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 چکیده
 و دیکوم روش براساس آموزشی نیازهاي بررسی پژوهش این از هدف

 شرکت پروژه مهندسان ،آماري جامعه .است 10015 ایزو آموزشی استاندارد
 103 تعداد ،هدفمند طوره ب که بودند پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی
نامه پرسش دو شامل پژوهش ابزار .گرفتند قرار تحقیق موردآنها  از نفر

 ایزو استاندارد الزامات براساس اولنامه پرسش که است تهساخ محقق
 پروژه، خبره مهندسان نظر و دیکوم روش براساس دومنامه پرسش و 10015

 و نگرش دانش، بعد سه در پروژه مهندسهاي صالحیت وها شایستگی
 به حاضر پژوهش د.ش اجرا پایایی، و روایی محاسبه از پس و تدوین مهارت،
 کمی و کیفی بخش دو شامل و ترکیبی روش نظر از و ربرديکا هدف لحاظ
 است.

 مطلوب و موجود وضعیت بین که است آن از حاکی پژوهشهاي یافته
 مهندسان دیدگاه از 10015 آموزشی استاندارد براساس آموزشی نیازسنجی

 استانداردهاي تعیین و ساختن مستند« و دارد وجود معناداري تفاوت پروژه
 .دارد اولویت باالترین »شغل هر نیاز موردهاي شایستگی ناختش براي الزم

 پروژه مهندسان دیکوم، روش براساس که دهدمی نشانها یافته همچنین
 آموزشی نیازهاي بررسی .دندار فرعی وظیفه سی و اصلی ۀوظیف شش

 دیکوم روش براساس نیز نگرش و مهارت دانش، بعد سه در پروژه مهندسان
 دارد. وجود مطلوب و موجود وضعیت بین معناداري تفاوت که دهدمی نشان
 با آشنایی« ۀمؤلف دانش، بعد در که دهدمی نشان همچنین پژوهش نتایج

 و »مذاکره فنون و اصول به تسلط« ۀمؤلف مهارت، بعد در ،»دانش مدیریت
 به و را داراست اولویت باالترین »يپذیرانعطاف قدرت« ۀمؤلف نگرش، بعد در

  د.آیمی حساب به پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي ترینمهم عنوان
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Abstract  
The aim of this study is the assessment of training needs 
based on DACUM method and educational standard of ISO 
10015. The study population includes all engineers of Petro-
chemical Industries Design and Engineering Company pro-
ject; among them 103 engineers were purposefully selected 
and studied. The research tools were two questionnaires. The 
first questionnaire based on the standard requirements of 
ISO 10015 and the second questionnaire based on DACUM 
method and opinion of project expert engineers. After veri-
fying the validity and reliability of the questionnaires, they 
are conducted to collect data of the qualifications and com-
petencies of project engineers in three dimensions of 
knowledge, attitude and skills. The goal of the study is func-
tional and its methodology is combined including both 
qualitative and quantitative aspects. 
The results showed that there is a significant difference be-
tween the present situation and the desirable situation of 
training needs assessment on the basis of ISO 10015 from 
the perspective of project engineers. The documenting and 
determining the required standards for identifying the re-
quired competencies for each job has the highest priority. 
The results also showed that by DACUM method, engineers 
of design and petrochemical engineering company project 
have six main tasks and thirty sub-tasks. investigating the 
training needs of engineers in three dimensions of 
knowledge, skills and attitude, according to DACUM meth-
od also showed that there are significant differences between 
the present situation and desired situation. The findings 
showed that in the knowledge dimension, "acquaintance 
with knowledge management" factor; in the skills dimen-
sion, "mastering the principles and techniques of negotia-
tion" factor; and in the attitude dimension, "flexibility pow-
er" factor have the highest priority; therefore these factors 
are considered as the most important educational needs of 
project engineers. 
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  مقدمه
 عمل متغیر و متفاوت کامال شرایطی در امروزيهاي سازمان
ۀ جامع در جدید تحوالت و نوین تکنولوژي و کنندمی

 تشخیص بهها سازمان مدیران تا است شده باعث سازمانی
 پیشرفت و منافع کسب براي سازمانیهاي فرصت صحیح
هاي پیشرفت وجود با طرفی از مایند.ن بیشتري توجه سازمان
 همچنانها انسان ،مختلف هايعرصه در اخیر عظیم
 که طوري به ؛دهندمی تشکیل را سازمان اصلی هايمهره

 به وابسته شاناهداف تحقق جهت درها سازمان موفقیت
 او کارگیري به چگونگی و انسان به نسبت آنان نگرش نحوه
 به دستیابی رو این از ؛)1390 زاد، پورامین و (هاشمی است
 سرمایه داشتن گرو در سازمانی اهداف و رقابتیهاي مزیت
هاي نیازمندي پاسخگوي بتواند که است اثربخشی انسانی
  ).2012 ،1بورنی (افول باشد مختلف ابعاد در سازمانی
 نوین هايروش از استفاده با سازمانها راستا این در
 دهند توسعه را خود رکنانکا آموزش کنندمی سعی آموزشی
   .)2015 ،٢دیلی و (استفنز

ی بی و ریاض  نیازهاي ارزیابی« در )2014( 3ب
 که آنجا از که داشتند بیان مپاکستانهاي پلیس آموزشی
 با خود اهداف وها مأموریت به نیل راستاي درها سازمان
 ابزارها ینترمهم از یکی ند؛هست رو روبه جدي تمشکال
 از دقیق ارزیابی خود، اهداف به نیل در سازمان براي

  .است آموزشی نیازهاي
 و موثر عوامل بررسی در گلپرور و ادیب آذر، فتحی
 به خدمت، ضمن آموزشهاي دوره کیفیت در برانگیزاننده

 نیازهاي و انتظارات باها برنامه تناسب که رسیدند نتیجه این
 آذر، حی(فت شودها میبرنامه کارایی بهبود موجب معلمان
  .)47-56 :1395 گلپرور، و ادیب
 سنجش براي متعدديهاي روش اخیرهاي سال در
 نیاز روش ازجمله ؛است شده ارائه کارکنان آموزشی نیازهاي
 تجزیه، بررسی نظارت، نیازها، تحلیل به که 4فورد سنجی
 الگو این در انجامد.می عملی اقدام نهایت در و وتحلیل
 تحلیل و آن دهنده شکیلت اجزاي و وظایف شناخت

                                                
1. Afful-Broni 
2. Stephens & Dailey 
3. Riaz & Bibi 
4. Ford 

 این با اما ؛)2014 (فورد، دارد اهمیت نیاز مورد هايمهارت
هاي آموزش نمسئوال اصلیهاي دغدغه از یکی حال،

 یا و روش چه از که است بوده این همواره سازمانی
 کارکنانهاي ویژگی و سازمانی شرایط به توجه با هاییروش
 ،5(جانسون کنند فادهاست توانندمی ،باشد آنها مناسب که

 مدیران آموزشیهاي مشغولیدل و عالیق گسترش ).2010
 چشمگیر گذاريسرمایه و پیشتازهاي سازمان در ویژه به

 و آموزش در پژوهش عرضه در جهان ممالک بسیاري
 گفتمان« دوران که است شده سبب انسانی منابع بهسازي
 و شآموز کردن نهادینه آن قصد که آموزش در »توجیهی
 گفتمان« به را خود جاي ،است بودهها سازمان در بهسازي
 قابل اثرگذار،، کاربردي اقدامات براي تالش یا »مهندسی
 بدهد بهسازي و آموزش حوزه دراي حرفه و گیري اندازه
  ).6:1391 واجارگاه، (فتحی

 و اهداف، انداز چشم، مأموریت به توجه باها سازمان
 اطالعات دننکر روزبه براي ،خود سازمانیهاي استراتژي
 تعداد ساله هر ،انآنهاي مهارت و نگرش تغییر وکارکنان 

 برگزار را عمومی و تخصصی هايدوره اي توجه قابل
 براي را هنگفتیهاي هزینه جهت این از و کنندمی

 متحمل آموزشیهاي دوره برگزاري و طراحی ریزي،برنامه
   شوند.می

 باالي حجم بدلیل ،محور ژهپرو مهندسیهاي شرکت در
 معموالً متخصص، و تجربه با کار ينیرو وجودها، فعالیت

 رنگ کم سازمان آموزشیهاي برنامه در پروژه مهندسان
 و اهمیت که صورتی در، شوندمی گرفته نادیده یاهستند 
 يریزبرنامهکه  دهدمی نشان، پروژههاي فعالیت حساسیت
 پروژههاي فعالیت بهبود و عملکرد افزایش براي آموزشی
 و ابزارها، مهارت، فرآیندها، مناسب دانش کاربرد .است الزم

 باشد؛ داشتهها پروژه برموفقیت مهمی اثر دتوانها، میتکنیک
 موفقیت شانس، کارکنان موقعه ب و مناسب آموزش بنابراین

   دهد.می افزایشها پروژه از بسیاري در را
 عملکرد و فعلی عملکرد بین تفاوت وجود راستا این در
ها سازمان که است بوده موضوعی همواره کارکنان بهینه
 از برخی اند.دهکر صرف را هنگفتیهاي هزینه آن رفع براي
 کارکنان صالحیت و کفایت نداشتن از متأثر عوامل این
 با آموزش امر مسئوالن از بسیاري که دیگري مسئله و است

                                                
5. Johnson 
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 این ت.نیازهاس نوع ستنادر تشخیص هستند، مواجه آن
 طریق از موضوعی رفع صدد در تا شودمی باعث اشتباه
 دالیل و نشده محسوب آموزشی نیاز اصالً که برآیند آموزش
 این از ؛)1380 (خراسانی، است شده آن بروز موجب دیگري

 مسائلی ینترمهم از کارکنان نیازهاي دقیق شناسایی رو
 از و دکن جلوگیري ازمانیس منابع اتالف از تواندمی که است
  د.شومنجر  انسانی نیروي افزایی هم به دیگر سوي
 از یکی 10015 آموزشی استاندارد ،راستا این در
هاي زمینه تواندمی که است استانداردهایی ینترمهم

 اجراي و يریزبرنامه نیازسنجی، براي را مساعدي
 و ریزيطرح براي آورد. فراهم آموزشیهاي برنامه
 ایزو استاندارد ،هاسازمان در آموزش فرآیند ماندهیساز

 زمینه در فردهبمنحصر استانداردهاي جمله از 10015
 فرآیندهاي در استاندارد این سازي پیاده با .است آموزش
 خود جهانی زبان با توانندها میسازمان وها شرکت آموزش

 موفقیت از حاکی پژوهشگران مطالعات نتایج سازند. همنوا را
 رشد و انسانی نیروي يوربهره افزایش در 10015 استاندارد
 استاندارد اجراي از پس کارکنان اساسیهاي شایستگی

   ).2013 همکاران، و 1شو (لی است 10015
 آموزش در 10015 استاندارد از استفاده واقع در
 رضایت افزایش رقابتی،هاي مزیت کسب بهها سازمان
 عملکرد افت کاهش یان،مشتر شکایات کاهش کارکنان،
 است شدهمنجر  آنان توسط خدمت ترك و کارکنان کاري
   ).2010 همکاران، و 2(لین

 به که هایی نوآوري جمله از ،10015 استاندارد بر عالوه
 طوره ب تجاري و مالی، بانکی، صنعتی مؤسسات در ویژه

 براي دیکوم رویکرد از استفاده، است هشد استفاده گسترده
. است بهسازي و آموزشهاي برنامه تدوین و یازهان شناسایی

 در سپس و تدوین کانادا کشور در ابتدا که رویکرد این
 جهان ممالک از بسیاري در و یافت بسط و توسعه آمریکا
 وها مزیت داراي شد استفاده صنعتی کشورهاي و آلمان نظیر

  ).6:1391 ،واجارگاه (فتحی است. متعددي دستاوردهاي
م A Development  واژه سر از 3دیکو

Curriculum سال 50 از بیش دیکوم است. شده تشکیل 

                                                
1. Li – Shu et al 
2. Lin 
3. DACUM 

 دهه به آن ایده و الگو این تاریخی لحاظ از دارد. قدمت
 ٤نورتون توسط سپس و کانادا در ابتدا که گرددمی بر 1960

 دراي گسترده طرز به دیکوم روش یافت. توسعه دیگران و
 مورد کشورها از دیگر تعدادي و کانادا آمریکا، متحده ایاالت
 براي ابزار بهترین از یکی دیکوم گیرد.می قرار استفاده
 مستلزم رویکرد این است. ايحرفه _ شغلی تحلیل و تجزیه

 دقیق اطالعات از استفاده و تدارك براي هاسازمان مشارکت
 فرایندها، کارکنان، هايمسئولیت وها نقش دربارة تفصیلی و

 -شغلی تحلیل و تجزیه و کاري تکالیف و وظایف ها،نظام
 آوريجمع براي موجود روش بهترینهمچنین اي حرفه

  ).1391 واجارگاه، (فتحی است شغلی اطالعات
ترلی یگوناگون هايروش )2008( 5کریشنامورثی و ش 

 مشاهده، که اندکرده معرفی »شغل تحلیل« براي
 و مهم ايرخداده ،نامهپرسش روزانه، وقایع ثبت نظرسنجی،
 و (دیکسون گیرندمی بر در را گروهی و فرديهاي مصاحبه

  .)2014، 6استریکلین
 مؤثر، دلیل به که است نو ابتکاري روش یک دیکوم

 تحلیل« براي دیکوم رود.می کار به بودن هزینه کم و سریع
 آموزشی، نیازهاي تعیین درسی، يریزبرنامه منظور به »شغل

 هايآزمون توسعه کارکنان، عملکرد ارزیابی استخدام،
 مالک و (حسنا شودمی استفاده شغلی توصیف و شایستگی

  .)2015، 7موه
 یک عنوان به دیکوم رویکرد ویژگی ینترمهم شاید
 و فنون اکثر که باشد آن آموزشی نیازسنجی در رهیافت
 و شناسایی مرحله در فقط آموزشی نیازسنجیهاي روش
 ؛شوندمی متوقف انسانی نابعم آموزش نیازهاي بنديالویت
 عالوه، شغل یا حرفه هر براي دیکوم اجرايبا  که حالی در
 اساسیهاي صالحیت، فرعی و اصلی وظایف شناسایی بر

 کارکناناي حرفههاي مسئولیت اجراي براي نیاز مورد
 از نیز آموزشیهاي پودمان آن براساس و شده شناسایی
 شده سبب دیکوم ویژگی این آید.می دسته ب دیکوم اجراي
 بانک و گیرد قرارها سازمان گسترده استقبال مورد که است
 آموزشی اشارت و پیامدها و مشاغل نقشه واقع در که دیکوم

                                                
4. Norton 
5. Shirley & Krishnamurthy 
6. Dixon & Stricklin 
7. Hasanah, & Malik Muh 
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 مداوم طوره ب و شود تشکیلها سازمان این در ،استها آن
 ،واجارگاه (فتحی گیرد قرار نظر تجدید و بازسازي مورد

6:1391.(   
 دیکوم روش از استفاده با شده نتشرم تحقیقات چه اگر
 در گذشته دهه پنج در روش این است، محدود همچنان
 با گفتاري ارتباطات جمله از متنوعیهاي محدوده

 و (لینتون است هشد استفاده مواد از حفاظت متخصصان
 براي آموزشیهاي برنامه در دیکوم روش )2011 ،1همکاران

 نیز بالینی تغذیه و پرستاري مانند هاییحرفه به کمک
 ؛2015 ،3همکاران و کانگ ؛2002 ،2(داونا است هشد استفاده

  ).2017 ،5یو و چوي شیم، کیم، لی، ؛1987 ،4کوشیدالك
 عنوان تحت پژوهشی در )1393( همکاران و زاده حکیم

 این به »دیکوم روش با پرستاران آموزشی نیازهاي بررسی«
 و دیکوم روش هب نیازسنجی فرآیند با که ددنرسی نتیجه
 توانمی کنندگان شرکت کامل مشارکت با اولویت تعیین
 انجام آموزش زمینه در رااي بینانهواقع و دقیق يریزبرنامه

  داد.
 عنوان با پژوهشی در )1393( همکاران و دهقانی

 از گیريبهره با آموزشی برنامه تدوین و آموزشی نیازسنجی«
 و دشواري اهمیت، به هتوج با که داشتند بیان »دیکوم مدل
 رفتارهاي ها،مهارت دانش، لیست همچنین و وظایف تکرار
 در آموزشی مدیران آموزشیهاي برنامه بررسی و شغل ویژه
 محتوا، اهداف، بر مشتمل باید آموزشی برنامه کشورها، سایر
   د.شو تدوین و تهیه ارزشیابی، نحوه و اجرا شیوه

 طراحی« وانعن تحت پژوهشی در )1393( عبدالهی
 مدیران براي شایستگی بر مبتنی بهسازي و آموزش الگوي
 داد نشان دیکوم کارگاه از حاصل نتایج ،»هاسازمان آموزش

 وظیفه هشت انسانی منابع بهسازي و آموزش مدیران که
 آن براساس و ددارن فرعی وظیفه هفتادوپنج و اصلی

  د.کر مشخص را آموزش مدیرانهاي شایستگی
 تحت پژوهشی در )1392( مطلق پور فیعش و مرادي

 ارزیابی در 10015 ایزو آموزشی استاندارد کاربرد« عنوان
 بودن مؤثر از حاکی نتایج» تولیدي شرکت یک عملکرد

                                                
1. Linton et al. 
2. De Onna 
3. Kang et al 
4. Kosidlak 
5. Lee, Kim, Shim, Choi & Yu 

 تأثیر بر مبنی و يوربهره سطح ارتقاء در آموزشیهاي برنامه
 تقویت در 10015 ایزو استاندارد مبناي بر آموزشی نیازهاي
  .است کنانکار شایستگی
 عنوان با پژوهشی در )1392( همکاران و زندي

 پزشکی علوم دانشگاه کارکنان آموزشی نیازهاي بررسی«
 بهسازي و آموزشی مناسب الگوي ارائه راستاي در »شیراز
 معنادار تفاوت که یافتند دست نتیجه این به انسان منابع
 نگرش و مهارت دانش، ومطلوب موجود سطح بین آماري
 مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف و دارد وجود نکارکنا
   .است تأمل قابل و ملموس

 عنوان با خود پژوهش در )1390( شرف حکمت
 ایزو استاندارد براساس کارکنان آموزش فرایند ارزیابی«

 و تهران شهرداري هنري و فرهنگی سازمان در 10015
 میان که یافت دست نتیجه این به »مناسب راهکارهاي ارائه
 شهرداري هنري و فرهنگی سازمان کارکنان آموزش نظام
 تفاوت 10015 ایزو استاندارد در شده مطرح الزامات با تهران
هاي مؤلفه از یک هر بین همچنین و دارد وجود اريادمعن

 نظر مورد استانداردهاي شاخص با آموزش فرآیند اصلی
  .دکر مشاهده اريدامعن تفاوت

 فرایند ارزیابی هدف با پژوهشی )1397( طرئی انصاري
 آموزش سیستم در 10015 ایزو استاندارد اساس بر آموزش
 حرارتی برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت کارکنان
 داد نشان کمی اطالعات از آمده دستبه نتایج داد انجام
 10015 ایزو استاندارد الزامات با کارکنان آموزش نظام میان
 مناسبی وضعیت در شرکت و ندارد وجود داريامعن تفاوت
 مناسبی وضعیت در کارکنان رضایت میزان ولی ؛دارد قرار
 که داد نشان کیفی اطالعات از آمده دستبه نتایج و نیست
  .شودنمی توجهی آموزش پایش به

 شناسی آسیب هدف با پژوهشی )1397( نوروزي
 شهیدتندگویان پتروشیمی شرکت در انسانی منابع آموزش
 راهکارهاي ارائه و 10015 المللیبین ندارداستا براساس
 شناسیآسیب که دادند نشان نتایج .داد انجام مناسب

 شهید پتروشیمی شرکت انسانی منابع آموزش فرایندهاي
 مطلوب حد در 10015 ایزو استاندارد براساس تندگویان

 (وضعیت آموزش شناسیآسیب معیارهاي بین است.
 وضعیت آموزشی، نجینیازس وضعیت آموزشی، استراتژي
 آموزشی، اجراي وضعیت آموزشی، يریزبرنامه و طراحی
 آموزشی) بهبود و پایش وضعیت آموزشی، ارزشیابی وضعیت
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 براساس تندگویان شهید پتروشیمی شرکت انسانی منابع
  است. مطلوب حد در 10015 ایزو استاندارد

 شناسایی و بررسی به )2019( همکاران و حاجیلو
 مسائل مورد در تهران شهرداري کارکنان زشی،آمو نیازهاي
 مدل بر مبتنی آموزشی مدل براساس محیطی زیست

DACUM .بین که داد نشان تحقیق این نتایج پرداختند 
 وجود داريامعن تفاوت کارکنان تحصیلی مختلف سطوح
 نیاز تحصیلی دیپلم داراي کارکنان که معنی این به دارد،

 تحصیالت با دیگر گروه دو با مقایسه در آموزش به بیشتري
  دارند. باالتر و لیسانس
 وظایف بررسی به تحقیقی در )2018( 1چانگ و هاي
 دیکوم تکنیک از استفاده با دندانپزشکیهاي کننده هماهنگ

هاي کننده هماهنگ براي عملی آموزشی دوره یک ایجاد و
 وظیفه 8 تحلیل و تجزیه از پس .پرداختند پزشکاندندان
 دندان کننده هماهنگ نقش که فرعی وظیفه 34 و اصلی

 رسیدند مهم وظیفه 21 تعداد به ،دهدمی تشکیل را پزشکان
 کاربردي و دقیق تخصصی، آموزشی برنامه یک مطالعه این

 توسعه را دیکوم بر مبتنی دندانپزشکیهاي کنندهيریزبرنامه
  داد.

 در دیکوم روش با تحقیقی )2018( همکاران و ٢مارتا
 مشاور یک نیاز موردهاي ارزش وها مهارت و دانش مورد
 که داد نشانها یافته دادند. انجام افغانستان دراي حرفه
 را مشاور نقش از مختلفیهاي سازيمفهوم کنندگان شرکت
 رسوم و آداب ها،فرهنگ از عمیقی شناخت همچنین داشتند

 ،مفاهیم اي،حرفه دانش با همراه افغان، معنوي باورهاي و
 و گروهی فردي، مشاورههاي شیوه وها ارزش ها،ایده

 از مجموعه یک این بر عالوه است. الزم خانوادگی
  است. ضرورياي حرفه استانداردهاي

 مدرس شغلی تحلیل و تجزیه )در2018( ٣کیم و کیم
 روش از استفاده با آکادمیک صنایع همکاري مدرسۀ

DACUM اهمیت، سطح و وظایف شناسایی هدف با 
 نتیجه این به کار هر به ورود سطح و فرکانس دشواري،
 7 داراي آکادمیک، همکاري مدرسۀ معلم شغل که رسیدند
 مطالعه این نهایت، در بود. فرعی وظیفه 80 و اصلی وظایف

                                                
1. Hye & Choong 
2. Martha 
3. Kim & Kim 

 وها گرایش مثبت، رفتارهاي و ابزار ها،مهارت ها،دانش
 و صنایع همکاري مدرسۀ مدرس مورد در آیندههاي نگرانی

  دهد.می ارائه آکادمیک
 توسعه و آموزش« بارهدر پژوهشی در )2014( ٤تاسنیوا

 آموزشیهاي دوره نیازسنجی به» بنگالدش براك بانک در
 منابع بهسازي و توسعه که داشت بیان و پرداخت بانک این

 از اثربخش و مداوم نیازسنجی مستلزم بانک، انسانی
 بهبود استاير در باید نیازسنجی این که است کارکنان
   .باشد بانک کارکنان مهارت و دانش نگرش،

 تحلیل« بهاي مطالعه طی )2012( همکاران و ٥شاین
 مطالعه، این از هدف پرداختند.» پرستاران کمک شغلی
 از استفاده با پرستاران کمکهاي نقش و وظایف بررسی
 و تکرار اهمیت، بعد سه از بررسی این .بود دیکوم روش
 وظیفه 6 تحقیق، این نتیجه در و شد انجامها فعالیت سختی

   شدند. شناسایی فعالیت 18 و
 اعتباریابی« به پژوهشی در )2010( همکاران و ٦لین
 براي 10015 ایزو مبناي بر عملکردي سیستم استقرار

 داد نشان آنان ۀمطالع نتایج که پرداختند »متخصصان
 ۀتوسع نیازمند چیزي هر از بیش مدل این استقرار
   است. سازمانی انسانی منابعهاي استعداد
 است آن گربیان باره این در شده انجام تحقیقات نتایج

 صحیح روند اساس بر و اصولی اگر آموزشی نیازسنجی که
 آموزشیهاي دوره عملکرد بهبود تواندمی ،گیرد انجام علمی
 رقابت براي را سازمان توان نوعی به و باشد داشته بر در را
   د.کن تضمین رقبا سایر با

 به که پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی شرکت
 و رو پیش شرکت یک عنوان به دارد نام »٧پیدك« اختصار
 در پتروشیمی صنایع ملی شرکتهاي زیرمجموعه از یکی
 خدمات کلیه ارائه با شرکت این است. فعالیت حال
 مهندسی، و تدارکات پروژه، مدیریت ،هاطرح سنجیامکان
 مدیریت کارگاهی، نظارت کاال، تحویل و تجهیزات ینتأم

 و ساختار رساند.می انجام به راها پروژه اندازي راه ،هاقرارداد
 ماتریس« اساس بر پیدك شرکت در پروژه مدیریت عملکرد

                                                
4. Taseniva 
5. Shin 
6. Lin 
7. PIDEC 
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 از .دارد شرکت دراي ویژه اهمیت و است »١پروژه مدیریت
ها ژهپرو انجام درگیر پیوسته پروژه مهندسان که آنجایی
 است هنشد توجه شایسته طور به آموزش موضوعبه  اندبوده
 زمینه دراي بینانهواقع و دقیق يریزبرنامه نتیجه در و

 ،حاضر حال در ،همچنین است. نگرفته انجام آنان آموزش
 پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی شرکت در نیازسنجی
 ماستعال فرم ارسال با سالیانه روند و تجربه براساس
 استاندارد از و دشومی تعیین واکنشی صورته ب و نیازسنجی
 داشته علمی مبناي که نیازسنجی الگوي و خاص آموزشی
ها هپروژ اهمیت به توجه با ؛ بنابرایندشونمی استفاده باشد
 تعیین پتروشیمی، صنایع مهندسی و طراحی شرکت در

 اب و دیکوم روش براساس پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي
 در بسزایی تاثیر 10015 ایزو الزامات و استاندارد به توجه

 شرکت کل نهایت در و پروژه تیم کارایی بهبود و افزایش
   داشت. خواهد
 نیازسنجی ۀزمین در شده مطرح مطالب به توجه با

 کیفیت بر که تأثیراتی وها سازمان در آن جایگاه و آموزشی
 آن بر سعی ژوهشپ این در ،دارد سازمانی و فردي عملکرد
 براساس پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي بررسی به تا است
 با شود. پرداخته 10015 آموزشی استاندارد و دیکوم روش
 در دیکوم روش و 10015 استاندارد از استفاده اینکه به توجه

 مورد کم بسیار پروژه مهندسین وظایف تحلیل و نیازسنجی
 پژوهش نوآوري ۀجنب بر است، گرفته قرار پژوهش و توجه
 روش دو این ترکیب یابد. به عالوه،افزایش می حاضر
 حاضر پژوهش انجام دقت و حساسیت درجه بر تواندمی

 اهمیت و حاضر پژوهش براي قوتی ۀنقط خود که بیفزاید
  .است آن

 سواالت به پاسخ دنباله ب پژوهش این اساس این بر
  است: زیر
 شرکت در روژهپ مهندسین فرعی و اصلی وظایف. 1

 دیکوم روش از استفاده با پتروشیمی مهندسی و طراحی
  چیست؟

 در آموزشی نیازسنجی مطلوب و موجود وضعیت. 2
 پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی شرکت هايپروژه
 است؟ چگونه

                                                
1. Matrix Project Management 

 و طراحی شرکت پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي. 3
 هستند؟ کدام پتروشیمی صنایع مهندسی

 شرکت پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي ديبناولویت. 4
 دانش، ۀمؤلف سه در پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی
  است؟ چگونه نگرش و مهارت

  
  هاروش و مواد

 آموزشی نیازهاي بررسی به حاضر پژوهش اینکه به توجه با
 روش و 10015 آموزشی استاندارد براساس پروژه مهندسان
 پتروشیمی نایعص مهندسی و طراحی شرکت در دیکوم
 روش نظر از و کاربردي هدف لحاظ به است، شده پرداخته
  است. کمی و کیفی بخش دو شامل و ترکیبی
 الزامات به توجه با حاضر پژوهش انجام منظور به

 وضعیت و موجود وضعیت بین فاصله 10015 ایزو استاندارد
 بررسینامه پرسش از استفاده با آموزشی نیازهاي مطلوب

 روش مرحله هفت اطالعات، آوريجمع منظور به سپس شد؛
 مغزي بارش از استفاده با راستا دراین .انجام شد دیکوم
 شرکت، مستندات و هادستورالعمل و خبره کارکنان
 فرعی وظایف از کدام هر انجام براي ضروريهاي صالحیت
 آن از بعد و شد تحلیل و مشخص اصلی وظایف با مرتبط

 سه شامل که ساخته محققنامه پرسش براساس اطالعات
 بعد دو در پروژه مهندسان نگرش و مهارت دانش، مؤلفه

 نیازهاي و شد آوريجمعشد، می مطلوب و موجود وضعیت
 بندياولویت پروژه، مهندسان توسط شده تعیین آموزشی
   گردید.

 پروژه مهندسان شامل هدفمند طوره ب آماري جامعه
 صنایع مهندسی و یطراح شرکت پروژه مهندسین (کلیه

 .است نفر 103 تعداد به پتروشیمی)
 پروژه مهندسان کلیه اینکه دلیل به مطالعه این در
 مطالعه مورد پتروشیمی صنایع مهندسی و طراحی شرکت
 هايداده و نشد انجام گیرينمونه بنابراین ،گرفتند قرار

 سرشماري شیوه به تحقیق مورد جامعه افراد کلیه از پژوهش
نامه پرسش 103 تعداد از است ذکر به الزم د.ش ريآوجمع
 نهایتا و تکمیل افراد توسط نامهپرسش 97 تعداد شده توزیع
   .شد تحلیل و تجزیه
 پژوهش ابزار
  د:ش استفاده زیر شرح به ابزار دو از حاضر پژوهش در

 آموزشی نیازسنجی وضعیت بررسینامه پرسش -
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   10015 آموزشی استاندارد براساس
 آموزشی نیازسنجی وضعیت بررسی منظور به پژوهش این در
 صنایع مهندسی و طراحی شرکت پروژه مهندسین بین در

 تعیین به مربوط شده قید موارد و الزامات براساس پتروشیمی
 (تعیین 10015 ایزو آموزشی استاندارد در آموزشی نیازهاي
 به مربوط الزامات تحلیل و تجزیه تعیین، سازمانی، نیازهاي

 به مربوطهاي فاصله تعیین شایستگی، بازنگري شایستگی،
 آموزشی) نیازهايهاي مشخصه تعیین شایستگی،
 بررسی به که گردید تدوین ساخته محققاي نامهپرسش
 و موجود وضعیت دو در پروژه مهندسان نیازسنجی وضعیت
 این .است گویه 23 شاملنامه پرسش این پردازد.می مطلوب
 و فردي مشخصاتنامه پرسش شامل گیرياندازه ابزار

 به پاسخگویی براي و است آموزش وضعیتنامه پرسش
 است. شده استفاده لیکرت ايگزینه پنج طیف از نیز سؤاالت
 کامآل تا موافقم (کامآل یک تا پنج از نیز هاپاسخ دهینمره

 محتوایی و صوري روایی است. گرفته صورت مخالفم)
 از تن چند و متخصصان از تعدادي تأیید موردنامه پرسش

 پایایی گرفت. قرار موضوع با مرتبط دانشگاهی تاداناس
 81/0 کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه طریق ازنامه پرسش
  د.ش محاسبه

 با شغلی هايشایستگی تعییننامه پرسش -
  دیکوم فرایند از استفاده

 به پاسخگویی براي و است گویه 63 داراينامه پرسش این
 به شد. استفاده لیکرتاي گزینه پنج طیف از نیز التسوا

 یاد شدهنامه پرسش محتوایی و صوري روایی بررسی منظور
 این در تجربه با متخصصان و محققان از تعدادي نظرات از

 موضوع با مرتبط دانشگاهی تاداناس از تن چند و زمینه
 تأیید اصالحات و موجود ابهامات رفع از پس و دش استفاده

 آلفاي ضریب محاسبه طریق از نیزنامه پرسش پایایی .دش
 گردید. محاسبه 86/0 کرونباخ
 و کاريهاي فعالیت وظایف، شناسایی براي دیکوم روش
 طی را مرحله هفت آنها، با مرتبطهاي مهارت وها دانش
 براي آموزشیهاي دوره تعیین به اقدام آن از پس و دکنمی
   از: عبارتند ترتیب بهها گام این د.کنمی شغل یک
 دیکوم فرآیند با خبره کارکنان آشنایی. 1
  بررسی مورد شغل شناسایی و تعریف .2
 اصلی وظایف وها مسئولیت شناسایی .3
 اصلی وظیفه هر با مرتبط کاريهاي فعالیت شناسایی. 4

 شده استخراج تکالیف و وظایف پاالیش و بازبینی. 5
 هر انجام براي نیاز موردي هامهارت وها دانش شناسایی. 6

 تکلیف
 هر انجام یادگیري سطح و فراوانی اهمیت، میزان تعیین. 7

   تکلیف
 روش فرایند اجراي براي شده ذکر مراحل به توجه با
هاي ویژگی براساس خبره مهندسان از تعدادي ابتدا دیکوم

 کارگاه در شرکت براي منديعالقه و تجربه تخصص،
 به جلسات الزمهاي هماهنگی نجاما از پس دند.ش انتخاب
 وظایف تعیین مهندسی، ي حرفه و شغل تعریف منظور
 از پس بعد، ۀمرحل در گردید. تشکیل آن فرعی و اصلی
 سر بر جمعی توافق به رسیدن و اصلی وظایف تعیین
 و فرعی وظایف پروژه، مهندسان وظایف اصلیهاي مؤلفه

 قبیل از عواملی براساس اصلی وظایف ۀزیرمجموع
 و نگرش مهارت، و دانش ایمنی، مواد، و ابزار استانداردها،
 ها،دانش سرانجام، ند.شد تحلیل و تجزیه آینده روندهاي
 پروژه نمهندسا شغل با مرتبطهاي نگرش وها مهارت
 از یک هرهاي مؤلفه وده شد آزمو آماري لحاظ به و تدوین
 سطح دو درها داده تحلیل و تجزیه گردید. بندياولویت ابعاد
 به راستا این در گرفت. انجام استنباطی و توصیفی آمار

 از پروژه نمهندسا شناختی جمعیت وضعیت تعیین منظور
 نیز پژوهش سواالت به پاسخگویی منظور به و توصیفی آمار
 منظور به است ذکر به الزم شد. استفاده وابسته تی آزمون از

 با دیکوم کارگاه طریق از ،پژوهش کیفی بخش انجام
 فرعی و اصلی وظایف شرح تدوین به خبره پروژه نمهندسا
 آموزشی نیازهاي بندياولویت براي گردید،اقدام  نمهندسا
 آزمون از نیز نگرش و مهارت دانش،ۀ حیط سه در مهندسان
   د.ش استفاده فریدمن
  
  پژوهشهاي یافته
 شغل که داد نشان دیکوم روش اجراي از حاصل نتایج

 سی و اصلی ۀوظیف شش داراي داراي روژهپ نمهندسا
 همچنین دیکوم روش اجراي .)1 (جدول است فرعی وظیفه
 دانش، بعد سه در پروژه مهندسان آموزشی نیازهاي تعیین به

، ادامه در، رو این از د.منجر ش اساس این بر نگرش و مهارت
 و آموزشی نیازسنجی مطلوب و موجود وضعیت ارزیابی
هاي اولویت تعیین و آموزشی هاينیاز تشخیص همچنین

   د.شومی ارزیابی نگرش و مهارت دانش، ابعاد



 1398)، بهار 24سال ششم، شماره چهارم (پیاپی  پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، –فصلنامه علمی    96

   

 مطلوب و موجود وضعیت بین تفاوت شناسایی براي
 از موجود وضعیت میانگین ،شغل این آموزشی نیازسنجی
 سوال هر براي گویه 23 به مربوط مطلوب وضعیت میانگین

 وضعیت بررسی براي میانگین دو این تفاوت از و کم
  .)2 (جدول دش استفاده شغل این آموزشی نیازسنجی
 از شناسایی این در شودمی مشاهده که گونه همان
 شده معنادارها گویه ۀهم وابسته، نمونه دو تی آزمون طریق

 مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین بنابرایناست و 
  دارد. وجود داريامعن تفاوت یازسنجین

 شغل در آموزشی نیازهاي شناسایی و تشخیص براي
 حاصل که نگرش و مهارت دانش، بعد سه در پروژه مهندس
 ندسامهن با مصاحبه و دیکوم روش به وظیفه تحلیل جداول
 و تجزیهنامه پرسش سواالت تک تک ،است خبره پروژه
 شد. تفسیر و سیمترهاي مرتبط ولجد سپس و شد تحلیل
آموزشی این  نیازهاي شناسایی براي که است ذکر به الزم

شغل میانگین وضعیت موجود از میانگین وضعیت مطلوب براي 
هر سوال کم و از تفاوت این دو میانگین براي شناسایی 

  ).3نیازهاي آموزشی این شغل استفاده گردید (جدول 

هاي گویه گویه که معرف نیازهاي آموزشی یا 63از بین 

د مطالعۀ این تحقیق یعنی ي مور ۀکلی مطلوب براي نمون
ن پروژه بودند، با توجه به سطح معناداري به دست آمده مهندسا

اي که بیانگر گویهاز طریق آزمون تی دو نمونه وابسته، به جز 
، است» هاآشنایی با استانداردهاي طراحی و مهندسی بخش«

ه این امر بیانگر دانش و تجربه کاند ها معنادار شدههمۀ گویه
  .استکافی مهندسان پروژه در حوزه فنی، مهندسی 

ۀ رتب براساس مهندسان آموزشی نیازهاي بندياولویت
 فریدمن آزمون از استفاده با (شایستگی)، سوال هر میانگین
 آنها بندي اولویت و آموزشی نیازهاي است. پذیرفته صورت

 در کامل صورت به نگرش و مهارت دانش، بعد سه در
   شود.می مشاهده 6 و 5، 4 جداول
  

 چارت دیکوم وظایف شغل مهندس پروژه .1جدول 
  وظایف فرعی   

 T1  T2 T3 T4 T5 T6 T7  وظایف اصلی

D1 
  بررسی مدارك

بررسی قرارداد، ضمایم 
 هاي آنو پیوست

بررسی 
  هاي پروژهدستورالعمل

 بررسی مدارك فنی
  پروژه

بررسی اسناد مناقصه 
  نصب

بررسی مدارك 
  آنالیز خرید

    

D2  
  هماهنگی

هماهنگی در صدور 
 مدارك فنی و مهندسی

هماهنگی با 
ریزي جهت برنامه

لیست مدارك فنی، 
هاي مهندسی و فعالیت

  بندي پروژهبرنامه زمان

هماهنگی مسائل 
مابین فنی فی

  مهندسین راهبر

هماهنگی آخرین 
مالی تغییرات احت

قرارداد با مهندسین 
  راهبر

هماهنگی با 
  کارفرما
  

هماهنگی با تدارکات 
  پروژه و سازندگان

هماهنگی در 
خصوص تکمیل 
مدارك نهایی 

  پروژه

D3  
 پیگیري

بندي پیگیري زمان
ساخت، تست، بازرسی 
و حمل تجهیزات اقالم 

  پروژه

پیگیري مشکالت 
احتمالی در زمان نصب، 

ل مسائاندازي و راه
  نکاران سایتپیما

      
    

D4  
 شرکت در جلسات

شرکت در جلسات 
مهندسی و تدارکات 

 پروژه

شرکت در جلسات 
  قراردادي و مدیریتی

شرکت در جلسات 
  سازندگان

شرکت در جلسات 
کنندگان مالی تأمین

  پروژه

شرکت در 
جلسات 

KOM  با
  کارفرما

    

D5  
نظارت عالیه و 

 کنترل

 نظارت و کنترل بر
 هايمدارك و هزینه
  سازندگان

نظارت وکنترل بر 
ها و امور فنی و فعالیت

  قراردادي

نظارت عالیه بر 
پیمانکاران فرعی و 

  نصب
نظارت بر محدوده 

  فنی پروژه
نظارت بر امور 
  مهندسی

    

D6  
همکاري و 
  مشارکت

همکاري و مشارکت با 
 تدارکات پروژه

همکاري و مشارکت با 
  رئیس مهندسی پروژه

همکاري با بخش 
  فیتتضمین کی

همکاري با 
هاي فنی و بخش

  سازندگان

همکاري با 
بخش 
  ریزيبرنامه

همکاري با مدیر 
پروژه درارتباط با 

هاي کالن سیاست
پروژه و تهیه 
  گزارشات
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  الف) مؤلفۀ دانش
 آشنایی« يهامؤلفه بخش، این از حاصلهاي یافته براساس

 و» ریسک مدیریت«، »تغییر مدیریت« ،»دانش مدیریت با
ها اولویت باالترین» 1PMBOK پروژه مدیریت استاندارد«

  .)4(جدول را دارند
  ب) مؤلفۀ مهارت 

هاي مؤلفه فریدمن آزمون از آمده دست به نتایج براساس
 هماهنگی توانایی« ،»مذاکره فنون و اصول به تسلط«

                                                
1. Project Management Body of Knowledge 

» مذاکرات توانایی« و» ربطذي افراد و مهندسیهاي بخش
  .)5(جدولد نرا دارها اولویت باالترین
  نگرش ۀج) مؤلف
 بندياولویت بارهدر فریدمن آزمون از حاصل نتایج براساس
 قدرت« يهامؤلفه نگرش سطح در شده مطرحهاي مؤلفه
 در پذیريمسئولیت« و» مداريمشتري« ،»يپذیرانعطاف
 باشندها میاولویت باالترین داراي» سازمان و پروژه قبال

  . )6(جدول

  هاي موجود و مطلوب نیازسنجی آموزشی مهندسانهاي وضعیتوابسته بین میانگین tنتایج حاصل از آزمون  .2جدول 

  هاگویه
اختالف   میانگین

سطح   tآزمون   میانگین
 معناداري

وضعیت 
  موجود

وضعیت 
  مطلوب

  0001/0  35/11  -  82/1  61/4  79/2  کنان با توجه به مشکالت موجود در محیط کار.تعیین نیازهاي آموزشی کار
  0001/0  78/9  -  64/1  35/4 70/2  هاي موجود در شرکتتعیین نیازهاي اموزشی با توجه به قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل
  006/0  96/2  -  58/0  35/4 76/3  تعیین نیازهاي آموزشی باتوجه به شرح وظایف و شغل

تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان با توجه به تغییرات داخلی سازمان (ارتقاء کارکنان، تغییر پست سازمانی 
  0001/0  61/12  -  08/2  55/4 47/2  کارکنان، تغییر وظایف و...)

  0001/0  70/8  - 70/1  35/4 64/2  تعیین نیازهاي آموزشی با توجه به نتایج ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان
  0001/0  83/11  -  02/2  79/4 76/2  تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان توسط نظرخواهی از مدیران و سرپرستان.

  0001/0  01/10  -  67/1  44/4 76/2  تعیین نیازهاي آموزشی با توجه به بررسی نیازهاي کارکنان در سطوح مختلف دانش، عالقه و مهارت
  0001/0  28/11  -  85/1  32/4 47/2  حقیق و بررسی الزم در خصوص نیازهاي مشتريتعیین نیازهاي آموزشی با توجه به ت

تعیین نیازهاي آموزشی با توجه به تغییرات در محیط خارجی سازمان (مانند ورود تکنولوژي جدید به سازمان، 
  0001/0  05/11  -  61/1  61/4 3  هاي رقیب و...)سازمان

  0001/0  54/11  - 61/1  55/4 94/2  مشاغل با اهداف سازمانمتناسب بودن نیازهاي آموزشی تعیین شده 
  0001/0  14/11  - 76/1  52/4 76/2  تطبیق دادن نیازهاي آموزشی افراد متناسب با تغییر اهداف سازمان

  0001/0  38/10  - 58/1  50/4 91/2  ها و نیازهاي فردي در راستاي اهداف سازمانیهاي آموزشی با توجه به درخواستتدارك و ارائه دوره
  0001/0  98/5  - 20/1  55/4 35/3  بازنگري سالیانه نیازهاي آموزشی افراد شاغل در سازمان

  0001/0  58/5  - 94/0  47/4 52/3  هاي الزم براي مشاغلبازنگري ساالنه مشاغل از لحاظ شایستگی
هاي ین دورههاي پرسنل در سازمان به منظور تدوها و شایستگیبه کارگیري روشی براي شناسائی قابلیت

  0001/0  98/6  - 14/1  52/4 38/3  آموزشی موثر و مفید

  0001/0  07/13  - 32/2  55/4 23/2  نظرخواهی کردن از کارکنان در تعیین نیازهاي آموزشی آنان
  0001/0  69/10  - 79/1  55/4 76/2  تعیین نیازهاي آموزشی بر مبناي تحلیل نیازهاي فعلی و نیازهاي مورد انتظار سازمان

  0001/0  36/13  - 29/2  50/4 20/2  هاي آموزشی با توجه به میزان سوانح و حوادث در محیط کاراري دورهبرگز
ها و ها) جهت حصول اطمینان از اثربخشی دورهدریافت اطالعات بازخور از مشتریان (کارفرما یا سایر بخش

  0001/0  03/10  - 85/1  41/4 55/2  هاي آموزشی جدیدتدوین دوره

  0001/0  18/11  - 02/2  44/4 41/2  هاي بعديایند آموزش و تالش در جهت رفع نواقص احتمالی در دورهبازنگري فر
  0001/0  21/13  -  23/2  44/4 20/2  مشاوره از متخصصین و کارشناسان خبره در تعیین نیازهاي آموزشی

  0001/0  54/11  - 08/2  58/4 50/2  آوري مستندات الزم جهت تعیین نیازهاي آموزشی کارکنانجمع
  0001/0  31/5  - 82/0  67/4 85/3  هاي مورد نیاز هر شغلمستند ساختن و تعیین استانداردهاي الزم جهت شناخت شایستگی
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هاي موجود و مطلوب نیازهاي آموزشی مهندسان براساس سه بعد دانش، هاي وضعیتبین میانگین وابسته tنتایج حاصل از آزمون  .3جدول 
  مهارت و نگرش

  هاگویه
اختالف   میانگین

سطح   tآزمون   میانگین
وضعیت  معناداري

  موجود
وضعیت 
  مطلوب

  0001/0  35/11  -82/1  61/4  79/2  ي و کنترل پروژهریزبرنامهآشنایی با اصول 
  0001/0  78/9  -64/1  35/4 70/2  ي و کنترل پروژهریزبرنامهافزارهاي ی با نرمآشنای

  PMBOK(  76/2 52/4  76/1-  83/11  0001/0آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه (
  0001/0  69/10  -79/1  55/4 76/2  »مدیریت زمان«آشنایی با 
  0001/0  23/5  -36/1  54/4 18/3  »مدیریت ریسک«آشنایی با 

  01/0  50/2  -54/0  75/3 21/3  »مدیریت هزینه«ی با آشنای
  0001/0  18/11  -02/2  44/4 41/2  »مدیریت تغییر«آشنایی با 

  0001/0  31/5  -82/0  67/4 85/3  (راهبردي) »مدیریت استراتژیک«آشنایی با 
  0001/0  22/8  -72/1  93/3 21/2  »مدیریت استرس«آشنایی با 
  0001/0  03/10  -85/1  41/4 55/2  »مدیریت تعارض«آشنایی با 
  0001/0  14/11  -72/2  79/4 07/2  »مدیریت دانش«آشنایی با 

  0001/0  38/10  -58/1  50/4 91/2  »مدیریت منابع انسانی«آشنایی با 
  0001/0  98/5  -20/1  55/4 35/3  »مدیریت رفتار سازمانی«آشنایی با 

  0001/0  54/11  -08/2  58/4 50/2  آشنایی با مبانی تفکر سیستمی
  0001/0  36/13  -29/2  50/4 20/2  آشنایی با مفاهیم تفکر خالق و نوآوري 

  0001/0  28/11  -85/1  32/4 47/2  نگهداري و...) سازي، استانداردسازي،نظم وترتیب، پاکیزه آشنایی با اصول سازماندهی در محیط کار (ساماندهی،
  0001/0  01/10  -67/1  44/4 76/2  آشنایی با اصول ارگونومی در محیط کار

  0001/0  21/13  -23/2  44/4 20/2  اي...)آشنایی با مفاهیم الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (مفاهیم کیفیت، ایزو، ایمنی، محیط زیست و بهداشت حرفه
  HSE  94/2  55/4  61/1-  54/11  0001/0آشنایی با اصول 
رید، اصول حمل و نقل، قوانین گمرکی، ترخیص کاال، آشنایی با مدیریت زنجیره تأمین کاال و تجهیزات (اصول تدارکات خ

  0001/0  98/6  -14/1  52/4 38/3  اینکوترمز، قوانین بیمه و...)
  0001/0  70/8  -70/1  35/4 64/2  آشنایی با روشهاي تأمین مالی پروژه

  LC(  52/3 47/4  94/0-  58/5  0001/0آشنایی با اعتبارات اسنادي (
  EPCC  23/2 55/4  32/2-  07/13  0001/0ی قراردادهاي آشنایی با اصول و ضوابط اجرای

  0001/0  82/10  -93/1  42/4  48/2  آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاري
  0001/0  79/13  -72/1  57/4 84/2  هاي مختلف اجراي پروژه هاآشنایی با روش

  0001/0  61/12  -08/2  55/4 47/2  هاي نفت،گاز، پتروشیمی و...آشنایی با تجهیزات مختلف پروژه
  0001/0  21/10  -54/1  03/4 48/2  آشنایی با اصول بازرسی و نظارت سایت

  12/0  57/1  -31/0  21/4 90/3  هاآشنایی با استانداردهاي طراحی و مهندسی بخش
  0001/0  05/11  -61/1  61/4 3  آشنایی با اصول مهندسی ارزش

  006/0  96/2  -58/0  35/4 76/3  هاافزارهاي تخصصی مهندسی بخشآشنایی با نرم
  0001/0  79/13  -79/1  63/4 84/2  تسلط به موارد فنی و مهندسی بین بخشی

  ICDL(  66/2 57/4  90/1-  01/13  0001/0( افزارهاي عمومی کامپیوترتسلط به نرم
  0001/0  82/11  -72/1  57/4 84/2  و...) Emailingتسلط به اصول مکاتبات (داخلی، خارجی، 

  0001/0  53/11  -93/1  60/4 66/2  گزارش نویسی مهارت در نحوه
  0001/0  47/14  -90/1  72/4 81/2  تسلط به مکاتبات تخصصی

  0001/0  04/12  -57/1  69/4 12/3  تسلط به زبان خارجه (انگلیسی، آلمانی و...)
  0001/0  82/13  -63/2  78/4 15/2  تسلط به اصول و فنون مذاکره (داخلی و خارجی)

  0001/0  12/8  -03/1  42/4 39/3  مؤثرتوانایی مذاکرات 
  0001/0  23/11  -87/1  63/4 57/2  توانایی مدیریت جلسات

  0001/0  38/9  -33/1  72/4 39/3  هاي مهندسی و افراد ذي ربطتوانایی هماهنگی بخش
  0001/0  12  -36/0  93/2 57/2  توانایی نظارت وکنترل افراد جهت بهبود واقدام اصالحی

  0001/0  90/7  -24/1  66/4 42/3  سنجش عملکرد افراد یا سیستم به منظور بهبود وعملکرد صحیحتوانایی ارزیابی و 
  0001/0  92/12  -81/1  48/4 66/2  توانایی استفاده از اطالعات جهت انجام صحیح وظایف

  0001/0  53/14  -54/1  45/4 45/2  ها درعمل جهت تحقق بهتر وظایفتوانایی کاربرد آموخته
  0001/0  02/4  -72/0  45/4 72/3  »هادرس آموخته«کردن  توانایی مستند

  0001/0  77/11  -54/1  66/4 12/3  مهارت در برقراري ارتباطات مؤثر (درون و برون سازمانی)
  0001/0  18/11  -69/1  72/4 03/3  مهارت انجام کارگروهی

  0001/0  57/8  -39/1  63/4 24/3  هاي مختلف کاري در پروژهمهارت تشخیص جنبه
  0001/0  12/8  -21/1  54/4 33/3  هاي کاري پروژههارت تحلیل در ارتباط با حوزهم

  0001/0  38/13  -69/1  45/4 75/2  مهارت تحلیل اطالعات و آمار
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  0001/0  10  -66/1  69/4 03/3  گیريمهارت حل مسئله و تصمیم
  0001/0  70/11  -60/1  57/4 96/2  مهارت ارائه بازخورد مناسب به افراد

  0001/0  37/6  1  78/3 78/4  مداريمشتري
  0001/0  82/5  -60/1  72/4 12/3  پذیريقدرت انعطاف

  0001/0  10  -09/1  45/4 36/3  انگیزه الزم جهت انجام وظایف
  0001/0  28/9  15/1  48/3 63/4  قضاوت صحیح در انجام وظایف محوله

  0001/0  30/7  15/1  63/3 78/4  پذیري در قبال پروژه و سازمانمسئولیت
  0001/0  44/8  42/1  21/3 63/4  تحمل پذیرش انتقاد

  0001/0  10/6  06/1  51/3 57/4  اعتماد به نفس در راستاي وظایف محوله
  0001/0  66/6  1  72/3 72/4  دقت و تمرکز جهت جلوگیري از خطا در امور محوله

  0001/0  01/9  24/1  42/3 66/4  ايتعهد و تعلق سازمانی و پروژه
  0001/0  39/8  18/1  57/3 75/4  ور محوله و مهارت اطمینان از صحت عملکردپیگیري منظم ام

  0001/0  44/10  -51/1  69/4 18/3  اي و وجدان کارياخالق حرفه

  هاي مربوط به نیازهاي آموزشی مهندسین پروژه در مؤلفۀ دانشبندي گویهنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت. 4جدول 

  نیازهاي آموزشی
  رتبه شکاف  رتبه وضعیت مطلوب  موجودرتبه وضعیت 

میانگین 
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

  اولویت

  هفتم 65/23  نهم  42/17  هفتم 34/19  ریزي و کنترل پروژهآشنایی با اصول برنامه
  هفدهم 98/15  سی  47/9  هفدهم 21/13 ریزي و کنترل پروژههاي برنامهافزارنرمآشنایی با 

  چهارم 85/26  هشتم  48/17  سوم PMBOK( 04/22یی با استاندارد مدیریت پروژه (آشنا
 نهم  85/20  بیست و هفتم  59/11  نهم 10/19 »مدیریت زمان«آشنایی با 
  سوم  32/27  دوم  24/19  چهارم 90/21  »مدیریت ریسک«آشنایی با 
  پنجم  08/26  بیست و هشتم  32/11  پنجم 12/21  »مدیریت هزینه«آشنایی با 
 دوم  30/30  پنجم  48/18  دوم 46/23  »مدیریت تغییر«آشنایی با 

 دهم  73/19  بیست وسوم  55/12  دهم 63/17  (راهبردي) »ممدیریت استراتژیک«آشنایی با 
  نوزدهم  02/14  بیست و نهم  27/11  هجدهم 09/13  »مدیریت استرس«آشنایی با 
 ششم 38/25  شانزدهم  91/15  ششم 04/21  »مدیریت تعارض«آشنایی با 
  اول  56/36  اول  26/19  سی 54/9 »مدیریت دانش«آشنایی با 

 بیستم  89/13  ششم  30/18  بیستم 51/12  »مدیریت منابع انسانی«آشنایی با 
 شانزدهم  09/16  بیست و یکم  76/14  شانزدهم 71/14  »مدیریت رفتار سازمانی«آشنایی با 

 چهاردهم  70/16  تمهف  50/17  چهاردهم 09/15  آشنایی با مبانی تفکر سیستمی
 بیست و ششم  61/11  بیست و ششم  32/12  بیست و هفتم TRIZ (...،  14/10آشنایی با مفاهیم تفکر خالق و نوآوري( 

 سازي، استانداردسازي،نظم وترتیب، پاکیزه آشنایی با اصول سازماندهی در محیط کار (ساماندهی،
  نگهداري و...)

  بیست و سوم  32/13  نوزدهم  30/15  بیست و سوم 04/12

  بیست و نهم  38/11  پانزدهم  55/16  بیست و نهم 59/10  آشنایی با اصول ارگونومی در محیط کار
آشنایی با مفاهیم الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (مفاهیم کیفیت، ایزو، ایمنی، محیط زیست و 

  اي...)بهداشت حرفه
  هجدهم 71/14  سیزدهم  61/16  نوزدهم 91/12

 بیست و پنجم  67/12  دهم  96/16  بیست و ششم HSE 34/11 آشنایی با اصول
آشنایی با مدیریت زنجیره تأمین کاال و تجهیزات ( اصول تدارکات خرید، اصول حمل و نقل، قوانین 

  گمرکی، ترخیص کاال، اینکوترمز، قوانین بیمه و...)
 بیست و دوم 35/13  هفدهم  64/15  بیست و یکم 37/12

 بیست و یکم 44/13  بیست و دوم  05/13  بیست و دوم 21/12 ن مالی پروژهآشنایی با روشهاي تأمی
  بیست و هفتم  61/11  بیست و چهارم  48/12  بیست و هشتم LC( 56/10آشنایی با اعتبارات اسنادي (

  سیزدهم  86/16  یازدهم  95/16  پانزدهم EPCC  78/14آشنایی با اصول و ضوابط اجرایی قراردادهاي 
  دوازدهم  12/17  چهاردهم  56/16  سیزدهم 19/15  ها و مقررات پیمانکاريآشنایی با قرارداد
  هشتم  18/22  چهارم  62/18  هشتم 32/19  مختلف اجراي پروژه هاهاي آشنایی با روش

  یازدهم 52/17  سوم  17/19  دوازدهم 65/15  هاي نفت،گاز، پتروشیمی و...آشنایی با تجهیزات مختلف پروژه
  پانزدهم  64/16  بیست و پنجم  44/12  یازدهم 69/15 نظارت سایت آشنایی با اصول بازرسی و

  سی  02/10  بیستم  29/15  اول 90/25  هاآشنایی با استانداردهاي طراحی و مهندسی بخش
 بیست و هشتم  95/11 هفدهم  58/15  بیست و چهارم 60/11  آشنایی با اصول مهندسی ارزش

  بیست و چهارم  70/12  دوازدهم  92/16  بیست و پنجم 51/11  هاهاي تخصصی مهندسی بخشافزارنرمآشنایی با 
df  29 21  59  

Chi-Squre 23/346 78/162  36/1  
Sig  0001/0 0001/0  0001/0   
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  بحث و گیرينتیجه
در این پژوهش نتایج حاصل از اجراي فرایند دیکوم براساس 

پروژه حاکی از شش  مهندسانمراحل هفت گانۀ آن در بین 
ی وظیفه فرعی بود که وظایف اصلی وظیفه اصلی و س

، هماهنگی، پیگیري، بررسی مداركن پروژه شامل مهندسا
همکاري و و نظارت عالیه و کنترل ، شرکت در جلسات

  . استمشارکت 
هاي پژوهش حاضر بررسی مدارك موجود در براساس یافته

هاي الزم در صدور مدارك فنی حوزه پروژه ها، انجام هماهنگی
هایی است که یک ترین نقشمورد از مهمو مهندسی دو 

مهندس پروژه خواهد داشت که در بررسی مدارك موجود در 
بررسی قرارداد، ها یک مهندس پروژه باید بتواند به پروژه

، هاي پروژهبررسی دستورالعمل، هاي آنضمایم و پیوست
و بررسی بررسی اسناد مناقصه نصب ، بررسی مدارك فنی پروژه

ن پروژه مهندسااز این رو هر یک از  ؛خرید بپردازد مدارك آنالیز

د. از باشباید داراي دانش، مهارت و نگرش الزم در این حوزه 
هماهنگی در صدور مدارك سوي دیگر در زمینه هماهنگی، 

لیست مدارك  برايریزي هماهنگی با برنامه، فنی و مهندسی
اهنگی هم، هاي مهندسی و برنامه زمانبندي پروژهفنی، فعالیت

هماهنگی آخرین ، مابین مهندسین راهبرمسائل فنی فی
هماهنگی با ، تغییرات احتمالی قرارداد با مهندسین راهبر

کارفرما، هماهنگی با تدارکات پروژه و سازندگان و هماهنگی 
  . استتکمیل مدارك نهایی پروژه  بارهدر
 

 حاضر پژوهش نتایج که گونه همان ،پیگیري ۀزمین در
 بنديزمان پیگیري به بتوانند باید پروژه نمهندسا ،داد نشان
 پیگیري و پروژه اقالم تجهیزات حمل و بازرسی تست، ساخت،
 مسایل و اندازيراه نصب، زمان در احتمالی مشکالت
 شرکت جلسات، در شرکت ةحوز در بپردازند. سایت پیمانکاران

 جلسات در شرکت ،پروژه تدارکات و مهندسی جلسات در
 در شرکت ،سازندگان جلسات در شرکت ،مدیریتی و يقرارداد

 هاي مربوط به نیازهاي آموزشی مهندسین پروژه در مؤلفۀ مهارتبندي گویهنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت. 5جدول 

  نیازهاي آموزشی
  رتبه شکاف  رتبه وضعیت مطلوب  رتبه وضعیت موجود

ن میانگی
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

  اولویت

 بیست و دوم  44/5  دهم  73/12  بیست و دوم 26/5  تسلط به موارد فنی و مهندسی بین بخشی
 بیست و یکم 89/8  شانزده  89/11  ششم 93/9  افزارهاي عمومی کامپیوترتسلط به نرم

 پانزدهم 12/11  پانزدهم  91/11  چهاردهم 31/10 ...)و Emailingتسلط به اصول مکاتبات ( داخلی، خارجی، 
 نوزدهم 42/9  دوازدهم  24/12  بیستم 56/8 نویسیمهارت در نحوه گزارش

 چهاردهم  39/11  سوم  70/13  پانزدهم 07/10 تسلط به مکاتبات تخصصی
 هفتم  59/13  پنجم  48/13  هفتم 65/12  تسلط به زبان خارجه 
 اول  05/17  اول  24/14  بیست و یکم 32/8  اخلی و خارجی)تسلط به اصول و فنون مذاکره (د
 سوم 61/16  بیست و دوم  52/10  چهارم 51/14  توانایی مذاکرات مؤثر
 هفدهم  68/10  نهم  85/12  هفدهم 84/9 توانایی مدیریت جلسات

 دوم  70/16  دوم  79/13  سوم 84/14  ربطمهندسی و افراد ذيهاي توانایی هماهنگی بخش
 سیزدهم  50/11  چهاردهم  12  سیزدهم 04/11  ت و کنترل افراد جهت بهبود و اقدام اصالحیتوانایی نظار

 شانزدهم  92/10  هفتم  09/13  دوم 21/15  توانایی ارزیابی و سنجش عملکرد افراد یا سیستم به منظور بهبود و عملکرد صحیح
 بیستم  9  یستمب  26/11  نوزدهم 84/8  توانایی استفاده از اطالعات جهت انجام صحیح وظایف

 دوازدهم  02/12  هیجدهم  50/11  یازدهم 59/11  ها درعمل جهت تحقق بهتر وظایفتوانایی کاربرد آموخته
 یازدهم 21/12  نوزدهم  36/11  اول 21/17  »هادرس آموخته«توانایی مستند کردن 

 ششم  80/13  هشتم  08/13  هشتم 63/12 مهارت در برقراري ارتباطات مؤثر (درون و برون سازمانی)
 هشتم  29/13  چهارم  64/13  نهم 84/11  هاي تقسیم کار و...)، روشTeam Workingمهارت انجام کارگروهی (

 پنجم  88/14  یازدهم  65/12  ششم 41/13  هاي مختلف کاري در پروژهمهارت تشخیص جنبه
 مچهار 29/16  هفدهم  74/11  پنجم 24/14  هاي کاري پروژهمهارت تحلیل در ارتباط با حوزه

 هجدهم 80/9  بیست و یک  74/10  هیجدهم 37/9 مهارت تحلیل اطالعات و آمار
 دهم 91/12  ششم  32/13  دهم 12 گیريمهارت حل مسئله و تصمیم

 نهم 02/13  سیزدهم  23/12  دوازدهم 32/11 مهارت ارائه بازخورد مناسب به افراد
df 21 21  43  

Chi-Squre 71/186 42/49  07/1  
Sig  0001/0 0001/0  0001/0   
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 جلسات در شرکت و پروژه مالی کنندگان تأمین جلسات
 کنترل، و عالیه نظارت بارهدر .است کارفرما با )KOM(1آغازین
 نظارت سازندگان،هاي هزینه و مدارك بر کنترل و نظارت
 بر یباالدست نظارت قراردادي، و فنی امور وها فعالیت بر وکنترل

 و پروژه فنی محدوده بر نظارت نصب، و فرعی پیمانکاران
   .است مهندسی امور بر نظارت
 و همکاري گفت باید مشارکت و همکاري ۀزمین در
 رئیس با مشارکت و همکاري پروژه، تدارکات با مشارکت
 با همکاري کیفیت، تضمین بخش با همکاري پروژه، مهندسی
 و يریزبرنامه بخش با همکاري سازندگان، و فنیهاي بخش

 و پروژه کالنهاي سیاست با ارتباط در پروژه مدیر با همکاري
   .است گزارشات تهیه

 مدیریت دانش ةپیکر راهنماي« در نتایج این راستاي در
 با آن پیوند وها مسئولیت وها نقش بر زیادي تأکید، »پروژه

 نشان پروژه مدیران باها مصاحبه است، شده پروژه موفقیت
 فقدانها، پروژه شکست اصلی دالیل از یکی که دهدمی
 هر و تیم عضو هر براي واضح ةشد فتعری وظایف وها نقش

 ها،مسئولیت و وظایف تعیین در .است کلیدي نفعصاحب 
، پروژه آغازین جلسه مدیریت، جلسات مدیریت و بنديزمان

 مورد کارفرما با مذاکرات، پروژه کنترل و نظارت فرآیندهاي
  ).135- 136 :1391 همکاران، و (فرانک است تاکید

                                                
1. Kick- Off- Meeting 

 پنج با با پژوهش این در ژهپرو مهندسان وظایف همچنین
، يریزبرنامه، آغازین (فرایندهاي پروژه مدیریت فرایندي گروه
 دارد همخوانی اختتامی) فرایندهاي و کنترل و نظارت، اجرایی
   .)34- 35 :1391 ،همکاران و (فرانک
 پژوهش اینکه به توجه با گفت توانمی نتیجه این تبیین در

 مغزي بارش از استفاده با و پروژه ةخبر مهندسین بین در
 و نیز یفوظا تعیین مبناي و است پذیرفته صورت

 ضروريهاي صالحیت شرکتی، مستندات و هادستورالعمل
 و اصلی وظایف است، بوده وظایف از کدام هر انجام براي
 که گونه همان همچنی است شده شناسایی کامل بطور فرعی
 پروژه نمهندسا فرعی و اصلی وظایف دهدمی نشان نتایج

 رتصو به که است وسیعی نگرش و مهارت دانش، ةدربردارند
 بین در را شغل این انجام براي الزمهاي شایستگی تعاملی
  د.کنمی ایجاد پروژه نمهندسا

 راستا هم که پژوهشی گرفته صورت جستجوهاي براساس
 و نشد یافت باشد، بخش این در حاضر پژوهش نتایج با

 وظایف تعیین در دیکوم فرایند از استفاده بر مبنی پژوهشی
 سایر در اما ؛است هانجام نشد هپروژ نمهندسا فرعی و اصلی
 صورت هاییپژوهش دیکوم فرایند از استفاده با شغلیهاي حوزه
 2چانگ وهاي  پژوهش به توانمی زمینه این در که است گرفته

 حاجیلو )،2018( کیم و کیم )،2018( همکاران و مارتا ،)2018(

                                                
2. Hye & Choong 

 پروژه در مؤلفۀ نگرش هاي مربوط به نیازهاي آموزشی مهندسینبندي گویهنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت. 6جدول 

  نیازهاي آموزشی
  رتبه شکاف  رتبه وضعیت مطلوب  رتبه وضعیت موجود

میانگین 
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

میانگین   اولویت
  رتبه

  اولویت

 اول 42/9 اول  62/6  یازدهم 38/4  پذیريقدرت انعطاف
 دوم 35/9 ششم  06/5  دهم 69/4 مداريمشتري

 هشتم 29/6 پنجم  18/6  هشتم 53/5 ظایفانگیزه الزم جهت انجام و
 ششم 23/7 نهم  74/5  ششم 15/6 قضاوت صحیح در انجام وظایف محوله

 سوم 59/8 دوم  58/6  سوم 84/6 پذیري در قبال پروژه و سازمانمسئولیت
 نهم 65/5 هشتم  79/5  نهم 90/4 تحمل پذیرش انتقاد

 پنجم 42/7 دهم  45/5  پنجم 22/6 اعتماد به نفس در راستاي وظایف محوله
 دهم 20/5 چهارم  24/6  دوم 34/7 دقت و تمرکز جهت جلوگیري از خطا در امور محوله

 هفتم 76/6 هفتم  91/5  هفتم 82/5 ايتعهد و تعلق سازمانی و پروژه
 چهارم 05/8 سوم  41/6  چهارم 60/6 پیگیري منظم امور محوله و مهارت اطمینان از صحت عملکرد

 یازدهم 20/5 یازدهم  06/5  اول 53/7 وجدان کارياي و اخالق حرفه
df 10 10  21  

Chi-Squre 92/70 49/32  23/453  
Sig  0001/0 0001/0  0001/0   
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 و زاده حکیم و )1393( همکاران و دهقانی )،2019( همکاران و
  د.کر اشاره )1393( همکاران

 این در پروژه مهندسین آموزشی نیازسنجی وضعیت بررسی
 تعیین و ساختن مستند« که است آن از حاکی پژوهش

 هر نیاز موردهاي شایستگی شناخت براي الزم استانداردهاي
 و وظایف شرح به توجه با آموزشی نیازهاي تعیین« ،»شغل
 الزمهاي شایستگی لحاظ از مشاغل ساالنه بازنگري« و »شغل
 آن به باید که است هاییاولویت ینترمهم از» مشاغل براي
 آن در که شغل وظایف شرح شغل، استاندارد شود. توجه
 و باشد شده تعریف شغلیهاي فعالیت وها مسئولیتها، مهارت
 براساس آموزش فرایند به مشاغل ساالنه بازنگري همچنین
 بر منطبق و دقیق نیازسنجی انجام يبرا 10015 ایزو استاندارد
 کمک ،باشد سازمان استراتژي و اهداف راستاي در که واقعیت

 اظهار توانمی نتیجه این تبیین در. کرد خواهد چشمگیري
 پروژه مهندسان براي شده برگزار آموزشیهاي دوره که داشت
 و است نبوده دقیق و علمی سنجی نیاز براساس گذشته در

 و ساختن مستند و آموزشی نیازهاي تعیین پروژه مهندسان
 موردهاي شایستگی شناسایی براي الزم استانداردهاي تعیین
 این از؛ اند. داشته اشاره آن به که است الزاماتی ینترمهم از نظر
 شغل بارهدر نظر مورد نگرش و مهارت دانش، مبناي بر رو

 پرداخت الزم استانداردهاي تدوین به بتوان باید پروژه مهندس
 تا است نیاز رو این از کرد؛ تدوین کار این براي مناسبی مبناي و
 نمهندسا شغل تعریف ضمن مختلفهاي روش از استفاده با

پرداخت  شغل این نیاز پیشهاي توانائی حداقل تعیین به پروژه
 که در این راه دکر تعیین را آن سطح و صالحیت حیطه و

 بسیار زمینه این در تواندمی دیکوم روش و 10015 استاندارد
   باشد. کننده کمک
 )1397( نوروزي و )1397( طرئی انصاري راستا همین در
 )،1392( مطلق پورشفیع و مرادي )،1390( شرف حکمت
 در )2010( همکاران و لین و )2011( احمد و عبدالعزیز
 استاندارد براساس هاییدر پژوهش مختلفهاي سازمان
 با متناسب که انددهکر نیازسنجی به داماق 10015 ایزو آموزشی
 دست نیازها بندياولویت به هاسازمان آن وظایف و اهداف
  . یافتند
 در پروژه مهندسان دیدگاه از تحقیق این دیگر نتایج از
 نگرش و مهارت دانش، بعد سه به باید آموزشی يریزبرنامه
 به بتوان باید نیز ابعاد این از یک هر بین در و دشو توجه

 و مهارت ةدهند توسعه بتواند که اموري و سازندههاي مؤلفه
  شود. توجه نیز باشد مهندسان نگرش
 نمهندسا شغل براي شده تعیین وظایف شرح به توجه با
 نگرش و مهارت دانش، سطح سه در است الزم پروژه

 شد ذکر که طور همان و داد توسعه را الزمهاي شایستگی
 به توجه با پروژه نمهندسا علیفهاي شایستگی تعیین ضمن
 يریزبرنامه به زمینه این در مطلوب و موجود وضعیت تعیین
   پرداخت. در آینده آموزشیهاي دوره

 در ،داد نشان بخش این در پژوهش نتایج که طور همان
 صورت نیازسنجی و مطلوب و موجود وضعیت بین ۀمقایس

 نیز دانش بعد رد پروژه مهندسان نیازهاي بندياولویت پذیرفته،
 و »تغییر مدیریت«، »دانش مدیریت با آشنایی« که داد نشان
 باالترین »پروژه مدیریت استاندارد« و »ریسک مدیریت«

   .را دارندها اولویت
 و طراحی شرکت خاصهاي ویژگی از حاکی نتیجه این
 وظایف ماهیت و شرکت اهداف ،پتروشیمی صنایع مهندسی
 آموزشی نیاز وها فعالیت توسعه زمهال که است پروژه مهندسان
 دانش و ریسک تغییر، مدیریت را دانش حوزه در کارکنان

 با دائم طوره ب شرکت درها پروژه وها فعالیت که چرا دانندمی
 که ندارد تکراري و ایستا روند یک و هستند مواجه جدید شرایط
 و ریسک و تغییر دانش، مدیریت با آشنایی شرایط این

   سازد.می ضروري را پروژه مدیریت ردهاياستاندا
 مدیریت اهمیت امروزيهاي سازمان در اساس همین بر
 و رقابتی مزیت حفظ براي مهم سالح یک عنوان به دانش
 نتایج و شده شناخته رسمیت بهها سازمان عملکرد بهبود

 از حاکی دنیا مختلف نقاط در گرفته صورت متعددهاي پژوهش
 که طوري به است؛ عملکرد بهبود بر دانش مدیریت مستقیم اثر

 انتظار توانمی باشد، خوب سازمانی دانش کیفیت چه چنان
 يچشمگیر میزان به سازمان و مدیریت عملکرد که داشت
 همکاران، و 2نورزي ؛2012 همکاران، و 1(زاید یابد بهبود
 در آن ابزارهاي و دانش مدیریت جایگاه به توجه با ).2013
 که رودمی انتظار سازمانی عملکرد بهبود و مشترك دانش ایجاد
 تسهیم ویژه به و دانش مدیریت مفهوم به توجهها سازمان در

 ۀسرلوح موفقیت، براي مؤثر عامل یک عنوان به دانش

                                                
1. Zaied 
2. Noruzy 
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 ؛2006، 1لی و (کیم بگیرد قرار سازمانی ةرورمز هايفعالیت
 که دکر فراهم را شرایطی باید رو این از ؛)2010 ،2نو و ونگ
 آن کاربرد و تسهیم ذخیره، دانش، ساخت براي الزمهاي زمینه
 مدیریت فرهنگ نوعینیز  و یابد رواج پروژه مهندسان بین در

 صنایع مهندسی و طراحی شرکت در دانش ۀتوسع و دانش
   د.یاب رواج پتروشیمی

 و کندمی آسان را دانشی ارتباطات دانش، مؤثر مدیریت
 آن بر عالوه و دهدمی تغییر را نوآوري جریان نیازهاي

هاي توانایی وها بینش توسعه طریق از را نوآورانه عملکردهاي
 وو، و وانگ ؛1995 ،3تاکشی و (نوناکا دهدمی افزایش جدید
 پس ؛)1393، خوشنود و نژاد فروغ دوست، وظیفه ؛2011
 پرورش و حمایت در محوري نقش یک دانش مدیریت توانایی
 در شده مطرح موارد به توجه با بنابراین .دارد هانوآوري دادن
 کسب بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی گفت باید زمینه این

 به و است دانش تسهیم ها،سازمان نوآوري و رقابتیهاي مزیت
   .دارد بسیاري اهمیت پروژه مهندسان دیدگاه از نیز دلیل همین
 این هک است تحول و تغییر حال در پیوسته طوره ب دنیا
 به توجه با .است معاصر جامعه مشخصه بازرترین سریع تغییرات
 که است این راهبردي موفقیت رمز تغییر، سرعت بودن فراگیر
 را آن و داشت لد کنتر تحت را تغییرات نحوي به بتوان

 هر اصلی هدف که است بدیهی همچنین کرد. مدیریت
 باال طریق از سازمان در مهمهاي شاخص ارتقاي سازمانی
 است؛ کارکنان و مدیران سازمانی تعهد و عملکرد میزان بردن
 ساختار، در مستمر بازنگري و تغییر پذیرش به مهم این که
 در انسانی نیرويهاي فعالیت اجراییهاي روش و هامشیخط

 نتیجه در ).1389 قصابی، و فالح (صالحی، دارد بستگی سازمان
 براي مؤثر گام اولین ،رتغیی مدیریت با آشنایی گفت توانمی
 نیاز پیش و دشومی محسوب تحولی و تغییر هرگونه ایجاد
 است؛ سازمانی مختلف هايزمینه در تحوالت و تغییرات ایجاد
 بهبود براي نیز پروژه نمهندسا که نیست انتظار از دور رو این از

 از برخورداري خود شغلیهاي شایستگی ارتقاي وها فعالیت
 د.بدهن قرار خود اولویت ترینمهم در را غییرت مدیریت دانش

 عوامل ترینمهم از یکی ریسک مدیریت همچنین
 مدیریت بهها سازمان بسیاري در. است پروژه يریزبرنامه

                                                
1. Kim & Lee 
2. Wang & Noe 
3. Nonaka & Takeuchi 

 اغلب توجهی، کم این و شودمی مختصري بسیار توجه ریسک
 منظور به اضافی کاري چشمگیر و شودمی منجر شکست به

 باید. بود خواهد نیاز مورد، ریسک داراي وضعیت بهبود و ترمیم
 و یابد تحقق پروژه نیازهاي تا شود تأکید ریسک مدیریت به

 سازمان ویژه به، نفعانویژه صاحب ریسک مجاز حدود
 فرایند بر این اساس گیرد. قرار بحث مورد پروژه گذارسرمایه
 صرفنظر و است ضروري پروژه موفقیت براي ریسک مدیریت

 پروژه برنامه هر در بایست، میپروژه پیچیدگی و اندازه از
  ).1390 (خجسته، شود گنجانده

 فنون و اصول به تسلط« مهارت بعد در نتایج، براساس
 توانایی« و »مهندسیهاي بخش هماهنگی توانایی«، »مذاکره
 در بنابراین ؛ندها را داراولویت باالترین ترتیب به »مؤثر مذاکرات

 و خود مدیران سازمان، با افراد همه تقریباً هک گفت باید باره این
 روشن موضوع این نشینند.می مذاکره به ايگونه به کارفرماها یا

هاي مقام همکاران، با مدیریت و مدیریت با کارکنان که است
 از که تعریفی طبق .بزند چانه یا کند مذاکره افراد سایر و باالتر
 جمعی مذاکرات است، شده ارائه کار المللیبین سازمان طرف

 از گروهی یا و کارفرما بین کار شرایط درباره که است مذاکراتی
 یا و طرف یک از کارفرمایی سازمان چند یا یک یا و کارفرمایان

به دست  منظور به دیگر طرف از کارگري سازمان چند یا یک
 و گستردگی، تنوع ).1391 (بردبار، گیردمی صورت توافقآوردن 

 ،گذردمی کشورها سیاسی مرزهاي از وقتی باطاتارت پیچیدگی
 المللیبین روابط یا خارجی روابط عنوان تحت تريپیچیده روابط
هاي توانمندي و مذاکرات ازاي ویژه نوع خود که آیدمی پیش
 فنون و اصول بهنداشتن  تسلط کند.می طلب را العادهفوق

، سازمانی و خرد منافع بر عالوه که شد خواهد باعث مذاکرات
 نیاز گیرد. قرار خطر و تضییع معرض در نیز وملی کالن منافع
 که است این تعهد و کندمی ایجاد ملی سطح در را تعهدي باال
 مذاکرات ویژهه ب مذاکره فنون و اصول آموزش سریع توسعه به

   ).14- 17:1384 (حیدري، شود پرداخته خارجی
 به توجه با که کرد بیان توانمی نتیجه این تبیین در
 اصول فراگیري پروژه مهندسان کاري شرایط و وظایف ماهیت

 زیرا دانند.می ضروري بسیار امري اثربخش، مذاکره فنون و
 عقد زمان و خود کاري جلسات در بتواند باید مهندسان
 به بتوانند که باشند داشته را مؤثر مذاکره توانایی قراردادها
 انواع باید آنان دلیل همین به یابند. دست خود پروژه اهداف

 تشخیص زمینه در و بدانند را مذاکره مدیریتهاي استراتژي
 دانش و اطالعات نیزها استراتژي انواع از استفاده و موقعیت
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 از حاصل نتایج به توجه با دیگر سوي از باشند. داشته کافی
 وظایف ینترمهم از امور پیگیري و هماهنگی امر دیکوم فرایند

 از هماهنگی توانایی داشتن باشدمی پروژه مهندسین
 دانش، و تجربه با مهندسان لذا باشدمی توجه قابلهاي مهارت
 راها پروژه در هماهنگی توانایی و مؤثر مذاکره توانایی اگر

  آمد. خواهد بوجود اختالل پروژه فرایندهاي در باشند نداشته
 بخش این از حاصل نتایج براساس نگرش بعد در
 و »مداري مشتري« ،»يپذیرانعطاف قدرت« يهامؤلفه
ها اولویت باالترین »سازمان و پروژه قبال در پذیريمسئولیت«

 در انکارناپذیر ضرورت به انسانی منابع يپذیرانعطاف .را دارند
 به که است شده تبدیل امروزي پویاي و نامطمئن محیط
 محیطی سریع تغییرات برابر در مناسب واکنش قابلیت سازمان

 انسانی، منابع راهبردي مدیریت محققان دهد.می را
 پایدار رقابتی مزیت منبع عنوان به را انسانی منابع يپذیرانعطاف
 تحقیقهاي یافته راستا همین دراند؛  گرفته نظر در شرکت براي
 منابع يپذیرانعطاف« در )،1391( همکاران و کلیانی نجفی
 در دهدکهمی نشان »بیمه صنعت در سازمان عملکرد و انسانی
 کسب به پذیرانعطاف انسانی منابع داشتن بیمههاي شرکت
  .شودمی منجر پایدار رقابتی مزیت

 توجه با گفت باید نتیجه این تبیین دربر این اساس 
 کیفیت بودن باال لزوم و پروژه نمهندساهاي فعالیت حساسیت

 مدیران، با وردبرخ در يپذیرانعطاف قدرت داراي باید آنان کار،
 در آنان با پیوسته که باشند داشتهرا  نفعانیصاحب و همکاران

هاي پروژه فنی ماهیت به توجه با همچنین هستند. ارتباط
 باید پروژه مهندسان آنها، حساسیت و ریسک تحلیل و مهندسی

 نیز الزم انگیزه و انتقاد پذیرش قبیل از نرمیهاي مهارت از
، مشتریان از بسیاري اینکه به توجه با ینهمچن باشند. برخوردار
 اهمیت به توجه با و دهستن خارجیهاي شرکت یا و افراد

 صنعت اهمیت دلیل به ما کشور در پتروشیمی ةحوزهاي فعالیت
 برخورد در روابط برقراري اصول شناخت و مداريمشتري نفت،
 مهندسان دیدگاه از رو این از دارد؛ بسزایی اهمیت مشتریان با

 اهمیت از آنان نیازهاي بر تأکید و مداري مشتري نیز پروژه
 کار دقت و اثربخشی لزوم همچنین است. برخوردار باالیی

 و پروژه قبال در پذیريمسئولیت« لزوم بر پروژه مهندسان
 دیدگاه از نیز پذیري مسئولیت رو این از افزاید.می نیز »سازمان
 با توجه به واقع در یابد.می بسزایی اهمیت پروژه مهندسان
 با و پتروشیمی ةحوز در پروژه مهندسان شغل ماهیت و اهمیت
 که الزم استها پروژه روند در مهندسان خطاي اثر به توجه

 خود شغل با بیشتري پذیري مسئولیت با پروژه مهندسان
   باشد. داشته اهمیت آنان دیدگاهاین مسئله  از و ندکن برخورد
 نیازهاي تعیین که گرفت نتیجه توانمی خالصه طوره ب

 و شغلی وظایف با مطابق پروژه مهندسان واقعی آموزشی
 تدوین موجب دیکوم روش براساسها شایستگی وها صالحیت

 آموزشی تجهیزات وها ابزار، مواد انتخاب آموزشی،هاي دوره
 آموزشی استاندارد به باتوجه آموزشی نیازسنجی و شد خواهد

  گردید. خواهدمنجر  آموزش شیبخ اعتبار به 10015
 این در خبره پروژه مهندسان مشارکت به توجه با همچنین

؛ است توجه قابل آنانهاي دیدگاه از حاصل نتایج پژوهش
 تواندمی نیز مهندسان آموزشی نیازهاي بندياولویت بنابراین
 تلقی آنان براي آموزشیهاي دوره تعیین براي مناسبی منبع
 آموزشیهاي برنامه تدوین که داشت توجه دبای واقع در .شود

 نمودن فراهم به مهندسان خود نظرات و نیازها با مطابق
 به دستیابی توانایی کنند احساس که شودمیمنجر  شرایطی
 و دارند را بیشتر هايفرصت و منابع بیشتر، قدرت و اطالعات

 ییرتغ برايرا  آنان آمادگی افزایش براي الزم هايزمینه امر این
 سازمانی و فردي عملکرد بهبود به نهایت در و ندکمی ایجاد
 در هدفمند صورته ب آموزشیهاي دوره و شد خواهدمنجر  آنان

 شغل، واقعی نیاز و پروژههاي استراتژي و اهداف راستاي
 افزایش باعث آن نتیجه که دشومی اجرا و يریزبرنامه، طراحی
 همچنین و يوربهره افزایش نتیجه در و اثربخشی، کارایی
 شد. خواهدها پروژه در مهندسان انگیزش و رضایت افزایش

 

 منابع
 اساس بر آموزش فرایند ارزیابی ).1397( مریم طرئی، انصاري

 برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت در 10015 ایزو استاندارد
 علوم و یشناسروان دانشکده ارشد کارشناسی نامهپایان ،حرارتی
  طباطبائی. عالمه دانشگاه تربیتی

 مذاکره، فنون کیفیت ارتقاي راهبرد تبیین ).1391( غالمرضا بردبار،
   .15- 41 ،11 ارهشم ،راهبردي مدیریت مطالعات مجله

 با پرستاران آموزشی نیازهاي بررسی ).1393( همکاران و زاده حکیم
، سوم دوره سوم، سال، پرستاري مدیریت فصلنامه دیکوم، روش
  .1393 بهار، اول شماره
 براساس کارکنان آموزش فرایند ارزیابی ).1390( مریم شرف، حکمت

 شهرداري هنري و فرهنگی سازمان در 10015 ایزو استاندارد
 ارشد کارشناسی نامه پایان مناسب، کارهاي راه ارائه و تهران
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 تربیتی علوم و یشناسروان دانشکده آموزشی، مدیریت رشته
  طباطبائی. عالمه دانشگاه

 سازمان انتشارات مذاکره، فنون و اصول ).1384( مسعود حیدري،
 تهران. صنعتی، مدیریت
 کاربرديهاي تکنیک .)1389( احمد عیدي و اباصلت خراسانی،

 ایزو المللی بین استاندارد الزامات بر تأکید با آموزشی نیازسنجی
 صنعتی وتحقیقات آموزش مرکز انتشارات اول، چاپ ،10015
  تهران. ایران،
 بین استانداردهاي در آموزش جایگاه ).1380( اباصلت خراسانی،

 .74 شماره ،یازدهم دوره روش، ماهنامه المللی،
 تدوین و آموزشی نیازسنجی ).1393( همکاران و محمدرضا دهقانی،

 فصلنامه دیکوم، مدل از گیريبهره با آموزشی هايبرنامه
 سوم، شماره یازده، دوره ،پزشکی آموزش در توسعههاي گام

312 -299.   
 و محمد علی قراچه، احمدي اهللا؛ روح نژاد، موسوي بهمن؛ زندي،

 کارکنان آموزشی یازهاين بررسی ).1392(محمد  زاده، جمال
 مناسب الگوي ارائه راستاي در شیراز پزشکی علوم دانشگاه
 علوم دانشگاه علمی فصلنامه انسانی، منابع بهسازي و آموزشی
   .70- 76 ،2 شماره اول، دوره ،حیدریه تربت پزشکی
 فناوري تاثیر ).1389( زهرا قصابی، و وحید فالح، محمد؛ صالحی،

 تحقیقات فصلنامه تغییر، مدیریت رب ارتباطات و اطالعات
 .105- 116 ،1 شماره دوم، دوره ،آموزشی مدیریت
 بر مبتنی بهسازي و آموزش الگوي طراحی ).1393( مژگان عبدالهی،

 پژوهشی فصلنامه ها،سازمان آموزش مدیران براي شایستگی
 زمستان ،4 شماره ششم، سال ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی

  .24 پیاپی، 94
 .)1395( فرشته پرور، گل و یوسف ادیب، اسکندر؛ آذر، حیفت

هاي دوره کیفیت در برانگیزاننده و موثر عوامل پدیدارشناسی
 یادگیري در پژوهش فصلنامه معلمان، خدمت ضمن آموزش

 .47- 56 ،12 شماره سوم، دوره ،مجازي و آموزشگاهی
 ومدیک تحلیل و تجزیه راهنماي ).1391( کورش ،اجارگاه و فتحی

 سیماي، انتشارات تهران: آموزشی). نیازسنجی در جامع (رهیافت
  دوم. چاپ دانش

 و (الگوها آموزش نیازسنجی ).1384( کورش ،اجارگاه و فتحی
  سوم. چاپ آییژ، انتشارات تهران: ).هافنون
 خدمت ضمن آموزش ریزيبرنامه ).1392( کورش ،اجارگاه و فتحی

  هشتم. چاپ سمت، انتشارات تهران:، کارکنان.
 عمل، در PMBOK ).1391( کرزنر هارولد، ساالدیس.، پی فرانک

  قلم. آریانا انتشارات : تهران مترجم. خجسته، فرامرز
 استاندارد کاربرد ).1392( فرهاد مطلق، پور شفیع و فرشته مرادي،

 شرکت یک آموزشی عملکرد ارزیابی در 10015 ایزو آموزشی
 دي راهکارها، و هاچالش دیریتم المللیبین کنفرانس تولیدي،

  شیراز. ،1392 ماه
 و مرتضی زاده، حسین ستار؛ کیخاونی، علیرضا؛ کارزان، میرزایی

 هیات اعضاي آموزشی نیازسنجی ).1392( علی عیوضی، اشرف
 در آموزش توسعه فصلنامه ایالم، پزشکی علوم دانشگاه علمی
  .71- 61 ،11 شماره ،6 دوره ،زنجان پزشکی علوم

 و انسانی منابع يپذیرانعطاف ).1391( همکاران و وحید کلیانی، فینج
 پژوهشی علمی فصلنامه بیمه، صنعت در سازمان عملکرد
، 76 شماره دوم و بیست سال )تحول و هبود( مدیریت مطالعات

 .951- 921، 91 تابستان و بهار
 شرکت در انسانی منابع آموزش شناسیآسیب .)1397( نوروزي

 و 10015 المللیبین استاندارد براساس شهیدتندگویان پتروشیمی
 آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان ،مناسب راهکارهاي ارائه

 گچساران. دواح اسالمی
 دانش مدیریت تأثیر ).1393( حیدر نژاد، فروغ حسین؛ دوست،وظیفه

 بورس کارگزاري هايشرکت عملکرد و برنوآوري استراتژیک
 و حسابداري دانش پژوهشی علمی فصلنامه تهران، بهادار اوراق

 .161- 173 نهم، شماره سوم، سال ،مدیریت حسابرسی
 فراهاي چالش ).1390( عیدهس زاد، امین پور و حامد سید هاشمی؛
 جامعه، و کار آن. رفع براي راهکاري و انسانی منابع توسعه روي
   .5- 21 ،136 شماره
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