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عنوان يك سرمايه بسيار با هبا توجه به پيشرفتهاي گسترده علوم و فنون توجه به منابع انساني ب، امروزه :چكيده

گيرنده و پيش برنده سازمان س هرم تصميمأدر هر سازمان ر. ه استارزش در سازمانها براي همگان به اثبات رسيد

ثري در موفقيت و پيشرفت سازمان ؤ نقش م،مديران هستند كه در صورت توانمند بودن و داشتن مهارتهاي ويژه

  چالشها و، در اين پژوهش با توجه به تعاريف توانمندسازي و نقش آن در تعالي كاركنان و مديران.خواهند داشت

 و در ادامه برنامه درسي مهندسي صنايع و نقش هركدام از معرفيمشكالت پيش روي مديران در بخش صنعت 

تلفيق نيازهاي مديران بخش صنعت و دروس براي . شده استارائه دروس اين رشته در رفع نيازهاي مديران صنعتي 

 مشخص شد كه ،در نهايت. دشتفاده  اسQFD روشرشته مهندسي صنايع  و تعيين اهميت و ميزان پوشش آنها از 

نظامهاي و زمان، طراحي ايجاد صنايع و  ريزي واحدهاي صنعتي، ارزيابي كارريزي توليد، طرحدرسهاي برنامه

ثير و دروس تئوري صف، برنامه ريزي حمل و نقل، اصول شبيه سازي و أپرداخت و حقوق و دستمزد بيشترين ت

هاي آموزشي  مشخص شد خأل،همچنين. در توانمندسازي مديران دارند راايمني و بهداشت صنعتي نقش كمتري 

، دسترسي به تسهيالت بانكي، نوسانات نرخ ارز و موانع )بخشهاي خصوصي دولتي و(هاي آشنايي با قوانيندر زمينه

  . گذاري جديد در برنامه درسي مهندسي صنايع وجود داردايجاد سرمايه

   

  

 .QFDسي، مهندسي صنايع، صنعت، توانمندسازي، مديران، برنامه در  :هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

خصوص در توسعه هجانبه كشورها و بثري در توسعه همهؤدر عصر حاضر صنعت نقش بسيار م

كشورهاي توسعه يافته د كه شاخصهاي صنعتي كرتوان بيان كه مي طوريه ب،اقتصادي آنها دارد

 يعني ؛ صنعت در هركشور منوط به رشد دو عنصر اصليرشد. ]1[نسبت به ساير كشورها باالتر است

به نيروي انساني ماهر توجهي بي پيشرفته و فناوريدرصورت وجود .  و نيروي انساني استفناوري

حركت به جلو در بخش   الزمه پيشرفت و، بنابراين؛توان انتظار پيشرفت و توسعه صنايع را داشتنمي

برخورداري از قدرت انديشه، دليل نيروي انساني به. استستعد نيروي توانمند و مداشتن صنعت وجود 

 چرا كه هرگونه بهبود و پيشرفت ،شودترين دارايي هر سازماني محسوب ميخالقيت و نوآوري بزرگ

هاي توان فكري و انديشه. گيردهاي فني و سازماني توسط نيروي انساني صورت ميدر سيستم

تواند از اين بكه بخشي هر سازمان و و  استايه نهفته و راكد كاركنان در سازمان به عنوان سرم

. كرد خواهد دايپتوسعه   به همان اندازه امكان رشد و،دببرهاي نهفته بيشترين استفاده را  سرمايه

 از ه هر چ.شود مستهلك نمييابد و نمي با مصرف كردن كاهش ،نيروي انساني بر خالف ساير منابع

 مشاركت ،از طرف ديگر. يابدبهبود ميآن همان اندازه توانايي ه بشود، تفاده انديشه و فكر بيشتر اس

افرادي كه در امور و فعاليتهاي . رود كه ريشه در فطرت بشري دارد يكي از نيازهاي انسانها به شمار مي

 عالوه بر پيشرفت سازمان در تعالي خويش نيز ، استفاده كنندخودسازمان شركت و از انديشه و فكر 

 توانمندي مديران با توجه به نقش آنان در ي توجه به مهارت و ارتقا،در اين ميان. ]2[اندگام برداشته

  .اي داردويژه سازمانها اهميت

خصوص بخشهاي صنعتي با محيطهاي رقابتي همراه با توسعه فناوري ه سازمانها ب،رف ديگرطاز 

 نوين، تحول فناوريهايي، سرعت تغييرات، هايي مانند پيچيدگجديد مواجه هستند كه در آن مقوله

در مفاهيم مديريتي، رقابت جهاني، محيطهاي پويا، تنوع مشتريان، اقتصاد بدون نفت و غيره وجود 

چنين محيط كاري نيروي انساني بايد انعطاف پذير، خودفرمان، كارآفرين، مسئوليت پذير،  در .]3[دارد

 مديريت در سازمانهاي امروزي براي  واضح است كه،اينبنابر. خواستار ابتكار و آزادي عمل باشد

سازگاري با چنين محيطي  بسيار متفاوت از گذشته است و مديران بايد از مهارتهاي خاصي برخوردار 

در  در چنين محيطي الزم است. شودباشند كه اين امر با توانمندسازي كاركنان و مديران محقق مي

طوري كه همه كاركنان در  ه ب،ي تغييرات اساسي صورت گيردساختار سازماني و سبكهاي مديريت

نند، گروههاي كاري تشكيل شود، قدرت و اختيار بيشتري به كاركنان كگيري مشاركت يند تصميمافر

  . دشوه مراتبي لاي جانشين سلسسازماني شبكه داده شود و ساختار

  عهده بر را همسنخ غير بعضاً و متفاوت بسيار مسئوليتهاي مختلف سازمانهاي در مهندسان

 ،است و بلكه تنوع نقشهاي آنان بيشتر يستند اين قاعده مستثنا نزمهندسان صنايع نيز ا .]4[گيرندمي

  عصر حاضر بخش عظيمي از نيروي فكري، فني و مديريتي سازمانها ضمن اينكه در هر صورت در
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يسهاي ارتباطي در سازمانهاي توليدي با ورود فناوري اطالعات و سرو اين، عالوه بر. آيندحساب ميه ب

نياز صنايع مختلف براي حرفه . و خدماتي نقش مهندسي صنايع در سازمانها متحول شده است

نقشهاي كاري و مسئوليتهاي مهندسان صنايع در . مهندسي صنايع روز به روز در حال افزايش است

  . صنعت در حال تغيير و متحول شدن است

 گسترش ،در بخشهاي صنعتي بسيار با اهميت و ضروري است حاضرمورد ديگري كه در عصر 

ن صنايع عالوه بر داشتن اطوري كه بيشتر مهندس ه ب،مرزهاي كاري مهندسي صنايع در صنعت است

با توجه به .  بايد توانايي ايفاي نقشهاي مديريتي و رهبري را در سازمانها داشته باشند،مهارت فني

 توجه به ،دهندان بخشهاي صنعتي را مهندسان صنايع تشكيل مي از مديرچشمگيرياينكه بخش 

  .ثري در كارآمدي مديران اين بخشها داشته باشدؤتواند نقش مبرنامه درسي مهندسي صنايع مي

 بايد نيازهاي مديران صنايع شناسايي و با برنامه درسي مهندسي صنايع مقايسه ،به همين منظور

  ثير دروس مهندسي صنايع در تقويت مهارت وأت ميزان دنكر مشخص براي پژوهش اين در. دشو

  . استفاده شده است QFD توانمندسازي مديران بر اساس نيازهاي صنايع از مدل ،وركليطهب

  

  توانمندسازي   .2

يند با تكامل زندگي اصورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است كه اين فرهتوانمندسازي ب

ابتدايي براي ساده كردن كارها و ايجاد سرپناه و شكار حيوانات و كشاورزي انسان و ساخت ابزارهاي 

پس از انقالب صنعتي و مشاركت كاركنان در به  سابقه استفاده از اصطالح توانمندسازي .مشهود است

عناوين مختلفي همچون تيم سازي، مشاركت فعال و با و اين اصطالح  گرددگيري بر ميتصميم

. ]1[دش در رشته مديريت مطرح 1980 اين مفهوم در سال ،كليطورهگير ارائه و بمديريت كيفيت فرا

  .]5[اده شده است سير تاريخي مفهوم توانمندسازي در ادبيات مديريت نشان د1جدول در 

  سير تاريخي توانمندسازي: 1جدول 

 دهه مفاهيم مرتبط با توانمند سازي توضيح

 1950 روابط انساني وستانه داشتندمديران در قبال كاركنان خود رفتار د

 1960 آموزش حساسيت مديران به نيازها و انگيزه هاي كاركنان حساس بودند

 1970 مشاركت كاركنان كردندگير ميگيري درمديران كاركنان را در تصميم

 1980 مديريت كيفيت جامع كيد داشتندأمديران بر كار گروهي و تشكيل تيمها ت

 1990 توانمدسازي كاركنان ه كاركنان آزاد شودوراهم كنند كه نيروهاي بالقمديران شرايطي ف
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ــا پيــدايش اصــطالحات 1980دهــه  در ) BPR 1(كــسب و كــارينــدهاي امهندســي مجــدد فر ب

2(و مــديريت كيفيــت فراگيــر 
TQM(مفهــوم توانمندســازي ثير گــذار كاركنــان در آنهــا أ و نقــش تــ

ــت  ــرار گرفـ ــه قـ ــورد توجـ ــس از آن. ]6[مـ ــت و پـ ــان رواج يافـ ــازي كاركنـ ــاكنون   توانمندسـ تـ

  .اندكردهو نظريه هايي را ارائه انجام داده پژوهش زمينه اين  صاحبنظران زيادي در

ــاً توانمندســازي،  فراگيــر، كيفيــت مــديريت خــصوص در شــده انجــام پژوهــشهاي بيــشتر در تقريب

ـ  آنـان  تعهد و ارشد مديريت رهبري . شـود  محـسوب مـي    TQMعناصـر يـك برنامـه موفـق          عنـوان  هب

ــر ــم  1994 در ســال ]6[الول ــان از مه ــه توانمندســازي كاركن ــاره كــرد ك ــديريت    اش ــرين اصــل م ت

  . كيفيت فراگير است

وجود دارد و مفهوم آن بيشتر به بين صاحبنظران اختالف نظر  تعريف واژه توانمندسازي باره در

هاي نو در مديريت منابع انساني و ه تحول و ايجاد زمينهاين واژه ب. ]8[شوددرك افراد مربوط مي

 . شده به آنهاستكاركنان در امور محولگيري تصميم آزادي آن اصلي هسته و شودمي مربوط آن توسعه

يكي از معاني . شود تعريف مي"توانا ساختن"عنوان در فرهنگ لغت آكسفورد فعل توانمندسازي به

كانگر و كانوگو قدرت را عنصر . ]9[است "ديگران قدرت دادن به  و اجازه دادن"اصلي توانمندسازي 

 راندالف توانمندسازي را انتقال قدرت از مدير به كاركنان معرفي.  ]10[داننداصلي توانمندسازي مي

به   بلكه، دادن آزادي عمل نيستفقطتوانمندسازي كه بالنچارد و همكارانش معتقدند . ]11[كندمي

 توانمندسازي 1998سال در ]13[كمرون و وتن. ]12[ستا بيشتر اعتماد و بيشتر مسئوليت دادن معناي

 كه به آنان كمك كنيم تا حس اعتماد به اد، بدين معنانبيان كردهرا به قدرت بخشيدن به كاركنان 

فعاليتها به دادن  براي انجام ،نفس را درخود تقويت و بر ناتوانيها يا درماندگيها غلبه كنند و همچنين

 اگرچه قدرت ،توانمندسازي فقط دادن قدرت به كاركنان نيست. وني بدهيمآنان انرژي و انگيزه در

 .نداقدرت و توانمندسازي با هم متفاوت. كارها دارددادن همانند توانمندسازي داللت بر توانايي انجام 

 ،تواند به فرد ديگري قدرت بدهداگرچه فردي مي. قدرت داشته و هم نداشته باشندهم توانند مي افراد

با بررسي بيشتر . ي براي توانمندسازي بايد قابليت پذيرش آن در شخص وجود داشته باشدول

 :شودتحقيقات مديريت و سازمان تعريف توانمندسازي به سه دسته كلي طبقه بندي مي

  

  عنوان تفويض اختيار هتوانمندسازي ب �

  عنوان ايجاد انگيزشهتوانمندسازي ب �

   توانمندسازي روان شناختي �

____________________________________________________________________ 
 

1. Business Process Reengineering 

2. Total Quality Management 
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دهنده نقش دانند كه نشان انگيزش دروني مي  توانمندسازي را يك عامل]14[ ولتهوس توماس و

 و بين راهبردهاي مديريتي و عوامل سازماني و ادراكات كاركنان در استفعال كاركان در سازمان 

چند وجهي بودن توانمندسازي، براي آن چهار  كيد برأآنان با ت. اندل شدهي توانمندي تفاوت قاخصوص

ثر ؤ احساس م وبودن، احساس شايستگي، احساس داشتن حق انتخاب  دارااحساس معن: عد شناختيب

  . كنندبودن را ذكر مي

بيشتر محققان از جمله گرو، گاتي يرز، گاندز، شاول، دسلر و رينيك، بالنچارد، كارلوس و رندولف، 

منظور افزايش ساني سازمان بهگيري به منابع انفوي و اتوري توانمندسازي را اعطاي اختيار تصميم

 و  است اين مفهوم گسترش يافته،اما امروزه. دانندكارايي آنان و ايفاي نقش مفيد در سازمان مي

يندي است كه ا بلكه فر، اعطاي قدرت به كاركنان و تفويض اختيار نيستاي به معنفقطتوانمندسازي 

. ]15[توانند عملكردشان را بهبود بخشندميبه موجب آن كاركنان با فراگيري دانش، مهارت و انگيزه 

 :ند ازادانند كه عبارت توانمندسازي را متشكل از هفت عنصر مي2002 در سال ]16[پتر و بايرنز 

  

 ؛كننداختياري كه مديران به كاركنان تفويض مي: اختيار �

 ؛گيري در امور سازمان داده شودبه كاركنان اجازه تصميم: گيريتصميم �

 ؛بايد اطالعات الزم و كافي در اختيار كاركنان قرارگيرد: اطالعات �

 ؛ بدون نظارت به كاركنان داده شودبايد استقالل كافي: استقالل �

 ؛ روشهاي خالق و ابتكاري داده شودبه كاركنان اجازه استفاده از: خالقيت و نوآوري �

 ؛ها را داشته باشندكاركنان توانمند بايد دانش و مهارت الزم براي پذيرش كار: دانش و مهارت �

 .مسئوليت خواهند داشتتا انجام دهند، كنند كاركنان در برابركارهايي كه قبول مي: مسئوليت �

 

 توانمندسازي است و در يترين راهبردهااي كاركنان يكي از مهمآموزش، توسعه و رشد حرفه

اقدامات مديريتي مبتني سازمانهاي جديد با عنوان سازمانهاي يادگيرنده، مديران به توانمندسازي و 

در اولين گام براي تحقق توانمندسازي در سازمانها . دهندآن، توجه و عالقه زيادي از خود نشان مي بر

گيريها مشاركت مديران بايد خود توانمند و داراي اختيار باشند و بتوانند كاركنان را نيز در تصميم

نده سازمان در تقويت و موفقيت سازمان بسيار برعنوان عناصر اصلي پيشه مديران ب،همچنين. دهند

يندهاي بيرون از سازمان و حتي در ا مديران بايد با تمام تكنيكهاي كاري داخلي سازمان و فر.ندثرؤم

در محيطهاي . بعضي از موارد با تعامالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي آشنايي كامل داشته باشند

اي مجهز  مديران و كاركنان بايد به توانمنديهاي ويژه، خاصعواملاز صنعتي با توجه به وجود برخي 

 بسيار جديد و مفاهيم نو در روشهايبا پيشرفتهاي گسترده صنعت در گستره جهاني و نفوذ . باشند
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 مديران ، لذا،خصوص در عصر حاضر پيچيده كرده استبه   راسازمانهاي صنعتي، فعاليت در اين بخش

 امري ضروري و خصوص و توانمند بودن آنها در اين اشند موارد آشنا باين بخشها بايد با تمام اين

  .     حياتي است

  

  مهندسي صنايع .3

 موضوعات از بخشي به آنها از يك هر كه دارد وجود مهندسي صنايع با ارتباط در متعددي تعاريف

چنين اين را صنايع مهندسي 1آمريكا صنايع مهندسي انجمن .دارد صنايع اشاره مهندسي توجه مورد

توان كاربرد اصول و فنون مهندسي مديريتي به منظور مهندسي صنايع را مي" ]:17[كندتعريف مي

هايي شامل انسان، مواد، اطالعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن بهبود، طراحي و نصب سيستم

ي، ارزيابي و كاربرد اين براي بررس ." و مطلوب دانستاشكل كاره امكان توليد كاالها و ارائه خدمات ب

ها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون طراحي سيستم

فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت . مهندسي مورد نياز است

وري در  درگير افزايش بهرهمهندسان صنايع بيشتر .ندكو عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مي

هاي مهندسي بيشتر درگير  حال آنكه ساير رشته،هستند فناوري مديريت منابع انساني، روشها و

هاي مهم در لفهؤدر مهندسي صنايع عامل انساني يكي از م .هستندها يندها و فرآوردهاماهيت فني فر

ريزي، اي براي امور برنامهميان رشتهمهندسان اين رشته در تيمهاي . استهاي مورد مطالعه  سيستم

اين فعاليتها ممكن است . شوندسسات به خدمت گرفته ميؤنصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي م

اقدامات توليد، نوآوري در محصوالت، ارائه خدمات، حمل و نقل، رهبري، مديريت منابع انساني و 

 الزم براي تعامل تخصصهاي مختلف و هزميناين مهندسان . جريان اطالعات سازماني را شامل شود

نظارت بر  ريزي، اجرا و امور طرح، برنامه، و در نتيجهكنندميكار گروهي را به بهترين وجه ايجاد 

 محقق شدن اين مهم ،شود و در نهايتتر انجام ميشكل منسجمه عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي ب

 كيفيت و جلب يها، ارتقاركنان، كاهش هزينهبه بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كا

   .]18[شودرضايت مشتريان منجر مي

 ميالدي 19عنوان يك تخصص با  انقالب صنعتي در ابتداي قرن هپيدايش مهندسي صنايع ب

 كيفيت محصوالت بيش از پيش احساس يبا توسعه صنايع، توجه به تفكر مديريتي و ارتقا. شروع شد

به موازات اختراعات و نوآوري در . دادپيشنهاد  تقسيم كار را ، علم اقتصادآدام اسميت، پدر. شد

 و اثباتهاي هاروشهاي تحليل علمي، آزمايش. يابي گسترش يافتنديندها، روشهاي حسابداري و هزينهافر

كار گرفته شد و در نتيجه، اثرگذاري اين تحوالت در ه علمي در طراحي و ساخت ابزارآالت و ماشينها ب
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. اي مطرح شودمديريت علمي به عنوان يك نگرش و روش حرفهتا كر سازماني مديريت موجب شد تف

 پدر ، فردريك تيلور1881در سال . آمريكا شروع شدكشور اولين تالش براي علمي شدن مديريت از 

فرانك گيلبرت و همسرش ليليان در جهت مطالعه كار . هاي خود را توسعه دادمديريت علمي، انديشه

هاي آنان به مسائل روانشناسي و انگيزه ،همچنين .كنند ابداع را جديدي ابزار توانستند حركات بررسي با

مجموعه فعاليتهاي تيلور و هم عصران وي براي فرموله كردن اصول اساسي . ]19[نددكرانساني توجه 

يت علمي شناخته عنوان مديرا بعنوان روشهاي علمي مديريت متمركز شده بود كه اين فعاليتها به

 ارج نهاده شد و عرصه براي فعاليت تيلور و 1ن مكانيك آمريكااكار اين افراد توسط انجمن مهندس.شد

 انجمني براي ارتقا و رشد مديريت بنا نهاده 1912 در سال .توسط اين انجمن ايجاد شد همفكران او

جمن مهندسي صنايع فعاليت  با عنوان ان1934نام انجمن تيلور و از سال ه  ب1915 در سال  وشد

در اين دوران مديران علمي داراي تحصيالت مهندسي بودند و بسياري خود را . خود را ادامه داد

هاي مربوط تدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع و برنامههب. ]20[دانستندمهندس صنايع مي

 ،امروزه. و توسعه يافتندشدند اد هاي مهندسي صنايع ايج دانشكده،مورد توجه قرار گرفت و در نهايت

 موفقيت در بازار رقابتي جهاني به ،همچنين سسات توليدي و خدماتي وؤحيات اقتصادي سازمانها و م

هزينه تمام شده واحد محصول، توجه به نوآوريها ساختن دسترس، حداقل  استفاده بهينه از منابع در

 طريق تالش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته كه از داردبستگي  كيفي محصوالت و خدمات يو ارتقا

 ضرورت ،شدهيادبا توجه به مراتب . ]19[يند كسب و كار ممكن خواهد بودا تحول در فر،و همچنين

 مهندسي صنايع ابزار الزم براي ،لذا.  مهندسي صنايع در سازمانها مشهود استروشهاياستفاده از 

نقش و اهميت باالي  دهنده و اين نشان كند ميطور گسترده فراهمهحصول اهداف سازماني را ب

  .]18[سازمانهاي متحول امروزي است عنوان محرك درهمهندسي صنايع ب

  

  برنامه درسي مهندسي صنايع  .4

 كارآمدي تدريس، مؤثر روشهاي با تركيب در كه شودمي نمايان درسي برنامة در آموزشي نوع هر جوهرة

برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاه شامل . ]21[كندمي تضمين را آموزشي نظام اثربخشي و

 برنامه درسي پيشنهاداولين . مهارتهاي الزم براي آموزش دانشجويان در دانشگاه تدوين شده است

  1901-1902مهندسي صنايع در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه كانزاس در سال تحصيلي 

كارخانه كه شامل دروس اقتصاد كارخانه، طراحي عنوان دوره درسي مهندسي صنايع و مديريت ه ب

هاي كارگاهي، كارخانه، مديريت تجهيزات، انتخاب و چيدمان ماشين آالت در شرايط مختلف، برنامه
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تدريج هب. ]20[دشتوسط پروفسور هوگو دايمر ارائه  ،بودمطالعه سازمان و مديريت تشكيالت صنعتي 

عنوان يك دوره اختياري براي دانشجويان سال آخر هاهها بدوره درسي مهندسي صنايع در ديگر دانشگ

 نخستين دوره مهندسي صنايع را با تغييراتي 1908دايمر در سال . شدرشته مهندسي مكانيك ارائه 

هدف او از ايجاد اين رشته آماده سازي افراد براي كارهاي ؛ كرددر دوره مهندسي مكانيك ايجاد 

طور گسترده به هاين دوره ب در . بودسب و كار و خريد و فروشمرتبط با مديريت كار، مديريت ك

و زمينه ساز مديريت شايسته خته شده كاربردهاي علوم و مطالعات انساني در اهداف صنعتي پردا

هاي  كاهش قيمت، توزيع مناسب هزينه و توليد اقتصادي، سيستم قيمت، كردن مشخص مانند مسائلي

، فروش، خريد، حسابداري شركت و ديگر هات موجودي و سفارشمين و ثبأدستمزد و بازه كار، ت

 .استبوده كارهاي مرتبط با آن 

 و داشتن رشته دانشگاهي اندراه اندازي كردهتاكنون دانشگاههاي بسياري رشته مهندسي صنايع 

رنامه  ب،به همين منظور. دانندمهندسي صنايع را يكي از الزامات در رفع نياز صنايع و سازمانها مي

طور گسترده رشد و همواره بر اساس نيازهاي صنايع و سازمانها تغييراتي هدرسي مهندسي صنايع ب

براي اخذ مدرك كارشناسي . برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاهها متفاوت است. ده استكر

، پايه، كه شامل دروس عموميوجود دارد مهندسي صنايع در بيشتر دانشگاهها يك برنامه چهار ساله 

 دروس اصلي و .شود واحد درسي مي140مجموع شامل در  كه استتخصصي اجباري و اختياري 

. گرددفرد برنامه درسي بر ميه تخصصي مهندسي صنايع به ماهيت رشته و آموزش خاص و منحصر ب

د با توجه به اهداف اين تحقيق، تمركز بر دروسي است كه منحصراً در رشته مهندسي صنايع در ايجا

اين دروس .  فقط به دروس تخصصي رشته مهندسي صنايع پرداخته خواهد شد،لذا. مهارت نقش دارد

طبق جدول 1388 در سال ]22[ريزيعالي برنامهطبق آخرين سرفصل اصالح شده توسط شوراي

  . است 2شماره 

  دروس تخصصي رشته مهندسي صنايع : 2جدول 
  هاتحليل سيستم  ي ايجاد صنايعطراح  اقتصاد مهندسي  مديريت و كنترل پروژه

  تئوري صف  مهندسي فاكتورهاي انساني  روشهاي توليد  ارزيابي كار و زمان

ريزي واحدهاي طرح

  صنعتي

برنامه ريزي و كنترل 

  موجوديها و توليد

  تجزيه و تحليل  برنامه ريزي تعميرات و نگهداري

  تصميم گيري

هاي اطالعات سيستم  يفيت و بهره وريمديريت ك  برنامه ريزي توليد  كنترل كيفيت آماري

  مديريت

ايمني و بهداشت   برنامه ريزي حمل و نقل  اصول شبيه سازي  تحقيق در عمليات

  صنعتي

هاي پرداخت حقوق و سيستم  اصول بازاريابي  اتوماسيون صنعتي

  دستمزد
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  روش تحقيق .5

اولويت بندي نيازهاي  كه مشكالت بخشهاي صنعت و ]1[در اين پژوهش از تحقيق اوليا و همكاران

در اين روش بر اساس جلسات طوفان فكري متشكل از . ، استفاده شده استاندرا بررسي كردهآنان 

بدون در نظر گرفتن تا تعدادي مديران، كارشناسان خبره بخش صنعت و افراد صاحبنظر خواسته شد 

 جمع بندي، ده مشكل  مختلف وياه كه پس از طرح نظرآنها را بيان كنند ،مشكالتعلل ايجاد 

 :ند ازاعبارتكه اساسي بخشهاي مختلف مشخص شد 

  

 بت با كاالهاي خارجي از نظر قيمت؛ امكان رقانبودنوري و  پايين بودن بهره �

 رقابت با اجناس خارجي از اين نظر؛ امكان نبودنپايين بودن كيفيت و  �

 صنايع و رو آوردن به بازار بهره؛كاهش توان مالي  �

 ؛)به بخش خدمات و خارج از كشور (هفرار سرماي �

 هش تمايل به سرمايه گذاري صنعتي؛كا �

 ؛گذاري خارجيكاهش سرمايه �

 ؛)موجودي مواد و قطعات( غير مولد حبس سرمايه در بخش �

 ها؛استفاده از ظرفيت كامل كارخانهعدم  �

 ؛نيمه تمامهاي هوجود كارخان �

 .كاهش اشتغال بخش صنعت �

 

يك از مشكالت مذكور تجزيه و تحليل و داليل ايجاد آنها تشريح  هرتا در جلسات بعد تالش شد 

 20 نتايج در قالب ،آنهااز اي ايجاد مشكالت و با توجه به مهم بودن برخي  بررسي عوامل ريشه.دشو

  اهميت مشكالت در قالب پرسشنامهبندي بندي و رتبه پس از آن براي اولويت. مشكل مشخص شد

پرسشنامه بر اساس . بررسي و آزمون در صنايع مختلف قرار گرفت مورد پژوهش تكميلي ابزار وانعن هب

د و براي تجزيه و تحليل بهتر ش كوچك، متوسط و بزرگ توزيع هاندازه سازمانهاي صنعتي در سه دست

 : گروه زير دسته بندي شدند6يع به صنا اطالعات

  

 گروه صنعت برق و الكترونيك  �

 صنايع شيميايي �

 صنايع فلزي  �

 عت نساجي صن �



    كاربرد دروس مهندسي صنايع در توانمندسازي مديران بخش صنعت

 

80 

 صنايع كاني غير فلزي �

 صنايع غذايي و دارويي  �

 

در . دشبررسي و اهميت هر مشكل در هر بخش مشخص شده ياديك از صنايع  مشكالت در هر

عنوان چالشهاي پيش روي مديران بخشهاي صنعتي نام ه اين پژوهش از مشكالت موجود در صنعت ب

 از اين به بعد اين موارد ، لذا.تعريف كردهاي تحقيقاتي  پروژهتوانمي هارفع آنبرده شده است كه براي 

 تلفيق نيازهاي بخش صنعت برايدر اين پژوهش . شود ياد ميهاعنوان نيازهاي بخش صنعت از آنه ب

1روش با برنامه درسي رشته مهندسي صنايع از
QFD هاي موجود بهتر استفاده شده است تا خأل

  . دشوآشكار 

 ريزي فعاليتهايطرح و ريزيپايه در مهم بسيارروش  QFD)(ي هاي كيفگسترش مشخصه

 به .]23[است نياز مشتريان ساختن برآوردهبه منظور  مختلف و منابع افراد بين هماهنگي و سازمان

به مشخصات كيفي ) نداي مشتري(هاي ارزيابي شده مشتري  تبديل خواستهQFDاني ساده، هدف بي

 اگر هدف يك سازمان حداكثر ساختن رضايت مشتري با توجه به ،براينبنا. كاال يا خدمات نهايي است

 QFDدر بين مراحل مختلف . استميزان معيني از منابع باشد، اين روش ابزار فوق العاده سودمند 

2هاي كيفيتخانه
HOQ انعكاس تمايالت و ترين مرحله استفاده شده است كه هدف از آنرايج 

فيت حاوي مطالب بسيار مهم و مفيدي است كه در صورت تهيه و  خانه كي.ساليق مشتري است

خدمت و تنوع و /باره محصول تنظيم دقيق و مناسب آن، ضمن در برداشتن مطالب با ارزش در

  . ]24[خواهد بود  QFDهاي گستردگي مفاهيم استخراج شده از آن نقطه پاياني بسياري از پروژه

آموزش مهندسي صنايع پژوهشهاي مختلفي انجام شده هاي  در برنامهQFDدر زمينه كاربرد 

كه شامل  صنايع مهندسي هاي آموزشي با شناسايي ذينفعان برنامه]25[در پژوهش كيوليان . است

هاي آنان با برخي از  خواستهQFD با استفاده از ،استدانشگاه و كاركنان آينده ادان دانشجويان، است

چين بررسي و پيشنهاد شده است كه برنامه كشور يع در ويژگيهاي برنامه آموزشي مهندسي صنا

اي، كارهاي تجربي و توسعه كيفيت تمركز آموزشي مهندسي صنايع بايد بر آموزش دانشهاي حرفه

 به توسعه برنامه درسي QFD با استفاده از ] 26[در پژوهشي ديگر بونياناوات و همكاران. داشته باشد

آنها پس از شناسايي ذينفعان كه شامل كاركنان، . پرداختندمهندسي صنايع در دانشگاه تايلند 

با برنامه آموزشي مهندسي صنايع  هاي آنان را خواستهبودند، دانشگاه اداندانشجويان، والدين و است

  بهبودهاي نهي در زمآموختگاندانش يهاييتوانادنبال ه كه ذينفعان بكردند تحليل و پيشنهاد 
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 ديتولو مديريت  تيفي كتيريمدو  كنترل ،ديتولي زيربرنامه و ، كنترليكاربرددانشهاي ، يوربهره

 نيازهاي  QFDروش  در دانشگاه آنكارا با استفاده از ]27[ديگر كوكسال و اگتمن  پژوهشي در. باشند

 آينده دانشجويان و علمي تئهي اعضاي تحصيل، حال در دانشجويان ياهنظربا توجه به را  تحصيلي

 صنعت، با آكادميك محيطهاي ارتباط افزايش بر پژوهش آنان ازدست آمده ه بنتايج . تعيين كردند

 در تغيير و گروهي فعاليتهاي افزايش تحصيالت، كيفي سطح افزايش دانشجويان براي نقش افزايش

ثير هر يك از أبر ميزان تپژوهشهاي انجام شده از در هيچ كدام . داشت حكايت ارزيابي تدريس و نظام

  .فعان بحث نشده استنانشگاهي اين رشته بر نياز ذيدروس د

 دروس تخصصي ،در اين پژوهش از يك طرف نياز مديران واحدهاي صنعتي و از طرف ديگر

 نفرخبره و صاحبنظر 5ريزي از نظر دهي ماتريس برنامه امتيازبراي. مهندسي صنايع در نظر گرفته شد

 نفر آنها با درجه 3 استفاده شد كه ،تجربه داشتندريزي دروس  دانشگاه كه در برنامهاندااز است

و دو نفر  ديگر با ) يك نفر با مرتبه دانشياري و دو نفر با مرتبه استادياري (دكتري مهندسي صنايع 

 .مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع بودند

  

  كاربرد دروس مهندسي صنايع در توانمندسازي مديران   .6

 برخي از دروس بخشي از مهارتهاي افراد را در بخشهاي ،ي صنايعبا توجه به ماهيت رشته مهندس

 ولي نيازهاي بخشهاي صنعتي در عصر حاضر با توجه ،كنند تقويت ميصنعتي و سازمانهاي خدماتي

در سازمانهاي كنوني برخي موضوعات در حال ظهورند . خيلي فراتر از اين موارد استفناوري به نفوذ 

ها وجود ندارد يا خيلي ضعيف با آن برخورد ي صنايع و حتي ديگر رشتهكه در برنامه درسي مهندس

مهارتها مورد نياز است كه در برنامه درسي مهندسي صنايع به آن توجه از  برخي ،همچنين. شده است

تشخيص كاربرد دروس مهندسي صنايع در تقويت مهارت مديران  اولين گام در. شده است يكم

ها و  در اين پژوهش نياز، به همين منظور.نياز مديران استخصوص هو بتعيين نيازهاي بخش صنايع 

  . بيان شده است ،روسته ب چالشهايي كه بخش صنعت با آن رو

سي بر اساس اولويت و تحقيقات و مطالعات پژوهشي كه رفهرست مشكالت در صنايع مورد بر

  .]1[ آمده است3 در جدول ،ثر باشدؤتواند در رفع آن نياز ممي
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  ]1[فهرست نيازهاي صنعت : 3جدول 

  مشكل  اولويت

  پايين بودن كيفيت محصول  1

  باال بودن قيمت تمام شده محصول  2

  عدم استفاده كامل از ظرفيت ماشين آالت  3

  عدم كاركرد مناسب كارگران  4

  فرسودگي ماشين آالت  5

  مديريت نامناسب  6

  كافي نبودن سرمايه در گردش  7

  ارگري نامناسبقوانين ك  8

  عدم استفاده از ماشين آالت پيشرفته  9

  مهارت پايين كارگران  10

  مشكل تهيه مواد اوليه و قطعات  11

  مشكل فروش محصوالت  12

  عدم استفاده از نيروي انساني متخصص  13

  گذاري جديدموانع ايجاد سرمايه  14

  پايين بودن قيمت فروش  15

  ماليات و عوارض مختلف  16

  كيفيت پايين مواد اوليه و قطعات  17

  در دسترس نبودن تسهيالت بانكي  18

  نوسانات نرخ ارز  19

  وجود انحصار يا رانتهاي توليدي  20

  

 براي مقايسه دروس مهندسي صنايع و نياز QFD از ابزار ،طور كه در روش تحقيق بيان شدهمان

 مربوط به دروس مهندسي صنايع و  خانه كيفيت1شكل در . مديران بخش صنعت استفاده شده است

در ستون سمت راست . نشان داده شده استثر بودن در رفع نيازهاي مديران بخش صنعت ؤميزان م

 انجام ]1[ و همكاران ءبندي كه در تحقيق اوليا بر اساس اولويت.چالشهاي پيش روي صنايع قرار دارد

،  است5 تا 1دن درجه اهميت كه از  به همان اولويت در جدول قرار گرفت و براي دا،شده بود

در رديف باال دروس تخصصي اجباري . دانتهشدامشكالت اول درجه اهميت بيشتري را نسبت به بقيه 

 قرار داده شده است كه از ،است درس 23و اختياري مهندسي صنايع در دوره كارشناسي كه شامل 

 ، بدين ترتيب.س تخصصي اختياري استاز دروس تخصصي اجباري و بقيه از درو نخست عنوان 10آنها

 در ريـت كمتـدام درس اهميـكه كدام درس اهميت بيشتر و كد ـفهميوان ـتل ميـس از تحليـپ
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. اند دروس در كدام گروه اختياري و اجباري قرار گرفتهكه اينديگر اين نكته و دارد مديران نياز رفع

ر درس نسبت به نيازها توسط خبرگان ماتريس برنامه ريزي با توجه به ميزان پوشش دادن مطالب ه

 ارتباط 3 ارتباط دو عنصر بسيار قوي و عدد 9 عدد ،ن نمرات در ماتريسكردبا اعمال . تكميل شد

در سقف خانه كه . داد ارتباط را نشان مينبودن) صفر(هاي خالي  ارتباط كم و خانه1متوسط و عدد 

ر ارتباط رابطه بسيار قوي و عالمت ضربدر رابطه دايره توپاست، روابط متقابل دروس نشان داده شده 

 نكته با اهميت رابطه قوي است كه برخي دروس .دهدنشان ميخالي رابطه ضعف را متوسط و دايره تو

 اين رابطه از جديدترين برنامه و سرفصل دروس كارشناسي مهندسي كردن براي اعمال .با هم دارند

نياز يكديگر يا هم نياز دروسي كه پيش.  استفاده شد]19[ريزيي برنامهلعاصنايع مصوب شوراي

ي سرفصل هر درس و ميزان اصورت ارتباط قوي و بقيه با توجه به محتوه  ب،درسها ذكر شده بود

  . همپوشاني مطالب رابطه متوسط يا ضعيف در نظر گرفته شد

 ماتريس پر شده 5ظر هاي متناهاي ماتريس نهايي ميانگين اعداد خانهدر مرحله بعد اعداد خانه

لفه ؤدر مكردن  با اعمال درجه اهميت هر يك از نيازمنديها و ضرب .توسط افراد در نظر گرفته شد

 بر همين .دست آمدبهرديف پايين خانه كيفيت هاي خانهريزي و جمع آن متناظر ماتريس برنامه

ريزي واحدهاي صنعتي، ريزي توليد، طرح  دروسي همچون برنامه،ترتيب مشخص شد كه  به،اساس

 پرداخت و حقوق و دستمزد بيشترين نقش را در نظامهايو زمان، طراحي ايجاد صنايع و  ارزيابي كار

توانند برخي از نيازهاي بخش خود را ميآنها طوري كه ه ب،توانمندسازي مديران بخش صنعت دارند

 اصول شبيه سازي و ايمني و ريزي حمل و نقل، صف، برنامهنظري دروس ،مرتفع كنند و به ترتيب

 اين به منزله بي اهمت بودن اين .بهداشت صنعتي كمترين نقش را در توانمند سازي مديران دارند

سازي و رفع نياز و مشكل مديران بخشهاي صنعت نقش كمتري  بلكه در زمينه توانمند،درسها نيست

تحقيق در عمليات نقش  ودر بين دروس تخصصي اجباري درسهاي اصول شبيه سازي . را دارند

 در بين دروس اختياري ،همچنين. ثرندؤكمتري دارند و بقيه دروس در رفع نيازهاي مديران م

 پرداخت حقوق و دستمزد، مديريت كيفيت و بهره وري و نظامهايدرسهاي طراحي ايجاد صنايع، 

  .  ريزي تعميرات و نگهداري بيشترين نقش را دارندبرنامه
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  هاي بخش صنعتخانه كيفيت دروس مهندسي صنايع با نياز: 1شكل 
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هايي در برنامه درسي مهندسي صنايع د كه خألكرتوان به اين نكته توجه در آخرين تحليل مي

چنانچه . ي پيش روي آنها وجود دارديوجود دارد كه مديران بخش صنعت به آن نياز دارند و چالشها

يابيم كه  دروس مهندسي  در مي،ريزي توجه كنيماتريس برنامه رديفهاي مبه 1در خانه كيفيت شكل 

صنايع بر چالشهايي مانند در دسترس نبودن تسهيالت بانكي، ماليات و عوارضهاي مختلف، نوسانات 

هاي خالي يا امتيازهاي كم  خانه،گذاري جديد و قوانين كارگري نامناسبنرخ ارز، موانع ايجاد سرمايه

 كه بايد به است دروس كمترين پوشش را دارد و اين توانمنديها مورد نياز مديران ،ن بنابراي.وجود دارد

  .د كه در برنامه درسي وجود ندارد يا خيلي سطحي به آن پرداخته شده استكرآن توجه 

شود كه عالوه بر مهارتهاي آموزشي كه در سازي مديران بخش صنعت پيشنهاد ميبراي توانمند

دروسي كه شامل سرفصلهايي از جمله الزم است  ،صنايع وجود دارد و ذكر شدبرنامه درسي مهندسي 

، روشهاي استفاده از تسهيالت بانكي، راههاي )دولتي، كارگري و شركتهاي خصوصي(آشنايي با قوانين

و آشنايي با رانتهاي توليدي ) روشهاي بهينه و به صرفه در خريد و تداركات(مقابله با نوسانات نرخ ارز

 در برنامه درسي مهندسي صنايع اضافه ،شتر جنبه فراگيري مهارتهاي سياسي اجتماعي داردكه بي

دروسي كه شود برنامه توانمندسازي مديران بخش صنعت پيشنهاد ميبراي  ، به همين منظور.شود

مين و مديريت تداركات در برنامه درسي مهندسي صنايع أهمچون آشنايي با قوانين، مديريت زنجيره ت

  . انده شودگنج

  

   نتيجه گيري  .7

بخشهاي  خصوص دره هاي جهان و تغيير در سازمانها و بدر قرن جديد با توجه به تحول در پديده

 در عرصه رقابت .استشده  رويكرد نيروي انساني و مديريت آن از گذشته متفاوت ،صنعتي و توليدي

س نيروهاي انساني مديران أ در ر.شندند كه از نيروهاي توانمندي برخوردار بااي موفقيجهاني  بخشها

ن مديران بخش صنعت شناسايي مشكل و چالشهاي پيش روي آنان كرد براي توانمند .قرار دارند

 مشكل 20 در اين پژوهش.رفع مشكل آن بخش صورت گيرد در توانمندسازي بايد زيرا ،است مهم بسيار

  .آنها در بخشهاي قبل ذكر شده است شده است كه بر اساس اولويت و اهميت نيابدر صنايع كشور 

  اي بودن آن نسبت به سايررشته مهندسي صنايع با توجه به مفاهيم و ماهيت بين رشتهدر 

هاي آموزشي اين رشته تا حدودي در  و برنامهشودمي به عوامل انساني توجه ،هاي مهندسيرشته

 در. ثر استؤع نيازهاي آنها مخصوص مديران بخش صنعت و رفه ايجاد مهارت در نيروي انساني و ب

اين پژوهش با مقايسه و تلفيق نيازهاي بخش صنعت با دروس مهندسي صنايع مشخص شد كه براي 

 دروسي نياز است كه در برنامه درسي رشته مهندسي ،توانمند سازي مديران عالوه بر درسهاي موجود

 مشخص شد كه چه درسهايي ،همچنين.   به آن پرداخته شده استكمصنايع وجود ندارد يا خيلي 
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 توليد، ريزيبرنامه همچون صنايع مهندسي درسهاي .دهندمي پوشش را صنعت بخش نيازهاي مديران

هاي پرداخت و حقوق و نظامو زمان، طراحي ايجاد صنايع و  طرح ريزي واحدهاي صنعتي، ارزيابي كار

 دروس تئوري صف، برنامه ريزي ،ين همچن.ثير را دارندأدستمزد در توانمند سازي مديران بيشترين ت

  . ثير را دارندأحمل و نقل، اصول شبيه سازي و ايمني و بهداشت صنعتي كمترين ت

شود كه فع نيازهاي آنها پيشنهاد ميربراي توانمند سازي هر چه بهتر مديران بخش صنعت در 

چون آشنايي با  دروسي با پوشش موضوعاتي هم،عالوه بر دروس ياد شده در رشته مهندسي صنايع

 مشخص شد كه برخي از دروس ،همچنين. مين و تداركات گنجانده شودأقوانين، مديريت زنجيره ت

براي تحقيقات آينده . ثرتري داردؤاختياري در رشته مهندسي صنايع در توانمندسازي مديران نقش م

 ،ثير دارندأ صنعتي تسازي مديرانها كه در توانمند دروس ديگر رشتهشود كه اوالًنيز پيشنهاد مي

سنجي كامل نيازهاي حال و آينده بخشهاي مختلف صنعت  با يك نظر،همچنين. شناسايي شود

يك برنامه آموزشي در قالب  ،در نهايت. هاي آموزشي مديران در آن جهت معين شودشناسايي و نياز

 كاربرد دروس شود كه پيشنهاد مي،همچنين. دشومديران بخش صنعت تدوين براي برنامه درسي 

  .  يك از سطوح مديران عالي، مياني و عملياتي مشخص شود مهندسي صنايع در توانمند سازي هر
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