نقش مطالعات آينده پژوهي در ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي
مورد كاوي برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير
محسن اكبرپور شيرازي
عضو هيات علمي پرديس مديريت و مهندسي صنايع ،دانشگاه صنعتي اميركبير
akbarpour@aut.ac.ir

چكيده
در اين مقاله ضمن مطالعه سناريوهاي آينده آموزش عالي ،به بررسي كيفيت آموزش مهندسي با استفاده از مدل كيفيت خدمات پرداخته
شده است .مطالعه آينده مهندسي در چهار سناريو جهاني شدن و رقابتپذيري ،حاكميت بازار ،جهانيشدن در حين حاكميت بازار بر
آموزش عالي و انزواي بدون تقاضا صورت گرفته است .براي تبيين وضعيت كيفيت آموزش مهندسي بر پايه مدل ،SERVQUAL
مدلي براي تبيين كيفيت آموزش عالي توسعه يافته است .مدل توسعه داده شده با استفاده از پرسشنامه و بررسي نظر دانشآموختگان
مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير مورد سنجش قرار گرفته است .سپس براي ارتقاي كيفيت برنامه درسي مهندسي صنايع،
الگوي مهندس صنايع شايسته معرفي و با ذكر اهداف آموزش مهندسي صنايع مبتني بر ارايه الگوي مهندسي صنايع شايسته و استفاده
از فهرست قابليتهاي مهندسي صنايع ،برنامه دوره كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير توسعه داده شده است.

مقدمه
مطالعات آينده پژوهي يكي از ابزارهاي مناسب براي تقويت مديريت و برنامهريزي است .ابزارهاي مختلفي براي آينده پژوهي وجود
دارد كه به توسعه آيندههاي پيش رو ميپردازد .يكي از اين ابزارها سناريونگاري است .سناريونگاري در حوزه علم آيندهپژوهي شكل
گرفت تا بهعنوان ابزاري براي ايفاي نقش مؤثر در آينده به سازمانها كمک كند .اين رويكرد زماني مطرح شد كه تغييرات محيطي
سازمانها سرعت گرفتند و اين امر موجب عدم توانايي آنها در پيشبيني دقيق آينده و برنامهريزي براي آن گشت .با ورود سازمانها
به عصر جديد و افزايش عدم قطعيتهاي محيطي ،برنامه ريزان و تصميم گيران به دنبال راهحلي براي غلبه بر دشواريهاي برنامهريزي
در شرايط عدم قطعيت برآمدند .سناريونگاري ضمن درنظر گرفتن عدم قطعيت ها و روندهاي موجود ،سبدي از آيندههاي ممكن را پيش
روي ما قرار مي دهد تا تصميمات امروز را با هوشمندي بيشتري اتخاذ كنيم .سناريوها ابزاري براي تسهيل مواجهه با آينده هستند و در
شرايطي كه سازمان نميتواند آينده را دقيقاً پيشبيني نمايند ،سناريوها اين امكان را به سازمان ميدهند كه به مجموعه آيندههاي
ممكن در يک قاب بنگرند (اصغري ،اكبرپور شيرازي.)1397 ،
در مقاله حاضر ،با مطالعه سناريوهاي توليد شده براي پيشبيني آينده آموزش عالي ،به بررسي وضعيت آموزش مهندسي و مورد خاص
آموزش مهندسي صنايع پرداخته شده است .براي تبيين كيفيت آموزش عالي از مدل سروكوال استفاده شده و مدلي براي ارزيابي كيفيت
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خدمات آ موزش عالي توسعه داده شده است .اين مدل در مسير طراحي برنامه كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير
مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين مقاله بر اساس خروجي ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي مهندسي صنايع و تبيين الگوي شايستگيهاي مهندسي
صنايع به توليد اهداف آموزش رشته مهندسي ،قابليتها و اجزاي برنامه آموزشي دوره كارشناسي مهندسي صنايع پرداخته شده است.

سناريوهاي آينده آموزش عالي
سناريوهاي آينده آموزش عالي با استفاده از ابزار نقشه شناختي فازي در مقالهاي در نشريه فصلنامه پژوهش و برنامهريزي در آموزش
عالي معرفي شده است (اصغري و اكبرپور شيرازي  .)1397در اين مقاله چهار سناريو جهاني شدن و رقابتپذيري ،حاكميت بازار،
جهاني شدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عالي و انزواي بدون تقاضا بر مبناي به كارگيري ابزار تحليل اثر عوامل متقابل با هفت
پيشران يا متغيرهاي كليدي توسعه فناوري اطالعات ،تغيير مأموريت آموزش عالي ،تاًمين مالي آموزش عالي ،تغييرات جمعيتي ،نياز
عمومي به آموزش عالي ،جهاني شدن و رقابتپذيري آموزش عالي مبتني بر تقاضاي بازار و حاكميت بازار بر آموزش عالي ،توسعه يافته
است .در ادامه به تشريح هر چهار سناريو پرداخته ميشود.

سناريوي اول  :جهانيشدن و رقابتپذيري
جهاني شدن و رقابتپذيري در عرصه بينالمللي نيازمند افزايش كميت و كيفيت آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانرشتهاي،
برندسازي آموزشي در رشتههاي خاص ،تصويب برنامههاي آموزشي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي و استانداردهاي
كيفيت در مؤسسات و دانشگاهها و توسعه همكاريهاي بينالمللي دانشگاهها در جذب دانشجوي خارجي ،آموزش دوزبانه ،تعريف و
اجراي پاياننامه با استادان بينالمللي ،دورهها و سرمايهگذاريهاي مشترک تحقيقاتي و فناورانه افزايش مييابد .با توجه به الزامات
رقابت پذيري در عرصه بينالملل ،دانشگاه بايد ضمن حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي كار متخصص ،اهداف درآمدزايي و توليد
ثروت را نيز دنبال كند و اين مقوله نيازمند ورود به بازار فناوري خواهد بود .لذا از اين منظر دانشگاه با يک تغيير و يا تكميل در ماموريت
خود مواجه خواهد بود .ورود به بازار فناوري نيازمند پيگيري و تأسيس واحدهاي تحقيق و توسعه ،دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر تجاري
سازي و مالكيت فكري است .علي الخصوص ،بُعد بينالمللي در اين سناريو مستلزم فعاليت در بازارهاي بينالمللي و لذا توجه بسيار
زيادي به مقوله مالكيت فكري در بستر قوانين بينالمللي خواهد بود و از آنجا كه كشور ما در زمينه حقوق بينالملل و حقوق ملكيت
فكري در سطح بااليي قرار ندارد از اين منظر با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد .ورود به بازار فناوري مستلزم توجه به نياز بازار است
بنابراين در اين سناريو دانشگاه باالجبار نيازمند تمركز بر تقاضاي بازار خواهد بود .نظر به فعاليت بينالمللي دانشگاه در اين سناريو،
كاربرد فناوري بسيار محسوس خواهد بود .از جمله كاربردهايي كه با فناوريهاي امروز قابل اشاره هستند ميتوان به آموزش از راه دور،
كاربرد رايانش ابري در به اشتراکگذاري دادهها و اطالعات و شبكههاي مجازي قابل استفاده در ايجاد تعامل ميان پژوهشگران اشاره
نمود.

سناريوي دوم :حاكميت بازار
طرف تقاضاي آموزش عالي ،متشكل از صنعت و جامعه است .نياز متقاضيان آموزش عالي به اشتغال در بازاركار و كسب درآمد از
تحصيالت خود ،دانشگاه را به سمت تمركز بر نياز بازاركار سوق مي دهد و دورههاي موردنياز صنعت و مورد تقاضاي بازار كار در
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دانشگاهها راهاندازي ميشوند .لذا ماموريت آموزش عالي از صرف آموزش ،به تربيت نيروي انساني مورد نياز بازاركار تغيير خواهد نمود
و ميتوان انتظار داشت آن دسته از دورههاي دانشگاهي كه بازار كار مناسبي براي آنها وجود ندارد ،به تدريج با كاهش تقاضا از سمت
جامعه و تعطيلي از سمت آموزش عالي مواجه شوند .از آنجاييكه بازار كار ،بستري رقابتي براي كسب سود و ارزش آفريني است ،به
تدريج كيفيت فارغ التحصيالن دانشگاهي به امري بااهميت بدل گشته و در همان رشتههاي پرتقاضاي دانشگاهي نيز شرط الزم اشتغال
در بازاركار ،دارا بودن كيفيت و دانش در سطح مورد نياز صنعت و جامعه خواهد بود و لذا ميتوان انتظار داشت دورههاي كم كيفيت
دردانشگاههاي سطح پايين با كاهش شديد تقاضا مواجه شوند .اصالت يافتن بازار كار موجب خواهد شد عادت مدرکگرايي به تدريج
جاي خود را به تخصصگرايي بدهد و از اين رو شاهد كاهش ارزش مدرک دانشگاهي و افزايش ارزش دورههاي تخصصي دانش و فن
مورد كاربرد بازاركار خواهيم بود؛ لذا دانشگاهها و موسسات آموزشي به ارائه دورههاي آموزشي با اعطاي مدرک تخصصي در حوزههاي
به خصوص روي خواهند آورد .تعامل با بازار كار منجر خواهد شد بسترهاي جديد تأمين مالي براي آموزش عالي مهيا شوند و سبد
تأمين مالي دانشگاه فارغ از بودجه دولتي ،درآمدهاي ناشي از پروژه هاي صنعتي ،توسعه فناوريهاي مورد نياز صنعت و همچنين درآمد
ناشي از دورههاي تخصصي فوقالذكر را نيز در خود داشته باشد.

سناريوي سوم :جهانيشدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عالي
كيفيت و رقابتپذيري آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانرشتهاي ،برندسازي آموزشي در رشتههاي خاص ،تصويب برنامههاي
آموزشي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي و استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و دانشگاهها و توسعه همكاريهاي
بينالمللي دانشگاهها در جذب دانشجوي خارجي ،آموزش دو زبانه ،تعريف و اجراي پاياننامه با استادان بينالمللي ،دورهها و
سرمايهگذاريهاي مشترک تحقيقاتي و فناورانه ،افزايش مييابد .رسالت دانشگاه ديگر صرف آموزش نخواهد بود بلكه به تربيت نيروي
انساني خواهد پرداخت كه عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و سازنده در ارضاي نياز جامعه و صنعت ،در برقراري ارتباطات و تبادالت
علمي و فناورانه با جامعه علمي جهاني نيز اقدام نمايد؛ لذا دانشگاهها عالوه بر آموزش ،اهداف ارتباط با صنعت ،ارتباط با جامعه جهاني،
توليد فناوري ،درآمدزايي ،توليد ثروت را نيز دنبال خواهند كرد و اين اقدامات عالوه بر آموزش و پژوهش ،نيازمند تشكيل دفاتر ارتباط
با صنعت ،بسترهاي توليد خالقيت و نوآوري و كارآفريني ،دفاتر تجاريسازي و كسب دانش مالكيت فكري خواهند بود .فعاليتهاي
آموزش عالي در بستر فناوريهاي تسهيل كننده شكل خواهد گرفت و اين امر منجر به افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي آن ميگردد.
از جمله ،نمودهاي آموزش از راه دور بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد .آموزش عالي به سمت تمركز بر تقاضاي بازار پيش خواهد رفت
و دانشگاه براي تأمين مالي خود سبدي از منابع مالي مختلف تشكيل ميدهد .اين سبد متشكل از راههاي متنوع درآمدزايي از جمله
فروش فناوري ،كسب درآمد از شركتهاي برخاسته از اكوسيستمهاي كارآفريني دانشگاه ،همكاريهاي فناورانه و توسعهاي با شركاي
علمي و تجاري داخلي و خارجي ،بودجه دولتي و درآمد ناشي از آموزش تخصصي خواهد بود.

سناريوي چهارم :انزواي بدون تقاضا
در اين سناريو آموزش كشور وارد يک فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با جامعه علمي جهاني قرار گرفته و در طرف مقابل ،در داخل
كشور نيز تالشي براي پاسخ به تقاضاي صنعت صورت نميگيرد .رسالت آموزش عالي همانند گذشته بيشتر معطوف به آموزش و ارائه
توليدات علمي و پژوهشي بدون توجه به نياز بازار خواهد بود .از اين رو احتماالً شاهد رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور خواهيم
بود اما از نظر كيفي همچنان مشكالت بسياري وجود خواهد داشت .دانشگاه و صنعت و جامعه به مثابه جزاير جدا از هم هركدام به
انجام وظايف خود مي پردازند و در اين فضا اميد چنداني به توسعه فناوري قابل رقابت در سطح جهاني وجود نخواهد داشت .توسعه
رشتههاي جديد در كشور بدون توجه كافي به طرف تقاضا شكل گرفته و سياستگذاريهاي آموزش عالي داراي هدفگذاري صحيح
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و منطقي نخواهد بود .نظر به كاهش همكاري دانشگاه و صنعت ،دانشگاه به يک مصرف كننده صرف بودجههاي دولتي تبديل شده و
روحيه بروكرات و ذينفع محور يک سازمان دولتي در دانشگاه ها هم گسترش مي يابد .توسعه روشهاي فناورانه در آموزش عالي كشور
صرفاً به معني تغيير در ابزار ارائه آموزش خواهد بود و روح مدرکگرايي در جامعه آموزش عالي دميده شده و مدرکهاي عالي به طور
تدريجي ارزش علمي و عملي خود را از دست خواهند داد .بازخوردهاي اين وضعيت از سمت جامعه ،فرار نخبگان ،شكايت از بيكاري و
بي ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش تحصيالت تكميلي در اذهان مردم خواهد بود.

آينده آموزش مهندسي از منظر سناريونگاري
به تصوير كشيدن آينده آموزش مهندسي ميتواند به تعيين زمينههاي تخصصي مهندسي در عرصههاي آموزش ،پژوهش و توسعه
فناوري ،ارتباط با صنعت ،تعامل بينالمللي و نظاير آن بپردازد .تعيين آينده آموزش مهندسي در سناريوهاي چهارگانه آموزش عالي از
تقطيع و بررسي متغيرهاي سياستي در سناريوها صورت ميپذيرد .در جدول  1ضمن معرفي و تشريح سناريوهاي آموزش عالي براي
هر سناريو متغيرهاي سياستي و شاخصهاي پيشنهادي براي آموزش مهندسي ذكر شده است .در شكل  1شاخصهاي پيشنهادي
آموزش مهندسي به نحوي ذكر شده است كه علي رغم رخداد هر سناريو قابل اجرا باشد(شكل .)1
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جدول -1مجموعه متغیرهای سیاستی و شاخص های پیشنهادی آموزشي مهندسي در  4سناریوی آینده آموزش عالی کشور
متغيرهاي سياستي

شرح

شاخص پيشنهادي در
آموزش مهندسي

سناريوي  :1جهاني شدن و رقابت پذيري

جهاني شدن و رقابتپذيري در عرصه بينالمللي نيازمند افزايش كميت و كيفيت
آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانرشتهاي ،برندسازي آموزشي در رشتههاي
خاص ،تصويب برنامههاي آموزشي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي
و استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و دانشگاهها و توسعه همكاريهاي بينالمللي
دانشگاهها در جذب دانشجوي خارجي ،آموزش دوزبانه ،تعريف و اجراي پاياننامه با
استادان بينالمللي ،دورهها و سرمايهگذاريهاي مشترک تحقيقاتي و فناورانه،
افزايش مييابد .با توجه به الزامات رقابت پذيري در عرصه بينالملل دانشگاه بايد
ضمن حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي كار متخصص ،اهداف درآمدزايي و
توليد ثروت را نيز دنبال كند و اين مقوله نيازمند ورود به بازار فناوري خواهد بود .لذا
از اين منظر دانشگاه با يک تغيير و يا تكميل در ماموريت خود مواجه خواهد بود.
ورود به بازار فناوري نيازمند پيگيري و تاسيس واحدهاي تحقيق و توسعه ،دفاتر
ارتباط با صنعت و دفاتر تجاري سازي و مالكيت فكري است .علي الخصوص ،بُعد
بينالمللي در اين سناريو مستلزم فعاليت در بازارهاي بينالمللي و لذا توجه بسيار
زيادي به مقوله مالكيت فكري در بستر قوانين بينالمللي خواهد بود و از آنجا كه
كشور ما در زمينه حقوق بينالملل و حقوق ملكيت فكري در سطح بااليي قرار ندارد،
از اين منظر با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد .ورود به بازار فناوري مستلزم
توجه به نياز بازار است بنابراين در اين سناريو دانشگاه باالجبار نيازمند تمركز بر
تقاضاي بازار خواهد بود .نظر به فعاليت بين المللي دانشگاه در اين سناريو ،كاربرد
فناوري بسيار محسوس خواهد بود .از جمله كاربردهايي كه با فناوريهاي امروز
قابل اشاره هستند ميتوان به آموزش از راه دور ،كاربرد رايانش ابري در به
اشتراکگذاري دادهها و اطالعات و شبكههاي مجازي قابل استفاده در ايجاد تعامل
ميان پژوهشگران اشاره نمود.
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جهاني شدن با توجه به الزامات رقابت
پذيري در عرصه بينالملل
توجه به درآمدزايي و توليد ثروت ضمن
حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي
كار متخصص
ورود به بازار فناوري
توسعه همكاريهاي ميانرشتهاي
تصويب برنامههاي آموزشي منوط به
احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي
استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و
دانشگاهها و توسعه همكاريهاي
بينالمللي دانشگاهها در جذب دانشجوي
خارجي
كاربرد رايانش ابري در به اشتراکگذاري
دادهها و اطالعات
فعاليت در شبكههاي مجازي براي
ايجاد تعامل ميان پژوهشگران















افزايش كميت و كيفيت
آموزش مهندسي
در دسترس قرار دادن
دروس در وب
آموزش دوزبانه
برگزاري دورههاي
بينالمللي مشترک
سرمايهگذاريهاي
بينالمللي مشترک در
امور تحقيقاتي و فناورانه
گسترش آموزش از راه
دور
تعريف و اجراي
پاياننامه با استادان
بينالمللي
راهاندازي واحدهاي
تحقيق و توسعه
همكاري با دفاتر ارتباط
با صنعت و دفاتر
تجاريسازي و مالكيت
فكري
برندسازي آموزشي در
رشتههاي خاص

سناريوي  :2حاكميت بازار

طرف تقاضاي آموزش عالي متشكل از صنعت و جامعه است .نياز متقاضيان
آموزش عالي به اشتغال در بازاركار و كسب درآمد از تحصيالت خود ،دانشگاه را
به سمت تمركز بر نياز بازاركار سوق مي دهد و دورههاي موردنياز صنعت و مورد
تقاضاي بازار كار در دانشگاهها راهاندازي ميشوند .لذا ماموريت آموزش عالي از
صرف آموزش به تربيت نيروي انساني مورد نياز بازاركار تغيير خواهد نمود و
ميتوان انتظار داشت آندسته از دورههاي دانشگاهي كه بازار كاري مناسبي براي
آنها وجود ندارد ،به تدريج با كاهش تقاضا از سمت جامعه و تعطيلي از سمت
آموزش عالي مواجه شوند .از آنجاييكه بازار كار ،بستري رقابتي براي كسب سود
و ارزش آفريني است ،به تدريج كيفيت فارغ التحصيالن دانشگاهي به امري
بااهميت بدل گشته و در همان رشتههاي پرتقاضاي دانشگاهي نيز شرط الزم
اشتغال در بازاركار ،دارا بودن كيفيت و دانش در سطح مورد نياز صنعت و جامعه
خواهد بود و لذا ميتوان انتظار داشت دورههاي كم كيفيت دردانشگاههاي سطح
پايين با كاهش شديد تقاضا مواجه شوند .اصالت يافتن بازار كار موجب خواهد
شد عادت مدرکگرايي به تدريج جاي خود را به تخصصگرايي بدهد و از اين
رو شاهد كاهش ارزش مدرک دانشگاهي و افزايش ارزش دورههاي تخصصي
دانش و فن مورد كاربرد بازاركار خواهيم بود؛ لذا دانشگاهها و موسسات آموزشي
به ارائه دورههاي آموزشي با اعطاي مدرک تخصصي در حوزههاي به خصوص
روي خواهند آورد .تعامل با بازار كار منجر خواهد شد بسترهاي جديد تامين مالي
براي آموزش عالي مهيا شوند و سبد تامين مالي دانشگاه فارغ از بودجه دولتي،
درآمدهاي ناشي از پروژه هاي صنعتي ،توسعه فناوريهاي مورد نياز صنعت و
همچنين درآمد ناشي از دورههاي تخصصي فوقالذكر را نيز در خود داشته باشد.
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ايجاد بستر تعامل مستمر با بازار كار
متناسبسازي آموزش با تقاضا
تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار
تصويب رشته هاي دانشگاهي مبتني بر
وجود تقاضا
تاسيس دفاتر ارتباط با صنعت و انتقال
فناوري
تصويب پايان نامه هاي دانشجويي
درصورت اخذ نياز از طرف تقاضا
تشكيل سبد درآمدهاي مالي حاصل از
فعاليتهاي علمي
رقابت در بازار براي كسب سود و ارزش
آفريني
توسعه دورههاي آموزشي داراي متقاضي
خارج از دانشگاه










ارايه برنامههاي آموزشي
مورد نياز بازار كار
در دسترس قرار دادن
برنامههاي اموزشي
متناسب با بخشبندي
بازار
توسعه آموزشهاي
مكمل ،مهارتي و
حرفهاي
توسعه دورههاي
آموزشي مشترک با
صنعت يا CO-OP
ايجاد بستر پژوهش در
راستاي نياز بازار

سناريوي  :3جهاني شدن در حين حاكميت بازار

كيفيت و رقابتپذيري آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانرشتهاي،
برندسازي آموزشي در رشتههاي خاص ،تصويب برنامههاي آموزشي منوط به
احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي و استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و
دانشگاهها و توسعه همكاريهاي بينالمللي دانشگاهها در جذب دانشجوي
خارجي ،آموزش دو زبانه ،تعريف و اجراي پاياننامه با استادان بينالمللي ،دورهها
و سرمايهگذاريهاي مشترک تحقيقاتي و فناورانه ،افزايش مييابد .رسالت
دانشگاه ديگر صرف آموزش نخواهد بود بلكه به تربيت نيروي انساني خواهد
پرداخت كه عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و سازنده در ارضاي نياز جامعه
و صنعت ،در برقراري ارتباطات و تبادالت علمي و فناورانه با جامعه علمي جهاني
نيز اقدام نمايد؛ لذا دانشگاهها عالوه بر آموزش ،اهداف ارتباط با صنعت ،ارتباط
به جامعه جهاني ،توليد فناوري و درآمدزايي و توليد ثروت را نيز دنبال خواهند
كرد و اين اقدامات عالوه بر آموزش و پژوهش ،نيازمند تشكيل دفاتر ارتباط با
صنعت ،بسترهاي توليد خالقيت و نوآوري و كارآفريني ،دفاتر تجاريسازي و
كسب دانش مالكيت فكري خواهد بود .فعاليتهاي آموزش عالي در بستر
فناوريهاي تسهيل كننده شكل خواهد گرفت و اين امر منجر به افزايش كمي
و كيفي فعاليتهاي آن ميگردد .از جمله نمودهاي آموزش از راه دور بيشتر مورد
استفاده قرار ميگيرد .آموزش عالي به سمت تمركز بر تقاضاي بازار پيش خواهد
رفت و دانشگاه براي تأمين مالي خود سبدي از منابع مالي مختلف تشكيل
ميدهد .اين سبد متشكل از راههاي متنوع درآمدزايي از جمله فروش فناوري،
كسب درآمد از شركتهاي برخاسته از اكوسيستمهاي كارآفريني دانشگاه،
همكاريهاي فناورانه و توسعهاي با شركاي علمي و تجاري داخلي و خارجي،
بودجه دولتي و درآمد ناشي از آموزش تخصصي خواهد بود.

سناريوي  :4انزواي بدون تقاضا

در اين سناريو آموزش كشور وارد يک فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با جامعه
علمي جهاني قرار گرفته و در طرف مقابل ،در داخل كشور نيز تالشي براي پاسخ
به تقاضاي صنعت صورت نميگيرد .رسالت آموزش عالي همانند گذشته بيشتر
معطوف به آموزش و ارائه توليدات علمي و پژوهشي بدون توجه به نياز بازار خواهد
بود .از اين رو احتماالً شاهد رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور خواهيم بود اما
از نظر كيفي همچنان مشكالت بسياري وجود خواهد داشت .دانشگاه و صنعت و
جامعه به مثابه جزاير جدا از هم هركدام به انجام وظايف خود ميپردازند و در اين
فضا اميد چنداني به توسعه فناوري قابل رقابت در سطح جهاني وجود نخواهد داشت.
توسعه رشته هاي جديد در كشور بدون توجه كافي به طرف تقاضا شكل گرفته و
سياستگذاريهاي آموزش عالي داراي هدفگذاري صحيح و منطقي نخواهد بود.
نظر به كاهش همكاري دانشگاه و صنعت ،دانشگاه به يک مصرف كننده صرف
بودجههاي دولتي تبديل شده و روحيه بروكرات و ذينفع محور يک سازمان دولتي
در دانشگاه ها هم گسترش مي يابد .توسعه روشهاي فناورانه در آموزش عالي
كشور صرفاً به معني تغيير در ابزار ارائه آموزش خواهد بود و روح مدرکگرايي در
جامعه آموزش عالي دميده شده و مدرکهاي عالي به طور تدريجي ارزش علمي و
عملي خود را از دست خواهند داد .بازخوردهاي اين وضعيت از سمت جامعه ،فرار
نخبگان ،شكايت از بيكاري و بي ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش تحصيالت
تكميلي در اذهان مردم خواهد بود.
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كيفيت و رقابتپذيري آموزش عالي
تربيت نيروي انساني خواهد پرداخت كه
عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و
سازنده در ارضاي نياز جامعه و صنعت ،در
برقراري ارتباطات و تبادالت علمي و
فناورانه با جامعه علمي جهاني نيز اقدام
نمايد
تصويب برنامههاي آموزشي منوط به
احراز وجود متقاضي صنعتي-اجتماعي و
استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و
دانشگاهها و توسعه همكاريهاي
بينالمللي دانشگاهها در جذب دانشجوي
خارجي ،آموزش دو زبانه ،تعريف و اجراي
پاياننامه با استادان بينالمللي ،دورهها و
سرمايهگذاريهاي مشترک تحقيقاتي و
فناورانه
اهداف ارتباط با صنعت ،ارتباط به جامعه
جهاني ،توليد فناوري و درآمدزايي و توليد
ثروت
فروش فناوري ،كسب درآمد از
شركتهاي برخاسته از اكوسيستمهاي
كارآفريني دانشگاه ،همكاريهاي
فناورانه و توسعهاي با شركاي علمي و
تجاري داخلي و خارجي ،بودجه دولتي و
درآمد ناشي از آموزش تخصصي



تمركز بر آموزش و ارائه توليدات علمي و
پژوهشي
رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور
فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با
جامعه علمي جهاني
عدم پاسخ به تقاضاي صنعت
دميده شدن روح مدرکگرايي در جامعه
آموزش عالي
توسعه رشتههاي جديد در كشور بدون
توجه كافي به طرف تقاضا
دانشگاه و صنعت و جامعه به مثابه جزاير
جدا از هم
عدم توسعه فناوري قابل رقابت در سطح
جهاني
عدم سياستگذاريهاي صحيح و
منطقي در آموزش عالي
بازخوردهاي اين وضعيت از سمت جامعه،
فرار نخبگان ،شكايت از بيكاري و بي
ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش
تحصيالت تكميلي در اذهان مردم



















توسعه كمي و كيفي
آموزش
به روز نگهداري
محتواي آموزشي
افزايش سهم از بازار
بينالمللي
افزايش رقابتپذيري
آموزش مهندسي
توسعه برنامههاي
آموزشي سفارشي
توسعه آموزش از راه
دور
گسترش آموزش دو
زبانه و متناسب سازي
با بازارهاي هدف
برندسازي آموزشي در
رشتههاي خاص،
تآموزش از راه دور
تشكيل دفاتر ارتباط با
صنعت ،بسترهاي توليد
خالقيت و نوآوري و
كارآفريني
ايجاد دفاتر
تجاريسازي و كسب
دانش مالكيت فكري






آموزش عمومي پايه
دسترس پذيري آموزش
ايجاد شبكه يادگيري
ايجاد مراكز تحقيق و
توسعه فعال بين دانشگاه
و صنعت
همتايابي و شبكهسازي
گروههاي علمي همتا
آموزشهاي
توسعه
مكمل ،مهارتي و
حرفهاي
تشريک مساعي در
نظام
بازمهندسي
تصميمگيري در كشور



















جهاني شدن و

حاكميت بازار

رقابت پذيري به روز نگهداري محتواي آموزشي،
افزايش سهم از بازار بينالمللي،

افزايش

رقابتپذيري

آموزش

مهندسي ،آموزش دو زبانه ،برندسازي
آموزشي در رشتههاي خاص،
توسعه برنامههاي آموزشي سفارشي،
توسعه آموزش از راه دور ،گسترش
آموزش دو زبانه و متناسب سازي با
بازارهاي هدف ،آموزش از راه دور

ارايه برنامههاي آموزشي مورد نياز بازار كار
 ،در دسترس قرار دادن برنامههاي اموزشي،

توسعه آموزشهاي مكمل ،مهارتي و
حرفهاي ،دوره مشترك با صنعت يا CO-OP
آموزش عمومي پايه ،دسترس پذيري
آموزش ،ايجاد شبكه يادگيري ،همتايابي و
شبكهسازي گروههاي علمي همتا ،توسعه
آموزشهاي مكمل ،مهارتي و حرفهاي

جهاني شدن در

انزواي بدون

حين حاكميت بازار

تقاضا

شكل  -1شاخصههاي آموزش مهندس در سناريوهاي چهارگانه

بررسي كيفيت خدمات با مدل سروكوال
كيفيت خدمات مفهومي است كه به خاطر دشواري در تعريف و اندازهگيري آن توجه و بحثهاي قابل مالحظهاي به آن ميشود .يكي
از تعاريف رايج در تعريف كيفيت خدمات اين است :خدمتي كه نيازها يا انتظارات مشتريان با آن مواجه ميشود و آن را به عنوان تفاوت
بين انتظارات مشتريان از خدمات و خدمت دريافتي نيز اطالق ميكند ،اگر انتظارات بيشتر از عملكرد باشد آنگاه كيفيت دريافتي كمتر
از رضايت خواهد بود و بنابرين نارضايتي مشتريان پيش ميآيد .سوال اساسي كه مطرح است اين است كه چرا كيفيت خدمات بايد
اندازهگيري شود؟ پاسخي كه داده ميشود چنين است :اندازه گيري ،امكان مقايسه قبل و بعد از تغيير را فراهم ميكند و براي مكانيابي
كيفيتي است كه مرتبط با مشكالت است و براي ايجاد يک استاندارد واضح از خدمات دريافتي ميباشد .به نظر ادوادسن نقطه شروع
در توسعه كيفيت در خدمات تحليل و اندازهگيري است .روش سروكوال تاكنون به عنوان متداولترين ابزار اندازهگيري كيفيت خدمات
شناخته شده و استفاده ميشود .اين روش كه توسط پاراسورامان و همكارانش ،معرفي ،ارتقا و ترويج يافت (،)Zeithaml etal., 1990
سيستمي براي اندازهگيري و مديريت كيفيت خدمات فراهم كرده است .سروكوال براي اندازهگيري كيفيت خدمات دريافتي توسط
مشتريان است و شكاف بين انتظارات و كيفيت دريافتي را اندازه ميگيرد .پاراسورامان و همكاران ( ،)Parasuraman etal., 1985ابتدا
به شناسايي ابعادي پرداختند كه به موجب آن رضايتمندي مشتري حاصل ميشد .در اين زمينه آنها نخست ده بعد اصلي را شناسايي
كردند كه در برگيرنده كليه خدمات مطالعه شده آنها بود .آنگاه براي اندازهگيري اين ده بعد پرسشنامهاي متشكل از  97بخش ساخته و
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اجرا كردند .اين ده بعد عبارتند از :قابليت اطمينان ،پاسخ گويي ،ارتباطات ،لياقت ،دسترسي ،مهرباني ،قابل قبول بودن ،امنيت ،درک
مشتري و ارتباطات و لمسپذيري.
به منظور تعديل اين ده بعد ،تحقيقات در همان سازمان پيشين ادامه يافت و در پنج بعد و  22بخش خالصه شد .پنج بعد اصلي كه بر
ارزيابي مشتري از كيفيت خدمات تاثيرگذار است چنين تعريف شده است )Parasuraman etal., 1988( .
 .1لمسپذيري :تسهيالت ،تجهيزات ،پرسنل و ساير مدلهاي ارتباطي قابل رويت باشد.
 .2قابليت اعتماد :از توانايي انجام خدمات وعده داده شده به مشتريان برخوردار باشد به طوري كه هم قابل اعتماد و هم دقيق
باشد.
 .3پاسخگويي :مشتاق كمک به مشتري و ارائه خدمات فوري باشد.
 .4تضمين :آگاهي و ادب كاركنان و توانمندي آنها براي القاي حس اعتماد و اطمينان مشتريان.
 .5همدلي :مواظبت و بذل توجهات خاص بنگاه به مشتريانش.
اين ابعاد تا به امروز بيتغيير ماند و تقريبا مرجع همه تحقيقاتي است كه در مورد اندازهگيري كيفيت خدمات انجام شده و ميشود.
سواالت پرسشنامه به صورت زوجهايي در كنار هم آمدهاند .در سوال اول ،انتظار و در سوال دوم ادراک مشتريان بر اساس الگوي هفت
نمرهاي ليكرت اندازهگيري ميشود كه در جدول  1ارائه شده است .امتياز نهايي از اختالف بين ادراک يا عملكرد و انتظارات ) (P-Eبه
دست ميآيد .پس از جمعآوري داده هاي بدست آمده از پرسشنامه و تجزيه و تحليل آنها ،شكاف حاصل قابل تحليل خواهد بود .اين
اطالعات ،ميتواند به مديران كمک كند تا بدانند كجا بيشترين شكاف منفي وجود دارد يعني كجا بيشترين انتظارات است كه بدانند
اولويت بهبود عملكرد را به چه اختصاص دهند .شكاف مثبت يعني اينكه انتظارات را بيش از اندازه برآورده كردهاند و پتانسيل اين وجود
دارد كه منابع به ويژگيهايي كه عملكرد پاييني دارند ،اختصاص داده شود.
همچنين پاراساورامان و همكارانش ( ،)Parasuraman etal., 1985مدلي معرفي كردند كه در آن شكافهايي كه موجب ضعف كيفيت
خدمات ميشود ،مطرح شده است ،اين مدل ،موارد ايجادكننده شكاف بين كيفيت انتظاري و كيفيت دريافتي را در دو بخش اصلي
مشتريان و مديريت بررسي كرده و در پنج گروه دستهبندي ميكند .نماي شماتيک اين مدل در شكل  1نشان داده شده است.
 شكاف يک :اختالف بين درک مديريت از انتظارات مشتريان و درک مديريت از خدمات ارائهشده به مشتريان،
 شكاف دو :اختالف بين درک مديريت از انتظارات مشتريان و درک از ويژگيهاي خدمات،
 شكاف سه :اختالف بين درک از ويژگيهاي خدمات و خدمات دريافتي،
 شكاف چهار :اختالف بين خدمات دريافتي و ارتباط با مشريان.
 شكاف پنج :اختالف بين درک مشتريان از خدمات و انتظارات مشتريان از خدمات.
در جدول  2نيز تعريف هريک از شكافها ،دليل پيدايش و روش تصحيح آنها را بيان شده است .در ادامه بر اساس مدل شكافهاي
كيفيت خدمات ،به معرفي مدل شكافهاي كيفيت خدمات آموزش عالي براي شناسايي شكاف بين دانشگاه و صنعت پرداخته شده است.
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 -3توسعه مدل شكافهاي كيفيت خدمات آموزش عالي
همانطور كه پيشتر بيان شده ،شكاف بين دانشگاه و صنعت ميتواند در هريک از مراحل بين تدوين برنامه درسي تا مرحله اجراي
دانش در صنعت توسط دانشآموختگان به وجود آيد .در اين بخش با استفاده از مدل شكاف هاي كيفيت خدمات به شناسايي تمامي
موارد ايجاد اختالف پرداخته شده است .طبق مدل شكاف هاي كيفيت خدمات ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان بخش مديريت
و صنعت به عنوان مشتري در نظر گرفته شده است .نماي شماتيک اين مدل در شكل  2ارائه شده است.
 شكاف يک :اختالف بين درک وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري براي تدوين برنامه درسي از انتظارات صنعت و درک از
خدمات ارائه شده به صنعت
 شكاف دو :اختالف بين درک وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و درک از ويژگيهاي خدماتي كه فرد فارغالتحصيل به صنعت
ارائه ميدهد،
 شكاف سه :اختالف بين ويژگيهاي محتواي دروس و خدماتي كه صنعت از فرد فارغ التحصيل ميبيند و دريافت ميكند،
 شكاف چهار :اختالف بين خدمات دريافتي و ارتباط صنعت و دانشگاه ،فقدان ارتباط با صنعت و در نتيجه عدم آگاهي صنعت
از آنچه كه بايد انتظار داشته باشد و يا از خدمات بهتري كه دانشگاه ارائه ميكند.
 شكاف پنج :اختالف بين انتظارات صنعت و درک از آنچه كه از جانب فارغالتحصيل ارائه ميشود.
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در بين اين شكافها ،شكاف سوم ،تفاوت بين درک از ويژگيهاي خدمات و دريافت خدمات از جانب دانشجوياني است كه قرار است
خدمات آموزش ديده شان را به صنعت ارائه دهند .اين شكاف مربوط به داخل سيستم دانشگاه است و چون قسمت اعظمي از تربيت و
پرورش دانشجويان در اين محيط انجام ميگيرد ،ميتوان ادعا كرد كه در صورت ضعف عملكرد در اين سيستم ،شكاف قابل توجهي
به وجود آورد و ميتوان با بررسي دقيق اين سيستم و اندازهگيري كيفيت عملكرد در اين سيستم ،نقاط ضعف را شناسايي كرد و با بهبود
آنها قسمت اعظمي از شكافها را كاست.

 -4توسعه مدل سروكوال براي اندازهگيري شكاف در داخل سيستم دانشگاه
در دنياي امروز ،دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سه ماموريت اصلي آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات را برعهده دارند .بيتوجهي به
هريک از اين عوامل مسلما مشكالتي را در پي خواهد داشت .آموزش و پژوهش ضعيف منجر به ارائه خدمات ضعيفتر به صنعت و
جامعه در آينده خواهد شد .پس توجه به هريک از آنها و رساندن هريک به حد نصاب كيفيت ،امري ضروري است ،براي ارزيابي و بهبود
كيفيت آموزش عالي بايد شاخصهاي مربوط به هر حوزه با درک سيستميک آنها مورد توجه قرار گيرد.
با نگاه سيستميک به دانشگاه ميتوان دريافت كه عناصر سيستم دانشگاه استاد ،دانشجو و كاركنان است ،و وظايفي كه در اين سيستم
انجام ميگيرد ،آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات توسط اين سه عنصر ميباشد .اين عناصر و وظايف در شكل  3نشان داده شده است.
رابطه مس تقيم بين استاد و دانشجو با نام پژوهش ،رابطه بين استاد و دانشجو به صورت غيرمستقيم ،با نام آموزش در اين مدل نشان
داده شده است .ارائه خدمات به اساتيد و دانشجويان توسط كاركنان صورت ميگيرد .آموزش از سه مولفه دانشجو ،درس و استاد تشكيل
شده است .در اين ميان ،وظيفه استاد ،تدريس بوده و وظيفه دانشجو يادگيري ميباشد.
ش

ک ک

ی م

ل :ج

با توجه به اين مولفهها پرسشنامهاي براي ارزيابي كيفيت طبق سواالت پرسشنامه سروكوال طراحيشده است .اين پرسشنامه شامل 5
قسمت :تدريس ،يادگيري ،دروس ،خدمات ،و پژوهش ميباشد .رويكرد هريک از اين پنج قسمت در ادامه بيان شده است.
 .1تدريس :در اين بخش ،موضوع سواالت بر روي استاد متمركز بوده و رويكرد سواالت متوجه درس نيست.
 .2يادگيري ،در اين بخش ،موضوع سواالت بر روي دانشجو بوده و رويكرد سواالت متوجه درس نيست.
 .3دروس :در اين بخش ،رويكرد سواالت به صورت مجزا بر روي درس متمركز ميباشد.
 .4خدمات در اين بخش ،موضوع سواالت بر روي كاركنان و ارتباط آنها با اساتيد و دانشجويان متمركز است.
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 .5پژوهش :در اين بخش ،موضوع سواالت ،بر روي همكاري دانشجو و استاد در پروژههاي انجامشده در دانشگاه متمركز است.

موردكاوي :برنامه آموزشي كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير
بررسي كيفيت آموزشي مهندسي صنايع
مهندسي صنايع يكي از شاخههاي مهندسي است كه به توسعه ،بهبود ،اجرا و ارزيابي سيستمهاي منسجم انساني ،مالي ،اطالعاتي،
تجهيزات ،انرژي ،ماده و فرايند ميپردازد .مهندسي صنايع بر پايه تركيب و ادغام مباني رياضيات ،فيزيک و دانشهاي اجتماعي با
روشهاي مهندسي به تحليل و طراحي سيستمهاي مطلوب ميپردازد .در سيستمهاي توليد ناب و بدون خطا ،مهندسي صنايع در جهت
حذف و كاهش منابع تلف شده از قبيل زمان ،پول ،ماده و انرژي نقش كليدي دارد .رشته مهندسي صنايع در برخي از كشورها با همين
نام مهندسي صنايع در دانشگاهها وجود دارد ولي در برخي از كشورها با عناويني مانند تحقيق در عمليات ،مديريت (مهندسي) توليد و
كيفيت و امثال آنها وجود دارد .همچنين علم مهندسي صنايع راجع به مديريت عمليات ،مهندسي سيستمها ،مهندسي توليد و مهندسي
ساخت يا مهندسي سيستمهاي ساخت است.
يک مهندس صنايع درگير طراحي سيستم است و برخي موارد نقش وي نظارت است .در عين حال ،همانگونه كه در تعريف فوق عنوان
شد ،عنصري كه در مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد ،ارتباط اين رشته با انسان و علوم اجتماعي ،عالوه بر علوم طبيعي (مثل
فيزيک ،شيمي) است .اين مسأله ،محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستمهايي را كه يک مهندس صنايع با آنها در ارتباط است ،گسترش
ميدهند .بنابراين ،مهندس صنايع نه تنها با طراحي ،نصب ،ارزيابي و طراحي مجدد اجزا سر و كار دارد ،بلكه با انسانهايي كه در سيستم
فعاليت دارند يا با سيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد ،به گونهاي كه انسانها نيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب ميشوند.
از آنجايي كه طبق مدل سروكوال ،هدف ،يافتن ميزان شكاف و كاستن آن است سواالت در دو ستون انتظارات و عملكرد طراحي شده
است .پرسشنامه طراحي شده و در دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير اجرا شد .امتيازدهي سواالت اين پرسشنامه
براساس الگوي  7نمرهاي ليكرت ،انجام گرفته است .به منظور اندازهگيري ميزان شكافهاي موجود ،با ايدهگرفتن از مدل سروكوال،
پرسشنامه اي در دو قسمت انتظارات و عملكرد طراحي شده به نحوي كه ضرايب آلفاي كرومباخ در قسمت انتظارات  98/3%،و در
قسمت عملكرد  99/6%بدست آمد .اين پرسشنامه به بررسي پنج مولفه اصلي در دانشكده يعني يادگيري ،تدريس ،پژوهش ،دروس و
كاركنان پرداخته است .پس از آن پرسشنامه توسط  31نفر از فارغالتحصيالن دانشكده مهندسي صنايع پرشد .نتايج بدست آمده نشان
داد كه در تمامي مولفههاي مورد بررسي شكاف منفي وجود دارد يعني سطح عملكرد پايينتر از سطح انتظارات دانشجويان بوده است.
مولفه يادگيري ،با  ،-3/26بيشترين ميانگين شكاف و مولفه دروس ،با  ،-2/41كمترين ميزان شكاف را به خود اختصاص دادهاند .در
انتها با تعيين اولويت هاي بهبود عملكرد و شناسايي عوامل ايجادكننده شكاف ،راهكارهايي براي رفع داليل ايجاد شكاف بيان شد.
با توجه با اختالف به دست آمده بين عملكرد و انتظارات مشاهده ميشود كه نارضايتي وجود دارد و نارضايتي دانشجويان به عنوان
مخاطبين اين به طور كلي ميتواند به  2دليل كلي نسبت داد:
الف) عمدتا دانشجويان اطالع صحيح و كاملي از آنچه كه بايد وجود داشته باشد ندارد و نميدانند كه چه انتظاري بهجا و چه انتظاري
نابهجاست.
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ب) مخالفت و نارضايتي برخي از دانشجويان از انتظارات باال ناشي ميشود.
در هر صورت بايد به اين بخش توجه ويژهاي صورتگيرد يا با آگاهسازي دانشجويان از آنچه كه بايد باشد يا با آشناكردن دانشجويان
از موانع دستيابي به آنچه خوب است ،شكاف كه نشانگر ميزان نارضايتي است كاهش يابد.

الگوي مهندس صنايع شايسته
به منظور بهبود برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير تحقيقي براي شناسايي الگوي مهندس صنايع شايسته انجام
شد .اين الگو ،بر مبناي شايستگي هاي عمومي و تخصصي مهندسي صنايع شكل گرفته است .الگوي مهندس صنايع شايسته براي
تبيين اجزاي ارتقا يافته آموزش اين رشته مهندسي و تبيين اهداف آموزشي دوره قابل استفاده است .به اين معنا كه برنامه درسي
آموزشي مهندسي صنايع داراي محتواي كافي براي تربيت يک مهندس صنايع شايسته خواهد بود .مهندس صنايع شايسته در وهله
اول يک انسان شايسته و همچنين يک مهندس شايسته است ،و پس از آن يک مهندس صنايع با شايستگيهاي عمومي و تخصصي
است (شكل .)2

شكل  -2الگوي مهندس صنايع شايسته

ويژگيهاي زير براي يک انسان شايسته قابل ذكر است:
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 مومن و با اعتقاد
 متعهد
 مسئوليتپذير
 منضبط
 با وجدان كاري
 داراي روحيه قانونگرايي
 داراي روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي
براي پي بردن ويژگي هاي يک مهندس شايسته با در نظر گرفتن تعاريف مهندس در  2020توسط فرهنگستان علوم مهندسي موارد
زير قابل ذكر است:
 توانايي بهكاربستن دانش رياضي ،علوم پايه و مهندسي
 توانايي بهرهگيري از يک زبان خارجي
 آشنايي با ابزارها و روشهاي توليد و تسهيم دانش
 شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني
 قابليت استفاده از تكنولوژي
 توانايي فهم و حلمسأله
 مهارتهاي فني عمومي
همچنين براي يک مهندس صنايع ميتوان شايستگيهاي عمومي زير را مطرح نمود:
 بهبود كسب و كار به كمک باال بردن بهرهوري
 تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت
 تصميمگيري مناسب
 روشهاي كاربردي و مناسب براي اندازهگيري سيستمهاي كاري كنوني
 رويكرد كلنگر سيستمي
 توانا در برقراري ارتباط با افراد مختلف سازمان با جايگاه و رشتههاي مختلف
 نگرش اينكه هميشه راه بهتري وجود دارد
به عبارتي بر اساس مدل مهندس صنايع شايسته اهداف يک برنامه آموزشي تربيت مهندس صنايع را به شرح زير ميتوان تعريف كرد:
 .1داشتن ويژگيهاي يک انسان و مهندس شايسته
 .2آشنايي با ابزارها و روشهاي توليد و تسهيم دانش
 .3شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني
 .4بهبود كسب و كار به كمک باال بردن بهرهوري
 .5تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت
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 .6درک عدم قطعيت و تصميمگيري مناسب
 .7آشنايي با روشهاي كاربردي و مناسب براي اندازهگيري سيستمهاي كاري كنوني
 .8استفاده از رويكردهاي كلنگر و سيستمي
 .9درک موقعيـتهاي پيچيده و اخذ اقدامات مناسب براي اداره وضعيت
 .10توانا در برقراري ارتباط با افراد مختلف سازمان با جايگاه و رشتههاي مختلف
 .11آشنايي با روشهاي تجزيه و تحليل صنعت و بهينهكاوي
 .12درک مسايل اقتصادي و مالي

تبيين قابليتهاي دانشآموخته مهندسي صنايع بر مبناي شبكه تخصصي :O-Net
انجمن مهندسين صنايع آمريكا ،مهندسي صنايع را چنين تعريف ميكند» :.مهندسي صنايع رشتهاي است كه با طراحي ،پيادهسازي و
بهبود سيستمهاي يكپارچهاي از انسان ،مواد ،اطالعات ،تجهيزات و انرژي مرتبط ميباشد .اين رشته بر پايه دانش تخصصي در علوم
رياضي ،طبيعي ،اجتماعي و نيز قوانين و روشهاي تجزيه و تحليل مهندسي و طراحي بنا شده است تا به كمک آنها به ارزيابي نتايج
حاصل از سيستمهاي يكپارچه بپردازد]. «[1
با بهرهگيري از شبكه تخصصي  O-NETميتوان به فهرستي از قابليتهاي دانش آموختگان مهندسي صنايع رسيد .اين شبكه به
موضوع صالحيتهاي حرفهاي و شايستگيهاي شغلي در حوزههاي مختلف پرداخته

است1.

 -1ماتريس ارتباط اهداف و قابليتها
برنامه درسي طراحي شده منجر به پرورش دانش آموختگاني خواهد شد كه داراي قابليتهاي عمومي و اختصاصي هستند كه فعاليت
ايشان در محيطهاي توليدي و خدماتي را ميسر ميكند .اين قابليتها با اهداف برنامه مرتبط هستند .از بررسي و دستهبندي فهرست
تواناييهاي يک مهندس صنايع در شبكه تخصصي  O-netو در نظر گرفتن انتظارات از يک مهندس صنايع در فرصتهاي شغلي
موجود ،فهرست تواناييها و مهارتهاي زير استخراج ميشود كه يک برنامه مهندسي صنايع الزم است به آن برسد:
 .13توانايي فهم و حلمسأله
 .14توانايي مدلسازي مسايل واقعي
 .15توانايي شبيهسازي و تحليل سيستم
 .16توانايي برنامهريزي و كنترل
 .17توانايي پيشبيني و پيشگيري
 .18توانايي طرح ايده ،بهبود سيستم موجود و ايجاد سيستم جديد
 .19توانايي محاسبه و ارايه تحليلهاي آماري
 .20توانايي تهيه و تحليل گزارشهاي فني

 1فهرست تفصيلي اهداف يک فارغ التحصيل مهندسي صنايع به كمک سايت زير استخراج شده است:
https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00
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 .21توانايي ارزيابي ،كنترل و بهبود كيفيت
 .22مهارتهاي ارتباطي
 .23مهارتهاي فكري
 .24مهارتهاي تصميمگيري
 .25مهارتهاي تحليل و طراحي
 .26مهارتهاي مديريتي
 .27مهارت استفاده از ابزار
 .28مهارتهاي كار گروهي

در ادامه ارتباط بين اهداف دوره و قابليـتهاي مورد انتظار در جدول  2و  3نشان داده شده است.
جدول  – 2فهرست اهداف دوره و قابليتهاي دانشآموختگان
هدف 1

داشتن ويژگيهاي يک انسان و مهندس شايسته

قابليـت 1

توانايي فهم و حلمسأله

هدف 2

آشنايي با ابزارها و روشهاي توليد و تسهيم دانش

قابليـت 2

توانايي مدلسازي مسايل واقعي

هدف 3

شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني

قابليـت 3

توانايي شبيهسازي و تحليل سيستم

هدف 4

بهبود كسب و كار به كمک باال بردن بهرهوري

قابليـت 4

توانايي برنامهريزي و كنترل

هدف 5
هدف 6

تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت
درک عدم قطعيت و تصميمگيري مناسب

قابليـت 5
قابليـت 6

توانايي پيشبيني و پيشگيري
توانايي طرح ايده ،بهبود سيستم موجود و ايجاد سيستم جديد

هدف 7

آشنايي با روشهاي كاربردي و مناسب براي اندازهگيري قابليـت 7
سيستمهاي كاري كنوني
قابليـت 8
استفاده از رويكردهاي كلنگر و سيستمي

هدف 9
هدف 10

درک موقعيـتهاي پيچيده و اخذ اقدامات مناسب براي قابليـت 9
اداره وضعيت
قابليـت 10
برقراري ارتباط موثر درون سازماني و برون سازماني

مهارتهاي ارتباطي

هدف 11

آشنايي با روشهاي تجزيه و تحليل صنعت و بهينهكاوي قابليـت 11

مهارتهاي تفكر (خالق و انتقادي)

هدف 12

قابليـت 12

مهارتهاي تصميمگيري

قابليـت 13

مهارتهاي تحليل و طراحي

قابليـت 14

مهارتهاي مديريتي

قابليـت 15

مهارت استفاده از ابزار

قابليـت 16

مهارتهاي كار گروهي

هدف 8

درک مسايل اقتصادي و مالي
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توانايي محاسبه و ارايه تحليلهاي آماري
توانايي تهيه و تحليل گزارشهاي فني
توانايي ارزيابي ،كنترل و بهبود كيفيت

جدول  -3ماتريس ارتباط اهداف و قابليتها
قابليت/اهداف

هدف 1

هدف 2

هدف 3

هدف 4

هدف 5

هدف 6

هدف 7

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

هدف 8

•
•
•

هدف 9

•

هدف 10

•

•

هدف 11

•
•
•
•
•

•
•
•

هدف 12

قابليت 1
قابليت 2
قابليت 3
قابليت 4
قابليت 5
قابليت 6
قابليت 7
قابليت 8
قابليت 9
قابليت 10
قابليت 11
قابليت 12
قابليت 13
قابليت 14
قابليت 15
قابليت 16

•
•

•

•
•
•

•

•
•
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•

•

 -2ماتريس دروس -قابليت
براي بررسي تطبيق دروس با قابليتهاي مورد انتظار ابتدا به دستهبندي موضوعي دروس اصلي و تخصصي مهندسي صنايع ميپردازيم.
براي اين منظور دروس در جدول  4در قالب هفت موضوع با عناوين از مدلسازي و بهينهسازي ،مهندسي كيفيت ،اقتصاد و مالي،
مهندسي توليد ،مديريت و كسب و كار ،تفكر و رويكرد سيستمي و مباني مهندسي قرار گرفتهاند .ارتباط بين قابليتها و موضوعات در
جدول  5ذكر شده است.
جدول  -4دستهبندي موضوعي دروس اصلي و تخصصي
مدلسازي و

مهندسي

اقتصاد و

مهندسي

مديريت و

تفكر و رويكرد

بهينهسازي

كيفيت

مالي

توليد

كسب و كار

سيستمي

جبر خطي

نظريه احتمال
و كاربردها

مباني اقتصاد

بهينهسازي 1

آمار مهندسي

اصول
حسابداري

مديريت و كنترل
پروژه

مباني
تصميمگيري

مباني مهندسي
برق

بهينهسازي 2

كنترل كيفيت
آماري

اقتصاد
مهندسي

ارزيابي كار و
زمان
طرحريزي
واحدهاي
صنعتي
برنامهريزي
توليد
برنامهريزي
نگهداري و
تعميرات
برنامهريزي و
كنترل
موجودي 1
برنامهريزي و
كنترل
موجودي 2

اصول مديريت و
سازمان

تحليل سيستمها

نقشهكشي صنعتي

اصول شبيهسازي

استاتيک و
مقاومت مصالح

سيستمهاي
اطالعات مديريت

علم مواد

برنامهريزي حمل
و نقل و لجستيک

روشهاي توليد

تحليل داده و
اطالعات

مباني مهندسي

روش تحقيق و
گزارش نويسي
كارگاه ماشين
افزار 1
كارگاه عمومي
جوش
كارگاه
ريختهگري ،ذوب
و مدلسازي
كارآموزي
پروژه
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جدول  -5بررسي ارتباط دستهبندي موضوعي دروس برنامه كارشناسي مهندسي صنايع و قابليتهاي دانش آموختگان
دسته موضوعي
مدلسازي و

مهندسي

اقتصاد و

مهندسي

مديريت و

تفكر و رويكرد

بهينهسازي

كيفيت

مالي

توليد

كسب و كار

سيستمي

مباني مهندسي

قابليت
قابليت 1
قابليت 2
قابليت 3
قابليت 4
قابليت 5

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

قابليت 6
قابليت 7
قابليت 8

•

قابليت 9

•
•
•

•

قابليت 10
قابليت 11
قابليت 12

•
•

قابليت 13

•
•
•

قابليت 14
قابليت 15
قابليت 16

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

نتيجهگيري
در اين مقاله به بررسي خصيصههاي آموزش مهندسي در سناريوهاي آينده آموزش عالي كشور پرداخته شد .در چهار سناريوي توليد
شده در مطالعات قبلي با عناوين جهاني شدن و رقابتپذيري ،حاكميت بازار ،جهانيشدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عالي و
انزواي بدون تقاضا پرداختن به موضوعات مرتبط براي ايفاي نقش بهتر آموزش مهندسي در ايران توصيه شد.
در ادامه براي ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي مدل توسعه يافته سروكوال براي آموزش عالي پيشنهاد شد و نتايج به دست آمده از
اجراي اين مدل در مورد خاص برنامه آموزشي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير ارايه گرديد .در ادامه براي ارتقاي كيفيت
برنامه درسي آموزشي مهندسي صنايع به بيان الگوي مهندس صنايع شايسته ،اهداف آموزش مهندسي صنايع و قابليتهاي مورد انتظار
از يک مهندس صنايع و طراحي برنامه درسي كارشناسي مهندسي صنايع پرداخته شد.
تشكر و قدرداني
بر خود الزم ميدانم از دانشجويان عالقمندي كه طي سالهاي گذشته در جهت توسعه مدل آموزشي مهندسي صنايع در دانشگاه
صنعتي اميركبير ،آموزشهاي مكمل و منظر برازنده مهندس صنايع همكاري نمودهاند ،قدرداني نمايم .طي سالهاي گذشته از همراهي
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آقايان اصغري ،ياري ،احمدپور ،تركاشوند ،شفيعي ،شيرين ،زعفري ،رزازي ،عبدوس و خانمها زارعي ،ايمانيان ،حسينپور ،رحيمي دميرچي
و دلجو ،بهرهمند بودم كه بخشي از دستاوردها در اين يادداشت منعكس شده است.
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