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چکیده: امروزه پیشرفت و توسعه کشورها در گرو بخش های صنعتی و تولیدی است و پیشتازی این بخش ها 

راهبردی پیشرفت در  و  کیفیت، عامل مهم  به مقوله  از طرفی توجه  توانمند است.  انسانی  مرهون منابع 
کنترل  مدیران  عهده  بر  تولید،  واحدهای  در  کیفیت  کنترل  و  نظارت  مسئول  و  می رود  شمار  به  صنعت 
به  توجه  با  کیفیت،  کنترل  مدیران  مهارتی  انتظارات  شناسایی  پژوهش،  این  اصلی  هدف  است.  کیفیت 
نقش و وظایف آنها در تعالی واحدهای صنعتی و تحلیل برنامه آموزشی رشته مهندسی صنایع در مقطع 
کاربردی و از نظر  کارشناسی در رفع این نیازها با رویکرد آسیب شناسی است. روش پژوهش از نظر هدف، 
کتشافی، به صورت کیفی و کّمی است. جهت شناسایی انتظارات مهارتی مدیران  شیوه گردآوری داده های ا
نیازهای  کتابخانه ای،  و  اسنادی  مطالعه  و  کیفیت  کنترل  مدیران  وظایف  شرح  اساس  بر  کیفیت،  کنترل 
کارشناسی  مهارتی به کمک نظرخواهی از خبرگان تبیین و جهت تلفیق نیازهای مهارتی با دروس تخصصی 
مهندسی صنایع و تعیین اهمیت و میزان پوشش آنها و درک خألها از تکنیک گسترش مشخصه های کیفی 
کیفیت  کنترل  کیفیت و بهره وری،  که درس های مدیریت  استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد 
آماری، سامانه های اطالعات مدیریت، روش های تولید و برنامه ریزی تولید بیشترین تأثیر و دروس طراحی 
تقویت  در  کمتری  نقش  عملیات  در  تحقیق  و  حمل ونقل  برنامه ریزی  مهندسی،  اقتصاد  صنایع،  ایجاد 
و  قوانین  با  آشنایی  زمینه های  در  آموزشی  خألهای  همچنین  دارند.  کیفیت  کنترل  مدیران  مهارت های 
کیفیت محصوالت در برنامه آموزشی  مقررات دولتی بخش تولید، مباحث استانداردسازی، پایش مستمر 

که نیاز به توجه سیاست گذاران این حوزه دارد. مهندسی صنایع در دانشگاه ها وجود دارد 

گان کلیدی: برنامه آموزشی، مهندسی صنایع، مدیران کنترل کیفیت، گسترش مشخصه های کیفی واژ

mr.zare@meybod.ac.ir )گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. )نویسنده مسئول 1- استادیار 
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مقدمه� 1
کـه صنایـع نقـش بسـیار مؤثـری  کشـورها هسـتند به گونـه ای  امـروزه بخش هـای صنعتـی پیشـتاز توسـعه در 
کشـورهای توسـعه یافته نسـبت بـه سـایر  کشـورها دارنـد لـذا شـاخص های صنعتـی در  در توسـعه اقتصـادی 
کشـورها باالتـر اسـت. پیشـرفت صنعتـی در هـر جامعـه بـه رشـد دو عنصـر فنـاوری و نیـروی انسـانی بسـتگی 
دارد. داشـتن فناوری هـای پیشـرفته به تنهایـی و عدم توجـه بـه منابـع انسـانی توانمنـد، پیشـرفت و توسـعه 
را بـه دنبـال نخواهـد داشـت. بنابرایـن یکـی از مؤلفه هـای اصلـی پیشـرفت، توجـه بـه منابـع انسـانی و فراهـم 
 Zare Banadkouki & Owlia,( کـردن بسـترهای مهارتـی در جهـت مسـتعد نمـودن آنهـا در فضـای کار اسـت
، خالقیـت و نـوآوری در سـازمان های امـروزی  از نیـروی تفکـر 2011(. منابـع انسـانی بـه لحـاظ برخـورداری 
به عنوان بزرگ ترین دارایی محسـوب می شـوند چرا که هرگونه بهبود، پیشـرفت و تغییر در سـامانه های فنی 
و سـازمانی، توسـط نیروهـای انسـانی آن سـازمان انجـام می پذیـرد. بنابراین منابع انسـانی کـه در بخش های 
بـه  ایـن میـان توجـه  مختلـف سـازمان شـاغل هسـتند می تواننـد در تعالـی سـازمان مؤثـر واقـع شـوند. در 
مهـارت و ارتقـای توانمنـدی نیروهـا در بخش هـای تخصصـی بـا توجـه بـه نقش آنـان در سـازمان ها از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. از سـوی دیگـر سـازمان ها بـا محیط هـای بسـیار رقابتـی و متغیـری روبـرو هسـتند که 
، فناوری هـای نویـن، تحـول در مفاهیـم مدیریتـی،  در آن بـا مقوله هایـی ماننـد پیچیدگـی، تغییـرات سـاختار
کاری ای،  رقابـت جهانـی، محیط هـای پویـا، تنـوع مشـتریان و غیـره مواجـه هسـتند. در چنیـن محیط هـای 
کارآفرینـی، مسـئولیت پذیری  منابـع انسـانی بایـد از توانمندی هایـی از جملـه انعطاف پذیـری، خودفرمانـی، 
کـه شـاغالن و داوطلبـان شـغل در  و دارا بـودن ابتـکار و آزادی عمـل برخـوردار باشـند. بنابرایـن واضـح اسـت 
سـازمان ها، جهـت سـازگاری بـا چنیـن محیـط متغیـر و بسـیار متفاوتـی، بایسـتی از توانمندی هـای ویـژه و 

مبتنـی بـر نیـاز روز برخـوردار بـوده و پـرورش آنهـا بـر ایـن اسـاس باشـد.
در ایـن بیـن، توجـه بـه نیروهـای انسـانی شـاغل در بخش های صنعتـی که واحدهای تأثیرگـذار در تولید 
 ، خالص ملی و در نهایت نقش آفرین در توسـعه کشـورها هسـتند، بسـیار حائز اهمیت اسـت. در عصر حاضر
واحدهـای صنعتـی بـا شـتابی فزاینـده همـراه بـا توسـعه فنـاوری در حـال دگرگونی هسـتند. تحوالت سـریع در 
، کاربـرد فنـاوری اطالعـات در صنایـع، تولید محصوالت قابل رقابـت در بازارهای  فنـاوری، تولیـد انعطاف پذیـر
بـا  را  صنعتـی  سـازمان های   ، دیگـر مـوارد  و  دانش محـور  محصـول  بـاال،  کیفیـت   ، وفـادار مشـتریان  جهانـی، 
چالش هـای جدیـدی روبـرو نمـوده اسـت )Davami, 1999( کـه پاسـخ بـه هـر یـک از ایـن مـوارد، رمـز موفقیت 

آنهـا خواهـد بود.
رقابـت در  کیفیـت اسـت.  بـه  بقـای سـازمان ها، پرداختـن  و  از مهم تریـن عوامـل موفقیـت  امـروزه یکـی 
کیفیـت غیرممکـن خواهـد بـود. دسـتیابی بـه  بازارهـای بین المللـی و حتـی داخلـی، بـدون توجـه بـه مقولـه 
کیفیت است. مفهوم کیفیت یکی از موارد تخصصی و پیچیده در بخش های  ، در گرو تولید با بازارهای پایدار
صنعتی به شمار می رود و در کشورمان ایران بر اساس بند 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 
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کمیتـی  1396/7/11 مجلـس شـورای اسـالمی اشـاره دارد کـه سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران مرجـع رسـمی حا
اسـت کـه عهـده دار سیاسـت گذاری، حسـن نظـارت و هدایـت نظـام اسـتاندارد و اطمینان بخشـی بـه کیفیـت 
کاالها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. بنابراین 
مرجع تعیین کیفیت مطلوب برای کاال و خدمات و نیز ناظر بر کیفیت کاال و خدمات در کشور، سازمان ملی 
اسـتاندارد ایـران می باشـد. بدیـن منظـور بـر اسـاس سـاختار مشخص شـده در روش هـای اجرایـی موجـود در 
سـازمان ملی اسـتاندارد ایران، در واحدهای تولیدی جهت کنترل کیفیت مطلوب بر اسـاس اسـتانداردهای 
تدوین شـده، افـرادی تأییـد صالحیـت شـده و تحـت عنـوان مدیـر کنتـرل کیفیت و بر اسـاس وظایفـی ابالغی، 
در واحـد تولیـدی یـا خدماتـی مشـغول بـه فعالیـت می شـوند و به نوعـی ناظـر و مسـئول کیفیـت خواهنـد بـود. 
بـر ایـن اسـاس نقـش ایـن افـراد در موفقیـت واحـد تولیـدی و خدماتی در جهت دسـتیابی به بازار مناسـب در 
عرصـه ملـی و بین المللـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. چنانچـه ایـن افـراد از توانمنـدی و مهـارت الزم برخـوردار 
باشـند می تواننـد در ارتقـای کیفیـت تأثیرگـذار باشـند. لـذا آموزش هـا و آموخته هـای آنها و توانمندی هایشـان 
کـه در ایـن سـمت مشـغول بـه خدمـت می شـوند، معمـوًال از  بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت. بیشـترین افـرادی 
دانش محـوری  سـازمان های  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  هسـتند.  دانشـگاهی  غ التحصیـالن  فار
هسـتند که در زمینه تربیت نیروی انسـانی موردنیاز صنعت و جامعه پیشـتاز و نقش برجسـته تری نسـبت به 
گیری مهارت در زمینه تربیت  دیگر سـازمان ها دارند )Banadkouki, 2020(. بنابراین آموزش دانشـگاهی و فرا
مدیـران کنتـرل کیفیـت یکـی از مـوارد کلیـدی بـه شـمار مـی رود. در دانشـگاه ها رشـته های دانشـگاهی متعدد 
در تربیـت ایـن افـراد نقـش دارنـد. یکـی از رشـته های دانشـگاهی بـا توجـه بـه محتوای برنامه درسـی و تناسـب 
کیفیـت در بخش هـای صنعتـی و مرتبـط بـا بیشـتر زمینه هـای صنعتـی، رشـته  کنتـرل  آن بـا وظایـف مدیـران 
مهندسـی صنایع اسـت. لذا اهمیت دارد که برنامه درسـی و آموزش دانشـگاهی این رشـته بر اسـاس سرفصل 
مصـوب درسـی دانشـگاه های ایـران و بـا نیازهـای حرفـه ای مدیـران کنترل کیفیت مقایسـه و مـورد تحلیل قرار 
گیـرد کـه ایـن موضـوع دغدغـه ایـن پژوهـش اسـت. بـه همیـن منظـور هـدف ایـن مطالعـه شناسـایی نیازهـای 
حرفـه ای و مهارتـی مدیـران کنتـرل کیفیـت بـر اسـاس وظایـف و نیـاز بخش هـای صنعتـی و در نهایـت تلفیق با 

برنامـه درسـی مهندسـی صنایع می باشـد.

مبانی نظری� 2
کیفیت. 2-1 کنترل 

بـه مقولـه  کشـورهای مختلـف  تولیـدی در  و  اخیـر مدیـران سـازمان ها، مؤسسـات خدماتـی  در دهه هـای 
کـه منجـر بـه  کیفیـت یـک عامـل مهـم و راهبـردی اسـت  کـه  کیفیـت توجـه زیـادی نموده انـد و اذعـان دارنـد 
و  تولیـد  کاهـش هزینه هـای  باعـث  و در درازمـدت  بیشـتر سـرمایه می شـود  بازگشـت  و  بـازار  افزایـش سـهم 
بهـره وری می گـردد. همچنیـن بایـد توجـه داشـت که پرداختن بـه کیفیت محصول یا خدمـات در کوتاه مدت 
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ابتـدا منجـر بـه افزایـش هزینه هـا و در نتیجـه بـاال رفتـن قیمـت می شـود امـا بـا تقاضـای بیشـتر مشـتریان و 
رضایـت آنهـا، ایـن موضـوع جبـران خواهـد گشـت. رقابت پذیـری کاال یـا خدمـات در اقتصـاد جهانـی، نیازمنـد 
رعایـت الزامـات استانداردشـده مشـخصی از کیفیـت می باشـد، به گونه ای که تولید کاال یـا ارائه خدمت بدون 
 Lammaee,( گرفتـن ایـن الزامـات، باعـث زیـان سـازمان در سـطح بـازار داخلـی و خارجـی می شـود در نظـر 
گی هـا و صفـات فیزیکـی آن معطـوف  را در پرتـو ویژ کیفیـت محصـوالت  کیفیـت،  بـه  2002(. رویکـرد سـنتی 
می سـازد ولـی در نگـرش جدیـد، کیفیـت را ترکیـب مناسـبی از عملکـرد، دوام و قیمـت برای هـر محصول بیان 
گی هـا بـا درنظرگرفتـن دیـدگاه مشـتریان  کـه ایـن مهـم در جهـت شناسـایی مناسـب بـودن ایـن ویژ می کنـد 
کـه بازاریابـی بـر  در مـورد محصـول محقـق می شـود )https://www.forsatnet.ir/851-8.html(. به گونـه ای 
پایـه نیازهـای مصرف کننـدگان اسـتوار اسـت، تمرکـز بـر نیازهـای مشـتریان بـه منزلـه توجـه بـه مقولـه کیفیـت 
محصول و ارائه خدمات بیشـتر به مشـتریان اسـت. سـازمان های امروزی با فشـار فزاینده ای در زمینه پاسـخ 
کیفیـت بـاال و خدمت رسـانی سـریع مواجـه هسـتند )Ebdali et al, 2020(. یکـی  بـه خواسـت مشـتریان بـرای 
از مسـائلی کـه کسـب وکارها و صنایـع تولیـدی و خدماتـی بـا آن مواجـه هسـتند، عدم درک مشـترک از شـکاف 
بیـن دیـدگاه شـرکت های تولیـدی محصـول یـا خدمـت و مصرف کننـدگان، در مورد کیفیت و مفهوم آن اسـت 
.)https://iranqms.com( کـه ایـن شـکاف بـا نظرخواهـی از مشـتریان و مصرف کننـدگان ممکـن خواهـد بـود
در سـازمان های تولیـدی و خدماتـی، همـه واحدهـای سـازمانی بـرای رسـیدن بـه کیفیـت درگیـر هسـتند 
ولـی در سـطح عملیـات تولیـد واحـد کنتـرل کیفیـت وظیفـه کنتـرل فراینـد تولیـد را برعهـده دارد و اجـازه تولیـد 
کنتـرل  تولیـد به صـورت سـامانه ای  از خطـوط  کیفیـت در بسـیاری  کنتـرل  را نمی دهـد.  نامرغـوب  محصـول 
می شـود و از اشـتباهات اپراتورهـا جلوگیـری می کنـد )Ebdali et al, 2020(. در واحدهـای تولیـدی مسـئولیت 
کیفیـت و  کنتـرل  کیفیـت اسـت. مدیریـت واحـد  کنتـرل  کیفیـت در تولیـد، بـر عهـده مدیـران  کنتـرل  نظـارت و 
اداره کـردن فعالیت هـای کیفـی در هـر سـازمان تولیـدی، شـغلی خـاص و حسـاس اسـت کـه مسـئولیت پذیری 
بـاال و تخصصـی خـاص را می طلبـد. در برخـی از سـازمان ها کـه از سـامانه مدیریـت مدونـی برخـوردار هسـتند و 
فعالیت هـای مدیریتـی در آن بـر اسـاس نظـام و روشـی تدوین شـده صـورت می گیـرد و بـرای امـکان پاسـخگو 
بودن مدیریت کنترل کیفیت، اختیارات و آزادی عمل الزم و کافی در نظر گرفته می شود، مدیر کنترل کیفیت 
، از دانش و مهارت های اجرایی و تخصص الزم برخوردار و به  به منظور موفقیت، باید عالوه بر داشـتن اختیار

.)https://www.linkedin.com/pulse( کامـل داشـته باشـد مسـائل موجـود در سـازمان آشـنایی 
کیفیـت در واحدهـای تولیـدی و یـا خدماتـی، افـرادی هسـتند بـا تحصیـالت و  کنتـرل  منظـور از مدیـر 
تجربیـات الزم کـه بـه موجـب قانـون، واحدهـای متقاضـی پروانـه کاربرد عالمت اسـتاندارد، موظـف به معرفی 
تحصیلـی  مـدرک  دارای  می بایسـتی  مذکـور  افـراد  می باشـند.  فنـی  و  علمـی  صالحیـت  بررسـی  جهـت  آنـان 
کارشناسـی مرتبـط بـا رشـته صنعتـی باشـند و آموزش هـای الزم را نیـز در رابطـه  دانشـگاهی، معمـوًال حداقـل 
از اهرم هـای  کارشناسـان همچنیـن یکـی  کیفیـت محصـول تولیـدی موردنظـر طـی نماینـد. ایـن  کنتـرل  بـا 
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بـازوان سـازمان ملـی اسـتاندارد در واحدهـای تولیـدی هسـتند  از  نیـز یکـی  از مصرف کننـدگان و  حمایـت 
کلیـه سـاعات و در زمان هـای  گذرانـدن دوره هـای آموزشـی مـورد تأییـد سـازمان ملـی اسـتاندارد، در  کـه بـا 
تولیـد محصـول، وظیفـه نظـارت بـر نحـوه تولیـد مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی و همچنین کنترل مـواد اولیه 
تولیـد، فراینـد تولیـد و شـرایط بهداشـتی را بـه عهده دارنـد1. از ایـن رو توجـه بـه مهـارت و تقویـت ایـن افـراد 
از آموزش هـای دانشـگاهی شـروع می شـود و چنانچـه ایـن آموزش هـا در ایـن جهـت باشـد، افـراد مسـتعد و 

کار در بخش هـای صنعتـی فراهـم خواهـد شـد. توانمنـد بـرای بـازار 

 برنامه آموزشی مهندسی صنایع. 2-2
آمـوزش، توسـعه و رشـد حرفـه ای منابـع انسـانی یکـی از مهم تریـن راهبردهـای آموزشـی دانشـگاه ها اسـت. 
دوره هـای آموزشـی دانشـگاهی بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای درحال تغییـر جامعـه و صنعـت شـکل می گیـرد 
کـه بـه تحقـق  )Zare Banadkouki & Owlia, 2009(. یکـی از عناصـر مهـم نظـام آمـوزش عالـی و دانشـگاه ها 
در  آموزشـی،  نـوع  هـر  جوهـرة  اسـت.  درسـی  برنامـه  می کنـد،  کمـک  عالـی  آمـوزش  رسـالت های  و  اهـداف 
برنامـة درسـی نمایـان می شـود کـه در ترکیـب بـا روش هـای مؤثـر تدریس، اثربخشـی نظـام آموزشـی را تضمین 
می کنـد. از ایـن رو تعییـن سـاختار بهینـة نظـام برنامه ریـزی درسـی و انتخـاب و سـازماندهی محتـوا، از جملـه 
ایـن مهـم در دانشـگاه ها اهمیتـی مضاعـف  بـوده اسـت.  آموزشـی  چالش هـای سیاسـت گذاران نظام هـای 
می یابـد زیـرا برنامـة درسـی در دانشـگاه، ابـزار علمـی و اجتماعـی نیرومندی اسـت که ضمن ترسـیم چگونگی 
و حـدود انتقـال دانـش و مهارت هـا تجربـة وسـیع علمـی بـرای دانشـجویان محسـوب می شـود. برنامه درسـی 
گیرند.  دانشـگاهی تجربیات دانشـگاهی رسمی شـده ای اسـت که دانشـجویان بایسـتی آنها را در دانشـگاه فرا
کارگاه های آموزشـی، سـمینارها،  که به همراه دوره ها یا برنامه های مطالعاتی تدوین شـده اند،  این برنامه ها 

.)Yamani et al, 2009( کار آزمایشـگاهی و عملـی را شـامل می شـوند مجموعـه سـخنرانی ها، 
، در جهـت رسـالت  کشـور نظـام آمـوزش مهندسـی به عنـوان یکـی از شـاخه های بـزرگ در آمـوزش عالـی 
کشـور نقش آفریـن اسـت و وظیفـه تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و متخصـص را برعهـده دارد  صنعتـی شـدن 
کـه از ایـن حیـث دارای اهمیـت اسـت. لـذا بازنگـری و نوسـازی آن بـر اسـاس نیازهـای بخش هـای صنعتـی و 
کارایـی و اثربخشـی برنامه هـای آموزشـی، بسـیار مهـم و امـری ضـروری و حیاتـی بـه شـمار  در جهـت افزایـش 

.)Zare Banadkouki & Owlia, 2009( می آیـد
سـایر  بـه  نسـبت  آن،  بـودن  بین رشـته ای  ماهیـت  و  مفاهیـم  بـه  توجـه  بـا  صنایـع،  مهندسـی  رشـته 
رشـته های مهندسـی بـه عوامـل انسـانی توجـه دارد )Zare Banadkouki, 2020(. برنامه هـای آموزشـی ایـن 
رشـته تـا حـدودی در ایجـاد مهـارت در نیروی انسـانی ماهر شـاغل در بخش صنعت و رفـع نیازهای آنها مؤثر 

کنترل کیفیت مصوب سازمان ملی استاندارد ایران. 1- روش اجرایی تایید صالحیت مدیران 
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اسـت. برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع در دانشـگاه، شـامل مهارت هـای الزم بـرای آمـوزش دانشـجویان در 
دانشگاه ها تدوین شده است )Zare Banadkouki et al, 2013(. نخستین برنامه درسی مهندسی صنایع در 
دانشـکده مهندسـی مکانیک دانشـگاه کانزاس در سـال تحصیلی 1901-1902 با نام دوره مهندسـی صنایع و 
مدیریـت کارخانـه توسـط پروفسـور هوگـو دایمـر ارائه گردید. به تدریج دوره درسـی مهندسـی صنایع در دیگر 
گردید.  دانشـگاه ها، به عنوان یک دوره اختیاری برای دانشـجویان سـال آخر رشـته مهندسـی مکانیک ارائه 
دایمـر در سـال 1908 بـه شـکل رسـمی نخسـتین دوره مهندسـی صنایـع را بـا تغییراتـی در دوره مهندسـی 
 ، مکانیـک ایجـاد نمـود. هـدف او از ایجـاد ایـن رشـته، آمـاده سـازی افـراد بـرای کارهـای مرتبط بـا مدیریت کار
مدیریـت کسـب وکار و خریدوفـروش بـود. ایـن دوره بـه طـور گسـترده بـه کاربردهـای علوم و مطالعات انسـانی 
کاهـش  در اهـداف صنعتـی می پرداخـت و زمینه سـاز تقویـت برخـی مهارت هـا مثـل مشـخص کردن قیمـت، 
، تأمیـن و ثبـت موجـودی  قیمـت، توزیـع مناسـب هزینـه و تولیـد اقتصـادی، سـامانه های دسـتمزد و بـازه کار
و سـفارش ها، فـروش، خریـد، حسـابداری شـرکت و دیگـر کارهـای مرتبـط بـا آن اسـت. تـا کنـون دانشـگاه های 
بسـیاری بـه راه انـدازی رشـته مهندسـی صنایـع پرداخته انـد و داشـتن رشـته دانشـگاهی مهندسـی صنایـع را 
یکـی از الزامـات، در جهـت رفـع نیـاز صنایـع و سـازمان ها می دانند. به همین منظور برنامه درسـی مهندسـی 
صنایع، به طور گسـترده رشـد کرده و همواره بر اسـاس نیازهای صنایع و سـازمان ها تغییراتی داشـته اسـت. 
بـرای اخـذ مـدرک کارشناسـی مهندسـی صنایـع در بیشـتر دانشـگاه های دنیـا، یـک برنامـه درسـی چهارسـاله 
شـامل دروس عمومـی، پایـه، تخصصـی اجبـاری و اختیـاری وجـود دارد. دروس اصلـی و تخصصـی مهندسـی 
صنایـع بـه ماهیـت رشـته و آمـوزش خـاص و منحصربه فـرد برنامـه درسـی بـر می گـردد. با توجه بـه اهداف این 
کـه منحصـرًا در تقویـت مهـارت دانش آموختـگان مهندسـی صنایـع نقـش  تحقیـق، تمرکـز بـر دروسـی اسـت 
دارنـد. لـذا فقـط بـه تحلیل دروس تخصصی رشـته مهندسـی صنایع پرداخته خواهد شـد. این دروس طبق 

آخریـن سـرفصل اصالح شـده توسـط شـورای عالـی برنامه ریـزی1 در جـدول شـماره 1 آمـده اسـت.

کارشناسی جدول 1 . دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع مقطع 

کنترل پروژه تحلیل سامانه هاطراحی ایجاد صنایعاقتصاد مهندسیمدیریت و 

کار و زمان تئوری صفمهندسی عوامل انسانیروش های تولیدارزیابی 

طرح ریزی واحدهای صنعتی
کنترل تولید  برنامه ریزی و 

موجودی ها
برنامه ریزی تعمیرات و 

نگهداری
تجزیه وتحلیل تصمیم گیری

کیفیت آماری کیفیت و بهره وریبرنامه ریزی تولیدکنترل  سامانه های اطالعات مدیریتمدیریت 

ایمنی و بهداشت صنعتیبرنامه ریزی حمل ونقلاصول شبیه سازیتحقیق در عملیات

اصول بازاریابیاتوماسیون صنعتی
سامانه های پرداخت حقوق 

و دستمزد

1- سرفصل مصوب شوایعالی برنامه ریزی درسی آخرین ویرایش سال 1388 
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پیشینه پژوهش. 2-3
بـا  آن  مقایسـه  و  صنایـع  مهندسـی  آموزشـی  برنامـه  تحلیـل  بـا  ارتبـاط  در  اندکـی  مطالعـات  ایـران  در 
گرفتـه اسـت. در ادامـه برخـی از مطالعـات  نیازمندی هـای بخـش صنعـت بـا رویکـرد ایـن پژوهـش صـورت 

گرفـت. خواهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  پرداخته انـد،  موضـوع  بـا  مرتبـط  درسـی  برنامـه  زمینـه  در  کـه  مشـابه 

پژوهش های داخلی. 2-3-1
ع بنادکوکـی و همـکاران )Zare Banadkouki et al,. 2002( )در مطالعـه ای بـا عنـوان بررسـی برنامـه درسـی  زار
مهندسـی صنایـع: یـک مطالعـه تطبیقـی، به بررسـی برنامه درسـی چندین دانشـگاه معتبر دنیـا و تطبیق آن 
بـا برنامـه درسـی دانشـگاه های ایـران پرداختنـد. در ایـن مطالعـه، پیشـنهادهایی بـرای بهبـود برنامـه درسـی 
مهندسـی صنایـع بـر اسـاس محتـوا، شـیوه ارائـه مطالـب و روش تدریـس ارائـه شـد و همچنیـن شـیوه های 
 ، آخـر و در  بیـان  کارشناسـی مهندسـی صنایـع  آخـر دوره  و پروژه هـای سـال  یادگیـری مهارت هـای تجربـی 
کارایی و اثربخشـی هرچه بهتر برنامه درسـی مهندسـی صنایع در دانشـگاه ها ارائه گردید. راهکارهایی برای 
دروس  کاربـرد  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )Zare Banadkouki & Owlia, 2009( اولیـا  و  بنادکوکـی  ع  زار
برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع  بـه تحلیـل  توانمندسـازی مدیـران بخـش صنعـت،  مهندسـی صنایـع در 
کـه  آنهـا نشـان داد  و نقـش آن در تقویـت مهارت هـای مدیـران بخـش صنعـت پرداختنـد. نتایـج پژوهـش 
درس هـای اقتصـاد مهندسـی، برنامه ریـزی تولیـد، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجـودی، روش های تولید و 
طرح ریـزی واحدهـای صنعتـی بیشـترین تأثیـر و دروس برنامه ریـزی حمل ونقل، ایمنی و بهداشـت صنعتی، 
کمتـری در توانمندسـازی مدیـران دارنـد. همچنیـن در یافته هـای  تئـوری صـف و اصـول شبیه سـازی نقـش 
مطالعـه آنهـا مشـخص شـد کـه در برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع، خألهای آموزشـی در زمینه های آشـنایی 
بـا قوانیـن )دولتـی و بخش هـای خصوصـی(، دسترسـی بـه تسـهیالت بانکی، نوسـانات نـرخ ارز و موانـع ایجاد 

سـرمایه گذاری جدیـد وجـود دارد.

پژوهش های خارجی. 2-3-2
اسـکندری و همکاران )Eskandari et al., 2007( از دانشـکده مهندسـی صنایع و مدیریت سـامانه دانشـگاه 
غ التحصیلی  گی های موردنظر پـس از فار فلوریـدا آمریـکا بـا اسـتفاده از روش دلفـی سـه مرحله ای، به بیان ویژ
گی هـا همچـون حل  دانشـجویان کارشناسـی مهندسـی صنایـع پرداخته انـد کـه می تـوان بـه برخـی از ایـن ویژ
مسـئله، تحلیل هـای کمـی، خالقیـت و تفکـر انتقـادی، مهارت هـای فـردی ذاتـی، کار گروهـی، تصمیم گیـری، 
کـرد. ارکان و همـکاران )Ercan et al., 2016( در مطالعـه ای  بررسـی و ارزیابـی فرایندهـا، رهبـری و غیـره اشـاره 
بـه جنبه هـای خالقانـه برنامـه درسـی بـرای ارتقـای تجـارب یادگیـری دانشـجویان مهندسـی مکانیـک و بـرق 
پرداختنـد. آنهـا یـک برنامـه درسـی غنی شـده سه سـاله و یکپارچـه بـرای دانشـجویان بـرق و مکانیـک طراحی 
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نمودنـد. تمرکـز برنامـه درسـی طراحی شـده بـر یادگیـری میان رشـته ای، مشـارکتی و تجربـی و ارزیابـی بـرای 
بـا ایـن برنامـه درسـی، اعتمادبه نفـس و اشـتیاق  کـه دانشـجویان  یادگیـری بـود. نتایـج حاصـل نشـان داد 
باالتـری نسـبت بـه سـایرین دارنـد. الورنـس و آرتـور ) Lawrence & Arthur, 2017( در پژوهشـی بـه نگـرش 
از  حکایـت  آنهـا  پژوهـش  یافته هـای  پرداختنـد.  بـرق  مهندسـی  درسـی  برنامـه  دربـاره  دانش آموختـگان 
گـی نـوآوری و حـل مسـئله، صالحیـت فنـی و مفهومـی  کـه برنامـه درسـی مهندسـی بـرق، چهـار ویژ آن دارد 
گیـران تقویـت می کنـد امـا در تقویـت دیگـر مهارت هـا مغفـول مانـده اسـت. عامـر و  و درک فنـاوری را در فرا
همـکاران )Aamer et al., 2017( در پژوهشـی بـه مطالعـه تجربـی برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع پرداختنـد. 
آنهـا روندهـای فعلـی و آینـده برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی را شناسـایی 
نمودنـد و مشـخص شـد کـه شـیوه های تدریـس بایـد بر روی سـامانه های تولیـدی و چگونگی ارتباط با سـایر 

ابزارهـای مهندسـی صنایـع بـا ساخت وسـاز تمرکـز نماینـد.
کاربـرد آن در برنامه هـای آموزشـی  کـه ابـزار اسـتفاده در ایـن پژوهـش می باشـد و   QFD کاربـرد در زمینـه 
کـه هرکـدام پیشـنهاداتی جهـت بهبـود  بـه ویـژه رشـته مهندسـی صنایـع، پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت 
)Koksal & Egitman, 1988( گتمـن  ارائـه کرده انـد کـه ازجملـه می توان به این موارد اشـاره نمود: کوکسـال و ا
در پژوهشـی در دانشـگاه آنـکارا بـا اسـتفاده از تکنیـک QFD بـرای تعییـن نیازهـای تحصیلـی بنـا بـر نظـرات 
از  حاصـل  نتایـج  پرداختنـد.  آینـده  دانشـجویان  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  درحال تحصیـل،  دانشـجویان 
پژوهـش آنـان، بـر افزایـش ارتباط محیط های دانشـگاهی بـا صنعت، افزایش نقش دانشـجویان برای افزایش 
سـطح کیفـی تحصیـالت، افزایـش فعالیت هـای گروهـی و تغییـر در نظـام تدریـس و ارزیابـی، حکایـت داشـت. 
بونیانـاوات و همـکاران )Boonyanuwat et al., 2008( در مطالعـه ای بـا اسـتفاده از QFD بـه توسـعه برنامـه 
درسـی مهندسـی صنایع در دانشـگاه تایلند پرداختند. آنها پس از شناسـایی ذی نفعان که شـامل کارکنان، 
مهندسـی  آموزشـی  برنامـه  بـا  را  آنـان  خواسـته های  می باشـند،  دانشـگاه  اسـاتید  و  والدیـن  دانشـجویان، 
غ التحصیـالن  کـه ذی نفعـان، بـه دنبـال توانایی هـای فار صنایـع مـورد تحلیـل قـرار دادنـد و پیشـنهاد دادنـد 
در زمینه هـای بهبـود بهـره وری، دانش هـای کاربـردی، کنتـرل و برنامه ریـزی تولیـد، کنتـرل و مدیریت کیفیت 
و مدیریت تولید باشـند. کیولیان )Qiulian, 2010( در پژوهشـی با شناسـایی ذی نفعان برنامه های آموزشـی 
مهندسـی صنایـع، کـه شـامل دانشـجویان، اسـاتید دانشـگاه و کارکنـان آینـده می باشـند، با اسـتفاده از روش 
کشـور چیـن مـورد  گی هـای برنامـه آموزشـی مهندسـی صنایـع در  آنـان بـا برخـی از ویژ QFD خواسـته های 
بررسـی قـرار داده و پیشـنهاد نمـوده اسـت کـه برنامـه آموزشـی مهندسـی صنایـع بایـد بـر آمـوزش دانش هـای 
در   )Liu et al., 2013( همـکاران  و  لیـو  باشـد.  داشـته  تمرکـز  کیفیـت  توسـعه  و  تجربـی  کارهـای  حرفـه ای، 
مطالعـه ای بـا به کارگیـری QFD برنامـه درسـی طراحـی صنعتـی را برنامه ریـزی کردنـد. آنهـا در ابتـدا انتظـارات 
غ التحصیـالن ایـن رشـته را شناسـایی نمـوده و با اسـتفاده  واحدهـای صنعتـی و شایسـتگی های حرفـه ای فار
از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی، رتبه بنـدی نمودنـد و بـا اسـتفاده از QFD برنامه هـای آموزشـی مـورد نیـاز را 
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پیشـنهاد دادنـد. سـتینکایا و همـکاران )Cetinkaya et al., 2019( در پژوهشـی بـا اسـتفاده از QFD برنامـه 
تحلیـل  اسـاس  بـر  آنهـا  نمودنـد.  پیاده سـازی  را  گازینتـپ  دانشـگاه  در  صنایـع  مهندسـی  آموزشـی  درسـی 
درخواسـت های اسـتخدام توسـط شـرکت های ترکیـه ای، نیازهـای مهارتـی بـرای جـذب مهندسـان صنایـع 
کـه دروسـی همچـون  را شناسـایی نمودنـد و سـپس نیازهـا بـه دروس مختلـف مقایسـه شـد و مشـخص شـد 
برنامه ریـزی تولیـد، برنامه ریـزی و کنتـرل کیفیت و برنامه ریزی و طراحی تسـهیالت، بیشـترین نقش و دروس 

کمتریـن نقـش را داشـتند. علـم مـواد، تحقیـق در عملیـات، برنامه نویسـی رایانـه و اقتصـاد مهندسـی، 

روش شناسی پژوهش� 3
جهت گیـری ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه نتایجـی که بـرای پژوهشـگران و ذی نفعـان دارد، از نوع کاربردی اسـت 
کـه بـه دنبـال ایجـاد مفاهیـم در زمینـه خـاص اسـت، از نـوع سـاخت گرایانه اسـت.  و از نظـر فلسـفه پژوهـش 
رویکـرد غالـب ایـن پژوهـش قیاسـی اسـت. راهبـرد پژوهـش بـا عنایـت بـه اینکـه در یـک زمینـه خـاص انجـام 
کتشـافی می باشـد. شـیوه های  می شـود، یـک مطالعـه مـوردی اسـت. اهـداف پژوهـش از نـوع توصیفـی - ا
گـردآوری داده هـا در ایـن پژوهـش، نظرخواهـی و بررسـی اسـناد و مدارک اسـت. روش مطالعـه ماهیتًا کیفی و 
کاوی و شناسـایی ابعـاد مختلـف پژوهـش،  کمـی اسـت. رونـد پژوهـش بـه این گونـه خواهـد بـود کـه ابتـدا بـا وا
کنتـرل  مدیـران  وظایـف  شـرح  اسـاس  بـر  موضـوع  بـا  مرتبـط  ادبیـات  کتابخانـه ای  و  اسـنادی  مطالعـه  بـه 
کیفیـت و نقـش آنهـا در بخش هـای صنعتـی پرداختـه خواهـد شـد و پـس از کاوش در منابـع و نظرخواهـی از 
خبـرگان، نیازهـای مهارتـی و وظایـف مدیـر کنتـرل کیفیـت در واحـد صنعتـی تعییـن می شـود. در مرحله دوم 
با اسـتفاده از ابزار گسـترش مشـخصه های کیفیQFD( 1( به تحلیل برنامه درسـی رشـته مهندسـی صنایع با 

تلفیـق نیازهـای مهارتـی بـا دروس تخصصـی پرداختـه خواهـد شـد.
کارآمـد در جهـت پایه ریـزی و طرح ریـزی فعالیت هـای  کیفـی )QFD( ابـزار بسـیار  گسـترش مشـخصه های 
سـازمان و هماهنگی بین افراد و منابع مختلف در جهت برآورده سـاختن نیاز مشـتریان و ذی نفعان می باشـد 
)Liu et al, 2013(. بـه زبانـی سـاده، هـدف QFD تبدیـل خواسـته های ارزیابی شـده مشـتری )نـدای مشـتری( 
کثر سـاختن رضایت  گـر هـدف یـک سـازمان حدا بـه مشـخصات کیفـی کاال یـا خدمـات نهایـی اسـت. بنابرایـن ا
مشـتری با توجه به میزان معینی از منابع باشـد، این روش ابزار فوق العاده سـودمندی اسـت. در بین مراحل 
انعـکاس  آن،  از  کـه هـدف  رایج تریـن مرحلـه استفاده شـده اسـت   2 HOQ کیفیـت QFD خانه هـای  مختلـف 
تمایالت و سـالیق مشـتری اسـت. خانه کیفیت حاوی مطالب بسـیار مهم و مفیدی اسـت که در صورت تهیه 
و تنظیم دقیق و مناسب آن، ضمن در برداشتن مطالب باارزش، درباره محصول، خدمت و تنوع و گستردگی 

.)Madhoushi et al, 2009( می باشـد QFD مفاهیـم استخراج شـده از آن، نقطـه پایانـی بسـیاری از پروژه هـای

1- Quality function deployment 2- House of quality 
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در این پژوهش از این ابزار جهت تجزیه وتحلیل برنامه درسـی مهندسـی صنایع اسـتفاده شـده اسـت. 
از یک طرف نیاز حرفه ای و مهارتی برای دانش آموختگان دانشـگاهی جهت اشـتغال در واحدهای صنعتی 
کیفیـت دروس تخصصـی مهندسـی  کیفیـت قـرار دارد و از طـرف دیگـر سـقف خانـه  کنتـرل  به عنـوان مدیـر 
صنایـع قـرار دارد. در ایـن روش میـزان پوشـش هـر درس بـرای هـر مشـکل، بـا امتیازدهی مشـخص می شـود. 
کارشناسـان اسـتاندارد و  جهـت امتیازدهـی ماتریـس برنامه ریـزی از نظـر خبـرگان شـامل اسـاتید دانشـگاه، 

مدیـران واحدهـای تولیدی اسـتفاده شـد.

یافته ها� 4
در انجـام ایـن پژوهـش اولیـن گام شناسـایی و الزامـات حرفـه ای بـرای مدیـران کنتـرل کیفیـت بـرای اشـتغال 
گام دوم تحلیـل برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع در جهـت پوشـش  در واحدهـای تولیـد خواهـد بـود و در 

گام نخسـت خواهـد بـود. نیازهـای 

کیفیت. 4-1 کنترل  نیازهای مهارتی مدیران 
شـد.  اسـتفاده  منبـع  سـه  از  کیفیـت،  کنتـرل  مدیـران  حرفـه ای  الزامـات  شناسـایی  بـرای  بخـش  ایـن  در 
نخسـتین و مهم تریـن منبـع اطالعاتـی دسـتورالعمل و روش اجرایـی تأییـد صالحیـت مدیـران کنترل کیفیت 
کـه پـس از مطالعـه دقیـق، شـرح وظایـف مدیـران  تصویب شـده در سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران می باشـد 

گردیـد. عناویـن ایـن وظایـف در جـدول شـماره 2 آمـده اسـت. کیفیـت مشـخص و اسـتخراج  کنتـرل 

کنترل کیفیت جدول 2 . وظایف مدیران 

ح وظایفردیف شر

ایجاد بانک اطالعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد1

کاری واحد2 حضور تمام وقت در یک نوبت 

3
کلیــه مراحــل تولیــد و یــا  کنتــرل مــواد اولیــه، محصــول حیــن ســاخت، محصــول نهایــی و شــرایط نگهــداری در  بازرســی و 

خدمــت

کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی4 تأیید 

نظارت و تأیید فعالیت های آزمایشگاهی و انجام آزمون در واحد 5

کنترل های روزانه6 ثبت نتایج آزمون و 

کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش7 نظارت بر 

جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس موضوع به اداره کل8
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ادامه جدول 2

همکاری و نظارت بر استقرار سامانه های مدیریت کیفیت9

مشارکت در تدوین استانداردها در چارچوب سیاست های سازمان10

اجرای دستورالعمل های صادرشده توسط سازمان در زمینه وظایف شغلی11

12
کیفیــت مــواد اولیــه  گونــه عدم انطبــاق  کتبــی بــه مدیرعامــل یــا باالتریــن مقــام مســئول در صــورت بــروز هــر  گــزارش  ارســال 

و محصــول یــا خدمــت بــا اســتانداردهای مربــوط

13
ــا باالتریــن مقــام مســئول بــه نواقــص اعالم شــده  کتبــی بــه اســتاندارد در صــورت عدم توجــه مدیرعامــل ی گــزارش  ارســال 

کیفیــت کنتــرل  توســط مدیــر 

گزارش ها ماهانه از فعالیت های مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل14 ارائه 

ارائه آموزش های مورد نیاز به پرسنل مؤثر در کیفیت15

دومیـن منبـع بررسـی ادبیـات موضـوع مربـوط اسـت در ایـن خصـوص برخـی از ایـن الزامـات به شـرح زیر 
.)Bahrami & Karimi, 2017, Valmohammadi et al., 2004( می باشـند

کیفیت. 4 کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح  درک خواسته های مشتریان و تأمین آن در 
کیفیت و مورد اعتماد با درنظرگرفتن شرایط محیطی و دوام آن. 5 ارائه محصوالت و خدمات با
گرفتن از آن ها. 6 پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی 
توانایی در اجرای سامانه مدیریت کیفیت جامع. 7

کار می گیرنـد، نظرخواهـی  کیفیـت را بـه  کنتـرل  کـه مدیـران  کارفرمایـی  در منبـع سـوم از چنـد مجموعـه 
شـد. در ایـن مطالعـه از نظـرات 5 مدیـر ارشـد واحدهـای تولیـدی فعـال در چنـد صنعـت مختلـف اسـتفاده 
گردیـد. در ایـن پژوهـش پـس از بررسـی و تخلیـص مـوارد مسـتخرج از شـرح وظایـف مدیـران کنتـرل کیفیت و 
مـوارد اشاره شـده در ادبیـات موضـوع و انتظـارات صاحبـان صنایـع و بـا توجه بـه نظرخواهـی صورت گرفته در 
کتسـابی دارنـد و  گام قبلـی، فهرسـتی از ایـن الزامـات کـه در آموزش هـای دانشـگاهی بیشـتر جنبـه مهارتـی و ا
بـا توجـه بـه برنامـه درسـی محقـق می شـوند، مـورد توجه قـرار گرفت. جهت جمع بندی و رسـیدن بـه عناوین 
واحـد، مـوارد بـه طـور کامـل در اختیـار خبـرگان قرار گرفت و جهت جمع بندی و رسـیدن به فهرسـت واحد با 
تشـکیل چنـد جلسـه مجـازی در قالـب پنـل خبرگـی، الزامـات مهارتـی اسـتخراج شـد. قابـل ذکـر اسـت که پنل 
خبرگـی بـرای جمع بنـدی مـوارد ذکرشـده شـامل 2 نفـر عضـو هیئـت علمـی آشـنا با موضـوع، 3 نفر کارشـناس 
اسـتاندارد صاحـب تجربـه و شـاغل در بخـش استانداردسـازی و آمـوزش سـازمان ملـی اسـتاندارد، 3 مدیـر 
واحـد تولیـدی و 2 نفـر مدیـر کنتـرل کیفیـت شـاغل در صنایـع مختلـف می باشـد. جـدول شـماره 3 فهرسـتی 

از ایـن الزامـات را کـه در قالـب انتظـارات مهارتـی بیـان شـده اسـت، نشـان می دهـد.
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کیفیت کنترل  جدول 3 . انتظارات مهارتی مدیران 

کیفیت کنترل  الزامات مهارتی مدیران  ردیف

آشنایی با قوانین و مقررات نهادهای دولتی مرتبط با تولید 1

کیفیت مورد انتظار برای صادرات محصول آشنایی با  2

کایزن، flfo و ... آشنایی با مهارت های عمومی نظیر زبان التین،  3

ــاز  ــورد نی ــتانداردهای م ــه اس کلی ــی  ــک اطالعات ــاد بان ــد و ایج ــای تولی ــه ای در بخش ه ــامانه های رایان ــا س کار ب ــنایی  آش
واحــد تولیــدی

4

کیفیت در خصوص ارتقای کیفیت محصول کارکنان مؤثر بر  آموزش  5

کنترل مواد اولیه، محصول و فرایند تولید و شرایط نگهداری محصول بازرسی و  6

بررسی نظرات و شکایات طرفین درگیر و ذی نفعان و استخراج نقاط قوت و ضعف فرایندها و محصوالت 7

به روزرسانی دانش مورد نیاز در حوزه کیفیت 8

کیفیــت و تطابــق آن بــا معیارهــا و اســتانداردهای  کنتــرل  به روزرســانی معیارهــا و اســتانداردهای مــورد اســتفاده در 
ــی ــی و جهان مل

9

کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی تأیید  10

گزارش انطباق کیفیت محصول و مواد اولیه با استانداردهای مربوط تنظیم  11

توانمند بودن در طراحی محصول و توسعه محصول 12

کنترل های روزانه کیفیت محصول ثبت نتایج آزمون و  13

جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص و انعکاس فوری به دستگاه های ناظر 14

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی 15

کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش نظارت بر  16

کارکنان و فرایندها کیفیت اعم از  نظارت دائم بر بخش های مرتبط با 17

نظارت و تأیید فعالیت های آزمایشگاهی و در صورت ضرورت انجام آزمون محصول و مواد اولیه  18

همکاری و نظارت بر استقرار سامانه های مدیریت کیفیت 19

کل مـوارد اشاره شـده در جـدول شـماره 3، تقریبـًا 11 مـورد از نظـر مفهومـی بـا شـرح وظایـف مدیـران  از 
کیفیـت مطابقـت دارد و بقیـه مـوارد از نظرخواهـی ذی نفعـان و ادبیـات مـورد نظـر اسـتفاده شـده  کنتـرل 
کیـد خبـرگان بوده اسـت کـه پـس از جمع بندی  اسـت. قابل ذکـر اسـت کـه برخـی وظایـف اشاره شـده، مـورد تا

کـه هم پوشـانی داشـتند، در جـدول شـماره 3 ذکـر شـده اسـت. مـواردی 
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کیفیت. 4-2 کنترل  تحلیل برنامه درسی مهندسی صنایع بر اساس نیازهای مهارتی مدیران 
کارشناسـی پرداختـه می شـود.  در ایـن بخـش بـه تحلیـل برنامـه درسـی رشـته مهندسـی صنایـع در مقطـع 
کـه در بخـش  بـرای مقایسـه دروس تخصصـی مهندسـی صنایـع بـا نیازهـای مهارتـی مدیـران کنتـرل کیفیـت 
قبـل اسـتخراج شـد، از ابـزار QFD اسـتفاده خواهـد شـد. شـکل شـماره 1 خانـه کیفیـت مربـوط به ایـن تحلیل 
کنتـرل  کـه نیازمندی هـای حرفـه ای مدیـران  کیفیـت  را نشـان می دهـد. اولیـن سـتون سـمت راسـت خانـه 
نظـر  از  سـتون،  ایـن  اولویـت  تعییـن  بـرای  شـده اند.  مرتـب  اهمیـت  اسـاس  بـر  می دهـد،  نشـان  را  کیفیـت 
کـه از 1 تـا 5 تعییـن شـده اسـت، عـدد 5  خبـرگان تحقیـق اسـتفاده شـد. بـرای نشـان دادن درجـه اهمیـت 
یعنـی بیشـترین اهمیـت و عـدد 1 کمتریـن درجـه اهمیـت را بیـان مـی دارد. در ردیـف باالی خانـه کیفیت، نام 
کارشناسی مشتمل بر 23 عنوان قرار دارد. ماتریس برنامه ریزی  دروس تخصصی مهندسی صنایع در دوره 
ماتریس دو در دویی اسـت که در سـتون سـمت راسـت نیازها و در سـطر اول نام دروس قرار دارد. درایه های 
ایـن ماتریـس بـا توجـه بـه میـزان پوشـش دادن مطالـب هـر درس نسـبت بـه نیازهـا، توسـط خبـرگان تکمیـل 
شـده اسـت. بـا اعمـال نمـودن نمـرات در ماتریـس، عـدد 9 بیانگـر ارتبـاط بسـیار قـوی دو عنصـر و عـدد 3 
( عدم ارتبـاط را مشـخص می کنند. سـقف خانه  ارتبـاط متوسـط و عـدد 1 ارتبـاط کـم و خانه هـای خالـی )صفـر
کیفیـت نشـان دهنده روابـط متقابـل دروس بـا یکدیگـر اسـت. دایـره توپـر رابطـه بسـیار قوی و عالمـت ضربدر 
کـه  رابطـه متوسـط و دایـره توخالـی رابطـه ضعـف را تعییـن می کننـد. نکتـه بااهمیـت رابطـه قـوی ای اسـت 
کارشناسـی مهندسـی  برخی دروس با هم دارند. برای اعمال نمودن این رابطه، از برنامه و سـرفصل دروس 
کـه پیش نیـاز دیگـر درس هـا ذکـر شـده  صنایـع مصـوب شـورای برنامه ریـزی اسـتفاده شـده اسـت. دروسـی 
بـود، به صـورت ارتبـاط قـوی و بقیـه با توجه به محتوی سـرفصل و نظر محقق تکمیل شـده اسـت. در مرحله 
بعـد اعـداد خانه هـای ماتریـس برنامه ریـزی نهایـی میانگیـن اعـداد خانه هـای متناظـر ماتریس هـای پرشـده 
توسـط افـراد صاحب نظـر و خبـره در نظـر گرفتـه شـد. صاحب نظـران از بیـن اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه، 
کارشناسـان باتجربه سـازمانی ملی اسـتاندارد ایران با تحصیالت دانشـگاهی رشـته  کیفیت و  کنترل  مدیران 
مهندسـی صنایـع انتخـاب شـدند. بـا اعمـال نمـودن درجه اهمیت هر یـک از نیازمندی ها و ضـرب در مؤلفه 
متناظـر ماتریـس برنامه ریـزی و جمـع آن ردیـف پاییـن خانـه کیفیت حاصل شـد. شـکل شـماره 1 نمای خانه 

کیفیـت تکمیل شـده را نشـان می دهـد.
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کیفیت کنترل  کیفیت دروس مهندسی صنایع با نیازهای مهارتی مدیران  شکل 1. خانه 

اولیـن تحلیـل از داده هـای شـکل شـماره 1 مربـوط بـه تأثیرگـذاری دروه مهندسـی صنایـع در تقویـت و 
توانمندسـازی مهارتـی مدیـران کنتـرل کیفیـت اسـت. از اطالعـات مسـتخرج خانـه کیفیـت منـدرج در ردیف 
کـه حاصل جمـع حاصل ضـرب سـتون اهمیـت در سـتون نمـره ارتبـاط بـا درس می باشـد، بـرای وضـوح  آخـر 

بیشـتر امتیـاز به دسـت آمده بـرای هـر درس در جـدول شـماره 4 نشـان داده شـده اسـت.
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کیفیت کنترل  جدول 4. امتیاز دروس مهندسی صنایع در پوشش نیازمندی های مهارتی مدیران 

امتیازنام درسردیف

کیفیت و بهره وری1 255.67مدیریت 

کیفیت آماری2 218کنترل 

140سامانه های اطالعات مدیریت3

89.67روش های تولید4

71.67برنامه ریزی تولید5

48.67ایمنی و بهداشت صنعتی6

47تجزیه وتحلیل تصمیم گیری7

کنترل تولید موجودی8 42برنامه ریزی و 

کار و زمان9 40.67ارزیابی 

39.67مهندسی عوامل انسانی10

38.67اتوماسیون صنعتی11

38اصول بازاریابی12

37.33تحلیل سامانه ها13

36.67برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری14

کنترل پروژه15 36مدیریت و 

29.67تئوری صف16

26.67سامانه های پرداخت حقوق و دستمزد17

25.33طرح ریزی واحدهای صنعتی18

19.33اصول شبیه سازی19

12.33تحقیق در عملیات20

9.33برنامه ریزی حمل ونقل21

4.67اقتصاد مهندسی22

1.33طراحی ایجاد صنایع23

و  کیفیـت  مدیریـت  همچـون  دروسـی  ترتیـب  بـه  اسـت،  مشـهود   4 شـماره  جـدول  در  کـه  همان گونـه 
تولیـد  برنامه ریـزی  و  تولیـد  آمـاری، سـامانه های اطالعـات مدیریـت، روش هـای  کیفیـت  کنتـرل  بهـره وری، 
بیشـترین نقـش را در تقویـت مهـارت مدیران کنترل کیفیت شـاغل در بخش هـای صنعتی را دارند، به طوری 
کـه می تواننـد برخـی از نیازهـای بخـش خـود را مرتفـع کنند و به ترتیـب دروس طراحی ایجـاد صنایع، اقتصاد 
مهندسـی، برنامه ریـزی حمل ونقـل و تحقیـق در عملیـات کمتریـن نقـش را در تقویت مهـارت مدیران کنترل 
رفـع  و  توانمندسـازی  بلکـه در زمینـه  ایـن درس هـا نیسـت  بـودن  بـه منزلـه بی اهمـت  ایـن  کیفیـت دارنـد. 

کمتـری دارنـد. کیفیـت بخش هـای صنعتـی، نقـش  کنتـرل  نیازهـای مدیـران 
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تحلیل دیگری که حائز اهمیت اسـت، توجه به نقاط قوت و ضعف های برنامه درسـی دوره کارشناسـی 
کـه مدیـران کنتـرل کیفیـت در بخش هـای صنعتـی بـه آن نیـاز دارنـد. بـه  مهندسـی صنایـع به گونـه ای اسـت 

همیـن منظـور جـدول شـماره 5 کـه مسـتخرج از تحلیـل سـطرهای خانـه کیفیت اسـت را نشـان می دهد.

کیفیت توسط برنامه درسی مهندسی صنایع کنترل  جدول 5 . میزان پوشش مهارتی مدیران 

کنترل کیفیت حدمیانگیناهمیتنمرهنیازمندی های مهارتی مدیران 

38.331توانمند بودن در طراحی محصول و توسعه محصول

کنترل مواد اولیه، محصول و فرایند تولید و شرایط نگهداری محصول 33.675بازرسی و 

29.334به روزرسانی دانش مورد نیاز در حوزه کیفیت

کارکنان و فرایندها کیفیت اعم از  274نظارت دائم بر بخش های مرتبط با 

262همکاری و نظارت بر استقرار سامانه های مدیریت کیفیت

25.675جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص و انعکاس فوری به دستگاه های ناظر

کیفیت در خصوص ارتقای کیفیت محصول کارکنان مؤثر بر  25.334آموزش 

کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی 23.335تأیید 

کلیه  کار با سامانه های رایانه ای در بخش های تولید و ایجاد بانک اطالعاتی  آشنایی 
استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی

22.673

کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش 214نظارت بر 

کیفیت و تطابق آن با  کنترل  به روزرسانی معیارها و استانداردهای مورد استفاده در 
معیارها و استانداردهای ملی و جهانی

205

گزارش انطباق کیفیت محصول و مواد اولیه با استانداردهای مربوط 183تنظیم 

نظارت و تأیید فعالیت های آزمایشگاهی و در صورت ضرورت انجام آزمون محصول و 
مواد اولیه 

17.672

بررسی نظرات و شکایات طرفین درگیر شامل مشتریان و دستگاه های نظارتی و 
ذی نفعان و استخراج نقاط قوت و ضعف فرایندها و محصوالت

16.334

کایزن، flfo و ... 162آشنایی با مهارت های عمومی نظیر زبان التین، 

کنترل های روزانه کیفیت محصول 15.673ثبت نتایج آزمون و 

کیفیت مورد انتظار برای صادرات محصول 15.674آشنایی با 

14.332مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی

1.672آشنایی با قوانین و مقررات نهادهای دولتی مرتبط با تولید
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اطالعـات جـدول شـماره 5 نشـان می دهـد کـه دروس دوره کارشناسـی مهندسـی صنایع بر اسـاس نمره 
کـه  کیفیـت را،  کنتـرل  کیفیـت تقریبـًا" 50 درصـد نیازهـای مهارتـی مدیـران  کسب شـده در سـطرهای خانـه 
از میانگیـن نمـره باالتـر اسـت، پوشـش می دهـد و بـه عبـارت دیگـر ایـن دسـته از نیازهـا را تقویـت می کنـد. 
همچنیـن بـر اسـاس نیازهـای مـورد نظـر همچـون آشـنایی بـا قوانیـن و مقـررات نهادهـای دولتـی مرتبـط بـا 
تولیـد، مشـارکت در تدویـن اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی، آشـنایی بـا کیفیت مورد انتظار بـرای صادرات 
محصـول و ثبـت نتایـج آزمـون و کنترل هـای روزانـه کیفیـت محصـول، برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع دارای 
، بسـیار سـطحی بـه آن پرداخته شـده  ضعـف اسـت و ایـن نیازهـا را کمتـر پوشـش می دهـد یـا بـه عبـارت دیگـر

اسـت. ایـن کمبودهـا را می تـوان خألهـای برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع نامیـد.
برای تقویت برنامه درسـی مهندسـی صنایع در جهت ایجاد جنبه های مهارتی مدیران کنترل کیفیت، 
کـه در برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع وجـود دارد و  کـه عـالوه بـر مهارت هـای آموزشـی  پیشـنهاد می شـود 
ذکـر شـد، بایـد دروسـی کـه شـامل سـرفصل هایی از جملـه آشـنایی بـا قوانیـن و مقـررات دولتـی، اسـتاندارد و 
استانداردسـازی، ارتقـای کیفیـت محصـوالت بـه منظور صادرات و پایش مسـتمر کیفیت محصول، در برنامه 
درسـی مهندسـی صنایـع افـزوده شـوند. بـه همیـن منظـور توصیـه می شـود دروسـی کـه قـادر بـه تقویـت ایـن 

نیازهـای مهارتـی باشـد، در سـرفصل دروس مهندسـی صنایـع گنجانده شـوند.

نتیجه گیری� 5
امـروزه بـا توجـه بـه تحـوالت در پدیده هـای جهـان و تغییـر نگـرش در سـازمان ها، بـه خصـوص در بخش هـای 
صنعتـی و تولیـدی، توجـه بـه نیـروی انسـانی و مدیریـت آن متفـاوت از گذشـته شـده اسـت. در عرصـه رقابـت 
جهانـی سـازمان هایی موفـق هسـتند کـه از نیـروی انسـانی توانمنـد و آشـنا بـا نیازهـای روز برخـوردار باشـند. 
نکتـه کلیـدی موفقیـت در زمینـه رقابـت بخش هـای تولیـدی، توجـه خـاص بـه مقولـه کیفیت اسـت. در رأس 
کنتـرل  کنتـرل آن را دارنـد، مدیـران  کیفیـت و  کـه وظیفـه  نیروهـای انسـانی شـاغل در بخش هـای صنعتـی 
کیفیـت هسـتند کـه توانمنـد بـودن و برخـورداری از مهـارت مـورد نیـاز در زمینـه کیفیـت و مباحـث مربـوط بـه 

: آن در یـک سـازمان صنعتـی بسـیار بااهمیـت اسـت. نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش عبارت انـد از
کیفیـت در دانشـگاه محقـق خواهـد شـد، جهـت . 1 کنتـرل  بـا عنایـت بـه اینکـه بخشـی از آمـوزش مدیـران 

توانمنـد نمـودن مدیـران کنترل کیفیت، شناسـایی نیازمندی های حرفه ای و مهارتی آنها از دیدگاه های 
کـه بـا شناسـایی ایـن نیازهـا می تـوان بـرای تقویـت و آمـوزش آن  مختلـف بسـیار مهـم اسـت، به گونـه ای 
در  کیفـت  کنتـرل  مدیـران  وظایـف  و  ذی نفعـان  گرفتـن  نظـر  در  بـا  پژوهـش  ایـن  در  کـرد.  برنامه ریـزی 

واحدهـای تولیـدی، تعـداد 19 نیـاز مهارتـی شناسـایی شـد.
کیفـت جهـت برنامه ریـزی آموزشـی، بـا بهره گیـری از . 2 کنتـرل  پـس از شناسـایی نیازهـای مهارتـی مدیـران 

نظـر خبـرگان و بـر اسـاس درجـه اهمیـت اولویت بنـدی شـد.
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بـا توجـه بـه مفاهیـم . 3 بـا توجـه بـه اینکـه رشـته مهندسـی صنایـع در بیـن دیگـر رشـته های دانشـگاهی 
آنهـا  آموزش هـای  و  انسـانی  عوامـل  بـه  رشـته ها،  سـایر  بـه  نسـبت  آن  بـودن  بین رشـته ای  ماهیـت  و 
بیشـتر توجـه دارد و برنامـه درسـی ایـن رشـته تـا حـدودی در ایجـاد مهـارت در تربیـت نیـروی انسـانی و 
آماده سـازی آنهـا بـرای کار در بخش هـای مختلـف صنعتـی و خدماتـی و رفـع نیازهـای آنهـا مؤثر اسـت، در 
ایـن پژوهـش نیازهـای مهارتـی مدیـران کنتـرل کیفیت شـاغل در بخش هـای صنعت با دروس مهندسـی 
صنایـع مقایسـه و تلفیـق گردیـد و مشـخص شـد کـه بـرای تقویـت مهـارت مدیـران کنتـرل کیفیـت در بـدو 
ورود بـه صنعـت، عـالوه بـر درس هـای موجـود در برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع، دروسـی نیـاز اسـت 
کـه در برنامـه درسـی رشـته مهندسـی صنایـع وجـود نـدارد یـا خیلـی ضعیـف بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 
کنتـرل  کیفیـت و بهـره وری،  در تحلیـل برنامـه درسـی مهندسـی صنایـع، درس هایـی همچـون مدیریـت 
تقویـت  در  تولیـد،  برنامه ریـزی  و  تولیـد  روش هـای  مدیریـت،  اطالعـات  سـامانه های  آمـاری،  کیفیـت 
مهـارت مدیـران کنتـرل کیفیـت بیشـترین تأثیـر را دارنـد. همچنیـن دروس طراحی ایجـاد صنایع، اقتصاد 

کمتریـن تأثیـر را دارنـد. مهندسـی، برنامه ریـزی حمل ونقـل و تحقیـق در عملیـات 
غ التحصیالن مهندسـی صنایع جهت اشـتغال در بخش صنعت به . 4 بـه جهـت آماده سـازی هـر چـه بهتر فار

عنوان مدیران کنترل کیفیت، بر اسـاس نتایج به دسـت آمده در این پژوهش پیشـنهاد می شـود که عالوه 
بر دروس یادشـده در رشـته مهندسـی صنایع، دروسـی با پوشـش موضوعاتی همچون آشـنایی با قوانین و 

مقررات دولتی بخش تولید، مباحث استانداردسـازی و پایش مسـتمر کیفیت محصوالت گنجانده شـود.
 Zare Benadkoki &( ع بنادکوکـی و اولیـاء نتایـج ایـن پژوهـش از نظـر برخـی جنبه هـا، بـا پژوهـش زار
Owlia, 2002( مشـابه و قابل بحـث اسـت. در آن پژوهـش دروسـی همچـون روش هـای تولیـد و برنامه ریـزی 
کمتریـن تأثیـر را  تولیـد در توانمندسـازی مدیـران بخـش صنعـت بیشـترین تأثیـر و برنامه ریـزی حمل ونقـل 
کـه در ایـن پژوهـش نیـز تأییـد شـده اسـت. همچنیـن خـأل آشـنایی بـا قوانیـن در برنامـه درسـی  داشـته اند 
دیگـر  اسـت.  شـده  گرفتـه  قـرار  تأییـد  مـورد  نیـز  پژوهـش  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  اشـاره  صنایـع  مهندسـی 
 Cetinkaya et( کـه نتایـج آن بـا ایـن پژوهـش قابل مقایسـه اسـت، پژوهـش سـتینکایا و همـکاران پژوهشـی 
کیفیـت  کنتـرل  کـه دروس برنامه ریـزی تولیـد، برنامه ریـزی و  al., 2019( اسـت. ایـن پژوهـش نشـان می دهـد 
کمتریـن نقـش را در پوشـش مهارتـی جـذب  بیشـترین و دروس تحقیـق در عملیـات و اقتصـاد مهندسـی 
مهندسـان صنایـع در اسـتخدام دارنـد. ایـن نتایـج به نوعـی در ایـن پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفته اسـت. 

گیـرد. کشـور قـرار  ایـن نتایـج می توانـد مـورد توجـه سیاسـت گذاران نظـام آمـوزش عالـی 
بـرای تحقیقـات آینـده نیـز پیشـنهاد می شـود کـه اوًال دروس دیگـر رشـته ها کـه در تقویت مدیـران کنترل 
کیفیت تأثیر دارند، شناسـایی شـوند و همچنین با یک نظرسـنجی کامل، نیازهای حال و آینده بخش های 
مختلـف صنعتـی شناسـایی و نیازهـای آموزشـی مدیـران کنتـرل کیفیـت در آن جهت معین شـود. نهایتًا یک 

برنامـه آموزشـی در قالـب برنامـه درسـی جهـت مدیران بخش صنعـت تدوین گردد.
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W	 کاربــردی ریاضــی  کارشناســـی  دوره  بنادکوکــی:  ع  زار محمدرضــا  دکتــر 

کارشناســـی ارشـــد را در رشــته مهندســی  خــود را در دانشـــگاه یــزد، 

گرایــش مدیریــت سـامانه و بهـره وری و دکتـــرای مهندســـی  صنایــع 

صنایــع را در دانشـــگاه یـزد گذرانـــد و در سـال 1396 از ایـن دانشـگاه 

مهندســـی  گــروه  اســـتادیار  کنــون  هم ا وی  شـد.  دانش آموختـه 

صنایــع دانشـــگاه میبــد و مدیرکل اســتاندارد اســتان یــزد اســـت و در 

کیفیـت، مدل هـای ســنجش  زمینه هـای مدیریــت دانــش، مدیریـت 

و  محتــوا  تحلیــل  رتبه بنـدی،  نظام هـای  فنــاوری،  و  علــم  ارزیابــی  و 

می کنـد. فعالیـت  سـامانه ها  بهینه سـازی 


