین مهارتهاي فنی مورد نیاز مهندسگان
میتوان به داند مرتب با فناوري روز اشاره کرد
« مهارت های ادراکی »45به توانایی فرد در فهم و درک
پیچیدگیهاي محی در تنظیم فعالیتهاي اجرایگی بگراي
تحقگگگ اهگگگدا و راهبردهگگگاي تعریگگگ شگگگده اشگگگاره
مینماید کسگب مهگارتهگاي ادراکگی مسگتلزم فراگیگري
نظریههاي علوم رفتاري بگه ویگژه «تئوريهگاي سگازمان»،
«مدیریت»« ،تصگمیمگیري» و کگاربرد عملگی آنهگا اسگت
بروگورداري از مهگارتهگاي ادراکگی بگه مهندسگان کمگ
مینماید تا با شناسایی رواب متقاب میان عوام مختل و
تشخیص اولویتها ،تصگمیمات مگؤثري اتخگاذ کننگد و بگا
اقدامات وود بهترین نتایج را عاید سازمان نمایند
« مهارتهای انسانی »46شام توانگایی در همکگاري و
تشری مساعی با دیرران در تحق اهدا پید بینی شده

 -2روش شناسي پژوهش
هد اصلی این پژوهد تعیین نیازهاي آموزشی مهندسگان
شرکت صگنایع الکترونیگ ایگران بگر مبنگاي مهگارتهگاي
«فنی»« ،ادراکی» و «انسانی» اسگت سگؤاالتی کگه در ایگن
پژوهد پاسخ داده میشود عبارتند از:
 مهندسان شرکت صنایع الکترونی ایران تا چه میزان
به مهارتهاي فنی ،ادراکی و انسانی نیاز دارند؟
 آیا بین نگوع تحصگیالت و مقگاطع تحصگیلی مختلگ
مهندسان با نیازهاي مهارتی آنان ارتباطی برقرار است؟
 آیا بین میزان سابقه وگدمتی مهندسگان بگا نیازهگاي
مهارتی آنان رابحه معنیداري وجود دارد؟
 میزان ارتباط حگوزه فعالیگت تخصصگی مهندسگان بگا
نیازهاي مهارتی آنان چرونه است؟

تعاریف عملیاتی متغیرها :اصحال

«مهارت» که در ایگن

تحقیگ مگورد اسگتفاده قگرار گرفتگه اسگت بگراي توصگی
تواناییهاي قاب پرورش مهندسان که به عملکرد مؤثر آنهگا
منجر میشود به کارگرفته شده اسگت «رابگرت کگاتز »31در
سال  3055با شناسایی انواع مهارتهاي مورد نیاز کارکنان،
آنها را در سه دسته کلی مهارتهگاي «فنگی»« ،ادراکگی» و
«انسانی» طبقه بندي مینماید کگاتز در ایگن مگدل ،اللگب
مهگارتهگگاي کگاري را اکتسگگابی فگگرم مگیکنگگد و توصگگیه
مینماید که کارکنان براي این که بتوانند از عهگده وظگای
ووید برآمگده و در جهگت اهگدا و راهبردهگاي از پگید

می باشد کسب مهارتهاي انسانی مستلزم شناوت فگرد از
نقگگاط ضگگع و قگگوت وگگود اسگگت بگگراي ایگگن منظگگور او
میبایست با بهره مندي از افکار روشن و اعتمگاد بگه نفگس
الزم ،در سگگایه احتگگرام بگگه عقایگگد ،ارزشهگگا و احساسگگات
دیرران ،محی امن و قاب قبولی براي توسعه همکگاريهگا
فراهم آورد
اگرچگگه در انجگگام بروگگی از وظگگای تعریگگ شگگده بگگراي
مهندسگگان ،بکگگارگیري مهارتهگگاي سگگهگانه الزم بگگه نظگگر
میرسد؛ ولی با این وجگود ،ارزش نسگبی آنهگا در سگحو و
ردههاي مختل فرق میکند براي مثال ،مهندسانی کگه در
واحد هاي ص (عملیاتی) مشغول هسگتند بگه دلیگ آنکگه
مسئولیت اجرا و پاید مستمر برنامه هگاي فنگی و عملیگاتی
بر عهده آنها است به مهارتهاي فنی قاب مالحظگهاي نیگاز
دارند در مقاب  ،مهندسانی که در سگح مگدیریتی فعالیگت
می کنند به دلی آن که مسئولیت اصلی آنها تصگمیمگیري،
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برنامهریزي و سازماندهی امور می باشد ،باید به مهارت هاي
ادراکی مجهز باشگند در مگورد مهارتهگاي انسگانی چنگین

رتبگگه) و آمگگار اسگگتنباطی (آزمگگون  tت گ متغیگگره ،تحلی گ
واریانس ی طرفه ،کروسکال والگیس و فریگدمن) اسگتفاده

مالحظهاي وجود ندارد به کگارگیري ایگن مهگارت در همگه
سحو کاري بگراي جلگب همکگاري و اثرگگااري بگر رفتگار
طر هاي ذیرب یا ذینفع الزم می باشد

گردید

روش تحقیق :با توجه به این که تحقی حاضر بگه بررسگی
نیازهاي مهارتی مهندسگان مگیپگردازد از نگوع «توصگیفی-
پیمایشی »37است جامعه آماري متشک از کلیه مهندسگان
شال در شرکت صنایع الکترونی ایران است که در سگال-
هاي  3184تا  3188تحت پوشد آمگوزشهگاي مهندسگی
بودهاند از آنجا که بررسی تمام افراد جامعه ممکن نبود؛ لاا
با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی سگاده ،نمونگه اي بگه
اندازه  359نفر انتخا شد و پرسدنامههاي تهیه شگده در
اوتیار آنان قرار گرفت که از این تعداد 339،نفر به پرسد-
نامهها پاسخ دادهاند
همچنین به منظور فراهم آوردن اطالعات الزم براي بررسی
سؤالهاي تحقی  ،پرسدنامهاي متشک از  19سؤال بسته
پاسخ تدوین و بر اسان مقیان «لیکرت» درجهبندي
گردید در طر پرسدنامه براي کاهد ابهامات ،عالوه بر
کارشناسان و وبرگان صنعت از نظرات تعدادي از استادان
دانشراهی که در موضوع «آموزش مهندسی» صاحب نظر
میباشند نیز استفاده شده است اعتبار پرسدنامه از طری
محاسبه ضریب «آلفاي کرونباخ»  %02برآورد شده است که
نشان از پایایی مناسب پرسدنامه دارد
پس از جمگعآوري پرسگدنامگه هگا و تنظگیم جگدول هگاي
فراوانی ،براي بررسی نتایج ،میانرین هر سؤال محاسبه شگد
به این تر تیب که ابتدا میزان فراوانی هر ی از گویگه هگا در
هر محور (مهارت فنی ،انسانی و ادراکگی) تعیگین گردیگد و
سپس فراوانی پاسخها در ضریب مربوطه (کامالً ضگروري،5:
ضروري ،4:نسبتاً ضگروري ،1:محلگو  2:و لیگر ضگروري)3:
ضر گردیده و براي هر سگؤال یگ نمگره محاسگبه شگده
است با توجه به نمرههاي به دست آمده ،محاسبه میگانرین
و سایر شاوصها انجام و نهایتاً مهارتهاي مورد نیاز از نظر
مهندسان به ترتیب و بر اسان هر گویگه مشگخص گردیگد
همچنین اطالعات به دست آمده به وسگیله آمگار توصگیفی
(محاسبه فراوانی ،درصد ،میگانرین ،انحگرا از اسگتاندارد و
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 -3نتايج و بحث
همان طور که در جدول  3مالحظه می شود ،از آنجا کگه در
موضوع مهارت فنی ،مقدار میانرین نسبت بگه میانگه و نمگا
کوچ تر است و مقگدار  tمشگاهده شگده از مقگدار بحرانگی
جدول در سح وحاي  %3بزررتر است؛ لگاا میگزان نیگاز
مهندسگگان بگگه مهگگارتهگگاي فنگگی در سگگح زیگگاد ارزیگگابی
می گردد همچنین یافته دیرر جگدول حگاکی از آن اسگت
که نیاز مهندسگان بگه مهگارتهگاي انسگانی در سگح کگم
می باشد در زمینه مهارتهاي ادراکی هم با توجه بگه ایگن
که مقدار  tمشاهده شده از مقدار بحرانی در سگح وحگاي
 %5بزررتر است؛ لاا نیاز به این حوزه به میزان زیاد برآورد
میگردد تحلی انجام شده مؤید آن است که صنعتی بودن
سازمان و تغییرات سریع دانشی در حوزه هگاي مگرتب  ،بگه
میزان بسیار زیادي نیاز به آمووتن مهارت هگاي فنگی را در
مهندسان ایجاد نموده اسگت ضگمن ایگن کگه فهگم و درک
پیچیدگیهاي محی درون سازمانی و برون سازمانی بگراي
تحق گ اهگگدا و راهبردهگگاي کگگاري و نیگگز بهگگره گیگگري از
همکاري دیرران در تنظیم فرایندهاي اجرایی کگار از دیرگر
عواملی است که در میگزان نیگاز بگه آمگووتن مهگارت هگاي
ادراکی و انسانی مؤثر بوده اند
نتایج جدول  2مؤید آن است که  Hمحاسبه شده از مقگدار
بحرانی در سح وحاي  %5کوچ تر اسگت؛ لگاا مگیتگوان
نتیجه گرفت که بین نیاز مهندسان به آموزش مهگارتهگاي
انسانی و سح تحصگیالت آنهگا تفگاوت معنگیداري وجگود
ندارد نتایج تحلی نشان دهنده این موضوع است که عموماً
میزان مهارت هاي انسانی افگراد بگه شگناوت آنهگا از نقگاط
ضع و قوت وود بستری دارد ،که نتیجه این وود شناسی
بر میزان توانایی و قدرت تشخیص آنها از شرای محی کار
و به تبع آن چرونری کارکردن با دیرر کارکنان کگه شگام
فهم «انریزش» و «رهبري» و بگه کگارگیري مگؤثر آنهگا در
پیشبرد وظای محوله است باز میگردد و به سگح دانگد
آمووتری آنها در مقاطع مختل تحصیلی مرتب نیست
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جدول  4توزیع میانگین نمرات نیاز مهندسان به مهارت های فنی ،انسانی و ادراکی
موضوع

میانه

میانرین

انحرا معیار

مهارت فنی

2/23

9/469

2/12

مهارت ادراکی

2/33

9/594

2/39

2/4

مهارت انسانی

3/81

9/442

3/83

3/7

t

نما

ضریب تغییرات

1

29/61

6/24

21/6

2/20

22/21

9/704

H9µ ≤2

2µ >3H

جدول 9مقایسه میانگین نیاز مهندسان به مهارت های انسانی با توجه به سطح تحصیالت
میانرین رتبه

سح تحصیالت
کاردانی

41/58

کارشناسی

43/52

کارشناسی ارشد

57/16

دکتري

64/71

Sig = 9/97

µ= 6/74

df=1

اطالعات جدول  4نشان می دهگد کگه  Fمشگاهده شگده در
سح  P< 9/95معنی دار نمی باشد؛ لگاا بگین میگزان نیگاز
مهندسان به مهارتهاي فنی ،انسانی و ادراکی با سابقه کار
آنهگگا تفگگاوت معنگگیداري وجگگود نگگدارد بگگه عبگگارت دیرگگر
مهندسان داراي سابقه کار متفاوت به میزان مشابهی نسبت
به یادگیري مهارت هاي مورد نظر اعالم آمادگی نمگوده انگد
دلی این امر به شرای متغیر محیحی ،تغییرات پی در پگی
فناوري و نیاز سازمان به تولید محصگوالت قابگ رقابگت در
بازارهگگاي جهگگانی بگگاز مگگی گگگردد کگگه ضگگرورت یگگادگیري
مهارتهاي جدید و همررایی مهارتهاي آمووتگه شگده بگا
نیازهاي واقعی سازمان ،حوزه هاي فناوري و در نهایگت اثگر
بخشی عملکردها را ایجا می نماید

در جگگدول  1نیگگز از آنجگگا کگگه  Fمشگگاهده شگگده در سگگح
 P< 9/95معنیدار نیست؛ بنابراین می تگوان نتیجگه گیگري
کرد که همانند نتایج جدول پیشین ،در این مورد هگم بگین
نیاز مهندسان به آموزش مهارتهاي فنی و ادراکی و سگح
تحصیالت آنها تفاوت معنیداري وجود ندارد دلی این امگر
آن است که عموماً مهندسان به تناسب حوزههگاي کگاري و
تخصصی وود در معرم انواع تغییرات محیحگی و فنگاوري
قرار میگیرند که مواجهه مگؤثر بگا آن بگید از آن کگه بگه
سح داند آمووتری آنها بستری داشته باشگد ،بگه میگزان
تجربه و مهارت هاي آمووته شده مرتب است به این معنا،
لنگگاي تجربگگی و مهگگارتی مهندسگگان از اهمیگگت و اعتبگگار
بیشتري در سازمان برووردار می باشد

جدول 8مقایسه میانگین نیاز مهندسان به مهارت های فنی و ادراکی با توجه به سطح تحصیالت
کاردانی

موضوع

S

x

کارشناسی

x S

کارشناسی ارشد

x S

مهارت فنی

9/ 473 2/28

2/30

9/598

مهارت ادراکی

9/518 2/95

3/80

9/505

2/19
2/39

دکتري

S
9/442
1/463

F

P

x

9/587 2/10

9/447

9/719

9/516 2/43

3/26

9/204
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جدول 1مقایسه میانگین نمره مهندسان با در نظر گرفتن سنوات خدمتی
 3 -5سال

موضوع

 6-39سال

مهارت فنی

x S
9/105 2/20

2/28

39سال به باال

x
9/418

S

F

x S
9/546
2/19

P

9/254

9/780

مهارت ادراکی

9/469 2/34

2/90

9/451

2/32

9/551

9/246

9/702

مهارت انسانی

9/410 2/97

3/09

9/435

3/06

9/470

9/702

9/469

به این معنا مهندسانی که در وحوط تولید یا در محی هاي
کارگاهی و آزمایشراهی کار میکنند به جهت آن که اللب
درگیر فعالیتهاي عملیاتی میباشند به مهارتهاي فنی
بیشتر و مهارتهاي ادراکی و انسانی کمتري نیاز دارند در

یافتههاي جدول  5نیز نشان می دهد کگه  Fمشگاهده شگده
در در سح  P< 9/95معنیدار نیست؛ لاا بین میگزان نیگاز
مهندسان به مهارت فنی ،انسانی و ادراکی و حگوزه فعالیگت
تخصصی آنها تفاوت معنیداري وجود ندارد نتگایج تحلیگ
انجام شده مؤید ایگن موضگوع اسگت کگه در صگنایع دانگد
محور که مهندسان به دلی ایفاي نقد کلیگدي در رقابگت
پایر نمودن سازمان و تعمی حوزههاي فناوري آن در زمره
سرمایه هاي اصلی محسو می شگوند ،فگارا از حگوزه هگاي
تخصصی و کاري وود ،با شناوت و تحلی اثر بخد محی
و فناوري هاي پیچیده آن ،مهارت هاي مورد نیگاز وگود را از
طری نظام آموزش تأمین می نمایند
در جدول  6نیز از آنجا که  = X r z 58/53محاسبه شده از
مقدار بحرانی جدول در سح وحاي  %3بگزرر تگر اسگت؛
بنابراین می توان نتیجه گیري کرد که رتبهبندي مهندسگان
در میزان نیاز به مهارت هاي سه گانه یکسان نمی باشد

مقاب  ،مهندسانی که در سحو مدیریتی کار می کنند ،به
جهت آن که با موضوعاتی نظیر تحلی محیحی ،همررایی
سازمان با محی  ،تجهیز منابع مورد نیاز و به ویژه
سازماندهی تیمهاي کاري روبرو هستند ،به مهارتهاي
ادراکی و انسانی ،بید از مهارت هاي فنی نیاز دارند با این
حال آنها باید قادر باشند که رابحه متقاب همه این
مهارت ها و وظای مترتب بر آن را در تحق هد هاي ک
سازمان تشخیص دهند

جدول 5مقایسه میانگین نمره مهندسان با در نظر گرفتن حوزه فعالیت تخصصی آنها
موضوع

الکترونی

مخابرات

x

x

انفورماتی

F

x

مهارت فنی

9/427 2/17

2/19

9/470

مهارت ادراکی

9/445 2/23

2/92

9/549

2/94

مهارت انسانی

9/414 2/93

3/06

9/471

3/03

9/503

2/38

P

9/071

9/181

9/501

9/036

9/438

9/552

9/762

9/655

جدول 6رتبه بندی آموزش های مورد نیاز مهندسان به مهارت های فنی ،انسانی و ادراکی
موضوع

Sig = 9/999
226

میانرین رتبه

مهارت فنی

2/58

مهارت ادراکی

3/85

مهارت انسانی

3/69
df= 2
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بررسی مهارتهاي مورد نیاز مهندسان

 -4نتیجه گیری
یافتههاي ایگن پگژوهد نشگان داد کگه مهندسگان شگرکت
صنایع الکترونی ایران در زمینه مهارت هاي فنی به میگزان
زیاد نیاز به آموزش دارند در این زمینگه بیشگترین عنگاوین
مورد نیاز شام یادگیري «داند مگرتب بگا فنگاوري روز»،
«کاربري دستراه ها و ماشین آالت» «،استانداردهاي فنگی»
و آشنایی با «نرمافزارهاي مهندسی» بگوده اسگت همچنگین
آن تعگگداد از مهندسگگانی کگگه در سگگحو مگگدیریتی فعالیگگت
می کردند ،عالوه بر مهارت هاي فنگی نسگبت بگه یگادگیري
مهارتهاي ادراکی نیز اعالم نیاز نمودند که مهمتگرین نیگاز
آموزشی آنها عبارت از «مدیریت منابع انسانی پگروژه هگا» و
«شیوه هاي مدیریت مراکز صنعتی و پژوهشی» بگوده اسگت
تحلی اطالعات حاص از مقایسه میانرین نمرات مهندسان
در زمینه مهارت هاي فنی ،ادراکی و انسانی نیگز مؤیگد ایگن
است که بین نیازهاي مهندسان بگا مقگاطع و گگراید هگاي
تحصیلی ،سابقه کار و حوزههاي فعالیت تخصصی آنها رابحه
معنیداري وجود ندارد
همچنین به استناد نتیجه اصلی این تحقیگ کگه نشگان داد
مهندسان در زمینه یادگیري مهارت هاي فنی ،بیشترین نیاز
به آموزش را احسان کرده اند می توان نتیجه گیري کرد که
تحوالت سریع فناوري ،افزاید انتظگارات مشگتریان ،تولیگد
محصگگوالت قابگگ رقابگگت در بازارهگگاي جهگگانی و بسگگیاري
تحوالت دیرر موجب نیاز به مهارت هاي فنی گردیده اسگت
در سگگحو مگگدیریتی نیگگز اگگگر مهندسگگی از مهگگارتهگگاي
مگگدیریتی کمتگگري بروگگوردار باشگگد ،حتم گاً الزم اسگگت تگگا
مهارت هاي انسانی و درک کلی او از ارتباطات سگازمانی بگه
حد اعال پرورش یابد؛ به این معنا که اگر قرار است مگدیریت
ی پروژه یا ی واحد کاري به مهندسی سپرده شگود ،الزم
است تا عالوه بر مهارت هگاي فنگی ،یگادگیري مهگارتهگاي
ادراکی و انسانی نیز در برنامههاي آموزشی وي درج گردد
با استناد به نتایج به دسگت آمگده مگی تگوان الرگوبرداري از
سازمان هاي موف در برنامه هاي مهارت آمگوزي (بگه عنگوان
ضگرورتی اجتنگا ناپگایر بگراي تبگادل دانگد ،تجربیگات و
مهارت ها) ،تدوین برنامه هاي آموزشی به روز ،کگه نیازهگاي
مهندسان را در حداق زمگان و بگا بهتگرین کیفیگت تگأمین
نماید ،و ایجاد انعحا در رویه هاي آموزشی به منظور ایجاد
شگگرای و فرصگگتهگگاي مناسگگب آموزشگگی را از مهگگمتگگرین

پیشنهاداتی دانست که میتوان براي نظام آموزش مهندسی
شرکت صنایع الکترونی ایران متصور بود
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