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  بررسي فعاليتهاي آموزش مهندسي در شركتهاي چند مليتي واقع در ايران
 

  ∗∗∗∗اسداله نجفي

 

  

 آموزش مهندسي در شركتهاي چند مليتي است كه در  صورت گرفته در زمينههدف از اين مطالعه بررسي ميزان فعاليتهاي :چكيده

 مهندسي پيشنهادي و ابهامات هاي آموزشماهيت برنامه  آموزش مهندسي، در اين مطالعه ميزان هزينه.كارندكشور ايران مشغول به

كه در ايران  ) MNC(داده ها از طريق بررسي شركتهاي چند مليتي . ه استد آموزش مهندسي در اين شركتها بررسي شمربوط به

هاي آموزش مهندسي برنامه تا ميانگين هزينه صرف شده براي آموزش مهندسي و نوع  است به دست آمده،ندمشغول به كار

 ها سرمايه گذاري زيادي روي آموزش MNCها حاكي از آن است كهيافته. پيشنهادي براي گروههاي مختلف كاركنان آزمايش شود

. نكته ديگر اينكه آموزش مهندسي در شركتهاي خدماتي بيشتر از شركتهاي توليدي داير در ايران متداول بوده است. اندمهندسي داشته

ه شد و عموماً از بيرون هدايت ميهكيد داشتأاي كاركنان تشترين قسمت آموزش مهندسي بر پيشرفت خصوصيات مديريتي و حرفهبي

  اين بررسينتايج. هاي آموزش مهندسي  ارائه شده سؤال شده است كيفيت و ارتباط برنامهاز پاسخ دهندگان بيشتر در خصوص .است

هاي آموزش مهندسي مرتبط تر و با كيفيت بهتر را به  كه طراحي و پيشنهاد برنامهود آورد اين بينش را به وجهاMNC براي 

  .  كنندكارمنداني كه در شعب ايراني هستند، عرضه 

  

آموزش مهندسي، شركتهاي چند مليتي، مديريت منابع انساني و :كليدي هايواژه
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 مقدمه .1

 تغيير به مفهوم از ديدگاه سازماني. درو هستنه  آن روباي است كه سازمانها باپديدهترين  مهمتغيير

با  سازمان  فراهم آوردن امكان استمرار فعاليت يا بقايهدف و  استدگرگوني و تحول در سازمان

 پيچيدگي، تنوع و تحول سريع رايطي كه ويژگي اصلي يا اوليه آن ش،توجه به شرايط محيطي است

منابع انساني در چنين شرايطي يك راهبرد اصلي تلقي  بهسازي  مهندسي به منظورآموزش. است

عنوان عاملي استراتژيك مطرح است و دليل اين امر تغييراتي ه  بمنابع انسانيامروزه،  .]1[شودمي

عنوان طراح، ه در چنين شرايطي جايگاه بسيار مهم  منابع انساني ب. شوداست كه با شتاب حاصل مي

كيفيت منابع . شودلياتي و ساير منابع سازمان بيش از پيش نمايان ميسازنده و پردازنده نظامهاي عم

در تعيين سازگاري سازمان با شرايط تغيير  شود، عامل اساسيانساني و مديريتي كه بر آن اعمال مي

 عقلي يهاييتوانا و مهارتها ،فني دانش بر اي مبتني بهره وري به شكل فزاينده،در نتيجه. خواهد بود

 تدريج هب وري،بهره براي ناييبم عنوان هب فني بينش و دانش ،حالت اين در .است ديده آموزش انسانهاي

نوعي سرمايه گذاري مفيد و عاملي مهندسي آموزش   .]2[شودمي تجربي آموزش و كارآموزي جايگزين

ده تواند بازمي ،ريزي و اجرا شوددرستي برنامهه شود كه چنانچه بكليدي در توسعه محسوب مي

 اثربخش در يك سازمان مدرن مستلزم تفكر  مهندسيارائه آموزش.  داشته باشدچشمگيرياقتصادي 

اقدامي راهبردي است كه مهندسي آموزش .  جديد استسازكارهايجديد، مدلها، رويكردها و ابزارها و 

 ملي و توسعه سازمان و در سطح و بهبود باعث در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح سازماني

 يكي از اقدامات زير بنايي كه  كهتوان گفت مي،لذا. د شو مي منجرحتي فراملي به افزايش بهره وري

اختيار گرفتن و توسعه پيوسته سرمايه انساني از   ايجاد يا در،شودمي باعث كارآمدتر شدن سازمانها

 تغيير نگرش ،كند جدا مي دانش نوين را از تعليم و تربيت سنتيآنچه . طريق آموزش و بهسازي است

 آموزش ،امروزه. است ،محدوده خاصبه آموزش مداوم در عام به مقوله آموزش، از آموزش در محدوده 

شود، زيرا آموزش  محدود نمي،شود كه در بدو خدمت به افراد داده مي فني به تعليماتمهندسي

نتيجه اينكه آموزش  ]4و3[با توجه به تغييرات سريع محيطي ضروري است مهندسي مستمر 

 مطرح است و اين هاي فني حفظ و توسعه سازمانبرايعنوان عامل استراتژيك ه به، امروزمهندسي 

  و فعاليتها و اقدامات الزم بر آن اساس كند كه از ديدگاهي نو بدان نگريستهخصيصه ايجاب مي

اي عمومي و تخصصي تركيبي از آموزشهمهندسي  آموزش ، همچنين.ريزي و ارزشيابي شودطرح

 و تجربي  فنييند دانش ا كه در طي اين فركردتصور  ريييادگ يندافر توانمي را مهندسي آموزش .است

  .يابدش مييافزا

گذاري از طريق آموزش مهندسي ضروري  سرمايهانهاي فنيبهبود و حفظ مداوم كيفيت سازم براي

كه [ش استخدام طوالني مدت و رشد اقتصادي ثر كاركنان نه تنها براي افزايؤآموزش مهندسي م .است
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 بلكه براي شركتها يك موقعيت بي همتا و ،ضروري است ]د مزيت رقابتي كشور را باال ببردتوانمي

يت خدمات فني و مهندسي را بهبود بخشد كه اند استاندارد و كيفتو كه مي محسوب مي شودمتفاوت

تمايل به سوي جهاني  .] 6 و5[خواهد شدمنجرسود  به نوآوري مكرر و افزايش بهره وري و اين امر

  ها اين فرصت را فراهم آوردهMNCشدن و رشد سريع اقتصادي شركتهاي آسيايي براي بسياري از 

به هر حال، افزايش عمليات . المللي فني و تخصصي خود را افزايش بدهند تا فعاليتهاي بيناست

دسي در شعب ثر نيروي فني و مهنؤاي مديريت م ها راه رقابت برMNCجهاني و يكپارچگي براي 

 مركزي ادارات در  است، به ويژه در ميان كساني كه نسبت به افرادي كهآسيايي را آشكار ساخته

  .]7[دارند متفاوتي مهندسي آموزش نيازهاي ،هستند

ايران است و موضوعات كشور ها در MNCهدف از اين مطالعه بررسي آموزش مهندسي در 

از جمله هزينه آموزش مهندسي، محتواي آموزش مهندسي و ابهامات آموزش مهندسي مختلفي 

 ارتباط بين تعداد ،همچنين. شركتهاي چند مليتي در كشور ايران  مورد كاوش قرارگرفته است

بررسي  و خدمات  ها در بخشهاي توليدMNCنشانهاي سازماني و اثر آنها بر آموزش مهندسي در 

  . استشده

  

  هاي آندسي و كاركردآموزش مهن .2

 بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكالت براي مطمئن راهكاريعنوان ه همواره بمهندسي آموزش 

. شود آن باعث ايجاد معضالت فراواني در سازمان مينبودسازمان مد نظر بوده است و تخصصي و فني 

 تخصصي و ا و بينشكه اطالعات، مهارته هر سازماني بايد به نحوي باشددر   مهندسي آموزشينظام

 به منظور تربيت و ،لذا.  فراهم آوردكاركنان متخصص احراز مشاغل مختلف را براي برايالزم فني 

عنوان ه  ب مهندسيگيري مؤثر از اين نيروها، آموزش و بهسازي و بهره متخصصز نيروي انسانييتجه

تخصصي ن به توانايي رسيدن به اهداف سازما. مؤثرترين عامل همواره اهميت خاصي داشته است

 مهندسي در آموزش  وداردبستگي انطباق با محيط متغير   و  شده وظايف محولاداي در كاركنان

 طوره شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي ب سبب مي متخصصنيروي انساني

 مهندسي آموزش ،بنابراين. نديي و بهره وري خود بيفزايا و بر كارهندمؤثر فعاليتهايشان را ادامه د

 و متخصصانوسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي ه  مداوم و برنامه ريزي شده بيكوشش

  با تغييرات محيطي و رشد و توسعهده صاحبنظران، سازمان براي وفقيبه عق. عملكرد سازماني است

ي، فناورنساني، تجهيزات و  نيروي اطور مستمر به توسعه و بهسازي در خصوص چهار متغيره بايد ب

ترين فعاليت بهسازي و توسعه منابع انساني د و مهمنكاقدام  فرهنگ سازماني قوانين و مقررات و جو

 كاركنان متخصص براي اينكه ،عبارت ديگره  ب؛شود ميسر ميتخصصي مهندسياز طريق آموزش 
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را ران بايد امكانات الزم يآيند، مدهاي جديد و مسائل و دشواريهاي تازه بربتوانند از عهده خواسته

هاي  بتوانند با استفاده از فرصتهاي آموزشي ايجاد شده از تمام استعدادفراهم آورند تا آنها آموزش براي

 در ادامه مقاله.  دهندنشان مشكالت واكنشي مناسب از خود  و در مقابل مسائل وببرندخود بهره 

  .شده استسي  بررموزش مناسب مهندسي آثر بر ؤعوامل م

  

  ثر بر آموزش مهندسيؤوامل مع. 1. 2

  و آموزش مهندسي ديدن]انبراي سازم[ چگونگي پيشنهاد آموزش مهندسيگيري در خصوصتصميم

اي است و بر  پيچيدهامر و اينكه كجا و كي و چه كسي آموزش مهندسي ببيند، ]براي كارمندان[

كند آيا ي است كه مشخص ميي از عواملكسطح تحصيالت كاركنان ي.  استوار استعاملچندين 

 گفتند كه نسبت بين هزينه و فوايد 2005بلونچ و كاسترو در سال . آموزش مهندسي الزم است يا نه

آموزش . تر است  مطلوب،حاصل از آموزش تخصصي براي افرادي كه سطح تحصيالت باالتري دارند

ست كه آموزش مهندسي   دارد و اين بدين معنايجه بهتريتخصصي افراد با توانايي يادگيري باالتر نت

  .و تخصصي بايد در سطوح باالي يك سازمان صورت پذيرد

 جذب استعدادها در و نيز در آموزش مهندسي كاركنان يي جديد عامل مهمفناورپذيرش 

 دريافتند كه نوآوري محل كار 1995اسميت و همكارانش در سال . شودشركتهاي خالق محسوب مي

شود و اثبات كردند كه بخشهاي اساسي در آموزش تخصصي براي همه صنايع محسوب مييك عامل 

فني و توليدي احتمال فراهم آوردن آموزش تخصصي و مهندسي بيشتري را نسبت به شركتهاي 

ي فناوردر سازمانهاي توليدي و فني نياز مبرمي براي پذيرش تغييرات محيط كار، . خدماتي دارند

  .  ارائه شده و رضايت مشتريان وجود داردجديد، كيفيت خدمات

. گذاردمي است كه بر احتمال و انواع آموزشهاي مهندسي پيشنهادي اثر ديگري عامل شركت اندازه

 آموزشامكان تر مطالعات صورت گرفته توسط برخي از دانشمندان نشان داد كه شركتهاي بزرگ

مطالعات انجام . كنندمي فراهم خود ركنانكا براي تركوچك شركتهاي به نسبت را بيشتري مهندسي

 دليلتر احتمال كمتري دارد كه به  كه شركتهاي كوچكنشان دادشده به وسيله ماتالي و ديگران 

اين . آگاهي از هزينه، ريسك كم و افقهاي طراحي نامطمئن بازده آموزش مهندسي را به دست آورند

 كه شركتهاي بزرگ از طريق آموزش مهندسي براي تواند به اقتصادهاي مقياسي نسبت داده شودمي

بنا بر ادعاي . شوندها بر تعداد بيشتر كارمندان از آن برخوردار ميبيشتر كارمندان يا پخش هزينه

 براي ريسك كردن ي بيشتر و آمادگي بهترتر نگاه رو به جلودانشمندان، شركتهاي بزرگاز برخي 

 ،كراسي بيشتر و در نتيجهورتر با مقررات و بوتهاي بزرگتر دارند و شركنسبت به شركتهاي كوچك

  . رو هستنده ب آموزش مهندسي بيشتر براي برطرف كردن نيازهاي امنيتي رو
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ي يتاكنون فعاليتها[ استبومي صورت پذيرفته باره آموزش مهندسي افراد غير در بسياري تحقيقات

ارتباط بين افزايش  باره در توضيحي كه ]است دهنش انجام ايران مليتي چند شركتهاي در زمينه اين در

اين . تر در شركتهاي چند مليتي ارائه كرده استالمللي و تقاضا براي آموزش مهندسي بيشتجارت بين

كند تا استانداردهاي باالتر را براي مي المللي است كه شركتها را وادار تجارت بيندليلامر بيشتر به 

 اين كار را با ارائه آنها با رقابت محلي قوي  ورعايت كنند جي تقاضاكننده كردن بازارهاي خاربرآورده

  .دهنداز توليدكنندگان خارجي انجام مي

  

  اليل نياز به آموزش مهندسي كاركناند. 2. 2

ن را ضروري ساخته است، به توان عواملي را كه آموزش مهندسي كاركنا با توجه به آنچه ذكر شد، مي

  : بيان كردقرار زير

   ؛ برابر2سال  5  هر تقريباً،فني و مهندسيهاي  رشتهشتاب فزاينده علوم بشري در تمام �

   و ماشيني شدن كارها؛فناوريپيشرفت روز افزون  �

 چيدگي سازمان به دليل ماشيني شدن؛پي �

   ؛جاي شغلي در ميان مهندسانه ب تغيير شغل يا جا �

   ؛سي شركتها در قسمتهاي فني و مهندروابط انساني و مشكالت مربوط �

  ؛ و ترفيع كاركنان  فني و مهندسيارتقا �

  ؛اصالح عملكرد شغلهاي فني �

  ؛تازه استخدام شدهكاركنان  �

   ؛وري كاهش حوادث كاري بهره �

  .اي نيروهاي فني نيازهاي تخصصي و حرفه �

 ادايدر تمام سطوح سازماني بهبود عملكرد افراد براي فني هاي آموزشي  هدف از تشكيل دوره

.  احساس ارزشي است كه آنان براي خود و سازمان محل كارشان قايل هستنديي و ارتقاوظايف شغل

 از سطوح مديريت تا افراد  فني  و مهندسي كاركنان كهاين باورند  مديران سازمانهاي موفق بر،امروزه

و   مهندسيغير ماهر و از آغاز ورود و استخدام تا قبل از بازنشستگي همگي بايد در فرايند آموزش

 از ايعمده بخش از همين روست كه اين سازمانها. و مثبت داشته باشندبهبود امور سازمان نقش مؤثر 

 كارمندان هم زماني ،از سوي ديگر. كنند  كاركنان مي مهندسيفعاليت و سرمايه خود را صرف آموزش

 اي آموزشدهند كه ببينند نيازه  شور و عالقه نشان مي مهندسيهاي آموزش براي شركت در دوره

كه هر است ده شاي تدوين   آنان به درستي تعيين و مشخص و قوانين و مقررات نيز به گونهمهندسي

 هر امتيازي مشروط به طي ،كليطوره جايي و به ب  شغلي و جايگونه افزايش حقوق و مزايا، ارتقا
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 عي آموزشدر اين صورت است كه نقش واق.  و كسب مهارتهاي شغلي است مهندسيهاي آموزش دوره

 ،بنابراين. شود وري و بهبود عملكرد سازماني آشكار مي  در توسعه منابع انساني، افزايش بهرهمهندسي

ست موضوع آموزش به ويژه  ا ضروري مهندسيآموزش هاي برنامه موفقيت ميزان ارزيابي و سنجش براي

ر آن است كه ببينيم دوره نخستين منظ. گيرد اركنان مورد توجه و بررسي قراراز دو منظر سازمان و ك

  .  براي سازمان چه مزايا و محاسني دارد مهندسيآموزش

 چنانچه  كه انتظاراتي دارند مهندسيدر دوره آموزش كننده شركت كاركنان از يك هر ،ديگر سوي از

  كهتوان اميدوار بود  مي،نظر قرار گيرد  مد مهندسيريزي آموزش ها در برنامه اين انتظارات و خواسته

 محاسن و ،ند؟ به عبارت ديگر اها كدام اين انتظارات و خواسته.  اثربخش باشد مهندسيدوره آموزش

 براي كاركنان چيست؟ بايد از آنان سؤال شود آيا دوره توانسته است  مهندسيآموزش مزاياي دوره

  رضايت و مقبوليت شغلي را در آنان افزايش دهد؟ 

 تا تصويري دكن كمك  مهندسيريزان آموزش برنامهبه د توان اين شاخصها و عواملي نظير آن مي

 به ي به اهدافي كهمطمئناً دستياب.  و نتايج آن به دست آورند مهندسيعيني و واقعي از دوره آموزش

دهد كه براي رسيدن به آن  اي قرار مي  نيروي انساني را در مرتبه مهندسي آموزش،آن اشاره شد

   : از جملهستمتنوعي نياز ادامات علمي متعدد و تدابير و اق

  .  توسط كارشناسان ورزيده انجام شود مهندسيطراحي دوره آموزش •

اساس روشهاي مناسب نظير تجزيه و تحليل  كنندگان بر  شركت مهندسينيازهاي آموزش •

شغل، ارزيابي عملكرد، نظرخواهي از مديران، سرپرستان و كاركنان، برگزاري آزمونهاي 

  . ودمختلف و غيره تعيين ش

  . شوداي آموزشي بر پايه قواعد يادگيري تدوين هروش •

  . بودجه و امكانات مالي كافي براي كل فرايند آموزش اختصاص داده شود •

  . از ابزار و وسايل كمك آموزشي در حد وسيع استفاده شود •

  .  در نظر گرفته شود مهندسيهاي آموزش ترين محلها براي برگزاري دوره بهترين و مناسب •

 دعوت  مهندسيدهندگان براي تدريس در دوره آموزش ترين و كارآمدترين آموزش فقاز مو •

  . به عمل آيد

گذاري مفيد و   به عنوان نوعي سرمايهمهندسياتخاذ چنين استراتژي موجب خواهد شد تا آموزش 

اي كه در سطح فردي باعث   به گونه،شودتلقي تخصصي  در توسعه نيروي انساني يعامل مؤثر

ي فرد، در سطح سازماني موجب بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و فراملي به افزايش ارزشمند

به  ، ما نيازمنديم تادر حوزه فرهنگ عالوه بر مديريت فرهنگي .شودمنجر وري و نتايج درخشان   بهره

ويج فرهنگي را تر هاي فرهنگي را بازسازي و مديريت معيارهايعنوان يك كشور درحال توسعه تجربه
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 به ،است اصالح ساختارهاي آموزش مهندسي آنها بازسازي آموزش مهندسي و از جمله يكي از. كنيم

 از تربرسيم و مهم تفكر يادآوري به مهارت مهارت  ازتن به شنيدن وال، از گفؤنحوي كه از پاسخ به س

 يكي از هندسيمآموزش  .است  انباشت سرمايه اجتماعي، سازكارهايآن چيزي كه به آن نياز داريم

پس .  است متخصصپيچيده ترين وظايف در اداره امور هر سازمان و به ويژه در مديريت نيروي انساني

 تخصصي  آموزش،حقيقت در .دارد قرار انساني منابع مناسب كارگيري به از نظام جذب، نظام بهسازي و

 تكميل  مهندسي آموزش و نظاماستي  فنهاي هر سازمانترين اقدامات و برنامه از مهممهندسي

و موفقيتهاي شود مي باعث توانمندي نيروي انساني موجود ،رودكننده نظام استخدامي به شمار مي

تر دانش و معرفت و بصيرت عميق  و بهسازي باعث بينش مهندسي آموزش.دكنآتي را تضمين مي

 ،ي وظايف محول شده و در نتيجهاي شاغل در سازمان براي اجراهو توانايي و مهارت بيشتر انسان باالتر

بحث اساسي ما اين است   .يي و ثمربخشي بهتر و بيشتر استاب نيل به هدفهاي سازماني با كارموج

ضروري در جهت افزايش ابداع سازمانهاي با  كه اگر آموزش مهندسي كاركنان به عنوان يك عنصر

در نظر  دهي وري و سود افزايش بهرهرويكرد فني و مهندسي، ايجاد دانش جديد و يادگيري سازماني و

ها براي بهبود كيفيت سرمايه MNCگذاري كافي توسط بايد به طور منطقي سرمايه شود، گرفته مي

ها چه مقدار بايد براي آموزش مهندسي و رشد MNCبه ويژه . ني و مهندسي صورت پذيردانساني ف

 كنند؟  نتايج حاكي از آن است كه گذارينيروي كار محلي براي رسيدن به اجراي بهتر سرمايه

 گذاريسرمايه مهندسي آموزش زمينه در ايراني شركتهاي از بيشتر شركتهاي چند مليتي غير آسيايي

 همگني و ناهمگني فعاليتهاي مديريتي را در موقعيتهاي "همگرا" و "واگرا"بحث بين . ]8[دكننمي

يي فرض بر اين است كه يك مديريت منابع جامع و براي رسيدن به همگرا.  دهدالمللي نشان ميبين

بحث اصلي اين است كه ساختار . تواند باعث برتري ملي يا فرهنگي شودخوب وجود دارد كه مي

تنوع نيروي كار . دهدثير قرار ميأسازماني ملي و تفاوتهاي فرهنگي، فعاليتهاي منابع انساني را تحت ت

نسبت به كار و سلسله مراتب اختيارات، ضرورت ايجاد فعاليتهاي المللي و گرايش و رفتار متفاوت بين

1ولچ و داوينگبنا به گفته . كنديكنواخت منابع انساني براي عمليات جهاني شدن را آشكار مي
 ]9[  

 اما به عنوان يك متغير مهم در تشخيص تفاوت ،اگر چه فرهنگ به روشني قابل تعريف نيست

سسات ؤم. كندكنند، عمل ميهايي كه در مكانهاي مختلف كار ميMNCفعاليتهاي منابع انساني در 

ها با آن منابع انساني خود را در سرتاسر MNCتوانند روشي كه ملي و تفاوتهاي فرهنگي هر دو مي

 تفاوتهاي خصوصموضوع مطالعه اخير در . ثير قرار دهندأكنند، تحت تمناطق مختلف جهان اداره مي

هاي ايراني و غير ايراني سبب NC اي آموزش مهندسي متفاوتي را در ميانملي و فرهنگي، فعاليته

  . شده است

____________________________________________________________________ 
 

1. Welch and Dawling
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  اركرد هاي آموزش مهندسي ك. 3. 2

 آكادميك اطالعات داشتن بر عالوه بايد زبده مهندس يك و يابدمي پرورش دانش دامان در فناوري

 با و باشد داشته را وژهپر مديريت مهارت باشد، داشته اطالع نيز سيستم مهندسي از ،دانشگاهي

 معيارها اين از عام طور به ما مهندسي جامعه كه است اين واقعيت  اما.باشد آشنا  نيزجهاني بازارهاي

 آموزشي محتواي بر تا است متكي خطا و آزمون بر بيشتر ما كشور در مهندسي آموزش .رددا فاصله

 هستند، مرتبط يكديگر  باعلوم توسعه و فناوري پيشرفت كه آنجا  از.هدفمند و پيوسته سيستماتيك،

 سوي از فناوري توسعهبراي  مختلف سياسي ابزارهاي و اهداف اتخاذ زمينه در آنها قوانين شناخت

 آموزش. دداراي هپيوست ارتباط فناوري با هم و علم با هم مهندسي آموزش. است ناپذير اجتناب دولت

 منتهي فناوري به خود پيشرفت اين و شود جرمن مستحكمي دانش تجمع به بتواند بايد مهندسي

 و درآميخته  تفكيك ناپذيرينحو به فناوري و علم با مهندسي آموزش كه پذيرفت بايد ،امروزه .دوش

 و علوم امتزاج .اندشده دار عهده اقتصادي جديد فرآيندهاي توسعه در را ايكننده هدايت نقش

هايي كه ترين كاركرد  مهم.است دهش زمينه دو هر در آوري حيرت پيشرفتهاي موجب فناوري

اي مختلف در خصوص آموزش مهندسي قابل ذكر هعنوان مقاصد نسبتاً مشترك سازمانها و نظام به

  :]8[استشرح زير ه  ب،است

اين امر از يك سو براي تحقق اهداف : دن كاركنان فني با سازمانكرهماهنگ و همسو  •

هاي تعيين شده براي مؤسسه داراي اهميت  يمش سازمان و دستيابي به سياستها و خط

اي فرد در سازمان در گرو آگاهي وي از   پيشرفت شغلي و حرفه،است و از سوي ديگر

  :]8[تكاليف و مسئوليتهاي شغلي استدادن انتظارات مقامات مافوق و نحوه انجام 

ني براي مسئله برانگيختن كاركنان ف: افزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان فني •

براي آنكه روحيه . سترين دلمشغوليهاي مديران سازمانهات  وظايف شغلي يكي از مهماداي

، نظريات گوناگوني ارائه شده اشان افزايش يابد كاركنان تقويت شود و رضايت آنان از حرفه

از نظر وي، برطرف كردن نيازهاي . هرم سلسله مراتبي نيازهاي مازلو است نظريه جمله، از كه

دادن انجام  براي رضايت شغلي افراد فزوني و وح باال نقش بسيار مهمي در انگيزشسط

  .]10[وظايف شغلي دارد

واسطه ه در بسياري از مؤسسات حوادث كاري عمدتاً ب: كاهش حوادث و ضايعات كاري •

 كساني باره در به خصوصاين بيان . دهد  فني كافي كاركنان رخ مي مهارتنبود آگاهي و نا

وكار دارند، مصداق   سره هام با خطر در كارخانأبزارها و تجهيزات حساس و توكه با ا

، دهدرخ مي مهارت و دانش افراد ه بر حوادث مختلف كه به واسطه نبودعالو. بيشتري دارد
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 توانش نيروي هاي سازمان نيز از جمله نتايج نقصان دانش و ضايعات كاري و افزايش هزينه

  .]8[ستانساني در سازمانها

وري در  شالوده افزايش بهره: بهنگام سازي دانش و توانش نيروي انساني فني در سازمان •

كيد بر نيروي انساني فني از نظر كيفي و ممانعت از نابهنگام شدن افراد أسازمانها مستلزم ت

دادن يي در انجام ا از تقليل كارريف، نابهنگامي در حرفه عبارتبنا به تع. استشان  در حرفه

شود كه  اين مسئله باعث مي.  دانش يا مهارت نوين استبودن، در طول زمان و باالخرهكار 

يف الوظايف و تكدادن اي فرسوده شود و قادر به انجام   حرفهنظرفرد به داليل مختلف از 

توان از طريق  كننده نابهنگامي در حرفه را نمي  عوامل ايجادچه تماماگر. سازماني نباشد

، اما بدون شك آموزش كاركنان از طريق بهسازي و نوسازي دانش و آموزش برطرف ساخت

  .]8[سازي آنان دارد توانايي افراد نقش مهمي در بهنگام

وقوع ه تغيير و تحوالتي كه در محيط سازمان ب: كمك به تغيير و تحوالت سازماني •

 اساسي در نكته.  و نيروي انساني فني استكاركنانسازي  پيوندد، عمدتاً مستلزم آماده مي

كاركنان سازمانها ممكن . ارتباط با تغييرات سازماني، مقاومت كاركنان در مقابل آن است

باره موفقيت، مقام و وضعيت  است به داليل مختلفي نظير دلمشغولي اطالعاتي، نگراني در

 و داليل متعدد ديگر در داي وظايفباره ناتواني در ا مالي خود در وضعيت جديد، نگراني در

   .]8[ابل تغييرات مقاومت كنندمق

 سازمانهاي معاصر در محيطي فعاليت تمام: يط، اوضاع و احوال اجتماعيانطباق با شرا •

 موفقيت بسياري از .استاي   ويژههاي فرهنگي داراي ارزشها و ايدئولوژينظركنند كه از  مي

 اجتماعي محيط. ن استآنها در گرو شناخت اين چگونگي اجتماعي و انطباق بهينه با آ

 حوزه عمل و ميدان ،در عين حالدانست كه سيستم اجتماعي   فراتوان سازمانها را مي

سيستم و درك  را شناخت اين ف، بنابراين. كندفعاليت سازمانها را تا حدود زيادي تعيين مي

گيرندگان سطوح عالي   مديران و تصميمعميق آن براي تمام كاركنان سازمانها به خصوص

  .]11 و 10[اي برخوردار است اهميت فوق العادهسازمان از 

 توفيق سازمان ،در حقيقت:  كاركنان فني سازمانميانتقويت روحيه همدلي و همكاري در  •

فضاي اعتماد و تفاهم متقابل در ايجاد در دستيابي به اهداف تعيين شده تا حد زيادي تابع 

ايش ميزان همكاري كاركنان با محيط كار، افزايش ميزان همكاري كاركنان با يكديگر، افز

امور سازمان در يافتن تر از همه ايجاد هماهنگي در نحوه انجام سرپرستان و مديران و مهم

 استفاده از از راههاي ايجاد هماهنگي و همدليرسد يكي  به نظر مي. استواحدهاي مختلف 

ط آموزشي را سو زمينه تماس متقابل كاركنان با يكديگر در محي  كه از يكاستآموزش 
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 از طريق افزايش دانش و اطالعات شغلي، برداشتها و عاليق ،سازد و از سوي ديگر فراهم مي

  .]12و   8[كند اي تقريباً يكساني را در آنها ايجاد مي حرفه

يژگيهاي زماني  بر حسب شرايط و وياد شدهكيد بر هر يك از كاركردهاي أ كه تگفتني است

 برخي از اين كاركردها اهميت برايكه در شرايط خاص ممكن است ا متفاوت خواهد بود، بدين معن

 .بيشتري قايل شد

  

    تحقيقروش .3

در تحقيق پيمايشي پژوهشگران براي كشف عقايد، . تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است

يش پيمـا. كنندافكار، ادراكات و ترجيح هاي افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبـه استفاده مي

 ماهيت، شرايط و رابطة بارهاطالعات در . هدفهاي مشخص استبا اي كامـالً تعـريف شده و مسئلـه

 ها در اين تحقيق به دو روش روش گردآوري داده.شودآوري ميبين رويدادها و وضعيت موجود جمع

 گيري نمونهروش.  است1شركت شلمبرژرنظر در اين تحقيق  مورد امعهج .است پرسشنامه و ايكتابخانه

راي روايي و ب. است هها در اين تحقيق پرسشنامابزار گردآوري داده. است تصادفي ساده اين پژوهش

 تجزيه و تحليل اطالعات پژوهش از دو شيوة آمار و براياعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ 

  . توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است

  

 اري يژگيهاي جامعه آمو. 1. 3

گذاري مستقيم خارجي دركشورهاي توسعه نيافته را شركتهاي چندمليتي انجام قسمت عمده سرمايه

شركت چندمليتي شركتي است . ستملي اصطالح ديگري براي اين شركتها شركتهاي فرا. دهندمي

. نددااهميت مي كشور را براي منافعش پر كند و عمليات خارج ازبيش از يك كشور توليد مي كه در

زماني نه چندان دور، واژه چندمليتي به معناي شركت توليدي عظيم و خصوصي اياالت متحده بود 

 هاي مختلف و ازاندازه شركت چندمليتي در .دادكه عمليات فراواني دركشورهاي خارجي انجام مي

 ،امروزه .ا گيرندتواند باشد، اما تعداد اندكي نسبتاً فربه توسعه، مي جمله كشورهاي رو  دنيا، ازتمام

 شركت از 161 فقط   Fortune به نوشته مجله.دهندچند مليتيها گروه بسيار متنوعي را تشكيل مي

، چند طرفي  از و شركت داشتند128 ژاپنيها  و امريكايي بودند1994  سال شركت بزرگ دنيا در500

 500ميان  و به توسعه دركشورهاي ر، براي مثال،  لزوماً مليت كشورهاي صنعتي را ندارندمليتيها

  شركتهاي چند،همچنين.  آفريقاي جنوبي، هند و تركيه، مانند كره جنوبي،شركت برتر نماينده دارند

شركتهاي  جمله تعدادي از  ازر شركت برت500. به شمار نمي روندسسات خصوصي ؤمليتي هميشه م

____________________________________________________________________ 
 

1. Well Services Of Iran-Schlumberger Methods 
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مليتي هميشه  شركتهاي چند. دانتوسعه به بزرگ دولتي توليد كننده نفت و فوالد از كشورهاي رو

متمادي دركشورهاي  سالهاي طي آسيا شرقي جنوب و شرق در ويژه به كوچك، شركتهاي نيستند، بزرگ

سراسر   فروشها و داراييهايي دربسياري از شركتهاي چندمليتي. اندخارجي درحال سرمايه گذاري بوده

جنرال . گ رو به توسعه افزون تر استبرخي كشورهاي بزر محصول ناخالص داخلي دنيا دارند كه از

 فروشهايي معادل بيش از نيمي از محصول 1992  سالترين شركت چند مليتي، درموتورز، بزرگ

   . تركيه داشت كشور هند و بزرگ تر از محصول ناخالص داخلي كشورناخالص داخلي

 شركت چند مبتني بر اهميت شركتهاي چند مليتي بيان شده، سعي شد تا اين تحقيق در يك

يافتن  انجام برايشركت شلمبرژر به عنوان يك شركت چند مليتي . دشوايران بررسي كشور  در مليتي

  .شداين تحقيق انتخاب 

 

  اده هاد. 2. 3

  )پاسفيك ـ همكاريهاي اقتصادي آسيا (APECها در اين مقاله از پروژه بزرگ منبع داده

اني شركتهاي چند  نيروي انسيهاي مهارتي، نيازهاي آموزشي و استراتژيهاي ارتقا كمبود"باره  در

 فني نهايي با همكاري محققا پرسشنامه، است و همچنين بوده" APECهاي عضو مليتي در اقتصاد

 اين بررسي پنج. يران توزيع و پخش شد ا كشورو مهندسي واقع در شركت چندمليتي شلمبرژر در

  :پوشش دادمحدوده كليدي را 

  بررسي پروفايل شركت  •

 پروفايل كارمندي  •

 كمبودهاي مهارتي  •

 نيازهاي آموزشي  •

 استراتژيهاي توسعه منابع انساني •

 

 از جمله رئيس ، تكميل شدندMNC مديريت شعبه محلي كاركنانهاي بررسي توسط پرسشنامه

بيشترين صالحيت را براي هيئت مديره، كنترل كننده مالي و مديران نيروي انساني كه معتقد بودند 

 . ارزيابي بهتر براي مقدار آموزش فراهم آمده به وسيله شركت دارند

  

  ندازه گيريا. 3. 3

براي ارزيابي بهتر . كل هزينه آموزش با پول رايج محلي به دالر آمريكا تبديل شده بود براي هماهنگي،

 كل آموزش بر تعداد كل  هزينهار صرف آموزش كارمندان كرده است،اينكه هر شركت چه مقد

 و ميانگين هزينه زينه آموزشي براي هر كارمند به دست آيد ميانگين هتقسيم شد تاكارمندان 
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 100- 500صرف ميان  ، براي هر كارمند دالر آمريكا100صرف كمتر از :  گروه تقسيم شد4 به آموزش

  دالر آمريكا براي هر كارمند1000 و بيش از ،آمريكا  دالر500-1000 ، بينكارمند هر براي آمريكا دالر

    .ر سال دالر براي هر كارمند د1000و بيش از 

 تعداد زيادي كارمند را ي كه در اين مطالعه شركت داشتند،هايMNCنكته ديگر اينكه بيشتر 

يري هاي رسمي آموزش مهندسي با اندازه گ برنامهدر اين مطالعات همچنين،. رده بودنداستخدام ك

و كارورزي پيشنهاد شده براي انواع مختلف كارمندان كه بر پايه ارآموزي، بورسيه كلي تعداد ك

  . استانداردهاي بين المللي طبقه بندي شغل قرار داشت، آزمايش شد

 

  حليل آماري ت. 4. 3

  )  دو جهته (PEARSONبراي جلوگيري از نمايش غير واقعي، قبل از اجراي همبستگي 

هاي MNCشوند تا عوامل تعيين كننده آموزش در ميان بر داشته مياي و پرت هاي حاشيهداده

با  اي حتميابزارهاي آناليز آماري غير پارامتريك براي آزمايش داده ه. مورد بررسي را امتحان كنند

  . استفاده شدCHE-SQUAREاستفاده از تست 

  

  عرفي جامعه آماري م. 5. 3

  150ها در حال حاضر  تحريمها و كم شدن پروژهليلد نفر بودند كه به 230 شركت بيش از كاركنان

 مدير عامل  وهستند  مديران شركت عمدتاٌ غير ايراني.ندكارغول بههاي شركت مشنفر در پروژه

 كه  است منطقه در كل جهان تقسيم شده5شلمبرژر به .  شركت در حال حاضر فردي اردني است

 و گزارشهاي مديريتي و مالي به به شمار مي روديا ايران زير مجموعه منطقه خاورميانه و آسكشور 

  .دشودوبي ارسال مي

فر  ن5 و  نفر مليت ايراني 30 كه است نفر از كاركنان شركت ول سرويسز 35جامعه آماري شامل 

همگي افراد جامعه آماري كارشناس .  اماراتي و پاكستاني دارندهم مليتهاي هندي، قطري، يمني،

 نفر در علوم 5 و  نفر حسابداري9 نفر علوم پايه، 8رشته مهندسي و فني،  نفر در 13هستند كه 

 نفر شغل مديريتي و سرپرستي و بقيه افراد شغلهاي 4 كه از اين تعداد اندمديريت  تحصيل كرده

 تا 20سن افراد از  .مرد بودند نفر نيز 16 و زن نفر از پرسش شوندگان 19تعداد . اداري و مالي دارند

  .  بوده است متغير43

 

  بررسي وضعيت آموزش مهندسي در شركت شلمبرژر  .4

آنها شركت را براي . كردند بيش از صد سال پيش بنيانگذاري را دو برادر فرانسويشركت شلمبرژر 

   تمام كشورهايكنون شركت در از آن موقع تا.سيس كردندأحفاري چاههاي نفتي ت
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 سهام ،در حال حاضر .دي در سراسر جهان دارد و شعبات زيامشغول است به فعاليت نفت خيز جهان

در بيش از هفتاد سال ) متدهاي شلمبرژر(شركت ول سرويسز ايران .شركت در بورس نيويورك است

كنون در تمام ت چاههاي نفتي به ثبت رسيده و تاپيش در اهواز به عنوان شركت پيمانكاري خدما

اين شركت در زمينه هاي گوناگون . بوده استنقاط نفتي خشكي و دريا در ايران مشغول به كار 

مربوط به صنعت نفت از مرحله كشف و بررسي ذخاير نفتي تا مديريت پيمانهاي نفتي به شرح ذيل 

  :استمشغول به كار 

  زمين شناسي

DCS                                                                                                 

WCP   (WELL COMPLITIONS PRODUCTIVITY) 
 تست و آزمايش

TESTING / WTT                                                 

WSK                                                                                             سيمان كاري 

   
WIRELING / REW پيمايي        چاه                                                                  

         گيري          حفاري و اندازه

D & M (DRILLING AND MEASURMENT)  
 نرم افزارهاي نفتي

SIS (SYSTEM INFORMATION SOLOUTIONS)             
 مديريت پيمان

IPM (INTEGRITATE PROJECT MANAGEMENT)   
           

هاي خشكي و دريا زيادي در پروژه افراد و دارد شعبه كيش و اهواز تهران، شهرهاي در مذكور شركت

  .استفعال ) پارس جنوبي( شركت در دريااين هاي  بيشتر پروژه،در حال حاضر. هستندمشغول به كار 

  

 بررسي آموزش مهندسي در شركتهاي چند مليتي خارج از ايران . 1. 4

آموزش مهندسي ي در چشمگيرگذاري  سرمايهكارند،به هايي كه در آسيا مشغول MNC از بسياري

  . است دالر متغير71,665 دالر تا 1ميانگين آموزش براي هر كارمند از . اندانجام داده

 دالر براي هر كارمند به طور 1000هاي غير آسيايي بيشتر از MNC معلوم شد كه ،كليبه طور

بر . هاي آسيايي استMNCنند كه اين مقدار بيشتر از مقدار صرف شده به وسيله كساليانه خرج مي

 دالر را صرف آموزش مهندسي كارمندان 100كمتر از )  درصد61(هاي آسيايي MNCعكس، بيشتر 

تفاوتهايي را در ميانگين هزينه آموزش ) CHI-SQURE) 355/10 ، 05< Pمقدار . نداهمحلي كرد
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 در HRM همگرايي بعضي اعمال . آسيايي و غير آسيايي نشان داديهاMNC مهندسي ميان 

 هاي MNC تحقيقات نشان داد كه.  ها در آسيا شكل گرفته است MNCمحتواي عمليات 

. نداهبيشتري صرف كردغيرآسيايي بيشتر از شركتهاي آسيايي بر آموزش مهندسي تأكيد دارند و پول 

  در آزمايش اينكه آيا مديران، كارمندان. پشتيباني شودتواند تا حدي از اين رو، فرضيه يك مي

 هايتوانند بيشتر از كارمندان دفتري و توليدي برنامهمي اي و فني با سطح باالتر تحصيالتحرفه

هاي كارآموزي كه براي مديران فراهم شده  تعداد ميانگين برنامهآموزش مهندسي دريافت كنند يا نه،

  . است كه براي كادر فروش، خدمات، دفتري و توليد فراهم شده استهايياست، كمتر از برنامه

 تعداد مديران هاي كارمندان، زيراتا براي ديگر گروهاست هاي بيشتري براي مديران فراهم شده برنامه

 آموزش هزينه ميانگين مقايسه .است ديگر گروههاي در كارمندان كل در شركت خيلي كمتر از تعداد

 هاي MNCصنايع خدماتي و توليدي روشن كرد كه  در  هاMNCميان در  كارمندهر براي مهندسي

% 43، در كل. كنند هاي توليدي پول هزينه ميMNCخدماتي براي آموزش مهندسي بيشتر از 

MNC دالر آمريكا براي آموزش هر 500هاي خدماتي پاسخ داده نشان دادند كه آنها بيشتر از 

  . هاي توليدي كه پاسخ داده بودندMNC درصد 23سه با  در مقايكنند،كارمند صرف مي

توليد آموزش مهندسي ببيند، بخش كه كارمند تر باشد، احتمال اينهر چه شركت توليدي بزرگ

 برايتر ميل به صرف هزينه كمتري تر در مقايسه با شركتهاي بزرگ شركتهاي كوچك.بيشتر است

هاي ت بيشتر لزوماً بيانگر اينكه شركتها هزينه و برنامهصادرا سهم .دارند خود كاركنان مهندسي آموزش

شود، يك دوره آموزش مهندسي داخلي اجرا مي كه وقتي  .نيست كنند، صرف بيشتري مهندسي آموزش

بيشتر يك آموزش ضمن خدمت براي كارمندان دفتري، كاركنان بخش فروش و كارمندان خدماتي 

) ساعات كاري (  توليد احتماالً آموزش ضمن خدمت چه كارمندان در بخش  اگرست،بخش خدمات ا

  پاسخگويانالزم بود كهآموزشي،  موضوعات با ارتباط در .اداري و كاري غير ساعات در تا كنندمي دريافت

. گذارندثير ميأ اهدافشان تزش مهندسي در دستيابي سازمانها برهاي آمو  كنند چگونه برنامهمشخص

 دادند، جواب الؤ مدير كه به اين س163از بين . ال پاسخ دادندؤس ها به اين MNC درصد 30فقط

وقتي از آنها . نداهبخش بودمتوسط اثر طور به خارجي مهندسي يآموزشها كه كردند بيان آنها 4/3

 از نيمي از بيش نه، يا بودند راضي خارجي مهندسي آموزش هاي برنامه از آيا كه شد پرسيده

 نكته شش از آنها خواسته شد كه ،سپس. اندكامالً راضي نشدهگفتند كه )   درصد52(دهندگانپاسخ

   : مهندسي را با ذكر نام مرتب كنندمورد توجه و مهم آموزش

  

  تعداد برنامه هاي قابل دسترس  •

 كه به صورت داخلي ارائه شده استكيفيت برنامه هايي  •
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   كه به صورت خارجي ارائه شده استكيفيت برنامه هايي •

  برنامه هاارتباط  •

 انتقال منعطف  •

 ها جامعيت برنامه •

 سخت  خاصه شده به صورت خارجي به طورهاي ارائدر مجموع، اهميت كيفيت و ارتباط برنامه

اي و فني كه در دوره هاي خارجي شركت كرده بودند، بررسي جدول مديران و كارمندان حرفه. بود

ها هاي آموزش مهندسي و ارتباط اين برنامهبرنامه كيفيت بهبود كارمندان گروه دو هر كه دهدمي نشان

 هاي غير آسيايي بر MNCبه نظر مي رسد كه نه فقط . را با نيازهاي پيشرفته شركت خواستار بودند

 سرمايه اي در ارتقايعمدهگذاري سرمايه  هاي آسيايي نيزMNC بلكه بعضي از ،كيد دارندأآموزش ت

 HRMشركتهاي آسيايي مزايا و اثر بخشي پذيرش بهترين فعاليتهاي خيلي از  .اندانساني انجام داده

  كارگيري نيروي ماهر به مزاياي به،آنها همچنين. نداهرا در دستيابي به هدفهاي سازماني كشف كرد

 ،اند و بنابرايناي براي جذب سرمايه مستقيم خارجي پي بردهبه عنوان وسيله] نه فقط نيروي ارزانو [

چه  دهد كه اگرهاي اين مطالعه نشان مييافته. كيد بيشتري دارندأهندسي بر مبناي كار تبر آموزش م

 گذاريسرمايه بعضي از شركتهاي توليدي آسيايي هنوز بر آموزش مهندسي كارمندان توليد خود

 محتمل است كه هر چه ،بنابراين.  اما آموزش بيشتر در بخشهاي خدماتي ارائه شده است،كنندمي

شود، تقاضا براي آموزش مهندسي و افزايش مهارت نيروي كار در به نيروي كار ماهر افزوده مينياز 

ايها در آسيا از روشي  حاكي از آن است كه مديران و حرفههايافته. يابدبخش خدمات نيز افزايش مي

امربوط و فاقد  به طوري كه بيشتر مديران و متخصصان برنامه ها را ن،اند راضي نبودندكه آموزش ديده

  . كيفيت يافتند

ين كننده آموزش مورد بحث در اين نوشته همگي به قدر كافي ي معلوم شد كه عوامل تع،همچنين

  . اند ها را پيش بيني نكردهMNCتفاوتها در فعاليتهاي آموزش مهندسي پذيرفته شده توسط 

هاي آموزش رنامهدر اين بخش سعي شده است تا  مقدار و ماهيت هزينه آموزش مهندسي، ب

، كنند كشور آسيايي كار ميشش در كه مليتي چند شركتهاي در مهندسي آموزش نگرانيهاي و مهندسي

هاي آموزش  و كارورزاني با بينشهايي در نياز به توسعه برنامهHRاين مطالعه متخصصان . دبررسي شو

قابت در محيط تجارت آسيايي ثر را فراهم آورده است تا شركتهايشان را براي رؤمهندسي مربوط و م

  .ياري كنند) پويا ( ديناميك 
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 ايران كشور بررسي آموزش مهندسي در شركتهاي چند مليتي شلمبرژر در . 2. 4

ثر ؤعقيده داشتند كه آموزش مهندسي م %) 77-82(كاركنان پاسخهاي پرسشنامه، بيشتر طبق 

تواند  مي، همچنينشد اقتصادي كمك كند ووالني مدت و رتواند به افزايش استخدام طكاركنان مي

  .كيفيت خدمات يا محصول را بهبود بخشد

از پرسش شوندگان عقيده داشتند كه برنامه آموزش مهندسي تا حدودي % ) 54(حدود نيمي 

. دانستندثر ميؤ آن را كامالٌ م% 46ثر واقع شود و ؤتواند براي رسيدن به عملكرد سازماني ممي

% 46[دانند ميكاركنان آموزشهاي مهندسي ارائه شده را كامالٌ مرتبط با كارشان ن كليه ،همچنين

  .]دانستندمي تا حدودي آن را مرتبط% 54دانستند و كامالٌ آن را مرتبط با كارشان مي

گيري تصميم له وئشود حل مستا حدي آموزش مهندسي باعث مي كه داشتند اعتقاد كاركنان 44%

آموزش را در % 7گيري  و تصميم له وئثر در حل مسؤوزش مهندسي را بسيار مآم% 49آسان شود و 

كاركنان اظهار داشتند كه دوره آموزش % 74. دانستندگيري ناكارآمد ميله و تصميمئحل مس

آموزش مهندسي را تا حدي % 26مهندسي موجب تغيير نگرش و روحيه مثبت در آنها مي شود و 

افراد بيان كردند كه دوره آموزش مهندسي به آنها % 74به دست آمده طبق آمار . دانستندثر ميؤم

ثر ؤافراد آن را تا حدي م% 26هدفهاي سازماني را تا حد زيادي بشناسند و تا  است كمك كرده

رگزاري دوره كاركنان ابراز كردند كه فرهنگ سازماني تا حدود زيادي با ب% 45حدود . انددانسته

ثر يافتند و حدود ؤآن را تا حدي م% 50يابد و رتباطات سازماني بهبود مي اآموزش مهندسي ارتقا و

  .ثير يافتندأآن را بي ت% 5

 دوره آموزش مهندسي مزايا و ياد شده،ر موارد بيشتهاي به دست آمده در با توجه به داده

  .محاسني بسياري براي سازمان داشته است

 خودباوري و  استهاي آموزش مهندسي توانستهند كه دورهاهدرصد افراد اظهار كرد% 50حدود 

 و امكان دستيابي به اين خصلتها را فراهم آورد و كنداعتماد به نفس را در آنها تا حد زيادي تقويت 

دوره كه  نيمي از كاركنان عقيده داشتند . نه به طور كامل، وليثر دانستندؤهم آن را تا حدي م% 50

 فرد را براي يادگيري مهارتهاي شغلي افزايش و ترس ايشان از آموزش مهندسي تا حد زيادي توانايي

% 66حدود . ثر دانستندؤ را كاهش مي دهد و نيمي ديگر آن را تا حدي م وظايف محول شدهاداي

هاي گفتاري، شنيداري و تتقويت مهار  به طور متوسط باعث شوندگان دوره آموزش مهندسي راپرسش

در پاسخ به . دانستندثر ميؤنيز آن را تا حد زيادي م% 34ستند  و دان با امور ميهرفتاري در مواجه

 آنها نياز به شويد كه حل و فصلال كه آيا در محيط كار با مسائل و مشكالتي مواجه ميؤاين س

. دانستندثر ميؤ نيمي از افراد آن را به طور متوسط و نيمي ديگر آن را بسيار مآموزش مهندسي دارد،

هاي آموزش مهندسي به طور ز كاركنان بيان داشتند كه شركت در دورهدرصد ا% 35حدود 
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آن را % 11 و ثر دانستندؤآن را تا حدي م% 54ثر بوده است و ؤدر بهبود نظر مديران مچشمگيري 

  . ستندن نداثرؤم

هاي آموزش مهندسي محاسن و مزاياي آموزشي  نيز با توجه به درصدها دورهدر موارد ياد شده

 در درجه كمتري ، اما در مقايسه با محاسني كه براي سازمان داشته،ي كاركنان داشته استزيادي برا

  .قرار داشته است

هاي آموزش مهندسي با توجه به محتواي ال كه مدت دوره از كاركنان براي اين سؤدرصد% 10

را انتخاب هم گزينه زياد % 5 و گزينه متوسط% 66 گزينه كم ، ،استمطالب ارائه شده چگونه بوده 

هاي آموزش مهندسي با توجه به محتواي مطالب چندان دهد كه مدت دورهنشان ميامر اين . اندكرده

  .كافي به نظر نمي رسد و در حد متوسط است

گيري بيشتر كاركنان از دوره آموزش مهندسي فراهم  امكانات رفاهي كه براي بهرهخصوصدر 

پرسش شوندگان % 8. آن را زياد ارزيابي كردند% 5سط و آن را متو% 66آن را كم، % 14 ، استآمده

هاي صرف شده براي آموزش مهندسي نخواهد ثير زيادي بر هزينهأاظهار داشتند كه اندازه شركت ت

% ) 94(  قريب به اتفاق اكثر. ثير آن را متوسط دانستندأت% 49ثير آن را زياد و أت% 43داشت، حدود 

اظهار % 6 فقطكنند و مي زينه بيشتري را صرف آموزش مهندسيبيان كردند كه شركتهاي بزرگ ه

  .كنندكردند شركتهاي متوسط هزينه بيشتري براي آموزش مهندسي صرف مي

به صورت % 15اي و به صورت مكاتبه% 8از افراد در شركت مذكور به صورت حضوري، % 77حدود 

 مهندسي حضوري را مناسب تر و طبق نظر سنجي كاركنان آموزش بينندالكترونيكي آموزش مي

 خارج %18 فقط و ندسي تشكيل شده در ساعات كاري كالسهاي آموزش مه% 82 ،همچنين. دانندمي

كالسهاي . دانندكالس در ساعات اداري را مناسب تر ميتشكيل است و كاركنان نيز  اداري ساعات از

% 40 كه شودرگزار ميدر خارج از شركت ب% 46در داخل شركت و % 54آموزش مهندسي حدود 

شركت بيشتر هزينه را صرف . استخارج از كشور  در% 650كالسهاي آموزشي در داخل كشور و حدود

شتر اما بي. كندمي%) 46( مديران ،و سپس%) 54(اي آموزش مهندسي كارشناسان و كاركنان حرفه

 همه كاركنان مفيد است و هاي آموزش مهندسي برايبر اين باورند كه تشكيل دوره) %60(كاركنان 

طبق نتايج به دست آمده . اند آن را براي مديران مفيد دانسته%5اي و  آن را براي كاركنان حرفه35%

% 23، عمليآن % 3شود كههم به صورت تئوري و هم به صورت عملي ارائه ميآموزشهاي مهندسي 

آموزش مهندسي آزمون  دوره اتمام از بعد كاركنان بيشتر از .است عملي هم و تئوري هم% 74 و تئوري

 و مفيد غير را آن% 15 حدود ،دانندميمفيد  ميزان يادگيري درآن را % 40 كه حدود شودگرفته مي
% 72 آموزش مهندسي دوره در پايان .دانندمي متوسط را افراد يادگيري بر آزمون ثيرتأ ميزان 45%

در قبال دوره آموزشي دريافت  چيزي% 14درجه و  يقاارت% 11 نقدي، پاداش% 3 آموزشي، امتياز
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 درجه را براي بازده بيشتر كالسهاي آموزشي مناسب تر يارتقا% 80نكردند و بيشتر كاركنان حدود 

از كالسهاي % 11از ميان پرسش شوندگان حدود . دانند و عده كمي به پاداش نقدي اعتقاد دارندمي

 افراد بيشتركامالٌ از كالسها راضي بودند و % 32حدي راضي و تا % 57آموزش مهندسي راضي نبودند، 

هاي آموزش مهندسي با نيازهاي مهارت را از مقدار آموزشهاي قابل دسترس و ارتباط بين برنامه

 ه دست آمده حاكي است كه بيشترهاي ب داده،همچنين. دانستندمشكالت كالسهاي آموزشي مي

  : با آموزش را زياد توصيف كردندي زير و ارتباط آنصهاكاركنان ميزان اهميت هر يك از شاخ

 و كيفيت خدمات، مزيت رقابتي، ابداع سازمان، فرهنگ و زبان د تمايل براي جهاني شدن، استاندار"

، بازده فناوري، )بزرگ يا كوچك بودن(كاركنان يك سازمان، ميزان تحصيالت، اندازه شركت 

انتقال و  هاي آموزشي با كارروي كار ماهر، ارتباط برنامههاي آموزشي، نيآموزشي،كيفيت برنامه

 با آموزش را متوسط  زير و ارتباط آنير كاركنان ميزان اهميت هر يك از شاخصهاو بيشت "آموزش

  :توصيف كردند

 آموزش هزينه الشكل،متحد استخدام يكنواخت، فعاليتهاي ضرورت كار، قانون و قانوني الزامات"

همگرايي فعاليتها،  نيازهاي امنيتي، آسيايي يا غير آسيايي بودن شركت مادر، ماني،ساز پست مهندسي،

  ." نيروي كار خارجيبومي بودن كاركنان و نيروي كار ارزان، تعداد برنامه هاي آموزش مهندسي،

  

 بحث  .5

 94,44مقدار آن بااليكه [ و با استفاده از آلفاي كرونباخ آزمون شركت شلمبرژر روش مورد نظر در 

 درصد 91 علمي و هم توسط  از نظر و اعتبار آن هم اعتبارسنجي قرار شد]ه دست آمددرصد ب

 . ييد شدأ درصد مديران و مديرعامل ت89كارشناسان و 

هاي به دست آمده دوره آموزش مهندسي مزايا و محاسن بسياري براي سازمان به همراه بر طبق داده

  :]13[ است  كه به قرار زيرداشته

  يش عملكرد سازماني افزا •

 افزايش استخدام طوالني مدت و رشد اقتصادي •

 لهئتصميم گيري آسان و حل مس •

  فرهنگ سازمانييارتقا •

  تغيير نگرش و روحيه مثبت در كاركنان •

مزايا و محاسن  شركت اين در كه داشته كاركنان براي محاسني و مزايا مهندسي آموزش ،همچنين

 اشاره آن به زير در كه است داشته نمود كاركنان از بيشتر سازمان براي مهندسي آموزش دوره

  :]8[شود مي
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  .آموزش مهندسي باعث افزايش خودباوري و اعتماد به نفس مي شود •

 دادن وظايف  انجامبرايترس فرد از و دهد ميمهارتهاي شغلي را افزايش آموزش مهندسي  •

 .كاهد ميمحول شده

 با ههاي گفتاري، شنيداري و رفتاري در مواجهآموزش مهندسي تا حدي باعث تقويت مهارت •

 .مي شودامور 

  : به دست آمده است اين تحقيقنتايج زير نيز از

 هزينه هاي ،باشد تربزرگ شركت چه هر و دارد شده صرف هايهزينه بر زيادي ثيرأت شركت اندازه •

  .كندبيشتري را صرف آموزش مهندسي مي

 هاي آموزش مهندسي فراهم آمدهگيري از دورهبراي بهرهكه را  كاركنان امكانات رفاهي بيشتر •

 .دانند ناكافي مياست،

 برگزار) ضمن خدمت( ر كالسهاي آموزش مهندسي به صورت حضوري و در ساعات اداريبيشت •

  .دانندشود و كاركنان نيز اين نوع آموزش مهندسي را مناسب ميمي

 . آموزش مهندسي بيشتري برخوردار مي شوندو مديران از فني و ايحرفه كاركنان و كارشناسان •

 پراكنده صورت به و نيست يكدگير به مرتبط و يافته انسجام كامالٌ مهندسي آموزش هايدوره •

 . است

به )  مديران، كاركنان فني و اداري(هاي آموزش مهندسي براي كليه كاركنان  دورهبيشتر •

 . استصورت كارآموزي بوده

 

  :موزشي شركت با توجه به پرسشنامه ها آنظاممشكالت موجود در 

 صورت پراكنده صورت به و نيست يافته انسجام و متمركز صورت به مهندسي آموزشهاي •

  . گيردمي

 .تطابق كامل نداردمدت دوره با محتواي مطالب ارائه شده  •

  . ارتباط مستقيم وجود نداردآموزشهاي مهندسي در نظر گرفته شده با كار كاركنان •

 نظر به كافي چندان مهندسي آموزش هايدوره از بيشتر گيريبهره براي رفاهي امكانات •

 . رسدنمي

هاي آموزش مهندسي به طور مناسب دهي در ازاي با موفقيت گذراندن آزمون دورهپاداش •

 . وجود ندارد
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  گيري نتيجه .6

ي چند مليتي ايران  شده در شركتهاانجامميزان فعاليتهاي آموزش مهندسي  تا در اين مقاله سعي شد

هاي آموزشي مهندسي پيشنهادي و ابهامات كيد بر ميزان هزينه آموزش مهندسي، ماهيت برنامهأبا ت

 و در شركت براي اين بررسي ارائهروشي . د آموزش مهندسي در اين شركتها  بررسي شومربوط به

 و راهكارهاي الزم نيز دتجزيه و تحليل شاساس تحليلهاي آماري نتايج آن   شد و برشلمبرژر آزمون

روش  مذكور . شدمورد بحث قرار گرفت و براي برآورده شدن راهكارها استراتژيهاي مناسبي ارائه 

  . اعتبارسنجي ساختاري و ساير تحليلهاي آماري اعتبارسنجي شددمبتني بر رويكر

  

  هاپيشنهاد .7

 توجه به حجم مطالب ارائه  با الزم است كه شركت،هاي آموزشيبا توجه به مشكالت موجود در دوره

 بايد برنامه ريزي جامع آموزشي ، همچنين. مدت زمان بيشتري را به آموزش اختصاص بدهدشده

هاي آموزشي ارتباط بيشتري با كار كاركنان داشته باشد و توان آنها براي كاركنان صورت گيرد تا دوره

 كنترل و پايش ج در برنامه جامع آموزشنحوه آموزشهاي مندر . وظايف شغلي باالتر ببرددايرا براي ا

  دوره هاي آموزشي با برگزاريهنگامآنان تا فراهم شود امكانات رفاهي بيشتر براي كاركنان  .شود

شركت بايد تالش كند مزاياي آموزشي براي . ند كن بيشتر استفاده از كالسهاشرايط ذهني بهتر بتوانند

 به منظور عوامل بسيار مهم در ايجاد انگيزه در كاركنان پاداش دهي يكي از .كاركنان را افزايش دهد

خواهي وري و عملكرد سازماني است كه شركت بايد آن را در نظر بگيرد و با توجه به نظرافزايش بهره

كه تشويق % ) 80حدوداٌ ( نان ترجيح دادند آ بيشتر ]االت پرسشنامهؤيكي از س[كه از كاركنان شده 

  . سازماني باشد درجه ياز طريق ارتقا
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