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  هاي آموزش مهندسيمديريت كيفيت جامع در برنامه

 

 

   1 سعيد هداوند

  

  

از آنجا كه . ندنكمتعددي را برگزار فني هاي   دورهمهندسان خود تأمين نيازهاي دانشي براي ي صنعتياغلب سازمانها :چكيده

  ي، آگاهي از كيفيت آموزشهااستاني فعال گذاري هنگفت و صرف زمان خدمتي نيروي انس ها متضمن سرمايه دورهنياجراي ا

اين  به ييپاسخگو .دارداز نظام آموزش   است كه سازماني انتظاراتنيتر آنها از مهمبودناجرا شده و بازدهي حاصل از ميزان اثربخش 

آموزش،  ختار سازماني مركز اهداف و سا،ي استراتژريها نظ دورهي و اجرايزيرگذار در برنامهريثأ عوامل تييمستلزم شناسا انتظارات

 يابي يادگيري و ارز ـ ياد دهيندي فراار،يتجهيزات در اخت  كادر آموزشي، امكانات و،يوزش آميسازماندهي و مديريت آن، استانداردها

 مقاله در اين .است توليد شده سازمان خدمات اي محصول تيفيك  نقش آموزش در بهبوديفاي از آنها در كمك به اكي هر ريثأ تزانيم

هاي آموزش هاي بهبود كيفيت در برنامهي، شيوه سازيفيمدل ك ترين عنوان شناخته شدهه  ب»مديريت كيفيت جامع«با رويكرد به 

   .شده استمهندسي بررسي 

  

  

  .آموزش مهندسي، مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر :هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

توسعه . هستند همراه متعددي لئمسا و چالشها با همواره صنعتي سازمانهاي در هندسيم آموزشهاي

آموزشها بدون در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود و توان نظام آموزش براي پاسخگويي به نيازهاي  يكم

تقاضاي مستمر مشتريان، كارفرمايان و . دشوشود تا فشار مضاعفي بر سازمان وارد دانشي موجب مي

ز توليدات و خدمات بهتر و نياز به پاسخگويي هرچه بيشتر مندي ابهرهبراي ربط ساير عوامل ذي

د كه نظامهاي آموزش را وادار به بازانديشي در ساختار، شوسازمان از عمده چالشهايي محسوب مي

  رود كارآمدتر واي كه انتظار ميگونهه د، بكنرسالت، اهداف، كاركردها و فرايندهاي خود مي

  . كنندتر از گذشته عمل اقتصادي

  در شرايطدباي نگاهي به روند تحوالت آموزشهاي مهندسي حاكي از آن است كه نظامهاي آموزش

مالي با اتكا بر عامل  به محدوديتهاي توجه ضمن محيط، در دگرگوني و ثباتي بي سريع، تغييرات

مهم اين يافتن انجام . مديريت و رهبري كارآمد، به حفظ، بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشها بپردازند

روند بهبود در سازمان و  ن جايگاه آموزشكردشخص ريزي صحيح براي م و برنامهنگريمستلزم آينده

  .است رشد كيفي آن

ي، خالقيت، نوآوري، كيفيت و مديريت منابع اصلي ايجاد ارزشهاي ي دانا كه دانش محورصنايعدر 

قابل بررسي ي و كيفي كم هاي مهندسي از دو بعدآموزششوند، ميزان اعتبار محسوب ميسازماني 

 ، از يك سو نيازهاي دانشي مهندسان را برطرف و از ديگر سودياب بدين معنا كه نظام آموزش ،است

 در عين حال كه اكتفا به پاسخگويي نيازهاي ،عبارتيه  ب؛ندكنوآوريها و دانش روز را در صنعت تزريق 

ل كيفي و غفلت از چالشها ئري به مسا يك جانبه نگ،]1[دشروزمره موجب عقب ماندگي فني خواهد 

. نيز موجب ايجاد شكاف بين خروجيهاي نظام آموزش و نيازمنديهاي دانشي سازمان خواهد شد

بدون توجه به توسعه كيفيت، پيامدهايي همچون افت آموزشي، وابستگي ،ي آموزشهاگسترش كم 

 ضمن اينكه توجه صرف . آورداهد وري را به همراه خويي و ضعف بهرهاعلمي، خروج نخبگان، عدم كار

آوردن منابع بيشتر و كاهش  دسته ببراي اي د تا فشار عمدهشسازي نيز موجب خواهد به كيفي

  .دشوهاي مورد نياز به نظام آموزش وارد ريزي و اجراي دورهتمركز در برنامه

 يفي به موازاتي و كهر دو بعد كم  مستلزم رشد موزون آموزشهاي مهندسيتوسعه پايدار نظام

  سازي آموزشهاكيفي در نوين رويكردي عنوان هب ،»1جامع كيفيت مديريت«قرارتاس .است يكديگر

  .ندكتواند به ايجاد اين توازن كمك مي

هاي  نظام آموزشي كليهايژگي در ارتباط با ومديريت كيفيتموضوع با اين رويكرد، در اين مقاله 

 و تيفيك«  بخش، مقولهني در اول.ه استشده ئ ارامده ع و مطالب در چهار بخشي بررسمهندسي
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در بخش دوم،  .شده است ي مفهوم ساز مهندسي آموزشيها و ارتباط آن با برنامه»مديريت كيفيت

 حيدر بخش سوم، با تشر. ه استشد ي بررساستانداردها و رويكردها نظر از اركان مديريت كيفيت

هاي يي مديريت كيفيت جامع در برنامه اجرانديفراوص در خص ،كيفيت در آموزشهاي مهندسي مكعب

فرصتها و ي ه شده، برخئ از مباحث ارايريگجهيضمن نتنيز  يي در بخش نها.است دهشحث ب آموزشي

هايي براي مديريت در بخش انتهايي مقاله نيز پيشنهاد. گرفته است موجود مورد توجه قرار يهاديتهد

  .ه استدشه ئ ارابهتر كيفيت در آموزشهاي مهندسي

  

  مفهوم شناسي .2

  كيفيت. 1. 2

1فيليپ گو پروفسور

 را به ميزان درجه تعالي، درجه »2كيفيت«جديد وبستر واژه  الملليبين فرهنگ در 

هاي انطباق با استانداردها، نوع ويژگيهاي دروني و ذاتي، برتري در نوع و تعالي در ارتباط با استاندارد

3 پروفسور برن بام.]2[ده استكراز پيش تعيين شده تعريف 
 مفهوم ]استاد دانشگاه مريلند آمريكا [

 در كه دارد كه اين مفهوم مبتني بر قضاوتي استداند و بيان ميكيفيت را يك موضوع ارزشي مي

 در استاندارد .]3[پذيردو تناسب ويژگيها و صفات نمادي خاص صورت مي ارزشمندي خصوص

ISO9000اي كه يك ند،كيفيت به درجهكيمهاي مديريت كيفيت را تعريف   نيز كه اصول سيستم

 را ]شود يا الزامي استنياز يا انتظاري كه معموالً بيان مي[مجموعه از مشخصات ذاتي خواسته 

  .]4[دشو تعبير مي ،ندكبرآورده مي

  

  انواع و ابعاد كيفيت. 2. 2

ز منظر داخلي كيفيت به شرايط و ا. مفهوم كيفيت از دو بعد داخلي و خارجي قابل بررسي است

ست كه ين معناداز منظر خارجي نيز كيفيت ب. ندكاستانداردهاي از پيش تعيين شده اشاره مي

 از اين منظر كيفيت داراي انواع. دشو به درستي برآورده ]مخاطبان[هاي مشتريانانتظارات و خواسته
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قابليت « ، »5دوام«، »4اعتبار و ثبات«،  »3انطباق«، »2شكل ظاهري« ،»1عملكرد« مختلفي همچون

  .است  »8شهرت« و »7مسئوليت پذيري« ،» 6سرويس دهي

  

  مديريت كيفيت جامع. 3. 2

  مفهوم مديريت كيفيت جامع را به رويكردي اطالق]صاحبنظر برجسته مديريت[ 9فيليپ كاتلر

لرد  به زعم .]5[. رودمي كارهب انسازم خدمات و توليدات فرايندها، كيفيت مداوم بهبود براي كه ندكمي

 تالشي همه جانبه  جامعتيفي كتيريمد ] NetAppت مديره شركت فناوري ئعضو هي[ 10تابين

 .]6[استبراي فراهم كردن مزاياي رقابتي از طريق بهبود مداوم تمام وجوه فرايندهاي سازماني 

 نيز معتقد است كه ]ي انگلستاناز پيشگامان كيفي سازي در صنعت خودرو ساز[ 11بنجامين سادرلند

مديريت كيفيت جامع يك فلسفه مديريتي است كه هدف عمده آن تحت كنترل قرار دادن منابع 

، به نحوي كه از آنها به مؤثرترين شكل در رسيدن به اهداف  استانساني و مواد اوليه در يك سازمان

  .]7[تعيين شده استفاده شود

  

  ش آموز جامعتيفي كتيريمد. 4. 2

توان اقدامي هوشمند، آرام و مستمر ه شده، مديريت كيفيت جامع آموزش را ميئبر اساس تعاريف ارا

اين اقدام به . دكر تعريف ،دارد» 12هم افزايي« تأثيركه در تأمين اهداف و استراتژيهاي آموزشي 

  .دشورضايت فراگيران و اثر بخشي آموزشها منجر مي
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2. Features 

3. Conformance 

4. Reliability 

5. Durability 

6. Serviceability 

7. Responsiveness 

8. Reputation 

9. Philip Kotler 

10. Lord Tobin 

11. Sutherland 

12. Synergic 
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   و آموزشتيفيك .3

 آموزش و مشخص نبودن نديپيچيدگي فرا. كردبه راحتي تعريف توان را نميآموزش  رد كيفيت مفهوم

شماري . ده استكر مشكل  تا حدودي تعريف آن را،رديگي چگونه شكل مندي فراني در اتيفياينكه ك

  . نيستگيري  قابل اندازه  واست بدون شكل  در آموزشاز صاحبنظران معتقدندكه مفهوم كيفيت

مهم  آنچه در تعريف كيفيت ]المللي ماريوت سسه هتلداري بينؤ ممشاور[ 1وانسويچايبه اعتقاد 

 2چاپمن .]8[گر است كيفيت تابع نظر مشاهده ،بر اين اساس .است مخاطبان ديدگاههاي ،است

سطح  نظيرمعادل استانداردهاي آموزش   كيفيت را] SAS يافزار شركت نرممشاور آموزشي [

 يادگيري بروجود آمده ه  با تمركز بياين تعريف از كيفيت همخواني كامل .ددان پيشرفت فراگيران مي

   .]9[ داردرانيفراگ

  قلمدادتيفيبا كزماني را آموزشي  دوره كي ]استاد برجسته دانشگاه ادينبورو آمريكا[ 3بي كر

ارضاي «، » زمان ممكنحداقلايجاد سطح خاصي از توانايي در « نظير ييهايكه خروجند كمي

  .]10[ باشدكرده را حاصل »برآورده كردن نيازهاي توسعه مسير شغلي«و  »ازهاي مهارتيني

كيفيت آموزش را منوط به  زين ]ت علمي سازمان مديريت صنعتيئعضو هي[» عمادزاده«دكتر 

  :]11[ند ازااين عوامل عبارت. كنندي مشاركت ميه خدمات آموزشئداند كه در ارايكيفيت عواملي م

  

  شرايط اقتصادي و اجتماعي؛ محيطي، شرايط ذاتي، استعدادهاي و تواناييها شامل .فراگير �

دستمزد  و حقوق ،يريپذتعهد و مسئوليت تحصيالت، و تجربه ميزان شامل .مدرس �

  ؛يافتيدر

تجهيزات  آموزشي، وسايل درسي، يكتابها شامل .آموزشي تجهيزات و امكانات �

  .زيربنايي و پشتيباني نظام اداري

  

 به ارزشها و اهداف بنيادي سازمان ،دهد  معتقد است آنچه در نظر ما كيفيت معنا ميزي نندهنگار

كيفيت سخن بگوييم بدون آنكه محك و معياري موافق با نظر سازمان  توانيم از ما نمي. بستگي دارد

 يرا استنباط ما از آموزش، راهنمايي ب،از سوي ديگر. باره رسالت نهايي آموزش داشته باشيم در

  .]12[ ماهيت كيفيت،  چگونگي دستيابي به آن، ارزشيابي و ارتقاي سطح آن خواهد بودادراك

____________________________________________________________________ 
 

1. Ivancevich 

2. Chapman  

3. Baker 



 مع در برنامه هاي آموزش مهندسيمديريت كيفيت جا   
 

32

  كيفيت در آموزشهاي مهندسي .4

نظامهاي آموزش هستند، اما در آموزشهاي  توجه مورد همواره »وريبهره«و » هزينه« ،»كيفيت«

 دي تول دليل اين امر به.گيرد قرار توجه بايد مورد ديگر عامل دو از بيش »كيفيت« مهندسي

  باز  رقباني در بشي خوي رقابتگاهي سازمان به حفظ و بهبود مستمر جاازين و محصوالت قابل رقابت

وري كاري در صنايع افزايش هزينه و عدم بهره پژوهشها حاكي از آن است كهاز نتايج برخي  .گرددمي

فرايندهاي  و آموزش نظام در كيفيت فقر زا ناشي ]كمتر بازده قبال بيشتر در مالي منابع تخصيص[

دو ويژگي عمده براي  » 1عالي آموزش در كيفيت تضمين الملليبين شبكه «.]13[است جاري آن

تحصيل كيفيت ذكر كرده است كه به دليل جامع بودن اين دو ويژگي از آن در اين مقاله استفاده 

 قبل از استانداردهاي« حالتهاي از يكي با موجود تطابق وضعيت ميزان را اين نهاد كيفيت. شده است

  .]14[تعريف كرده است» انتظارات سازمان و اهداف رسالت، «يا » شده تعيين

اي ويژگي اول، كيفيت در آموزش مستلزم آن است كه فرايندهاي جاري بر پايه مجموعه اساس بر

  نباشند، هايي موجودوقتي چنين استاندارد. شونداز استانداردهاي از قبل توافق شده تعريف 

، »ساختار سازماني و مديريت«در چنين مواردي  .داد انجام دوم ويژگي به توجه با بايد را سنجي كيفيت

كنند كه نظام آموزش تا چه ميزان با تعيين مي» فضاهاي آموزشي در اختيار«و » كادر آموزشي«

  .معيارهاي مربوط به اهداف تعريف شده همخواني دارند

 در 2001 طي سخناني كه در مارس ]مشاور ارشد شركت خودرو سازي تويوتا[ 2نگهيوم لي سا

 تعالي  اصلي درپنج ضرورت، يراد كردگردهمايي ساالنه مديران حوزه منابع انساني شركت تويوتا ا

رهبري « ،»اعتبارسنجي براي تعالي« ،»ريزي استراتژيك برنامه«نظام آموزشي اين شركت را شامل 

د و تحقق آنها را منوط به كر معرفي » استانداردهاتيالزام به رعا«و » جويياركتشم«، »همكارانه

  .]15[دانست ي حاكم بر آنندهاي فراتيفي مستمر كيابيارز

ييد صالحيت أتمنوط به  توانهاي آموزش مهندسي را مي، كيفيت سنجي در برنامه منظرنياز ا

 تعيين شده را رعايت كرده ش از پيانداردهاي استاساس قضاوت خبرگان، كه برمجريان دوره دانست 

  :  باشد داراي عناصر اصلي زيردها بايكيفيت سنجي برنامه در اين چارچوب .دنباش

  باشد؛  كه متولي ارزيابيهاي ادواري يسازكار �

  روند؛ كار ه  ابزارهاي مدون و مكتوبي كه براي ارزيابي ب و احتماالًاستانداردها �

   براي ارزيابي؛]بار مثالً هر دو سال يك[ يين شده زماني از قبل تعبرنامه �

  .]16[عملكرد كيفيت باره در قضاوت منظور به صنعت خبرگانهاي نظر از استفاده �

____________________________________________________________________ 
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درونداد، فرايند، برونداد و [ هاي مختلف كيفيت آموزش  برشمرده به آشكار كردن جنبهعناصر

كت دادن عوامل درگير در  به خود تنظيمي، مشارنظام آموزش مهندسي ياري دادن ،]پيامد

 دهدميشان  و ندنكيكمك مفني  آنان در پاسخگو بودن به نيازهاي يسازسازي امور و توانمند شفاف

  :ندك را به درستي حاصل ريز مقاصد تواند كه اين ارزيابي مي

  

  ؛هاي مهندسي آموزشنظامييد صالحيت أت �

   قبال اعتبارات دريافتي؛ربط در  پاسخگويي به مراجع ذي و  اعتباراتتخصيص مناسب �

  يش تعيين شده؛پ عيان ساختن ميزان دستيابي به اهداف از  �

  باره عملكرد نظام آموزش؛ در سازمان آگاهي براي  مناسبعرضه اطالعات �

 . تر بهبود مستمر كيفيت آموزش  و از همه مهم �

  

 گنج :آموزش كيفي« عنوان با ايمقاله در  ]شركت نفتي الك اويل معاون آموزش [ 1رابينز بارن ول

تأثير گذاري آنها در افزايش توليدات  ميزان و »آموزش« و »كيفيت« رتباطا »نامشهود دارايي پنهان،

وضعيت آموزشهاي فني  او در اين مقاله با طرح سؤاالتي نظير. را بررسي كرده استشركتهاي نفتي 

ها چه كساني هستند و مقايسه با ديگر آموزشها در چه سطحي است؟ مخاطبان اصلي آموزش در

توان مي چگونه است؟ كدام آموزشها هاي دسترسي به اثربخشيخط مشي و مسير چيست؟ آنها انتظارات

كيفيت را به دست آورد و ارتقا داد؟ هزينه هاي استقرار كيفيت در مقابل عدم كيفيت چقدر است؟ 

به بهبود مستمر با توجه به شرايط توان در مسير بهبود مستمر قرار گرفت؟ و ابزار دستيابي چگونه مي

پردازد و چنين نتيجه  به تبيين ارتباط بين كيفيت و اثر بخشي آموزشها مي،فعلي و آينده چيست

 يكه برنامه ها كه استقرار مديريت كيفيت جامع اين امكان را به نظام آموزش خواهد داد گيردمي

معيارهاي  و منطبق با دهد شده قرار نيي تعشي كامالً در چارچوب استانداردها و ضوابط از پخود را

  .]17[ندكاجرا دانشي 

 

  رويكردهايي براي كيفي سازي آموزش  .1. 4

. ندشويم طرحم »دانشي نيازهاي« و »اهداف« ،»موريتأم« بين ارتباط با سازيكيفي يرويكردها

 دارد و چگونگي زايآينده از يك درك مشترك از آنچه سازمان ن  نيروي كار حال ودانشي ينيازها

   يهاي نيروي كار فعلي دانش، مهارت و شايستگيفي كياين رويكرد با ارزياب. گيردت ميأتحقق آن نش

   توسطمهندسانسازمان بايد اطمينان حاصل كند كه دانش و مهارت مورد نياز . يابدمي ادامه 

____________________________________________________________________ 
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تا  الزم است ،بر اين اساس. شوديكار بسته مه بتر از آن مهم و يابدمي افزايش ي آموزشيهابرنامه

 ر آموزش هدف قرا نظام را كه توسطيي شايستگيها آن دسته از تاشوند ي طراحياگونهه  برويكردها

 پنج ]ت علمي دانشگاه آزاد اسالميئعضو هي[دكتر قورچيان  .دننك ي ارزيابي، به درستگيرندمي

 هر يك از اين رويكردها كه .]18[ندكرويكرد را براي مديريت كيفيت در نظامهاي آموزش معرفي مي

ي قابل  مهندسي نظام آموزشهاافتهي سازمان منابع در دارند،اشاره  كيفيت به يكي از ابعاد مختلف

  .هستند بررسي

  

در اين رويكرد تمركز . دكنذاتي سازمان تأكيد مي بر اعتالي دروني و» 1رويكرد تعالي مدار« �

 .شود وكيفيت آموزش بر مبناي آن ارزيابي مياست موريت اصلي سازمانأم اصلي بر رسالت و

عنوان برآيند اصلي توجه و ه  به خروجيهاي نظام آموزش ب كه در آن»2 توليدمداركرديرو« �

  اساس تعداد مهندسان آموزش ديده ارزيابي كيفيت بر مبناي ميزان توليدات نظام آموزش مثالً بر

 .شودمي

 كه براساس ميزان قابل مصرف بودن دانش فني توليد به قضاوت ارزشي» 3 مصرف مداركرديرو« �

خدماتي كه نظام در خصوص  مهندسان ياهدر اين رويكرد نظر . اشاره دارد،شودشده انجام مي

 .تواند مورد توجه قرار گيرد مي،داردآموزش به آنها عرضه مي

 و هرگونه است مشتمل بر رعايت استانداردهاي از پيش تعريف شده» 4 استاندارد مداركرديرو« �

مثالً استاندارد نسبت فراگير به مدرس كه . شودانحراف از آن به معناي كاهش كيفيت تلقي مي

 .گيردانحراف از اين شاخص مبناي ارزيابي كيفيت قرار مي

 و تناسب استبر بودجه پيش بيني شده و هزينه صورت گرفته متمركز » 5 قيمت مداركرديرو« �

 . ندكعياري مناسب براي ارزيابي كيفيت تلقي ميعنوان مه بين اين دو را ب

 ذكر است كه برخي از رويكردها يا تركيبي از آنها ممكن است در نظام آموزشهاي مهندسي شايان

  .دارندمع ذالك هر يك از آنها روشهاي اجرايي منحصر به فرد خود را . اي داشته باشندكارايي ويژه

  

  

  
____________________________________________________________________ 
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   آموزش كردنكيفي سازي و استاندارد  .2. 4

بين مفهوم كيفيت و تضمين آن با حوزه استاندارد ارتباط نزديكي وجود دارد كه مفاهيمي همچون 

   هر يك از رويكردها كه،بر اين اساس. دگير و سطحي از مطلوبيت را در بر مي2 تعالي،1استاندارد

اف و تنظيم اهد « سه فعاليت اصلي،دندارداللت بر فرايند بهبود مستمر  ضمني صورت به

  . شود را شامل مي»هافرايندبهبود «و » به اهداف و استانداردها توجه با هافرايند ارزيابي« ،»استانداردها

 گيريقابل اندازهپيامدي  را نشانگرهاي هااستاندارد ]از صاحبنظران مديريت كيفيت[ 3هاروي

استانداردهاي « گروه چهار بها را استانداردهاين او  .شونداي استفاده ميمقايسه براي اهداف كه داندمي

  تقسيم »سازماني استانداردهاي« و »خدمات استانداردهاي« ،»استانداردهاي شايستگي«، »آموزشي

توانند  ميكيفيت سنجياستانداردها تحت تأثير مكان و زمان و بسته به هدف به زعم وي . ندكمي

  .]3[مطلق يا نسبي تدوين شوند

. برد پيسازيو استانداردرويكردهاي كيفي توان به رابطه متقابل  مي،با توجه به آنچه گفته شد

 در مثالً. نظر در تعريف كيفيت و انتظارات از استانداردها دارد اين رابطه بستگي تامي به رويكرد مورد

 را ي سازمانسطح مطلوبيت مورد نظر در تحقق اهداف و رسالتها  استانداردها،»تعالي مدار«رويكرد 

بر اساس  مهندسانتوانند تواناييهاي مي  استانداردها»مصرف مدار«كنند يا در رويكرد ميبازگو 

  .نندكگيري اندازهرا ه شده به آنها ئ اراپژوهشيخدمات آموزشي و 

مفهوم  خصوص ديدگاه غالب در و تصورات تأثير تحت استانداردها شود،مي مالحظه كه چنان

 اگر تصور از ،بنابراين.  تدوين شوند»تعالي«يا » حداقل«سطوح توانند در مي كه قرار دارند كيفيت

  هاي فرايند، يا اينكه كليه اجزا و عناصر نظام آموزش را شامل شودي باشدنتيجه محور كيفيت

توانند تك بعدي يا سيستمي لحاظ استانداردها و معيارهاي مطلوبيت مي  و به تبع آنسازيكيفي

  .]19[شوند

  

  سازي آموزشاركان كيفي  .3. 4

گانه زير استقرار مديريت كيفيت جامع در نظام آموزشهاي مهندسي مستلزم توجه به اركان هشت

  :]3[است

  .ترين وظيفه مديريت تلقي شود عنوان مهمه به بهبود كيفيت ب تعهد �

  .آنها مورد نظر قرار گيرد با  مستمرارتباط  ومهندسان به آموزش هتوج �

____________________________________________________________________ 
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 تعيين و ]ويژه مهندسانه ب[نفع ربط و ذيعوامل ذيبراي كليه آموزشها  بهبود كيفيت جنتاي �

  .تبيين شود

 . دشو ايجاد  فعاليتها و پيشرفتهاي بهبود كيفيتنكردمناسبي براي ساختارمند  تتشكيال �

بيني و در تمام سطوح    پيشعملكرد مهندسانبهبود كيفيت مناسبي براي  يريز برنامه �

  .سازمان منتشر شود

 ز وظايف مديريت كيفيت براي اصالح و بهبود مستمر فرايندهاي آموزشيدرستي ا صتشخي �

  .صورت گيرد

 فرايندها و فعاليتها وجود داشته بهبود كيفيتابهامات ايجاد شده در در به موقع  يويپاسخگ �

  .باشد

  .تالش مضاعف براي حصول كيفيت ايجاد شود در كاركنانتشويق براي  انگيزه �

  

  زش مهندسيمكعب مديريت كيفيت در آمو .5

.  متفاوت است،افتدها اتفاق ميهاي آموزش مهندسي با آنچه در ساير برنامهمديريت كيفيت در برنامه

مديريت كيفيتي . ستاين تعارضات ناشي از تفاوت ميان ماهيت آموزشهاي فني با نوع ديگر آموزشها 

گيرد و تأثيرات  در بر ميها و سطوح آموزش رارود، تمام رشتهكار ميه كه در آموزشهاي مهندسي ب

برنامه «  ،»ارتباطات«، »آزمايشگاه، كارگاه، كتابخانه، مركز اسناد: امكانات فيزيكي«در  مطلوبي

با ] 5. [جاي خواهد گذاشت بر» ارتباط صنعت و دانشگاه « و»پژوهش و انتشار نتايج آن« ، »درسي

كيفيت در نظام آموزش مهندسي را  توان مكعب مي» 1دمينگ«رويكرد به مدل مديريت كيفيت جامع 

  :دكربه شرح زير تشريح 

  

  مخاطب محوري .1. 5

آنها محتواي علمي به روز، مدرسان برجسته،  .كنندمهندسان كيفيت مورد انتظار را تعريف مي

ه به موقع آموزش را انتظار دارند و به همين ئتجهيزات مناسب، فضا و امكانات آموزشي كامل و ارا

هاي آموزش مهندسي بايد با درك درست از نيازهاي فعلي و آتي مخاطبان خود، ه برنام،دليل

 پذيرش اين. فراتر رفتن از انتظارات آنها تالش كندبه منظور ند و كخواستها و الزامات آنان را تأمين 

گروه مهمي از مخاطبان محسوب مي شوند، تحول عظيمي در مديريت  عنوان هب مهندسان كه نكته

 نظام آموزش براي هر گروه از مهندساني ،بر اين اساس. آيدمي حساب به مهندسي آموزش امنظ كيفيت

____________________________________________________________________ 
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ه و تالش كند تا ئ بايد اولويت و خدمات متفاوتي ارا،شوندعنوان مخاطب اصلي محسوب ميه كه ب

مدرسان برجسته مديريت در مركز آموزش [ 1هنان و كارپ. نيازهاي متعدد آنها را برآورده سازد

چه « ،»چرا« ،»چه چيز«سؤال چهار برآيند نيازها از دسته اين كه معتقدند ]الكتريك جنرال تشرك

آنها  زعم به .ندشومي محقق مخاطبان با مؤثر ارتباط برقراري طريق از فقط  و هستند »چگونه« و »زماني

  .]6[است شآموز فرايند كننده هدايت عنوان هب مخاطب پذيرش فرهنگ تغيير مستلزم مهم اين تحقق

در شناسايي نيازهاي مخاطبان اصلي خويش راهنماي مناسبي براي » نوكيا«نحوه عملكرد شركت 

 يندهاي كالن سازمان، از برآراهبردهاي با ي اهداف آموزشقي با تلفاين شركت. استاين موضوع 

 ي رقابتياي و مزاهدكركسب و كار استفاده آموزش نيروهاي فني خود در جهت توسعه در بدست آمده 

 حاصل از ي با استفاده از مهارتها»اينوك «.به دست آورده است و توسعه محصول ي را در نوآورياريبس

 آن ي و بر مبناندكميرا شناسايي  اني مشتريهايازمندي بازار و نيهاهي شده، روهئ ارايهاينوآور

  ].20[كندي ميزي رفع آن برنامه ريبرادهد و تشخيص ميخود را   ي دانشيازهاين

  

  تغيير فرهنگ. 2. 5

  اين نياز. مديريت كيفيت آموزشهاي مهندسي مستلزم تغييري ملموس در فرهنگ سازماني است

براي اين كار . به نحوي پيش بيني مي شود كه بتوان با مختصر تالشي نتايج مورد انتظار را كسب كرد

. ن به روشني و صراحت بيان داردباره فلسفه وجودي آموزش در سازما مديريت بايد ديدگاه خود را در

گيري هاي آموزشي و جهتبرنامهباره  درتغيير در مجموعه عقايد، نگرشها و تصورات  موجب امر اين

  :توان اشاره كردميزير ترين دستاوردهاي تغيير فرهنگ سازمان به موارد  از مهم. دشآنان خواهد 

 ؛كندها كمك ميبه استقرار فلسفه مشاركتي براي بهبود مستمر فرايند �

 شوند؛دروندادهاي نظام آموزش كنترل مي �

 زيهاي آموزشي و درسي توجه مي شود؛به ويژگيهاي مهندسان در برنامه ري �

 د؛شوبر بهبود و اصالح مداوم فرايندها تأكيد مي �

 .شود ميتأكيدبر درست انجام دادن كارها در همان مرتبه اول  �

  نفع آموزش واگذارربط و ذيعوامل ذيسازي فرايندها به تمام  مسئوليت كيفي �

 .شودمي
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براي اين كار ضروري است تا نظام . بديهي است كه تغيير فرهنگ به زمان و حوصله نياز دارد

آموزش ضمن تعريف بيانيه خط مشي كيفيت، اهداف و استراتژيهاي مورد نياز را تعريف و كليه عوامل 

  .ندكه درگير در فرايند آموزش را نسبت به آن توجي

  

  مشاركت جويي .3. 5  

اجراي مديريت كيفيت جامع در نظام آموزش مهندسي به حضور فعال فراگيران در فرايند آموزش 

براي اين كار بايد زمينه مشاركت مهندسان در فرايندهاي آموزشي به نحوي كه خود را .  بستگي دارد

 ارتباطي اثر بخش الزم و نظام  يك  ايجاد،براي اين منظور. شود فراهم ،ي از آن احساس كنندئجز

 بايد اطالعات مربوط به مشاغل در اختيار مهندسان و تكنسينها و نيز نظاماين . ضروري است

. نيازمنديهاي دانشي آنان را در حداقل زمان و با حداكثر دقت براي برنامه ريزي آموزشي فراهم سازد

عنوان بخشي  از ه هم مي آورد كه خود را بمديريت كيفيت جامع اين فرصت را براي هر فراگير فرا

 گذر از يبرا معتقد است كه ] دمونفورت انگلستانيالتياستاد دانشگاه ا[ 1باتلر. ندكيك گروه احساس 

 در سه مقوله ريي تغنيا.  را از سر گذراندي فرهنگريي تغدي ها بادهي امي تسهي به سويدانش اختصاص

  :است يقابل بررس

  .دشو عي در سراسر سازمان توزدي در دسترس بودن باي برا فنيطالعات ا. دانشي سازمانده �

كنند مرور و ي ارسال مگراني را كه دي اطالعاتدي مهندسان در هر حوزه با.شتوسعه دان  �

 آنها ي كاربردهاني و بهتردهدمي شيشود افزاي را كه منتشر مي كار اعتبار مطالبنيا. ندنك دييتأ

  .كندي مهيرا توص

ها و دانش دهي مستند كردن اي مهندسان برازشي انگي راههاافتني ي چالش اصل.شاننشر د  �

 ني اما در ع، سادهاري تفكر بسنيا .ردي قرار گديگران كه در دسترس ينحوه كسب شده است، ب

 كنندمياستفاده مديريت كيفيت  كه از يي در سازمانهاي دشوارنيا.  آن دشوار استاجرايحال 

 ي خود معرفيريادگي وجه كي استراتژتيولوا دانش را مي و تسهيمي كار ترا كه، چشودي نمدهيد

 .]21[اندكرده

  

    فرايند مداري .4. 5

 باشد و در سرلوحه وجود داشته سازمان بايد فرهنگ فرايند محوري در براي كيفي سازي آموزش

ها از ترين برآيند اين كار آن است كه به كيفيت دوره مهم. گيردمورد توجه قرار  سازمان هايفعاليت

 ازين«ضرورتها و نيازهاي واقعي مهندسان در فرايند  كه معنا يندب ، شودمي نگريسته منظر فراگيران

____________________________________________________________________ 
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كند تا زمينه توجه به اين امر كمك مي. دشولحاظ مي »يابيارزش«و » اجرا «،»يزيربرنامه «،»يسنج

 اين فرايندها با . شناسايي شوند،نها ارزش يا بهبودهاي متمايزي را اضافه كردتوان در آهايي را كه مي

ي هاازي و ني شغليفرصتها آغاز و به ارزيابي  مهندسان در محدوده دانش موجوديازهاي نصيتشخ

 يها به حوزهي شامل برنامه درس فرايندهاي فرعيري سا.دشو منتهي ميندهي سازمان در آفني

 يريادگي آموزش و ،تي و در نهايباني و پشتتيري مدالت،يبع، فراهم كردن تسهمنا صيتخص ،يتخصص

  . دشو ني تضمينيطور عه  بديبانيز  مانند فرايندهاي اصلي  مراحل ني اتيفيككه شود مربوط مي

 كه از شوند مجهز ييارهايتوانند به معي ميدي تولي همانند نظامهاي آموزش مهندسيهابرنامه

 مشاهده قيمثالً از طر.  و بهبود عرضه اجرا شوديابي ارزي براي مربوط به مشترتقاي آن تحققيطر

 و يابيزها ار برنامهياند، اثربخش بهره مند بودهي تخصصيآموزشها  كه ازيعملكرد مهندسان

 مهم مديريت كيفيت جامع در رثاآ اساساً يكي از  .]5[دشوبهبود آن اتخاذ براي  يا عمدهيراهبردها

وزش مهندسي اين است كه تصميم گيري بيش از آنكه بر مبناي برداشتهاي ذهني انجام نظام آم

معناي سخن آن است كه با تأكيد بر اشكاالت قابل . خواهد بود مبتني بر اطالعات واقعي ،پذيرد

توان محيط مساعدي براي  مي، است]مربي يا فراگير[كنترل و نه اشكاالتي كه خارج از توان افراد 

  . فراهم كردپيشرفت

  

  بهبود مستمر .5. 5

  بهبود مستمر به اصالحاتي اشاره. جزء الينفك مديريت كيفيت جامع است» 1بهبود مستمر«

اين بهبود اشكال مختلفي از قبيل . ند كه ممكن است كوچك و تدريجي يا بزرگ و سريع باشندكمي

ي، استفاده اثربخش از تمام منابع وركاهش اشتباهات، بهبود بهره ،]فراگيران[افزايش ارزش مخاطبان 

  . گيردو بهبود پاسخگويي به چالشهاي پيش رو را به خود مي

 و انطباق هر فرايندهابازخورد امكان اصالح مستمر . است بازخورد ري مسي امر مستلزم طراحنيا

  1ل شكدر . كندي ملي و گسترش آن را تسهرشي و روند پذآوردمي را فراهم طي آن با محشتريچه ب

  .داده شده استمفهوم بهبود مستمر به صورت يك فرايند پيوسته نشان 

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Continual Improvement 
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 در نظام آموزش عنفربط و ذيبراي تحقق بهبود مستمر الزم است تا اوالً نگرش كليه عوامل ذي

ح  آموزشي طراحي شود كه بازنگري و اصالنظام وظايف خود تغيير يابد و ثانياً روشي در در خصوص 

بازنگري در برنامه درسي، روش تدريس، روش ارزيابي و ساير . مداوم تمام روشها را تضمين كند

مثال مناسبي براي اين موضوع » تويوتا«تجربه شركت . هستند از اين قرار  نيز هاي آموزشجنبه

  از منابعدي ارتباطات، استفاده مف،ي كارگروهتيقوبهبود مستمر به ت نديوجود فرادر اين شركت . است

 تا ي و از مراكز طراحشگاهي مذكور از كارخانه تا آزمانديفرا.  استدهش منجر عاتي حذف كامل ضاو

، زمان  اصالحات مستمرني و در پرتو اتوسعه يافته داراني خري و حتلي اتوموبيهاشگاهيها، نماواسطه

 نيكه در اروپا ا ي در حال.ده استكركاهش پيدا  نفر ساعت كار 8/16  به در ژاپنلي اتوموبكتوليد ي

-  نوع نگرش به برنامهلي تفاوت فقط به دل اين.رسدي نفر ساعت م5/24 به كاي و در آمر5/35عدد به 

  .]20[است آن يريكارگه  و بيزي و تالش مجدانه در نظارت مستمر در برنامه ركيفيت يها

  

  استقرار مديريت كيفيت در آموزشهاي مهندسي  .6

د كه هر يك شوكيفيت جامع در نظام آموزش مهندسي هشت مرحله بايد طي براي اجراي مديريت 

  . ه استاز مراحل به اجمال بررسي شد

 مديريت كيفيت آموزش با شناسايي و تحليل فعاليتهاي اجرايي يك يا چند فرايند .شناسايي �

 نيازهاي سازمان  به منظور پي بردن به ميزان انطباق آنها با]از نياز سنجي تا ارزيابي[عمده آموزشي 

اجراي آموزشها، اطالع  در حد از بيش تأخير مثالً[نباشد همخوان نيازها با فعاليتي چنانچه .دشومي آغاز

  اصالح و بازبينييا گذاشته    كنار،]...رساني نامناسب، عدم تطابق آموزشها با راهبردهاي سازمان و 

   ]6[فرايند بهبود مستمر در مديريت كيفيت جامع : 1شكل 

 

  ريزي و  برنامه

 توسعه رويكردها

  اجراي رويكردها

  تعيين نتايج

  انتظار  مورد

 بازنگري ارزيابي و

  رويكرد ها



                                                                                                                  

                                                                                                          سعيد هداوند                                                                                                                   

 

41 

نفع از اقدامات اجرايي اين ساير گروههاي ذيتعيين نيازها و انتظارات دانشي مهندسان و . شودمي

 .استمرحله 

تغيير در برنامه و . دشوتبيين مي» تغيير«اين مرحله نياز نظام آموزش به   در.گيريتصميم �

  كيفيت مديريت كارگيري هب در بايد آموزش نظام ،بنابراين  واست نيازمند متعهد رفتار تغيير عملكرد به

خود را براي فراهم كردن آموزش كيفي و اغناي دانشي مهندسان مشخص  و استراتژي بگيرد تصميم

ي و كيفي آموزشهاي فني و مهندسي در اين مرحله پايه گذاري خط مشي كيفيت و اهداف كم. سازد

 .شودانجام مي

  .شودشناسايي مخاطبان اصلي آموزشهاي فني در اين مرحله انجام مي .سازيآماده �

فه جويي در زمان است و به محتوا سازي و سطح بندي آموزشها كمك  صر،مخاطب شناسي در واقع

ترين اقدامات  تعيين و تأمين منابع الزم به تناسب چالشها و فرصتهاي شناسايي شده از مهم. ندكمي

 .اجرايي است كه در اين مرحله انجام مي شود

برخورداري از  تأثير مشاركت مهندسان در اثر بخشي آموزش در حد ميزان .آموزش توجيهي �

تواند مشاركت كاركنان را از طريق سازمان مي. گيري خوب استدانش و مهارتهاي الزم براي تصميم

چنين . هايي براي بهبود مهارتها و دانش كاركنان تسهيل كنندفراهم آوردن آموزش و توسعه برنامه

ل و ئگيري، حل مساميم وظايف، تصداياي از مهارتهاي الزم براي اتوانند مجموعهآموزشهايي مي

 آموزش، زباني مشترك براي متوليان امر در ،همچنين. تفهيم چگونگي عمليات كاري را شامل شود

دهد كه ي امكان را منياسازد و تر با واحدها و گروههاي مخاطب را فراهم ميبرقراري ارتباط آسان

 ياي از زوا]... ويش، مراجع قانون سازمان، مخاطبان نظام آموزانيمشتر[ عوامل درگير در آموزشهمه 

 با خطر از دست دادن ،ندستي فرصت نجادي اي كه در پيي نظامها.مورد توجه قرار گيرندمختلف 

ريزي فرايندها و طرح. ابديي مشي آنان افزايري پذبه ضرزانيو مشوند مي برنامه مواجه ياثرگذار

 .ز اقدامات برجسته اين مرحله استمسئوليتهاي مورد نياز براي تحقق اهداف مورد انتظار ا

 اگر استانداردهاي اجرايي كه توسط سازمان تنظيم شده است نياز به .هاي بهبوداجراي پروژه �

اند، اصالح داشته باشند يا اينكه تصور شود كه اين استانداردها از محدوده عملياتي خود خارج شده

هاي بهبود كيفيت ضامن ب و اجراي پروژهانتخا.  بررسي مجدد ضروري استبرايارزيابي فرايندها 

 يي و كاراي اثر بخشيريگ اندازهي برايياستقرار روشها. استموفقيت عملكرد نظام آموزش مهندسي 

 .مي شود مرحله  انجام ني است كه در ايا اقدام برجستهنديهر فرا

ر كامل از آن طوه افتد كه مديريت ب زماني اتفاق ميفقطسازي آموزشها  توسعه كيفي.توسعه �

  سازي و توسعه آموزشها موفقدهد سازمانهايي در كيفيبررسيها نشان مي. حمايت كرده باشد

مديران با دخيل بودن در فرايند .  كه اجراي آن با تعهد، مشاركت و حمايت مديريت همراه باشدهستند
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يت تا چه اندازه در مديريت كيفكه توانند اين امر را بررسي كنند ريزي و اجراي آموزشها ميطرح

تعيين ابزارهايي براي پيشگيري از بروز عدم انطباقها و . ي و كيفي آموزشها مؤثر بوده استتوسعه كم

 .ندكسازي آموزشها كمك ميحذف علل بروز آنها به توسعه كيفي

دهند تا به وسيله آن مورد  از آنجا كه عموم كاركنان فعاليتهايي انجام مي.اجراي نظام تشويق �

درگير كردن مهندسان در فرايند آموزش داشته در تواند اثر زيادي  پاداش مي،توجه قرار گيرند، لذا

. تواند پاداشهايي دروني نظير احساس شايستگي و فضيلت داشتن به بار آورداين مشاركت مي. باشد

 مستقيماً با كند كهپاداشهاي بيروني مثل پرداختهاي نقدي يا ترفيعات زماني مشاركت را تقويت مي

چهار عنصر . گيريهاي آموزشي مرتبط باشدپيامدهاي عملياتي منتج شده از مشاركت در تصميم

آنها . هستنددر موفقيت مشاركت فراگيران سهيم » پاداش«و » دانش و مهارت«، »اطالعات«، »قدرت«

دي امكان پذير ريزي يا اجراي آموزشها تا چه حگيري در طرحكنند كه مشاركت در تصميمتعيين مي

هر چه چهار عنصر ياد شده به سطوح پايين سازمان نزديك شوند، بر ميزان مشاركت فراگيران . است

در [گيري اثر بخشي و كارايي عملكرد دانش آموختگان ايجاد روشهايي براي اندازه. افزوده خواهد شد

 .گيردد توجه قرار مي از اقدامات اجرايي مهمي است كه در اين مرحله مور]فواصل زماني مشخص

توان به هاي ارزيابي مي مؤلفهخصوصها در  در اين مرحله به رغم پراكندگي ديدگاه.ارزيابي �

طراحي فرايند « ، »ارتباط با فراگيران«، »حمايت مديريت ارشد«عناصر مشتركي نظير ميزان 

عنوان ه ت تعريف بكه قابلي» هاي كيفي و گزارش دهيداده « و»مديريت جريان فرايند«، »آموزش

 ه راهئعناصر و ارا از اين هر يك رويچالشهاي پيش شناسايي. دكر اشاره ند،شاخصهاي ارزيابي را دار

 ،همچنين .پذيردمي انجام مرحله اين در كه است حلهاي مطمئن براي مواجهه مؤثر با آن از اقداماتي
 انجام به ]پايان تا شروع از[مهندسي وزشآم نظام عملكرد ارزيابي براي عيني شاخصهاي و معيارها تعريف

 .ندكمي  ارزيابي موفق كمك زيادييافتن 

اي مستمر است كه از طريق  بهبود كيفيت و اثر بخشي آموزشها چرخه.بهبود مستمر و مداوم �

با اين رويكرد، مديريت . شودگيري پيشرفت و ملحوظ كردن آن در فرايند بهبود بخشي كسب مياندازه

وزش يك روند و فرايند مستمر است كه تحت تأثير انتظارات، ادراكات و نيازهاي واقعي كيفيت آم

 روند بهبود كيفيت دليل،به همين . اش را به تدريج ارتقا مي بخشدمخاطبان خود، فرايندهاي اجرايي

ندان  يا استانداردهاي مشابه ديگر چISO10015 رسيدن به استاندارد ،بنابراين. يابدهرگز پايان نمي

  اين مهم از طريق . دشو بلكه مهم اين است كه تناسب آموزش با نياز مخاطب حفظ ،مهم نيست

 .افتد مديريت كيفيت اتفاق مينظامكارگيري فرايندي براي بهبود مستمر به 
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 يا نيازهاالزامات  .7

پيش از اجراي مديريت كيفيت جامع در نظام آموزش مهندسي الزم است موارد زير در نظر 

  :رفته شوندگ

قرار دهد و مسئوليت آن را عنوان هدف اصلي خود ه مدير آموزش بايد كيفي سازي را ب �

 بپذيرد؛

 ؛ غلبه كند،مديريت بايد بر چالشهاي پيش رو كه اغلب موانع مديريتي است �

 به مشاركت اعضاي نظام آموزش بستگي فقطها سازي دوره بايد درك كرد كه كيفي �

 ؛سازي الزامي استنفع در فرايند كيفيربط و ذيعوامل ذيندارد، بلكه حضور كليه 

براي استقرار كيفيت در آموزش نياز است تا منابعي همچون زمان، سرمايه و نيروي  �

 استفاده شوند؛انساني در يك تالش بلند مدت 

روشهاي خود را از  مديران بايد. مديريت كيفيت جامع نيازمند تغيير فرهنگي است �

 شيوه بوروكراتيك تغيير دهند و مشاركت و خالقيت عوامل درگير در شيوه كنترلي به

 به جاي يك كنترل كننده، نقش يك مربي را ايفا ، به تعبير ديگر؛نندكآموزش را تشويق 

 .نندك

نظير [سازي آموزشها بايد انطباق آن با الزامات استانداردهاي آموزشي  در كيفي،همچنين

ISO10015 [ استزير ن اين الزامات شامل موارد تري مهم. دشو رعايت:  

  الزامات كلي مانند شناسايي فرايندها و تعيين توالي آنها؛ �

 ؛الزامات مستندسازي مانند نظام نامه كيفيت، كنترل مستندات و سوابق �

 ؛مسئوليت پذيري مديريت مانند تعهد مديريت، آموزش محوري، خط مشي كيفيت �

 ؛ر ساختهاي مورد نيازمديريت منابع مانند تأمين اعتبار و زي �

 ؛مديريت فرايندهاي اجرايي از نيازسنجي آموزشها تا اثربخشي دوره ها �

 . ارزيابي و تحليل اثربخشي و رضايت فراگيران از آموزشهاي دريافتي و بهبود آنها �

  

خلق يك محيط كيفي از طريق براي آموزش  استقرار مديريت كيفيت نيازمند تالش فراوان مدير

، يادگيري مهارت از طريق آموزش و ارتباطات و اطمينان از تالشهاي بلند مدت براي تغيير رفتاري

هنگامي كه . تواند حداقلي براي تحقق اين مهم باشد ميISO10015گواهي نامه . حفظ نتايج است

توان نظام آموزش را  به سمت دارا بودن كيفيت  مي،كيفي سازي آموزشها در حال نهادينه شدن است

  .باالتر سوق داددر سطح 
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  دستاوردها .8

ي فني  تقويت توان تغييرپذيري و بهبود عملكرد، به افزايش قابليتهاقي از طركيفيت جامع تيريمد

 دستاوردها برخي ديگر از .دهد احراز بهترين شرايط سوق ميسمت  را به آن و ندك مي كمكسازمان

  :استزير شامل موارد 

  

 ؛تيابي به اهداف راهبردي سازمان دسبرايرويكرد به سمت مديريت علمي  �

� ؛ي نظام آموزشبهبود تضمين كيفيت خدمات آموزش مهندسي همزمان با توسعه كم 

 ؛اجراي اصل پاسخگويي نظام آموزش و آموزش محوري در سازمان �

مستندسازي فرايندها، روشها و  دليل هب سازمان مهندسان آموزش تسهيل �

 ؛ستورالعملهاي كاريد

 ؛گيري و بهبود مستمر فعاليتهاي آموزشيايش، اندازهفراهم شدن زمينه پ �

 ؛تالش مضاعف براي بهبود مستمر رضايت مهندسان از خدمات آموزشي �

 ؛توسعه نگرش سيستمي در نظام آموزش مهندسي �

 .فراهم شدن زمينه تحول آموزشي و بهبود فرايندهاي آموزش �

  

  چالشهاي پيش رو  .9

گونه آموزشها بدان وسيله اينروشي كه . هستند تكيفي فقر آموزشهاي مهندسي مبتال بهاغلب 

تر از  و مهمشوندمي تعريف مهندسي بر اساس آن كه مشاغل طريقيشوند،  طراحي و مديريت مي

، ندكنچگونه ارتباط برقرار  و چگونه فكر كنندآموزد مي مهندسان به اي كه فرهنگ سازمانشيوههمه 

استقرار مديريت كيفيت جامع در نظام آموزش در هاي اساسي تيودوجود آورنده محده  بهمگي

 از موجوددرك نادرست  ين دليل است كه اوالًدها بتيمحدوداين  اني بهميتا . هستندمهندسي

 بر  مقالهمؤلف.  ياري رساند  فهم مزاياي اشتراك دانشبهثانياً   وشود تصحيح كيفيت جامعمديريت 

 بود ن،سازيفرايندهاي كيفي اثربخش عيتوزكارگيري و هايجاد، بترين مانع در  باور است كه مهمنيا

  از ديگر محدوديتها .استشمار آن  مزاياي بينشدن  اشتراك دانش و درك ،يريادگيفرهنگ 

  :اشاره كردزير توان به موارد مي

 ؛ شناخت كافي از مديريت كيفيت جامع و چگونگي اجرا و ارزيابي آننبود �

 ؛عنوان روش مديريتي كارا و اثر بخش همديريت كيفيت جامع بنپذيرفتن  �

 ؛چالشها و ضعف اصول عملكردي در نظام آموزش سازمان �

 ؛تغيير در نظامهاي آموزشي سنتي از سوي سازمانفتن يرنپذ �

 ؛ جامعاز مديريت كيفيتنشدن پشتيباني  �
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 ؛نداشتن قدرت ابتكار و نوآوري �

 ؛روشها و رويكردهاي جديدفتن پذيرن �

 ؛ نتيجه مؤثردستبابي به اطمينان از نبودراهبردي و هاي شفاف نبودن برنامه �

 .آشنايي با چگونگي استقرار نظام مديريت كيفيت جامعنا  �

 

  نتيجه گيري .10

در مقاله حاضر نشان داده شد كه . استترين بخش هر برنامه آموزشي  اثر بخش بودن آموزشها مهم

هاي توليدي فقيت آميز برنامهتواند نقش كليدي در اجراي موسازي آموزشهاي مهندسي ميكيفي

كه مهندسان از طريق اعمال كنترل محدود بر فرايند تغيير فناوريها كه قبالً بر  هنگامي. داشته باشد

چنين . يابدشوند، رضايت و انگيزش آنها افزايش ميآن هيچ نوع كنترلي نداشتند، قدرتمند مي

بخش احتمال موفقيت كسب و كار سازمان را طور اثر ه تواند ببهبودي در انگيزه و روحيه آنها مي

قش حياتي در موفقيت نظام آموزش مهندسي ايفا نسازي،  در چنين شرايطي كيفي،لذا. افزايش دهد

  . اين امر بازدهي باال همراه با هزينه كم در كاهش كنترل مديريت را به دنبال مي آورد. كندمي

عالوه بر آنكه يك نقشه  يسازيفين مدل كتري عنوان شناخته شدهه ب»  جامعتيفي كتيريمد«

عنوان يك بنيان قوي براي دستيابي به اهداف رشد ه ند، بكه ميئراهبردي براي اثر بخشي آموزشها ارا

. استها بر مبناي كيفيت  تضمين كننده حفظ اثربخشي دوره،كند و همچنينو سودآوري عمل مي

 يادگيرنده و نهادينه كردن كيفيت در سازمان، مديريت كيفيت جامع با تكيه بر اصول سازمانهاي

  ايجاد يك فرايند بهبود مستمر در آموزش را از طريق برقراري تعامل پويا با محيط توصيه

ضمن كمك به مركز اين موضوع . ندكو مفاهيم كيفيت را در فرايندهاي مختلف آموزش ترجمه مي

 استانداردهاي تي مركز به رعايدهدر جهت را يثرؤ مبناي م،ي خدمات آموزشيكيف آموزش در بهبود

   .دنكي مجاديها اريزي، اجرا و ارزيابي برنامه الزم در نيازسنجي، برنامه

 در گزارشي كه ،]2ليكروتون و[رئيس مركز آموزش مديريت شركت جنرال الكتريك،  1استيو كر

لف صنعتي، بازرگاني و  اعالم كرد كه واحدهاي مخت،دكره ئت مديره شركت ارائ به هي2000در سال 

 كرد اشاره ،وي همچنين. اند موفقيت آميز آموزشهاي كيفي را گزارش كردهرثاآخدماتي اين شركت 

 نظامهايكه اين امر به دليل آن است كه ادامه فعاليت در اين دهكده جهاني كه روز به روز در آن 

ك زبان واحد كيفيت عملي و واقع گرا  فرهنگي رو به توسعه دارند، نياز به ي ويكپارچه اقتصادي، مالي

 ديكأت .]6[ده استكرشود كه مديريت كيفيت جامع تا به حال اين نقش را به خوبي ايفا احساس مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Steve Kerr    
2. Crotonville 
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و  تواند با اصالح ساختاري م»مديريت كيفيت جامع«كه ه است  مسئله بودني بر ا نيزمقاله حاضر

 ي فنيازهاي به نيي پاسخگوبراي را نهيزم و ندككمك   عملكردهايفي به بهبود كي جاريندهايفرا

   .طرح شده فراهم آوردم

  

  پيشنهاد ها .11

استقرار مديريت كيفيت جامع منوط به رويكرد منطقي براي ه هرگونه راه حل منطقي ئاز آنجا كه ارا

 در ميان مدت يا راهكارهاي پيشنهادي عمدتاً ،، لذااستبه نظام آموزشهاي مهندسي در سازمان 

با توجه به ساختارهاي اجرايي در نظام بوروكراتيك سازمانها، به نظر . بل اجرا خواهند بودبلندمدت قا

 ضمن اجتناب از آن، امكان پس.  راهكارهاي كوتاه مدت چندان  محلي از اعراب نداردهئرسد كه ارا مي

والن هاي ميان مدت و بلند مدت نيز در صورت اهتمام عاجل مسئ  برنامهدراولويت بندي و تسريع 

 براي هر يك از مراحل زيربا اين رويكرد پيشنهادهاي . تگير همچنان موجود اس سياستگذار و تصميم

  :دشوه ميئاجرايي ارا

  

  ؛هاي فرهنگ سازي  برنامهجاديتمركز بر ا �

 سازي؛هاي كيفيتدوين سياستها و خط مشي �

 ؛حمايت از استقرار مديريت كيفيت جامعبراي  ترغيبي  ـيك الزام قانوني �

  ساختهاي مورد نياز؛ايجاد زير �

 ؛]...ي و اتغيير در ساختار، اهداف، محتو[ اصالح و بازسازي مراكز آموزش  �

  تدوين استانداردهاي الزم جهت راه اندازي مراكز آموزش مهندسي؛ �

   كيفي سازي؛هاي   به منظور حمايت از برنامهي آموزشيهاافزايش بودجه  �

  ؛شاركت نهادهاي مستقل علميبا م مديريت كيفيت  تعيين اولويت �

   بيروني؛ در برابر فشارهايمديريت كيفيتحمايت از  �

  .ي سازكيفيفعاليت شدن اي و اصول و قواعد انجام  تنظيم اخالق حرفه �
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