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 ،QFD با كمك ابزار "طرح درس"ارائه مدلي براي طراحي 

  مراه با نمونه كاربرديه

 

2نونا حجت پناه منتظري  و1 حسين انضباطيامير
   

  

ريزي آموزشي و ضرورت ابزار طرح درس به ويژه در آموزشهاي مهندسي امري  اهميت آموزش و لزوم برنامه :�����

 طرح درسي با جامعيت و كيفيت بهتر  منظور ارائهز به استاندارد بودن و به روز بودن آن به نيا،، از اين رواست ناپذيرانكار

اي از پيش تعيين شده است كه نوع، تعداد و واحد دروسي را كه  درس برنامه  طرح. است ناپذيرامري ضروري و اجتناب

روزرساني و بازنگري طرح   به. كند ي مشخص م،ها و سطوح مختلف موظف به گذراندن آن هستند دانشجويان در رشته

در اين .  متناسب با شرايط روز جامعه و جهان، امري ضروري است، ارتقاي سطح كيفي آموزشي كشورمنظور بهدرسها

يك رويه مناسب در ايجاد و طراحي  داشتن ين منظور وجودد ب.ارائه شده استدرس   پژوهش مدلي براي طراحي طرح

 براي درك نيازهاي مشتريان و تبديل صداي  QFDدر اين تحقيق با توجه به كارايي باالي ابزار. درسها ضروري است  طرح

 QFD مدلي مناسب بر پايه ابزار ي انجام شده،ه و بر اساس پژوهشهاگرفتمشتري به مشخصات فني، اين ابزار مد نظر قرار 

اين  در نتيجه .مهندسي صنايع استفاده شده استدرس ارائه و از آن براي يك نمونه كاربردي در رشته  براي طراحي طرح

افزاري و گنجاندن   اين تغييرات ايجاد سرفصلهاي نرمترينهممضرورت تغيير برخي طرح درسها استخراج شد كه امر 

افزايش واحد (برخي دروس، تغيير ساعت درسي خصوص  شايان ذكر است كه در ، و البتهاستهاي اجرايي و عملي  پروژه

  .دست آمده استجاندن مباحث جديدتر نيز از جمله نتايج بهو گن) درسي

  

 .، بهبود طرح درسQFD  طراحي طرح درس،   طرح درس، :هاي كليدي واژه
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    مقدمه .1

ا و علم دانشجويان و نيز مشاهده بيش از پيش هدرس  طرحبهنگام نبودن و فناوريبا پيشرفت علم و 

هاي  كه خروجي دانشگاهها به اندازه نيازها و خواستهتوان به اين نتيجه رسيد  كاستيها در صنعت، مي

كنندگان  ويي كامل و جامع به مشتريان يا استفادهگ و قادر به پاسخيستامروزه صنعت و جامعه پربار ن

 ،درك نيازهاي مشتريان و همچنينتالش شده است تا با  در اين پژوهش ،از اين رو. ستخود ني

QFDدرسي با استفاده از ابزار  طرحشناخت نقاط قوت و ضعف دانشجويان، 
 كه ضمن شودطراحي  1

هاي فني، قادر به پاسخگويي به نيازهاي مشتريان  ها و نداهاي مشتريان به مشخصه تبديل خواسته

ها، به ارتقاي سطح علمي دانشجويان و به همراه آن به پيشرفت   اين خواستهتأمين تا بتوان با اشدب

  .]1[ردصنعت كمك ك

 تاريخچه مختصري از  و ضرورت بهبود آن، در قسمت دوم مقالهن اهميت طرح درسپس از بيا

 ايران و نقش شوراي مؤسسه پژوهش  كشور جايگاه طرح درس درو بهه ارائآموزش عالي و طرح درس 

 معرفي و با بيان تاريخچه آن QFDدر قسمت سوم ابزار . شده استريزي آموزش عالي اشاره  و برنامه

 در بند چهارم مدل پيشنهادي QFDپس از معرفي . ذكر شده استربردي از اين ابزار هاي كا نمونه

 در ايجاد و بهبود طرح  شده استاي، سعي  مرحله13 كه در قالب يك الگوريتم شده استمقاله ارائه 

مراحل مختلف اين الگوريتم در اين قسمت توضيح داده شده و در مرحله پنجم از . مؤثر باشددرس 

، استفاده شده است و نتايج عملياتي است يك نمونه كاربردي كه رشته مهندسي صنايع آن براي

 .اي از اين دستاورد بر كل مقاله در قسمت پاياني ارائه شده است الگوريتم تحليل شده و خالصه

  

  تاريخچه آموزش عالي و طرح درس     .2

يجاد تغيير در بنياد تعليم سازمان يافته براى ا نخستين تالش)  ميالدى1852( سال پيش 150حدود 

  . ]2[دارالفنون به انجام رسيد سيسأو تربيت ايران با ت

  مطالعات اوليه در اين زمينه1310دانشگاه در كشور مطرح و از سال   انديشه ايجاد1307از سال 

گذاري و براى آن  پايه  با تصويب قانون تأسيس دانشگاه، دانشگاه تهران1313در سال . آغاز شد

 چند ،دانشگاه تهران تا قبل از تأسيس. منظور شد) غيرهو قوق     مل طب، حشا (ى دانشكدهتعداد

 ) شمسى1305سال (  مدرسه تجارت،) شمسى1300سال ( مدرسه عالى از قبيل مدرسه عالى فالحت

عالى  به روش مؤسسات آموزش در ايران وجود داشت و) شمسي1310سال ( عالى  دارالمعلمينو

 در سال ، دانشگاه تبريز و سپس1326دانشگاه تهران، در سال  پس از تأسيس. شدي اداره مغربى

و ) 1337(، اصفهان )1335(در سالهاى بعد دانشگاههاى مشهد . دايجاد شدنشيراز   دانشگاه1328
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از . عالى رو به افزايش گذاشتآموزش دند و تعداد مؤسساتتأسيس شساير دانشگاههاي بزرگ كشور 

عالى به شكل وابسته به مؤسسات زيادى مؤسسات آموزش تدريج تعدادبه بعد، به 1340سالهاى 

عناوينى مانند آموزشگاه عالى، مؤسسه عالى با يا وابسته به بخش خصوصى، اغلب  ها دولتى و وزارتخانه

  .]2[شدند مدرسه عالى در كشور تأسيس و

ا، عنواني به نام طرح درس براي سيس مراكز آموزشي و دانشگاهها و شروع به كار كردن آنهأبا ت

منظور ارتقاي سطح علمي دانشجويان چگونگي ارائه مطالب درسي مطرح شد كه در طول تاريخ به

 1327 ايران به سال  كشورريزي توسعه در سابقه برنامه.  است در آنها ايجاد شدهتغييرات چشمگيري

 .دش تنظيم 1328 خارجي در سال وسيله متخصصانگردد كه اولين برنامه توسعه كشور به بر مي

عنوان عالي، بهريزي علمي و آموزش عالي و نيز مؤسسه تحقيقات و برنامهوزارت علوم و آموزش

 1348و 1346عالي به ترتيب در سالهاي سازماني مستقل به منظور همكاري با وزارت علوم و آموزش

  .]3[دش منحل 1360عالي در سال ريزي علمي و آموزش  مؤسسه تحقيقات و برنامهوسيس شدند أت

در جريان طراحي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و 

عالي و تحقيقات، كمبود مطالعات و مستند علمي و نيروي انساني تدوين برنامه بخش آموزش

كه پس از اس شد عالي بيش از پيش احسريزي توسعه در آموزش متخصص و آشنا به امر برنامه

ريزي و مديريت، روانشناسي و علوم  اقتصاد، برنامههاي در رشتهكارشناسي متخصصان  بررسيهاي

 دانشگاههاي تهران، تربيت معلم تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد، طي اجتماعي از

منظور چگونگي بهعالي بررسي شد و هاي مداوم و طوالني مدت مسائل و مشكالت آموزش جلسه

كه  دش گذشته، پيشنهاد ياههعالي با استفاده از تجربريزي در آموزش كردن پژوهش و برنامه نهادينه

زمينه اساسنامه  در اين .دشو سيسأعالي تريزي آموزش پژوهش و برنامه سسهؤ نام مهاي ب سسهؤم

عالي به راي گسترش آموزش شودر 25/12/1369عالي در تاريخ ريزي آموزش سسه پژوهش و برنامهؤم

طور عملي آموزشي به ريزي  با امكانات مركز آمار و برنامه1370از سال  سسهؤاين م .تصويب رسيد

سال، سرانجام تشكيالت و نمودار سازماني آن در تاريخ  2د و با گذشت حدود كرشروع به كار 

عاليت خود را به طور رسمي اداري و استخدامي كشور رسيد و ف  به تصويب سازمان امور12/5/1372

  .]3[كردآغاز 

عالي ريزي آموزش ايران زير نظر شوراي مؤسسه پژوهش و برنامهكشور تدوين طرح درسها در 

  . ست كه اطالعات دقيقي از نحوه طراحي و دستورالعملهاي بازنگري آن در دست نياست

 1 عوامل چهارگانه مانند شكل  نظير الگوى طراحى آموزشى بر اساس طور معمول از الگوهاييبه اما

از قبيل مدت زمان طوالني بين هر بازنگري مجدد، را خود ضعفهايي البته، د كه كرتوان استفاده  مي

  .]5[ دارد به نياز بازار و صنعتيتوجهبي ،ا و عدم اعمال نظر جديد و در نهايتهتكراري بودن نظر



  همراه با نمونه كاربردي ،QFD  با كمك ابزار"طرح درس"ارائه مدلي براي طراحي  

    

�� 

  

  
 انهالگوى طراحى آموزشى بر اساس عوامل چهارگ: 1شكل 

  

  QFD معرفي .3

  QFD تعريف و تاريخچه . 1. 3

QFD  عنوان مفهومي براي توسعه محصوالت جديد بر اساس بهمتخصصان ژاپني براي اولين بار  را

منظور يافته به مند و ساخت توان روش و فرايندي نظام را ميQFD . كار بردند به �كنترل كيفيت جامع

هاي كيفي مشتريان، در هر يك از مراحل تكوين محصول از  شناسايي و استقرار نيازمنديها و خواسته

اي مختلف هطراحيهاي اوليه تا توليد نهايي كه براي استقرار مناسب آن همكاري همه جانبه بخش

بخشها  ريزي، مهندسي، توليد، خدمات پس از فروش و ساير سازمان از جمله بازاريابي، فروش، برنامه

 بهتر است طراحي از دو ديدگاه سنتي و QFD درك فلسفه وجودي به منظور. ، تعريف كرداست نياز

 در فعاليتهاي طراحي محصوالت جديد QFDاستفاده از . مقايسه شود QFD]با استفاده از [جديد 

 و بايد اين نكته را كه راضي است زمان، پول و نيروي انساني ، زيادگذاري اوليه نسبتاً مستلزم سرمايه

. اد نظر قرار د  مد،شود ق منابع مالي از ابتداي پروژه گاه امري بسيار دشوار ميكردن مديران براي تزري
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گيرد و به مرور  در حالي كه در روشهاي سنتي استفاده بسيار كند از منابع در ابتداي پروژه صورت مي

كارگيري و   در روش سنتي نقطه اوج به،در حقيقت. رسد زمان اين مصرف به حداكثر مقدار خود مي

افتد كه ممكن است اين مقدار بيش از  تفاده از منابع در زمان مشاهده مشكالت عمده اتفاق مياس

هاي   تبديل و ترجمه نياز.1توان به دو صورت   را ميQFDوظايف . مقدار تخمين زده شده باشد

 تعيين فعاليتهاي كيفي، متناسب با مشخصات فني محصول، .2مشتريان به مشخصات فني محصول و 

  .]6 و 5 ،4[ه كرد خالص

 تا  اولين تالشها به منظور استفاده از مفاهيم گسترش عملكرد كيفيت آغاز شد و1966در سال 

اي  ؛ با تشكيل كميتهشدسازي كوبه معرفي   و به شركت كشتي اين روش تكامل يافت1972سال 

 QFDقاله  و گسترش عملكرد كيفيت، اولين م1978مستقل در مؤسسه كنترل كيفيت ژاپن در سال 

 1984 در سال QFD در امريكاي شمالي انتشار يافت؛ پس از آن اولين دوره يك روزه 1983در سال 

 هاي شركتدر استفاده از اين روش و شد QFDدر امريكا برگزار شد كه موجب گسترش بيش از پيش 

 رش  دليلي بر گست،1985 تا 1983فورد، مزدا، دي اي سي و ساير شركتهاي عظيم در سالهاي 

  .]6 و 5[است  QFDكاربرد 

   QFDهاي كاربردي   نمونه.2. 3

 كاربردها اين. خورد عالي به چشم ميدر آموزشQFD كاربرد  از بسياري موارد ،1990دهه  اوايل از  

بر بهبود اثربخشي آموزش و گروه دوم بر  QFD از استفاده بر اول گروه :استدر دو دسته قابل بررسي 

   :است گروه اول شامل پژوهشهاي زير . تأكيد داردبهبود رضايت مشتري

 براي سنجش) AHP( همراه با تحليل فرايند سلسله مراتبي QFD از 1993كلينتون در سال 

 ريتز و جراييدي. ]7[دانشگاه آستون استفاده كرد سنجي بينايي رشته دانشجويان آموزشي نيازهاي

 در دهي آموزش و مشاوره فرايند بهبود نظورمبهرا براي كشف روشهايي  QFD 1994نيز در سال  

ه مراتبي را لتحليل سلس يندا فر1998و ژانو در سال  لم. ]8[گرفتند كاربه غربي ويرجينياي دانشگاه

 براي ارزيابي اثربخشي آموزش در دپارتمان علوم مديريت دانشگاه  QFDهمرام با ماتريس همبستگي 

  . ]9[كار گرفتندكنگ به هنگ

اي از ساير  هاي مرتبط، به خالصه با تأكيد بر نمونه QFDاز  گروه دوم ستفادهدر خصوص ا

استفاده از : است اشاره خواهد شد كه در آنها دو جنبه قابل توجه 2012 تا 1996كاربردها در سالهاي 

QFDعنوان ابزاري براي ارتقاي رضايت مشتريان و نيز استفاده از  بهQFD براي بهبود كيفيت 

  . محصول
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 توصيف بودند كه به � و جان ابيكرا� كرين برگكويستQFDاز  اوليه استفاده كنندگاناز جمله 

QFDبااي   مقاله1996 براي گسترش محصوالت قابل استفاده پرداختند و در سال ا به عنوان يك معن 

ز ديد براي افزايش محصوالتي كه ا QFDتوان از   معتقد بودند كه مي، آنهاهمين عنوان منتشر كردند

از ديگر . ]10[شود، استفاده كرد  و موجب جلب رضايت آنان مياست قابل استفاده انمشتري

 محصوالت جديد است كه آنتوني لويي، كيت ريگوي و هلن فناوري تخمين QFDكاربردهاي 

اين تخمين بررسي دادن انجام باره  دراي با عنوان ذكر شده،   با انتشار مقاله2000اتكينسن در سال 

 2001اي در سال  پس از آن، انتشار مقاله. ]11[ و به تفصيل به توصيف و تشريح آن پرداختند دندكر

 موجب ترويج است  بلكه راهي براي مديريت كيفيت،يك ابزار نيست فقطQFD با اين مضمون كه 

  و استفاده از آن در بهبود كيفيت خدماتQFD با ترويج روز افزون ].12[دش بيش از پيش اين روش

  2003 در سال QFDكارگيري  بهبراي چن و مينگ چوونگ يك مدل فازي  و توليدات، ليانگ سوان

درباره آن  "QFDكارگيري  بهبراي يك مدل فازي "عنوان اي با   مقالهبه اجمال در كه ارائه دادند 

وانايي و هاي ت انديس" عنوان بااي   در مقالهQFD نيز كاربرد ديگر 2009در سال . ]13[توضيح دادند

پس از آن در سال . ]14[دشكيم و وانگ جكيم مطرح  ديك وان. QFD" 1ها در  بندي انديس اولويت

 QFDوانگ مدل   آناليزي آن، هائو تينليو و چيح هنگفرايند فازي و  كارگيري شبكه  با به2010

 "ناليزي شبكه فازيپيشرفته با استفاده از فرايند آ QFDمدل " عنواناي با  پيشرفته را در قالب مقاله

  گيري براي انتخاب مجوز و شناسايي ويژگي تصميماز توان  مي QFDاز ديگر كاربرد . ]15[ارائه دادند

نيازهاي مشتريان نام برد كه افرادي مانند لينگ وانگ، يي كايي جان، جي وانگ، كاي منگلي و كالين 

 برايگيري  مدل پشتيباني تصميم"نوان اي با ع  و مقاله انگ در زمينه بيان شده فعاليتهايي داشته

متدولوژي دوگانه  " ]16[نداه ارائه كرد2012در سال  " فازيQFD  پايه راهكار انتخاب مجوز بر

 نيز " شناسايي ويژگيهاي چندگانه ترجيهات مشتري براي روغن خوراكيبرايروابط خاكستري 

. ]17[دكر را معرفي روشكاربرد ديگر اين  و ارائه  آن راثمان تيالنع 2012اي است كه در سال  مقاله

 كه اين ابزار، ابزاري است و يادآور آن QFDاي از كاربردهاي فراوان   گزيدهفقطتمام موارد اشاره شده 

  .د كيفيت خدمات و توليدات است بهبوبرايتوانمند 

  

  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Karin Bergquist 

2. John Abeysekera 
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   ارائه مدل .4

  مدل طراحي طرح درس. 1. 4

توان  و در آن ميارائه شده است  درس  طراحي طرحمنظور  بهQFDمدل پيشنهادي با كمك ابزار 

نگريها، تكراري بودن ا  فواصل طوالني بازهكه از جمله آنرا، معايب موجود در طرح درسهاي فعلي 

 با ،ناي عالوه بر .دكر اصالح ،است به نياز بازار و صنعت يتوجهبيو عدم اعمال نظر جديد و  اهنظر

هاي مشتريان و  توان به مزايايي از قبيل در نظر گرفتن خواسته اي از اين مدل مي ه استفاده دور

ها و كاربردها با همديگر و به نوعي در نظر گرفتن دروس و  ستهانفعان، در نظر گرفتن ساير خو ذي

بندي آنها  بندي عوامل مهم و رتبه طرح درسهاي مختلف با هم در يك رشته جامع و ارزيابي و اولويت

  ).2شكل (بندي دست پيدا كرد ن رتبهو طراحي بر اساس اي
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  توضيحات مدل. 2. 4

 شايان ذكر است كه .شود  رشته تحصيلي مورد نظر انتخاب ميدر اين مرحله: انتخاب رشته .�

هاي آموزشي  توان آن را براي تمام رشته ميو است مدل پيشنهادي، مدلي جامع و كاربردي 

  سهحداقل هركه ست اكيد بر آن أ اين مدل تدر. سازي كرد اعم از مهندسي تا پزشكي پياده

 .بار هر رشته تحصيلي بازنگري شود سال يك

شوراي عالي تهيه و تنظيم را ست دروس دانشگاهي فهربا توجه به آنكه : ت دروسفهرستهيه  .�

 در صورت نياز مشتري، ورودي جديد  و صرفاًگيردميت فعلي پايه قرار كند، فهرسمي

ها، اختياري يا اجباري  شخص كردن مدت زمان دروس، مجموع واحدشود و به م پيشنهاد مي

  .شودبودن، عمومي، پايه و تخصصي بودن دروس اكتفا مي

شوند  درس در رشته مورد نظر شناسايي مي در اين مرحله مشتريان طرح: شناسايي مشتريان .�

  .دكرتوان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم  كه اين مشتريان را مي

 با استفاده از روشهاي متفاوتي مانند مصاحبه با افراد مرحلهدر اين : زهاي عموميتعيين نيا .�

توان از نيازهاي مشترياني كه در قسمت قبل  سنجي مي مطلع و مشتريان و نيز فرمهاي نظر

  .به آن اشاره شد، اطالع پيدا كرد

 به نيازها موظف نكرددر اين مرحله پس از مشخص : بندي نيازها تجميع و اولويت .�

بندي  هاي مشتريان طبقه اساس درجه اهميت خواسته بندي آنها هستيم تا نيازها بر اولويت

كارگيري ابزارهايي مانند نمودار درختي، مدل كانو، نمودار  توان با به اين مهم را مي. شوند

  . به انجام رساندAHPوابستگي بين عوامل و 

 با كمك گرفتن از افراد فقطامات فني ن الزكرددر اين مرحله مشخص : تعيين الزامات فني .�

پذير  تر در زمينه كاري خود و تجربه، امكان ديدي جامعداشتن دليل ع و مسئول بهلمط

  .خواهد بود

ثيرگذاري هر يك از الزامات فني بر أبا توجه به ت: تعيين رابطه بين نيازها و الزامات فني .�

  .دكردت و ضعف آن را مشخص  اين رابطه و مقدار شرحلهتوان در اين م نيازها، مي

در اين مرحله با در نظر گرفتن درجه حساسيتي كه هر الزام : تعيين رابطه بين الزامات فني .	

  .دكرتوان اين رابطه را تعيين  دهد، مي فني در مقابل الزام فني ديگر نشان مي


دهيم،   ميبا توجه به آنكه به هر يك از اطالعات دريافتي وزني را اختصاص: سنجي نيازها وزن .

 است و در  توان با استفاده از روابط رياضي كه به مقدار حجم اطالعات دريافتي وابسته مي

  .دكر، وزن مطلق و نسبي هر يك از نيازها را تعيين داده شده است توضيح يشترادامه ب
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با در نظر گرفتن وزنهاي نسبي و : دست آمده اي بههدهي به نيازها بر اساس وزن اولويت .��

دست آمده در گام قبل، آن دسته از نيازها را كه وزنهاي بيشتري به خود اختصاص  همطلق ب

 معناي آن  دهيم كه به دهند، در رتبه نيازهاي حساس و با اهميت از ديد مشتري قرار مي مي

ها موجب رضايت مشتري دن آنكر و برآورده استاست كه اين نيازها براي مشتريان اساسي 

  .شود مي

در اين مرحله نيز با توجه به آنكه به هر يك از اطالعات دريافتي : سنجي الزامات فني وزن .��

شده توان با استفاده از روابط رياضي كه در ادامه به آن اشاره  دهيم، مي وزني را اختصاص مي

  .يك از الزامات فني را تعيين كرد وزن مطلق و نسبي هر است،

 نيز همانند مرحلهدر اين : دست آمده اس وزنهاي بهدهي به الزامات فني بر اس اولويت .��

 با در نظر گرفتن وزنهاي نسبي و مطلق، آن دسته از الزامات فني را كه وزنهاي 10 مرحله

دهيم  دهند، در رتبه الزامات فني حساس و با اهميت قرار مي بيشتري به خود اختصاص مي

 مشخص شد، 10 مرحلهيان كه در كه به معناي آن است كه براي رفع نيازهاي اساسي مشتر

  .كار ببريم را بهمرحلهدست آمده در اين  بايد الزامات اساسي و با اهميت به 

توان با مدنظر قرار دادن   ذكر شده مي  گانه12مراحل دادن در انتها با انجام : گيري نتيجه .��

 رفع نيازهاي منظور هاي مشتريان و الزامات فني، طرح درس تكميل شده به  نيازها و خواسته

 .مشتريان ارائه كرد

 

  كارگيري مدل به .5

   پيشنهادي مدلمراحلسازي  پياده . 1. 5

 صنعتي، توليد صنعتي، ايمني فناوريرايش  گ شامل چهار1389رشته مهندسي صنايع تا سال 

درسي مجزا و مختص به  ها بوده است كه هر كدام از اين گرايشها از طرح صنعتي و تحليل سيستم

صورت يك رشته ا حذف شده و اين رشته بههاز آن سال به بعد اين گرايش. اند وردار بودهخود برخ

نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه با ايجاد اين تغيير . يكپارچه تغيير شكل پيدا كرده است

يدا كند اي تغيير شكل پ صورتي پايهو از بين بردن گرايشها، انتظار اين امر بود كه طرح درسها نيز به

درسها بسيار جزئي بوده است كه با توجه به اختصار اين مقاله،   كه اين امر صورت نگرفته و تغيير طرح

عنوان نمونه كارگيري مدل، رشته مهندسي صنايع بهبراي به. شده استاز بيان اين تغييرات خودداري 

درس ارائه  همان طرحست دروس كهفهر كه پس از انتخاب اين رشته و تهيه شدكاربردي انتخاب 

 تادان دانشجويان و اس.شوند ميشناسايي عالي است، مشتريان ريزي آموزش شده از سوي شوراي برنامه

را ) توليدي و خدماتي( مشتريان داخلي و صنعت ،توان مشتريان مستقيم يا به عبارتي دانشگاه را مي
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آوري نيازهاي  شناسايي و جمع براي ،سپس. درس ناميد نيز مشتريان غيرمستقيم يا خارجي طرح

بندي آنها  ين منظور استفاده و براي اولويتدهايي ب  عنوان الزامات كيفي از پرسشنامهبامشتريان، 

 بعدي از افراد خبره و آگاه در زمينه مرحلهدر . ه شدكار برد نمودار درختي و مدل كانو به، AHPروش 

 .شودعنوان الزامات فني ارائه ازهاي مشتريان بهي براي رفع نيياه تا پيشنهاده شدمربوط كمك گرفت

 كه اين تعيين شودتعيين ميپس از آن رابطه بين الزامات فني و نيز الزامات فني با الزامات كيفي 

سازي اين  پس از پياده. شود ثيرگذاري هر الزام بر ديگري مشخص ميأارتباطات با توجه به ميزان ت

لزامات كيفي است كه تعيين درجه اهميت هر الزام كيفي با سنجي ا ، گام بعدي وزنهشت مرحله

 با مشاهده درجه اهميت هر الزام كيفي، ،سپس. است ارائه شده در زير قابل محاسبه  استفاده از فرمول

سنجي  ، گام يازدهم وزنمراحل اين جرايپس از ا. شود بندي مي الزامات از ديد مشتريان اولويت

يق تعيين وزن نسبي و وزن مطلق هر الزام فني كه به چگونگي محاسبه اين  و از طراستالزامات فني 

  .آيد دست ميدو در ادامه خواهيم پرداخت، به

 4 مرتبط با افراد ماهر در صنعت كه مشتمل بر   پرسشنامه19دست آمده از  با توجه به اطالعات به

 نفر 6نفر مدرك كارشناسي،  12فراد اين او از ميان  مدير مياني بود 10 كارشناس و 5مدير ارشد، 

 پرسشنامه مرتبط با خبرگان دانشگاهي 21نيز و كارشناسي ارشد و يك نفر مدرك دكتري داشتند 

 آوري و   الزامات فني و كيفي جمع، مربي بود6 استاديار و 8 دانشيار، 4 استاد، 3كه مشتمل بر 

 كه در اين ماتريس گرفتقرار ) 2 شكل(فيت  عنوان آرايه خانه كيباد و در ماتريسهايي شدهي  الويت

 امتياز 1برابر (     )  امتياز و مثلث 3برابر (    )  امتياز، دايره توخالي 9برابر (    ) عالمت دايره توپر 

  .است

وزن مطلق هر يك از   محاسبه مقادير ذكر شده است كه در آنبرايفرمولها و مثالهاي زير 

  .است رابطه ميان الزامات فني  هر خواسته كيفي و  درجه اهميت الزامات فني،

   

  

 : برابر است با"هاي پژوهشي  پروژهجرايا" وزن مطلق الزام فني ، مثالبراي

59) = 14*1) + (5*9(  

  

 

 

 

  

 
 

  

  

درجه اهميت هر الزام = 
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داشتن مهارت اجرايي در خصوص دروسي كه ماهيت اجرايي " درجه اهميت الزام كيفي ، مثالبراي

  : برابر خواهد بود با"دارند

  

  

14 = 2) / 9+9+9+1(  

  

  

  : برابر خواهد بود با"هاي پژوهشي  پروژهجرايا" وزن نسبي الزام فني ، مثالبراي

                                                       

  

صورت بندي الزامات فني با در نظر گرفتن وزنهاي نسبي  ، اولويتشدهيادپس از محاسبه مقادير 

 شايان ذكر است كه با توجه به آنكه خروجيهاي مدل در .شودگيري مي  نتيجه،ر نهايتو دگيرد مي

 QFDد، الزم است از ابزار نده  ساختاري كلي در اختيار طراح قرار مي؛ يعنيندهستمرحله اول كلي 

توان محصول مورد نظر را كارشناس رشته مورد  ين منظور ميدب.  ديگر نيز استفاده شودمراحلدر 

د؛ يعني مشتريان را كراب در يك تخصص خاص در نظر گرفت و بر اساس آن مدل را تكرار انتخ

  .كرد الزامات فني را تعيين ،شناسايي و در نهايت

  طراحي خانه كيفيت. 2. 5

داشتن مهارت اجرايي در "توان مشاهده كرد كه  اي كه در ادامه خواهد آمد مي با توجه به آرايه

داشتن دانش كافي و عمق بيشتر در "، 14 با درجه اهميت "ايي دارنددروسي كه ماهيت اجرخصوص 

، 5 با درجه اهميت "داشتن توانمنديهاي پژوهشي"، 6 با درجه اهميت "خصوص دروس تخصصي

 و 7,5 با درجه اهميت "افزار هستند يي كه داراي نرم هاافزار در خصوص درس داشتن توانايي كار با نرم"

ي  دارترين نيازها ، اولويت6 با درجه اهميت "خصوص دروس تخصصيداشتن دانش به روز در "

افزايش ساعتهاي دروس " آنها نيازمند ايجاد مواردي از قبيل تأمينو براي هستند مشتريان 

  وزن نسبي با"هاي اجرايي پروژهدادن ايجاد درسي به نام انجام "، 11,92 وزن نسبي باكه  "تخصصي

ايجاد طرح "، 18,73 وزن نسبي با "هاي عملي مرتبط با هر درس پروژهافزودن تا حد امكان "، 18,73

 با داشتن وزن "افزار آمورش نرم"، 15,89 وزن نسبي با "تر درس براي يك درس تمام عملي تخصصي

 8,01 با داشتن وزن نسبي "بازگويي صنعت ايران در ابتداي هر درس" ، و در نهايت9,14نسبي 

  .هستيم

 

7,4=100*0,074 0,074 = 792,5 / 59 
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ريزي توليد و  ش به منظور اتمام مدل و ارائه نتيجه نهايي، دو كارشناس برنامهدر راستاي اين پژوه

دست نتيجه به. كنيم كنترل كيفيت آماري را مد نظر قرار داده و مدل را بر مبناي اين دو، تكرار مي

ريزي توليد و كنترل كيفيت  درسي براي دروس برنامه صورت طرحآمده از ادامه مدل و تكرار آن به

دو درس كليدي و . ارائه شده استدرس تكميلي و پيشنهادي    كه در ادامه اين دو طرحاستري آما

دروس تخصصي رشته مهندسي  كه جزء "كنترل كيفيت آماري" و "ريزي توليد برنامه"كاربردي 

 ايجاز ذكر است كه براي  شايان.آمددست به و نتايج زير شد، بررسي استصنايع در سطح كارشناسي 

  .تار، از ذكر سرفصلها خودداري شده استدر گف

 بسياري باره درامرگونه تغييري در سرفصلها صورت نگرفته است كه اين رغم تجميع گرايشها هيچ علي

ديگر از دروس نيز اتفاق افتاده است و اين موضوع كه با گذشت بيش از يك دهه و ارائه تئوريها و 

ب جديدي در طرح درسها گنجانده نشده است، مسائل مهمي در اين دو زمينه تخصصي هيچ مطل

  .جاي تأمل بسيار دارد

 و مدل ارائه شده و نيز با در نظر QFD درس كنترل كيفيت آماري، با استفاده از ابزار صدر خصو

  :شودگرفتن خروجيهاي مدل، موارد زير براي تغيير پيشنهاد مي

رسي كه تمام تخصصهاي شود در د با توجه به اجرايي بودن اين تخصص، احساس مي   •

 بايد به مباحث كنترل ،)نظير كارآموزي(دهد  طور عملي پوشش ميمهندسي صنايع را به

تر افزودن سرفصل عملي به درس و افزايش ساعت   راهكار اجرايي،كيفيت توجه شود و البته

 .و بالتبع ارزش واحد درس استدرس 

ر مراجع آزمون كارشناسي ارشد، در اين درس بهتر است با توجه به قرار گرفتن آن د  •

تري براي مباحثي نظير طراحي آزمايشها و قابليت اطمينان و تعاريف مديريت  مرزبندي شفاف

 .كيفيت صورت پذيرد

 كه استافزاري  با توجه به خانه كيفيت، دومين عامل مهم از ديد مشتريان توانمندي نرم  •

  همراه با افزايش ساعات درسي و Minitabافزار نظير  شود آموزش مقدماتي نرم پيشنهاد مي

 . ارزش واحد درس صورت گيرد

در پايان با توجه به احساس نياز براي افزايش توضيحات و ارائه مطالب جديدتر در حوزه   •

د و نيز در كرتوان اين درس را در قالب دو درس سه واحدي طراحي  كنترل فرايند آماري، مي

 طرحهاي ،ز اهميت است كه براي مثالياح خصوص نوسازي مطالب، ذكر اين مطلب

 . چند سالي است منسوخ شده استMil-Std 105 Eگيري  نمونه
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 :شده استريزي توليد و مدل پيشنهادي اين مقاله موارد زير استخراج  ر خصوص درس برنامهد

با توجه به خانه كيفيت و در نظر گرفتن اين موضوع كه آشنايي با صنعت ايران از جمله   •

 حداقل صورت گرفتن، لزوم استواردي است كه در جهت رفع نيازهاي مشتريان ضروري م

هاي توليد متفاوت به منظور  ا با سيستمههريزي در كارخان چند بازديد و مشاهده مدلهاي برنامه

  .شود هاي مديران احساس مي آشنايي با صنعت بومي و استفاده از تجربه

 كه در استافزار  دست آمده است، آموزش نرمخانه كيفيت بهاز جمله موارد مهم كه از نتايج   •

روز در اين زمينه كه در ساختارهاي  افزارهاي كاربردي و به اين خصوص لزوم آشنايي با نرم

 BPMS (Business Process Management System)شوند، نظير  اتوماسيون جديد مطرح مي

   .شود ، پيشنهاد مي

هاي مديريت توليد  ايي با مفاهيم جديد مديريت توليد نظير سيستمدر اين درس نيز لزوم آشن  •

 BPT  و MRP ،MRPII،ERP ،JITو رويكردها و نظريات متنوع اين حوزه نظير (PMS) نوين 

  .شود كارگيري آن در صنعت پيشنهاد ميمنظور به روز رساني اطالعات دانشجويان و بهبه

شود كه با توجه به نگاه صرفاً رياضياتي در  ن درس نيز احساس ميدر پايان، در خصوص اي  •

 به نحوي كه حتي تغيير نام اين درس به ، تغيير نگرش جديد ضروري است،طرح درس فعلي

 توجه كم به مقوله مهم كنترل توليد در طرح ،شود و همچنين مديريت توليد احساس مي

  .است درس نيز از جمله مواردي است كه نيازمند اصالح

  

     مطالعات آتييي براياهگيري و پيشنهاد جه نتي .6

 و پس از تالشهاي بسيار، شداي از پيش تعيين شده بررسي  عنوان برنامهدرس به   در اين مقاله طرح

  براياز اين رو، مدلي. شدديده هاي تحصيلي متفاوت  درسهاي موجود در رشته  استيهايي در طرحك

 صنعت بيان ، و همچنينانادتزهاي مشتريان آن شامل دانشجويان، اسدرسي متناسب با نيا ارائه طرح

 بر روي آن QFD تا مدل پيشنهادي با كمك ابزار  انتخاب شدعنوان نمونهو رشته مهندسي صنايع به

درسها تا حد ممكن كاهش يابند كه به   تا در نتيجه آن كاستيهاي ذكر شده در طرحشودسازي  پياده

منظور  به، به اجمال بيان شد؛ از اين رو"طراحي خانه كيفيت" كه در آمدت دسبهموجب آن مواردي 

درسهاي موجود،  منظور تكميل كاستيها در طرحمشاهده جامع و فراگير بودن اين مدل و نيز و به

هاي ديگر نظير رشته علوم انساني كه از طرح  سازي اين مدل بر روي درسها و رشته مطالعه و پياده

  .شود رخوردار است، پيشنهاد ميدرسي قديمي ب
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