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  چكيده

تا مديران عالي مي  انيكي از مشكالت اساسي صنعت نساجي، مسئله كيفيت  نيروي انساني در تمام سطوح از كارگر

ه به همراه  مسائل و در پي آن ضعف در كيفيت نيروي انساني تحصيل كرد هنظام  مدرك گرايي حاكم بر جامع. باشد

فرهنگ كار در كشور و قوانين و مقررات دست و پا گير و بعضاً مشكل زاي موجود از يك طرف و از طرف ديگر بعضي از 

در . صنايع نساجي محسوب مي گردد هشيوه هاي مديريت سنتي و غير عملي موجود در واحدهاي صنعتي سد راه توسع

يروي انساني متخصص و آموزش ديده مورد نياز صنايع نساجي تالش مي كنند، ايران گرچه دانشگاه ها در جهت پرورش ن

با نيازهاي صنايع نساجي كشور، عناوين دروس دانشگاهي اين رشته ولي متاسفانه به علت نامتناسب بودن سر فصل ها و 

نساجي كارايي  كيفيت دانش آموختگان دانشگاه ها در اين حوزه به گونه اي است كه در حل مشكالت موجود صنعت

مطالعه حاضر تالش نموده با بررسي مقاطع تحصيلي رشته نساجي در آموزش عالي كشور و جمع آوري  . الزم را ندارند

ديدگاه ها و پيشنهادات اساتيد و متخصصين صنعت نساجي كشور در جهت بهبود وضعيت موجود صنعت نساجي كشور 

  .گامي موثر بردارد

در . وضعيت آموزش عالي با تاكيد بر سر فصل ها و گرايش هاي موجود انجام شده استپژوهش كنوني با هدف بررسي 

اين راستا دو پرسشنامه جهت اساتيد دانشكده هاي نساجي و  مديران صنايع نساجي تهيه و پس از آن آزمون هاي اوليه 

سپس . حي گرديده استپرسش طرا 10اين پرسشنامه ها به صورت سواالت بسته و باز در قالب . ارسال شده است

  .اطالعات جمع آوري شده طبقه بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  

   رشته نساجي، آموزش عالي، مقاطع تحصيلي، صنعت نساجي : واژه هاي كليدي 

  

  

  مقدمه  -1

. رفته استمدتي است صنعت نساجي كشور  و زوال تدريجي آن در محافل صنعتي و اقتصادي كشور مورد بحث قرار گ

متخصصين و كارشناسان مربوطه هر كدام بنا به تشخيص خود داليل در حال اضمحالل بودن صنعت نساجي را بر شمرده 

آنچه كه در اين ميان مورد اتفاق نظر اكثر كارشناسان بوده اين است كه صنعت نساجي كشور به عنوان يكي از ريشه . اند

بودي است و هر چه زودتر بايستي براي جلوگيري از زوال كامل آن چاره اي دار ترين و قديمي ترين صنايع در حال نا

بنابراين حركت به سوي وضعيت بهتر و رونق مجدد صنعت نساجي يكي از اهداف و آرمان هاي قشر عظيمي . انديشه گردد

وضعيت موجود بررسي و علل براي انجام فعاليت بهبود الزم است . از سرمايه گذاران مديران و كارگران اين صنعت مي باشد 

علل . و عوامل تاثير گذار در اين ضعف و مشكالت كنوني آن منتشر گردد تا بتوان براي فعاليت هاي بهبود برنامه ريزي كرد

و عوامل  تاثير گذار بر صنعت نساجي و بروز مشكالت فعلي آن بسيار متنوع است و تجزيه و تحليل كليه موارد، كاري 
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بدين منظور مقاله كنوني با بررسي مقاطع تحصيلي دانشگاهي رشته نساجي . دست نيافتني است دشوار و تا حدودي

آموزش عالي كشور تالش نموده تا گامي مفيد در راستاي مشكالت مربوط به نحوه آموزش نيروي انساني متخصص اين 

  . صنعت برداشته و راهكار هاي برون رفت از اين مشكالت را ارائه نمايد 

  

  اطع تحصيلي و گرايش هاي رشته مهندسي نساجي مق -2

پلي تكنيك (در دانشگاه صنعتي اميركبير 1336رشته مهندسي نساجي همزمان با اهميت يافتن اين صنعت در سال 

منسوج است كه عالوه بر  هدف اصلي صنعت نساجي، توليد. داير گرديد) 1جدول (و به مرور در دانشگاه هاي ديگر ) تهران

كاربرد اين . شود را نيز شامل مي... باندهاي پزشكي و  ...) فرش موكت و(د متعدد ديگري از جمله كفپوشها پارچه، موا

 را تحت پوشش قرار...) سازي و  سازي، ماشين نظامي، هواپيما(هاي پزشكي و صنعت  شاخه اي از توليدات نيز طيف گسترده

  .دهد مي

  

  كشورتوزيع مقاطع تحصيلي رشته نساجي در  - 1جدول 

  مقطع                         

  دانشگاه
  دكنرا  كارشناسي ارشد كارشناسي

  *  *  * دانشگاه اميركبير

  *  * *  نشگاه صنعتي اصفهاندا

    *  *  دانشگاه يزد

    * *  دانشگاه گيالن

  *  *    علوم و تحفيفات اسالمي دانشگاه آزاد

  *  * *  يزداسالمي دانشگاه آزاد 

    * *  تهران جنوباسالمي دانشگاه آزاد 

     *  شهرري اسالمي دانشگاه آزاد

     *  كاشان اسالمي دانشگاه آزاد

     *  ائم شهرق اسالمي دانشگاه آزاد

     *  اراك اسالمي دانشگاه آزاد

     *  بيرجند اسالميدانشگاه آزاد 

  
طول  است كه مهندس نساجي درو دوخت  رنگرزي، چاپ و تكميل توليد منسوج، شامل مراحل توليد الياف، توليد پارچه،

البته بايد متوجه اين . شود آشنا مي ،دهند مي ها و ماشين آالتي كه اين مراحل را انجام ها، تكنولوژي يندآدوره تحصيل، با فر

استفاده صنعت نساجي به تنهايي كار يك مهندس نساج نيست و بايد براي ساختن  نكته بود كه ساختن دستگاههاي مورد

   .تشكيل شود... دستگاهها، يك تيم متشكل از مهندسان نساجي، مكانيك و  اين گونه

رشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در ايران تدريس مي شود و داراي چهار رشته مهندسي نساجي هم اكنون در مقاطع كا

است كه گرايش  "مديريت نساجي"و  "مهندسي پوشاك"، "تكنولوژي نساجي"، "شيمي نساجي و علوم الياف"گرايش 

  .مديريت نساجي ميان رشته اي بوده و از مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي گردد



 

 

 

 رشت، ايران - 1388آبان 7تا  5 -المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايرانكنفرانس بيناولين 

The 1st International and the 7th National Iranian Textile Engineering Conference – 27-29Oct 2009- Rasht, Iran 
 

   گرايش تكنولوژي نساجي - 2- 1

هاي تبديل الياف به نخ، نخ به منسوجات و روشهاي تهيه ساير منسوجات  در گرايش تكنولوژي نساجي، دانشجو با شيوه

عبدالحسين صادقي عضو هيات علمي دانشگاه دكتر . شود نساجي كه مصارف فني، صنعتي و مخابراتي دارد، آشنا مي

يعني . پردازد  ي نساجي بيشتر به عمليات فيزيكي و مكانيكي ميتكنولوژ«: گويد صنعتي اميركبير در معرفي اين گرايش مي

گردد و سپس  آالت در كنار يكديگر قرار گرفته و طي يكسري فرآيندها تبديل به نخ مي در اين بخش ، الياف به ياري ماشين

  ».شود ها به انواع پارچه تبديل مي نخ

دانشجوي تكنولوژي «: گويد نيز در معرفي اين گرايش ميدكتر محمد معروفي استاد نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير 

آالت نساجي و  بيند و تا حدودي با طراحي ماشين نساجي نحوه توليد نخ، پارچه، قالي و موكت را مطالعه كرده و آموزش مي

  ». گردد قطعات مختلف آنها آشنا مي

نساجي دانشكده صنعتي اميركبير تهيه شده، در جزوه معرفي رشته نساجي نيز كه توسط جمعي از دانشجويان دانشكده 

هاي ريسندگي نخها، مقدمات بافندگي و بافندگي آشنا  در گرايش تكنولوژي نساجي دانشجو با شيوه«: آمده است كه

  ».گذراند شود و همچنين براي شناخت دستگاههاي نساجي دروسي در ارتباط با علم مكانيك را مي مي

  

  م اليافگرايش شيمي نساجي و علو - 2- 2

در گرايش شيمي نساجي و علوم الياف دانشجو با طرز تهيه الياف و نحوه كاربرد مواد شيميايي در صنايع نساجي آشنا 

دانشجوي گرايش شيمي نساجي در زمينه توليد الياف، خواص «: گويد دكتر معروفي در معرفي گرايش فوق مي. گردد مي

  ».كند اد تكميلي و نحوه تكميل مواد نساجي مطالعه ميالياف، مواد رنگزا، خصوصيات مواد رنگزا، مو

گرايش شيمي نساجي به عمليات شيميايي صنعت نساجي «: گويد صادقي نيز در معرفي گرايش شيمي نساجي ميدكتر 

انجام  ...فعاليتهايي مثل توليد الياف، رنگرزي و يا عمليات تكميلي كه روي انواع منسوجات از جمله نخ، پارچه و . پردازد مي

جزوه معرفي رشته نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير نيز در » .شود تا كاالي نهايي آماده شده و مورد مصرف قرار گيرد مي

شود و  هاي شيميايي در صنايع نساجي بررسي مي در اين گرايش اصول و كاربرد ماده«: معرفي اين گرايش نوشته است كه

گيري  گام با مطالعه اين علم، دانشجويان دروس مربوط به فرآيندهاي شكلدرسهاي اصلي آن با شيمي شروع شده و هم

 ».كنند منسوجات را نيز مطالعه مي

  گرايش مهندسي پوشاك - 3-2

- مهم. بشناسدرا  ها و مشكالتي را كه ممكن است در خط توليد به وجود آيدانواع دوختها ، پارچهبايد يك مهندس پوشاك 

تشخيص مواد اولية مناسب از  شاك يك كارخانة نساجي است و به دانش نساجي در تعيين وتر از همه اينكه كارخانه پو

از طرف ديگر . نياز دارد... ها، انتخاب شرايط دوخت و تكميل لباس با توجه به خواص محصول و قبيل نخ، پارچه، اليي

ا ديگر علوم مرتبط با پوشاك از جمله بايست بهمچنين او مي. تا حدودي بر علم مديريت مسلط باشدبايد مهندس پوشاك 

با توجه به اينكه خط توليد . آشنا باشد... شناسي، مد، انواع دوخت و ماشينهاي دوخت، كنترل كيفيت و طراحي، زيبايي

پوشاك حلقه انتهايي فرآيندهاي نساجي است و مسائلي نظير بازاريابي و فروش در آن اهميت زيادي دارد، مهندس پوشاك 

ام تالش خود را به كار گيرد تا محصولي با كيفيت و با حداقل هزينه تمام شده توليد شود تا در بازارهاي داخلي و يا بايد تم

مي تواند او را در ...لذا آگاهي از مسائل بازاريابي، فروش، انبارداري و. حتي خارجي با محصوالت مشابه بتواند رقابت نمايد

  .ي نمايدهاي فوق يارتوليد محصولي با ويژگي

 مديريت نساجي - 4-2
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اي است آموزشي با تركيبي از دروس مهندسي صنايع و مهندسي نساجي همراه با  دوره, كارشناسي ارشد مديريت نساجي

هاي علمي و  اي در مورد مسائل مديريتي صنعت نساجي كشور در زمينه انجام يك تحقيق علمي كه منتهي به ارائه رساله

هاي مديريتي در  ها و توانايي ارائه اين دوره تربيت مديران متخصصي است كه داراي قابليت هدف از. گردد مهندسي مي

  .محدوده كاري صنايع نساجي باشند

  

 روش پژوهش  -3

در . را شامل مي شودپرسشنامه  88تحليلي استفاده شده است و جامعه آماري آن   - در پژوهش حاضر از روش توصيفي

استفاده از . ز از طريق تهيه و تدوين پرسشنامه و همينطور مصاحبه جمع آوري شده استااين تحقيق اطالعات مورد ني

روش مصاحبه در اين تحقيق اين فرصت را به محققين داد تا مشروح ديدگاهها و راهكارهاي برخي از صاحب نظران فعال 

 . تجزيه و تحليل قرار دهند در صنعت نساجي در حوزه سرمايه گذاران، مديريت و مهندسين را طبقه بندي و مورد 

  

  

  يافته ها -4

جهت بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب تعدادي پرسشنامه براي دو بخش آموزش عالي و صنعت طراحي گرديد و عالوه بر 

در بخش آموزش عالي پرسش .  مشخص كردن ديدگاه اين دو بخش، راهكارهاي پيشنهادي آنها را جمع آوري نموده ايم

گرايش ها %  71.4كميت دانشكده ها و گرايش هاي موجود و توانايي پاسخگويي آنها به نياز جامعه بود كه  اول مربوط به

  .ولي خواستار تخصصي تر شدن گرايش ها و توزيع مناسب آنها در كشور شدند) 2جدول (و دانشكده ها را كافي دانستند

  

انشكده و گرايش هاي موجود پاسخگوي نيازهاي امروز آيا رشته نساجي در بخش آموزش عالي از نظر تعداد د - 2جدول 

  جامعه ما مي باشد؟

  فراواني      

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  71.4  40  بله

  28.6  16  خير

  

و پيشنهاد كرده ) 3جدول (گرايش هاي موجود را كامل ندانسته% 75در پرسشي كه براي بخش صنعت مطرح گرديده بود 

... قوي پودي، بافندگي تاري پودي، ريسندگي طبيعي و مصنوعي، تكميل و رنگرزي، و اند گرايش هاي حلقوي تاري، حل

  .ايجاد گردد

  

  آيا گرايش هاي موجود رشته نساجي در دانشگاه هاي ايران را كامل مي دانيد؟ - 3جدول 

  فراواني      

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  25  8  بله

  75  24  خير
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%  89.3ح گرديده است كه آيا سرفصل هاي موجود را كامل ارزيابي مي كنند كه در پرسش دوم از بخش آمورش عالي مطر

و پيشنهاداتي از جمله به روز شدن سرفصل ها، كاهش محتواي سرفصل ) 4جدول (تهشاز اساتيد دانشگاه آنها را مناسب ندا

ا و كاربردي شدن دروس ارائه هاي ارائه شده با توجه به تعداد واجد درسي، تخصصي شدن سرفصل ها با توجه به گرايش ه

  .نياز به بازنگري آنها بديهي است 1369لغايت  1365با توجه به تدوين سرفصل هاي مربوطه در سال هاي . گرديد

  

 سر فصل هاي متداول موجود در دانشكده هاي نساجي را كامل مي دانيد؟ -4جدول 

  فراواني           

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  10.7  6  بله

  89.3  50  خير

  

و بيان نموده اند كه ) 5جدول (راي به عدم كفايت دروس تخصصي داده%  85.7در بررسي كفايت دروس تخصصي نساجي 

تنها به چند واحد اكتفا شده و كارايي الزم را ندارد و همچنين ... براي برخي شاخه هاي كاري مانند ريسندگي، بافندگي و 

نياز به اضافه كردن دروس تخصصي وجود ...) الياف، مواد جديد رنگرزي، پالسما و  نانو( براي محصوالت و كاربردهاي جديد

  .دارد

  

  دروس تخصصي نساجي كه در حال حاضر ارائه مي شود كافي ازريابي مي كنيد؟ -5جدول 

  فراواني      

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  14.3  8  بله

  85.7  48  خير

  

اين ارتباط را ضعيف ارزيابي % 96.4ر بخش آموزش عالي بيان گرديد كه در بررسي ارتباط دانشگاه و صنعت پرسشي د

و داليل آن را مناسب نبودن سرفصل ها، عدم مراجعه اساتيد و رابطين دانشگاه ها به كارخانجات جهت ) 6جدول (كرده اند

  .بررسي وضعيت كارآموزان و عدم كارايي رشته نساجي اعالم داشته اند

  

 كده هاي نساجي با صنعت نساجي را كافي و مثبت ارزيابي مي كنيد؟ارتباط  دانش -6جدول 

  فراواني             

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  0.6  2  بله

  96.4  54  خير

  

آنها ارتباط دانشگاه و صنعت را ضعيف % 100بصورت موازي پرسش مطرح شده در بخش صنعت نشان مي دهد كه 

ا مشاوره اساتيد به صنعت و بهبود ارتباط آنها و همچنين ارائه نتايج بدست آمده از و بيان نموده اند كه ب) 7جدول (دانسته

  .پروژه ها به صنعت، مي توان گامي در جهت بهبود اين ارتباط برداشت
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 ارتباط  دانشكده هاي نساجي با صنعت نساجي را كافي و مثبت ارزيابي مي كنيد؟ -7جدول 

  فراواني            

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  0  0  بله

  100  32  خير

  

ضعف % 75جهت بررسي پاسخگو بودن آموزش عالي نساجي در صنعت، پرسشي در بخش آموزش عالي مطرح گرديد كه 

و پيشنهاد شد كه با كارشناسي، مشاوره و تخصصي شدن ) 8جدول (آموزش عالي در پاسخگويي به صنعت را تاييد كردند

از پاسخ دهندگان آموزش % 75در سئوال مشابه از صنعت نيز . از اين مشكل بيابندهر گرايش راهكاري براي برون رفت 

و عملي تر شدن دروس، تعريف گرايش هاي تخصصي تر و آشنايي ) 9جدول (هاي داده شده به دانشجويان را كافي ندانسته

  بيشتر با صنعت را راهكار متناسب شدن آموزش عالي با صنعت بيان نموده اند

 
 طور كلي آموزش عالي ايران در زمينه نساجي پاسخگوي صنعت نساجي ايران مي باشد؟ب -8جدول 

  فراواني           

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  25  14  بله

  75  42  خير

 

  آيا آموزش عالي ايران پاسخگوي صنعت نساجي كشور مي باشد؟ -9جدول 

  فراواني          

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  25  8  بله

  75  24  خير

 
فارغ التحصيالن نساجي ايران % 68نتايج بدست آمده از پرسش مطرح شده در بخش آموزش عالي نشان مي دهد كه 

و راهكارهايي از جمله بهبود وضعيت آموزش عالي، افزايش ) 10جدول (شرايط علمي و عملي مناسب را دارا نمي باشند

  .كردندپتانسيل دانشجويان و بهبود امكانات پژوهشي را پيشنهاد 

 فارغ التحصيالن نساجي ايران شرايط علمي و عملي الزم جهت خدمت در  صنعت نساجي را دارا مي باشند؟ -10جدول 

  فراواني                

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  32.2  18  بله

  67.8  38  خير

  

و پيشنهاد ) 11جدول (ب ندانستهشرايط علمي و  عملي فارغ التحصيالن را مناس%  87.5در سئوال مشابه از بخش صنعت، 

كرده اند كه با حضور در صنعت در حين تحصيل، آشنايي با نياز صنعت و افزايش مدت كارآموزي اين شرايط را بهبود 

  .بخشند
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 فارغ التحصيالن نساجي ايران شرايط علمي و عملي الزم جهت خدمت در  صنعت نساجي را دارا مي باشند؟ -11جدول 

  فراواني                

  گزينه ها
  درصد  تعداد

  12.5  4  بله

  87.5  28  خير

  

در انتها بيان گرديد كه با مطالعه عميق تر، تحقيق، همفكري، تغيير سرفصل ها و عملي تر شدن آموزش مي توان موجبات 

 .ارتقاء وضعيت كنوني نساجي را فراهم نمود

  

  گيرينتيجه

از . درصد آن در اختيار بخش خصوصي است 90كشور دانست كه بيش از صنعت نساجي را مي توان به عنوان تنها صنعت 

نتايج . واحد نساجي مشغول به كار نموده است 8000بعد  اشتغال زايي ملي نيز اين صنعت نزديك به نيم ميليون نفر را در 

رد نياز اين صنعت نشان مي دهد نظام آموزش عالي نتوانسته است در زمينه پرورش نيروي انساني متخصص با كيفيت مو

نامتناسب بودن سر فصلها، عنوان دروس  دانشگاهي، به روز نبودن مطالب ارائه شده دروس .  نقش اساسي خود را ايفا نمايد

نساجي، عدم تناسب آموزش با نيازهاي صنعت نساجي و وجود ارتباط مصنوعي و ضعيف ميان صنعت نساجي و دانشگاه ها، 

در تامين نيروي انساني متخصص با كيفيت مورد نياز صنعت نساجي كشور را بر چالش نقش اساسي نظام آموزش عالي 

  :با توجه به اين تحقيق راهكارهاي الزم در جهت بهبود وضعيت موجود پيشنهاد مي گردد. جدي مواجه ساخته است

  ــ بررسي برنامه درسي دوره هاي آموزشي با توجه به نيازهاي بازار كار 

رايش هاي مورد نياز در بخش صنعت از جمله ريسندگي، بافندگي، رنگرزي، توليد الياف مصنوعي، ــ بررسي ايجاد گ

  ...طراحي پوشاك، بازاريابي، اقتصاد نساجي، منسوجات بي بافت، فرش و 

  ــ ايجاد زمينه هاي الزم براي تعامل بيشتر دانشگاه ها با بخش هاي مختلف صنعت

  آموزيتخصص با اجراي درست و دقيق دوره هاي كارروش حرفه اي نيروي مپــ تاكيد بر 

ــ گسترش فرصت هاي شغلي پاره وقت و ترغيب دانشجويان به استفاده از آن در حين تحصيل جهت افزايش توانايي و 

  مهارتهاي آنان به ويژه كمك به شناخت آنها از رغبت و توانايي شغلي خود و پيچيدگي بازار كار

  مدت تخصصي جهت باال بردن توان تخصصي دانشجويانــ اجراي دوره هاي كوتاه 
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