




خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد، 
و برای آن منزلگاه هایی مقدر کرد تا عدد سال ها و حساب ]کارها[ را بدانید

خداوند این را جز به حق نیافریده است ...
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هوالصـــانع ...
هوالصانع       •        سوگندنامۀ مهندسی در پیشگاه خداوند متعال، سوگند یاد می کنم در مقام یک مهندس، در تمام فعالیت های حرفه ای خود،

م.
ده

ار 
قر

ش 
وی

خ
ت 

یال
ما

 ت
 از

رتر
ا ب

م ر
رد

 م
فع

منا
و 

م 
گیر

 ب
ظر

 ن
در

را 
ن 

سا
ان

ۀ 
ند

 آی
 و

ت
الم

س
ی، 

من
ای

ه، 
فت

گر
ظر 

 ن
در

د 
خو

ار 
 ک

حۀ
لو

سر
را 

ن 
گا

هم
ق 

قو
ح

ت 
عای

و ر
ع 

ما
جت

ع ا
اف

من
ظ 

حف
م، 

نظ
ت، 

دق
ت، 

اق
صد

در حرفۀ مهندسی پویا بوده و تنها توانمندی حرفه ای را شرط رقابت قرار داده، حیثیت و اعتبار دیگران را محترم شمارم. 
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نشانۀ )+(، به معنای حذف محتوای داخل 
  QR یک بخش از مطلب است. با اسکن کدهای

می توانید نسخۀ کامل مقاله را بخوانید. )+)

عدد داخل زمان سنج )دقیقه(،
زمان تقریبی مطالعۀ کامل مقاله بر اساس

تعداد کلمات و میزان دشواری فهم متن است.

RahbordMag.ir



علوم  جنبی  مهارت های  و  عملی  آموزش های  یادگیری  بستر              
فراهم  به درستی  دانشگاه  کالس های  در  صنایع،  مهندسی   گوناگون 
یزد  دانشگاه  صنایع  مهندسی  علمی  انجمن  این رو  از  نمی شود، 
و  آموزشی  دوره های  برگزاری  با  تا  کرد  سعی  خود  دورۀ  نوزدهمین  در 
را پوشش دهد. در  نیاز  تا حد ممکن این  انتقال تجربه  همایش های 

ادامه با چندی از فعالیت های انجمن آشنا می شویم:

به  عالقه مندان  نیاز  با  متناسب  پروژه  کنترل  آموزش  کارگاهی  دورۀ   •
یادگیری تخصصی این حرفه؛

 )HSE( زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  مدیریت  آموزشی  دورۀ   •
به منظور افزایش دانش اصول مدیریتی؛

• همایش How to Apply در زمینۀ چالش های مهاجرت تحصیلی برای 
گاهی دانشجویان عالقه  مند به تحصیل در دانشگاه های برتر دنیا؛ آ

مهندسی  بین المللی  کنفرانس  پانزدهمین  برگزاری  در  همکاری   •
صنایع، برگزاری کارگاه ها و تور صنعتی؛

مسابقه هوش اقتصادی ُنپام به همت جمعی از دانشجویان  • ابداع 
مهندسی صنایع به عنوان رویداد جنبی کنفرانس بین المللی مهندسی 

صنایع؛
کارآفرینی برای اصالح نگرش افراد نسبت به کار و ثروت با  • همایش 

همکاری انجمن کارآفرینی دانشگاه یزد؛
غ التحصیالن موفق مهندسی صنایع با هدف انتقال  گردهمایی فار  •
و  صنعت  در  صنایع  مهندسین  چالش های  با  آشنایی  و  تجربیات 

. کسب و کار

ین سخن آغاز

اخـــــبار
انجمن 

علی جویا فر
سردبیر

رسانۀ ویدیویی 
این مقاله را

ببینید!

که  است  معروف  نیست.  مشکل  چندان  »مشکل «  از  سخن گفتن 
رانندگان محترم ناوگان حمل و نقل شهری، اهل انتقادات سیاسی و 
تحلیل های اقتصادی ند اما باکمی دقت می توان پی برد که نه تنها ایشان 
بلکه هر استاد، دانشجو، معلم، کارمند، کارگر و ... که از خودش فرضیۀ 
سیاسی نداشته باشد اصال از ما نیست! شاید در این میان هم کسی 
بینگارد که سیاست و اقتصاد، علوم آکادمیک و دانشگاهی هستند و 

باید در یک فضای عادالنه و علمی بررسی شوند.

به حوادثی که چند سال اخیر گریبان گیر کشورمان شده بنگرید. زمانی که 
سیل خانه و کاشانۀ مردم را با خود می  ُبرد، طبق عادت همیشگی مان 
که  جالب  نقدهایی  پرداختیم؛  غیرکارشناسانه  و  بی اصول  نقد  به 
البته حقیقت نداشت. کشتی سانچی که غرق شد، متخصص حمل 
و  ساخت  کارشناس  فروریخت،  که  پالسکو  شدیم.  دریایی  نقل  و 
ساز و ایمنی ساختمان شدیم و به میمنت گران شدن ارز و گسترش 
د وره های  آموزشی سرمایه گذاری بازار بورس، روزبه روز دانش خدادادی و 
مادرزادی مان در زمینۀ تحلیل اقتصادی نمایان تر شد. کرونا هم که آمد، 
استعدادهای پزشکی ما ایرانیان شکوفا شد. شاید ایراد کار این است 
که اصطالح »همه فن حریف « را یک مفهوم مثبت و نقطۀ قوت برای افراد 
تعریف کردیم. در شوراهای سیاست گذاری کشور، اعتماد به نفس بیش 
از اندازه، بی توجهی به نظر دانشمندان هر حوزه و همچنین مطالعات 
عمومی اما اندک و غیرتخصصی در خصوص همۀ مسائل و مشکالت، 
منجر به کمبوِد افراد کارداِن متخصص شده است )البته دلیل این امر 
می تواند مشکالت اقتصادی باشد که هر کس را مجبور می کند به قدری 
در هر حوزه ای وارد شود که در نهایت بتوان دست کم به یکی از آن ها 
چنگ زد(. اهمیت تخصص گرایی، واگذاری بخش ها به مجموعه های 
مجرب و اعمال نظرات کارشناسانۀ تجربی در سیاست های مدیریتی 
امری بدیهی است؛ حال این مدیریت می تواند مدیریت یک کشور باشد 
یا یک واحد صنعتی و یا حتی یک خانواده. اما مهم تر از آن این است که 
با فرض حضور افراد کارکشته و کاربلد در مسند ریاست و مدیریت، آیا 
این افراد قادرند این مشکالت را به درستی بیابند؟ و در مرحلۀ بعد توان 
تعریف مسأله از این مشکالت را دارند؟ تفاوت متخصصی که قادر به 
تشخیص مشکل سازمان و تمییز مسأله اصلی از فرعی نیست با یک 

مدیر »همه فن حریِف غیرمتخصص!«  چیست؟

 »از مشکل یابی تا مسأله سازی « محور مطالب این شمارۀ ماست. در 
این شماره سعی کردیم از مباحثی سخن بگوییم که دانستن آن ها به 
مدیران و کارشناسان آیندۀ کشور آشنایی اجمالی و گرای مشکل یابی و 
مسأله سازِی فردی و سازمانی بدهد. هر چند تحقق هدف راهبرد، نیازمند 
سازمانی  پیاده شدۀ  تجارب  مطالعۀ  کنار  در  تکرار  و  تمرین  ساعت ها 
می باشد و مطالعۀ یک شماره از یک نشریۀ دانشجویی برای رسیدن 
به این مهم کافی نیست، اما امیدواریم همین چند خط و چند صفحه، 

جرقه و تلنگری بر شکاف های مدیریتی دانشگاه و صنعت باشد. 



پویا  علمی  انجمن  یک  داد  نشان  گذشت  ما  بر  که  اتفاقاتی 
تخصص  یک  تعالی  و  رشد  باعث  می تواند  چقدر  فعال  و 
علمی  بال  شود.  مهندسی  و  فنی  جامعۀ  و  اعضا  میان  در 
انجمن  های  راهبرد در بین نشریات  اول نشریۀ  رتبۀ  )کسب 
)برگزاری  اجرایی  بال  و   )97 دی ماه  در  کشور  سراسر  علمی 
صنایع  مهندسی  بین  المللی  کنفرانس  پانزدهمین  باشکوه 
در بهمن ماه 97( گویای این موضوع است که انجمن علمی 
تقدیری  قابل  تکاپوی  و  پویایی  توانسته  صنایع،  مهندسی 
معنوی  گوهرهای  بیاورد،  به  وجود  دانشجویان  بین  در  را 
گرانمایه ای به آن  ها تقدیم کند و آیندۀ شغلی  شان را تضمین 
مید 

ُ
نماید. همۀ این  ها با همت و تالش خستگی  ناپذیر و پرا

بال  دو  این  به  گذشتگان   
ً
قطعا است.  شده  محقق  عزیزان 

می  بالند و آیندگان از این دو حرکت ارزشمند درس می گیرند 
و راه گذشتگان را ادامه می  دهند. 

و  دانشجویان  همگی  برای  سربلندی  و  سالمتی  آرزوی  با 
دانش آموختگان و به امید ادامۀ این مسیر پربرکت.

بر  مبنی  زمزمه هایی  علمی  انجمن  اعضای  میان   ،1396 درسال 
نداشت(  فعالیت  سال   4 )که  دانشکده  نشریۀ  فعالیت  شروع 
را  نشریه  گرفتیم  تصمیم  گذشت،  ماهی  چند  می شد.  شنیده 

دوباره چاپ کنیم.  نامش را جویا شدیم؛ راهبرد! 

این بار مفهوم »راهبرد « با معنای متفاوتی در ذهنم شکل گرفت. 
جمع  دانشکده  دانشجویان  از  نفر  چند  تا  شد  برقرار  جلسه ای 
آورند.  فراهم  را  کار  مقدمات  و  کنند  تأمل  نشریه  دربارۀ  و  شوند 
نمی رسید؛  نتیجه  به  صحبت ها  و  نظرات  بود،  مبهمی  جلسۀ 
 
ً
، تقریبا انگیزه ای بین افراد دیده نمی شد؛ در نگاهی موشکافانه تر

هدفی هم دیده نمی شد. چند جلسه ای به همین منوال گذشت تا 
ج از کارگروه نشریه، نیاز به ایجاد یک بستر مناسب، برای  اینکه خار
با  ح شد.  اشتراک  گذاری دانش های خودآموختۀ دانشجویان مطر
هم فکری و مشورت اعضای انجمن فهمیدیم که نشریه می تواند 
ح شد که نشریۀ راهبرد  پاسخی به این نیاز باشد و انگیزه ای مطر
باید درمیان برترین نشریات دانشگاه یزد و نشریات دانشجویی 
موضوع،  دو  این  ح  طر باشد؛  کشور  سطح  در  صنایع  مهندسی 

جلسات را منسجم و منظم تر کرد. 

تیم،  اعضای  بودن  بی تجربه  و  فراوان  سختی های  وجود  با 
ح و مقاالت جمع آوری و ویراستاری شد و سپس  موضوعات مطر
 ، انتشار از  پس  کوتاه  زمانی  بازۀ  در  گردید.  توزیع  و  چاپ  طراحی، 
کاستی هایی  هنوز  اما  کردیم  دریافت  فراوانی  مثبت  بازخوردهای 
از  با تیمی جدید، جلسات  کارمان دیده می شد. در سال 1397  در 
سر گرفته شد و با نظم و دقت بیشتری ادامه پیدا کرد. ولی وجه 
انگیزه و هدف،  بر  که عالوه  بود  این  با دورۀ قبل  آن  تمایز اصلی 
دغدغۀ خاص بودن مانند: پرورش و آموزش نیرو قبل از شروع به 
، نظارت و ارزیابی علمی نشریه، نیازسنجی مخاطبین، تبلیغات  کار
و توزیع هدفمند به مجموعۀ سرمشق های این گروه اضافه شد. 

مراحل یکی پس از دیگری انجام و سرانجام شمارۀ یازدهم نشریه 
منتشر شد.  کسب عنوان نشریۀ برتر مهندسی صنایع در سطح 
ارزشمند  کشور )دی 97(، مهر تأییدی بود بر حسن عملکرد تیم 
راهبرد که آن را مرهون تالش ها و زحمات بی بدیل اعضا هستیم. 
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محمد شیرانی
دبیر نوزدهمین دورۀ

انجمن علمی گروه مهندسی صنایع
 دانشگاه یزد

دکتر داوود شیشه بری
استاد مشاور نشریۀ راهبرد

راهبردِ راهبرد
دو بال ارزشــــمند 
انجـــــــمن علمــــی 
مهندسی صنایع

دانشگاه یزد

با صدای 
نویسندۀ مقاله
 بشنوید!

با صدای 
نویسندۀ مقاله
 بشنوید!

سخن آغازین



شاید بتوان گفت »دوران دانشجویی « یکی 
دوران  حساس ترین  و  دغدغه ترین  پر  از 
دانشجوهاست.  ما  از  کدام  هر  زندگی 
بخش عمدۀ این دغدغه مندی را ابهاماتی 
تشکیل  دارد  وجود  آینده  به  نسبت  که 
آیندۀ  آن  از  بخشی  که  آینده ای  می دهد. 
شغلی و بخشی دیگر آیندۀ تحصیلی ست. 

بیان  پیشین  گزارش  در  که  همان طور 
»مهاجرت  همایش  برگزاری  در  کردیم 
دغدغۀ  تا  بود  آن  بر  سعی  تحصیلی « 
تحصیلی،  آیندۀ  به  نسبت  دانشجویان 
کشور  از  ج  خار در  تحصیل  به خصوص 
مرتفع شود. اما از فضای گنگ و نامعلوم 
نشدیم،  غافل  دانشجویان  شغلی  آیندۀ 
فعالیت های  پایان  زمان  نزدیک بودن 
هرچه  تا  شد  علت  بر  مزید  م 

ُ
19ا انجمن 

دانشجویان  سواالت  پاسخگوی  سریع تر 
مهندسی  رشتۀ  شغلی  آیندۀ  زمینۀ  در 
صنایع باشیم. به همین سبب با برگزاری 
دعوت  و  صنایع «  مهندسین  »گردهمایی 
 80 و   70 دهۀ  موفق  غ التحصیالن  فار از 
سعی  یزد  دانشگاه  صنایع  مهندسی 
به  نسبت  روشنی  چشم انداز  تا  کردیم 
صنایع  مهندسی  شغلی  فرصت های 
کنیم  فراهم  رشته  این  دانشجویان  برای 
پرسش هایی  پاسخگوی  بتوانیم  و 
و  کسب  می توانیم  »چگونه  همچون 
»کارمندی  باشیم؟!«،  داشته  را  خود  کار 
مرتبط  کاری  »زمینه های  کارآفرینی؟!«،  یا 
گوناگون  مراکز  در  صنایع  مهندسی  با 

چیستند؟!« باشیم.

نفر   100 از  بیش  حضور  با  همایش  این 
تحصیالت  کارشناسی،  دانشجویان  از 
تکمیلی و اساتید در تاالر فرهنگ واقع در 
ساختمان مرکزی دانشگاه یزد برگزار شد 

و نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. 

جاِی پاِی مهنِدس!
»گزارش برگزاری گردهمایی مهندسین صنایع «

ح  شر به  همایش  این  برگزاری  روند 
زیر بود:

عرض  همراه  به  مراسم  شروع   -
مهمانان  خدمت  مقدم  خیر 

دکتر  آقای  جناب  سخنرانی  و 
مهندسی  گروه  مدیر  صادقیه 

صنایع دانشگاه یزد

دهقان  داوود  دکتر  آقای  از  دعوت   -
بازرگانی  شرکت  )مدیرعامل  منشادی 

جهت  روسیه(  در   ”EXIMPORT“
کارمندی  از تلۀ  سخنرانی پیرامون: فرار 

/ آقای مهندس جلیل بهناز )مهندس 
پتروشیمی(  صنایع  ملی  شرکت  ح  طر

نقش  پیرامون:  سخنرانی  جهت 
مهندسی صنایع در بهبود کیفیت و 

بهره وری / آقای مهندس محمد کمال زاده 
ساخت  و  طراحی  شرکت  )مدیرعامل 
پیرامون:  سخنرانی  جهت  یاران(  فوالد 
به همت  مسائل  حل  و  مهارت آموزی 

علوم  رویکرد  با  صنایع  مهندسین 
فناوری  و  مصنوعی  هوش  و  جدید 

فاطمه  مهندس  خانم   / اطالعات 
مشاورین  شرکت  )مدیرعامل  خانی 
سخنرانی  جهت  یزد(  کیفیت پرداز 

و  مهندسین  رفتاری  نحوۀ  پیرامون: 
)بیان  کاری  محیط های  در  زن  مشاورین 
کلیشه های  از  ناشی  محدودیت های 
نادرست اجتماعی که به صورت مستقیم 
بانوان  موثر  حضور  مانع  غیرمستقیم  و 
در صنعت شده است( / آقای مهندس 

اجرایی  )مشاور  جوانبخت  مجتبی 
سیستم های مدیریتی و منابع انسانی( 

نقشۀ  پیرامون:  سخنرانی  جهت 
مهارت آموزی  و  دانش  راهنمای 

مهندسین صنایع.

پاس  به  م 
ُ
19ا انجمن  اعضای  از  تقدیر   -

فعالیت های مستمر و همه جانبه در این 
دورۀ یک ساله.

برترین  راهبرد،  نشریۀ  اعضای  از  تقدیر   -
صنایع  مهندسی  دانشجویی  نشریۀ 

. کشور
-پذیرایی از مهمانان.

نگار برادران فر
دانش آموختۀ کارشناسی
 مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

2
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انجمن  علمی دانشجویی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

گزارش برنامه
اخبار انجمن



»فرهنگ تیم « موفقیت و یا شکست تان 
را تعیین می کند. با بررسی فرهنگ موجود 
در  آن  یکسان سازی  و  بهبود  و  تیم  در 
تیم  موفقیت  به  می توانید  اعضا  بین 
بسیاری  سودهای  و  کنید  شایانی  کمک 
از جمله: استفاده از تفکر اعضا، بهره وری 
، حل بهتر مسائل، افزایش روحیۀ  بیشتر
همکاری و دقت بیشتر در عملکرد را برای 

تیم به وجود بیاورید. 
و  ج  خار فرهنگ های  از  تیم ها،  فرهنگ 
برای  می پذیرد؛  تاثیر  خود  اطراف  محیط 
بایستی  شود،  موفق  ایده تان  اینکه 
آن  در  است  قرار  که  را  محیطی  فرهنگ 

فعالیت کنید به خوبی بشناسید. 

مراحل بهبود فرهنگ تیمی

شامل  که  کنونی  وضعیت  شناخت   .1
تفکرات، نوع نگاه کردن به ایده، مشتری 
، نوع نگرش ها و هدف اعضای تیم  و بازار

است.
نوع  که  مطلوب  وضعیت  شناخت   .2
و  ایده  آیندۀ  به  تیم  اعضای  تفکر  و  نگاه 

مشتریان و سوددهی می باشد. 

3. پرنمودن فاصلۀ بین وضعیت کنونی و 
وضعیت مطلوب 

برای انجام مرحلۀ سوم می توان از مراحل 
زیر استفاده کرد:

1. مشخص نمودن ماموریت و چشم انداز 
، وضعیت  و اهداف بلندمدت: چشم انداز
آینده ای  واقع  در  می کند؛  تشریح  را  آینده 
دارند  آرزو  ایده شان  برای  تیم  اعضای  که 
چه  است  قرار  »ایده «  که  می دهد  نشان 
از  نیازی  چه  و  دهد  انجام  آینده  در  کاری 

جامعه را برطرف کند. 

2. تدوین برنامۀ تغییرات تیمی: برای اینکه 
بتوانیم همۀ افراد تیم را هم سو و هم فکر 
فردی  تغییرات  برنامه های  نیازمند  کنیم، 
و تیمی هستیم تا اعضا بتوانند بزرگ فکر 
متصور  را  ایده  مدت  بلند  اهداف  و  کنند 

شوند. 

3. تقسیم کار و مشخص نمودن وظایف: 
وظایف،  نمودن  مشخص  و  تقسیم 
دارد  به دنبال  را  اعضا  دقیق  پاسخگویی 
تا سرعت پیشرفت تیم را عقب نیاندازند 

فرهنگ،
رمز موفقیت استارت آپ

تاثیر فرهنگ در موفقیت تیم های استارت آپی

ع دکتر علی زار
مشاور و مدرس سیستم های 
مدیریتی و سازمانی

با صدای 
نویسندۀ مقاله
 بشنوید!

، با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شاهد رشد چشمگیر استارت آپ هایی  در سال های اخیر
نیازمند  رقابت،  پر  بازار  در  پیروزی  و  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  که  بوده ایم  کشور  در 
با  مختلف،  قومیت های  و  جنسیت ها  سنی،  رده های  رشته ها،  آدم ها،  از  متشکل  تیمی 
خود  اهداف  یکدیگر  کنار  در  بتوانند  تا  می باشند  متفاوت  فرهنگ های  و  نگرش   ، افکار
را در سطح مطلوب و عالی پیش ببرند و این نگاه و نگرش ها را یکسان سازی کنند. برای 
کاری نیاز  از نگاه ها، تفکرات و نگرش های  شکل گیری این امر مهم به فرهنگ مشابهی 
در  یکسان  کاری  فرهنگ  با  اعضا  استارت آپ ها،  و  کارها  و  کسب  موفق ترین  در  داریم. 
کنار یکدیگر همکاری می کنند تا بهبود یابند. فرهنگ، مجموعه ای از رفتارها، ساختارها، 

ارزش ها، باورها، نظام های معنا و یادگیری به صورت مشهود و نامشهود است. 
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آموزش نیروها
نیروی انسانی



و کار را به بهترین نحو، با سرعت باال و در 
زمان مقرر به پایان برسانند. 

ارائۀ  و  هماهنگی  جلسات  برگزاری   .4
گزارش و بازخورد: اگر نتوانید پس از چند 
دهید،  نشان  به خوبی  را  پروژه  نتایج  ماه 
به وجود  تیم  در  دلسردی  دارد  احتمال 
بیاید و انرژی اولیه کم شود و اعضا نسبت 
تاثیر  باید  بنابراین  شوند؛  بدبین  ایده  به 
به  سریع تر  چه  هر  را  کار  و  کسب  بر  ایده 

آن ها نشان دهید. 

استراتژی:  و  پلن  بیزینس  تهیۀ   .5
ریسک ها  پلن،  بیزینس  نوشتن  با 
شکست  احتمال  و  می شود  شناسایی 
این  می یابد.  کاهش  کارتان  و  کسب 
ح، ابزار و وسیلۀ کارآمد و مناسبی برای  طر
مالی  تأمین  و  سرمایه گذار  شریک،  جذب 
احتمال  پلن  بیزنس  یک  نوشتن  است. 
را  شما  ایدۀ  و  کار  و  کسب  راه اندازی 

افزایش می دهد. 

برای  موفقیت ها:  برای  گرفتن  جشن   .6
اینکه انسجام درونی بیشتر شود و همۀ 
گاهی  اعضا تیم از اتفاقات و پیشرفت ها آ
شده  ایجاد  انگیزۀ  و  باشند  داشته  کامل 
در  است  بهتر  نرود،  بین  از  اعضا  بین  در 
جشن های  بزرگ  و  کوچک  موفقیت های 

پیشرفت گرفته شود. 

خارجی:  و  داخلی  ارتباطات  تقویت   .7
از مباحث مهم در فرهنگ سازمانی  یکی 
تیم «  خارجی  و  داخلی  ارتباطات  »ساختن 
ج  خار و  داخل  محیط های  بتوان  تا  است 
و  نمود  تقویت  و  تحلیل  را  کار  و  کسب 

درونی اش  انسجام  و  ماندن  زنده  برای 
تالش کرد.

تیم های  فرهنگی  گی های  ویژ
موفق

جدید  مباحث  یادگیری  به  پیوسته   )1  
می پردازند. 

2( با یکدیگر جلسات مکرر و منظم برگزار 
می کنند. 

3( با یکدیگر ارتباط خوبی دارند. 
4( با محیط بیرون خود در تعامل هستند.

و  می پوشانند  را  یکدیگر  ضعف های   )5
توانمندی های خود را افزایش می دهند. 

6(تصمیم گیری در بین اعضای تیم انجام 
می شود، نه انفرادی.

نتیجه

استارت آپ  تیم های  در  قوی  فرهنگ 
بر  توجهی  قابل  به میزان  است  قادر 
استحکام  و  بگذارد  اثر  تیم  اعضای  تعهد 
جانشینی  و  دهد  افزایش  را  آنان  رفتار 
باشد.  رسمی  مقررات  و  قوانین  برای 
باشد  مثبت  و  قوی  فرهنگ،  درصورتیکه 
افراد دربارۀ آنچه انجام می دهند احساس 
بهتری خواهند داشت؛ در نتیجه موجب 
بیشتری  بهره وری  و  بهتر  عملکرد 
می شود. افزایش بهره وری منجر به بهبود 
آن  بهتر و موفقیت  کیفیت  و  ایده  سطح 

می شود. 

 آینده ای که اعضای 
تیم برای ایده شان 

آرزو دارند نشان 
می دهد که »ایده « 

قرار است چه کاری 
در آینده انجام دهد 

و چه نیازی از جامعه 
را برطرف کند. 
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منابع  و  »نیرو  سازمان ها  و  شرکت ها  در 
سازمان  گنجینۀ  و  سرمایه  انسانی « 
آن ها  اصلی  جوهرۀ  می شوند،  محسوب 
کارکنانی هستند که با خلق ایده های ناب، 

مسیر رشد و توسعه را متحول می کنند. 

به  راضی  سازمان ها  از  برخی  چرا  اما 
انسانی  سرمایه های  دادن  دست  از 

می شوند؟ 

سرمایه  نقش  سازمان  یک  پرسنل  همۀ 
ندارند اما همه، استعداد سرمایه شدن را 
دارا هستند. رشد این استعدادها نتیجۀ 
و  کارکنان  و  مدیران  بین  سازنده  تعامل 
از  برخی  است.  خودشان  با  کارکنان  نیز 
اقتصاد،  بحرانی  شرایط  به دلیل  مدیران، 
اندازۀ  کاهش  فکر  به  است  ممکن 
خود  انسانی(  نیروی  )تعداد  سازمان 
ساده  تحلیلی  با  و  اول  نگاه  در  بیفتند. 
یک  می تواند  کار  این  که  می رسد  نظر  به 
تنها  بحرانی،  شرایط  در  و  مناسب  راه کار 
گزینۀ موجود باشد. »تعمیم این موضوع 
به  نیاز  ایرانی  سازمان های  ماهیت  به 
اما  دارد،  خود  خاص  مالحظات  و  بررسی 
نشان  بین المللی  تجارب  و  پژوهش ها 
افزایش  در   

ً
لزوما اقدام،  این  که  می دهد 

عملکرد سازمان ها و نیز در شرایط سخت 
یکی  شاید  نیست«  اثربخش  اقتصادی 
برخی  اشتباه  و  اساسی  پارادایم های  از 
انسانی  نیروی  کاهش  فرایند  در  مدیران 
و  هزینه ها  کاهش  موجب  که،  باشد  این 

بهبود شرایط مالی شرکت می شود. 

مهندس وحید رهنما
مدرس، مشاور و سرممیز

سیستم های مدیریتی

8

تعدیل نیرو
فرار رو به جلوی مدیران یا  یک تصمیم استراتژیک ؟! 

 در فرایند 
ً
نکتۀ کلیدی این است که الزاما

کاهش تعداد نیروی انسانی، بقیۀ عوامل 
سازمانی ثابت نمی مانند. 

که،  باشد  این  می تواند  دوم  فرض  پیش 
از   )downsizing( کوچک سازی  مفهوم 
کاهش  به معنای  فقط  مدیران  برخی  دید 

تعداد نیروی انسانی است. 

مدیریت  رشتۀ  )استاد  کاپلی  پیتر 
انسانی  منابع  مرکز  مدیر  و  دانشگاه 
استفاده  می گوید:  وارتون(  دانشگاه 
به جای  خالقانه  و  جایگزین  راه های  از 
تعدیل نیرو، در دهۀ 80 میالدی در جریان 
آن  از  پس  و  یافت  رواج  اقتصادی  رکود 
شد.  سپرده  فراموشی  به دست  کم کم 
عالوه بر این، کاپلی می گوید: »اگر اقتصاد 
اوضاع  یا  بماند  باقی  فعلی  وضعیت  در 
برای  نگرانی  شود،  بدتر  هست  که  این  از 
سازمان  مهم  کارمنداِن  دادن  دست  از 
در  شغلی  فرصت های  زیرا  است؛  بی مورد 
اندازه محدود  جاهای دیگر هم به همان 

می شود«.

پیچیده تر  و  فراتر  نیرو  تعدیل  هزینه های 
هزینه ها  این  است.  بیکاری  مسألۀ  از 
تحت  را  شده  تعدیل  افراد  آنکه  از  بیش 
در  باقی مانده  کارمندان  دهد،  قرار  تأثیر 
سازمان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
کاهش   : از  عبارتند  هزینه ها  این  از  برخی 
بهره وری  کاهش  سازمان،  برند  ارزش 
و  بیکاری  بیمه  هزینۀ  افزایش  کارکنان، 

برون سپاری. 

تعدیل نیروها
نیروی انسانی



شرکت ها  »اگر  می کند:  تأکید  کاپلی 
برای  راهی  نیرو  تعدیل  بدون  می توانند 
دست  باید  کنند،  پیدا  هزینه ها  کاهش 
به کار شوند؛ چون وقتی اوضاع اقتصادی 
و  نیرو  جذب  هزینۀ  با  دوباره  یابد  بهبود 
نخواهند  رو  به  رو  کارها  مجدد  راه اندازی 

بود«.

که  آموزش ببینند و دریابند  باید  مدیران 
برای  فرصتی  و  دستاویز  یک  نیرو  تعدیل 
فرار رو به جلوی آن ها از مشکالت نیست، 

بلکه باید به دو نکته توجه نمایند:

1- راه کارهای جایگزین تعدیل نیرو
تصمیم  یک  به عنوان  نیرو  تعدیل   -2

استراتژیک سازمانی

تعدیل  ینی  جایگز راهکارهای   .1
نیرو

به جای  شرکت ها  برخی  امروز  دنیای  در 
تعدیل نیرو از روش های دیگری استفاده 

می کنند مانند:

1-بازآموزی
 2- انتقال نیرو به شرکت های تابع

3- دادن مرخصی بدون حقوق

سازمان ها  به  متفکرانه  برنامه ریزی 
چشم انداز  تغییر  با  تا  می کند  کمک 
نسبت  بهتری  نتایج  به  اقتصادی شان، 
باید  سازمان ها  برسند.  نیرو  تعدیل  به 
و  کسب  عادی  شرایط  برای  گزینه هایی 
، نوسانات کوتاه مدت و آیندۀ نامعلوم  کار

داشته باشند. 

می توان  که  دیگری  راه کارهای  از  یکی   
است  این  کرد  نیرو  تعدیل  جایگزین 
به  افراد  دعوت  با  می توانند  مدیران  که، 
ازای  در  دستمزدشان  داوطلبانه  کاهش 
دریافت  مثل  پیشنهادی  بسته های 
مرخصی ها،  افزایش  یا  شرکت  سهام 
خود  عهدۀ  بر  را  تصمیم گیری  مسألۀ 
توجه  باید  همچنین  بگذارند؛  کارمندان 
داشت که اگر الگوی رشد به عنوان شعار 
استخدام های  درآید  سازمان ها  اصلی 
و  شغل ها  ناقص  تعریف   ، تفکر بدون 
به دلیل  میانی  مدیریت  الیه های  افزایش 
تغییر ساختار وجود دارد. هرگاه سازمانی 
درصدد کاهش الیه ها برآید، در پی کارایی 
دریافت  به معنای  )کارایی،  است  بیشتر 

.) بازده مشابه با داده های کمتر
می کند  کمک  روشن  روش  یک  داشتن 

نیرو،  تعدیل  از  به غیر  دیگری  راه  های  تا 
در  مشخص  روش  یک  شود.  یافت 
نیرو  اخراج  از  غیر  چاره  ای  که  زمانی که 
نیست، باعث کاهش آسیب  های ناشی از 
تعدیل می  شود. برای این کار شرکت باید 

ح کند: سه سوال را مطر

نیروی  تغییر  برای  مداوم  به طور  •چگونه 
کار برنامه  ریزی کنیم؟

بر  نظارت  و  مدیریت  مسئول  کسی  •چه 
این کار خواهد بود؟

موثر  تا  شود  تعیین  باید  معیارهایی  •چه 
بودن اقدامات را مشخص کند؟

تصمیم  یک  نیرو،  تعدیل   .2
یک سازمانی استراتژ

که  برخوردی  نیرو،  تعدیل  فرآیند  در 
یا  )خواسته  دارد  افراد  با  سازمان 
شرکت  تجاری  برند  از  بخشی  ناخواسته( 
مراقب  باید  بنابراین  می شود؛  محسوب 
صحیح  رویکرد  با  تعدیل  فرآیند  تا  بود 
بسیار  اهمیت  به  توجه  با  شود.  اجرا 
پیامدهای  و  نیرو  تعدیل  موضوع  باالی 
نیاز  فرآیند،  بهتر  هرچه  اجرای  جهت  آن 
است تا همه سازمان ها از جمله مدیران، 
که  بخش هایی  و  انسانی  منابع  دپارتمان 
آموزش  هستند  ارتباط  در  فرآیند  این  با 
ببینند )آموزش کمک می کند این فرآیند 
تسهیل یابد(. نیاز نیست این آموزش ها 
زیرا  باشند؛  زمان بر  و  پرهزینه  مفصل، 
سازمان ها  در  آنچنان  نیرو  تعدیل  فرآیند 
باید  آموزش بیشتر  این  متداول نیست. 
به وجه انسانی توجه کند و آن را از فرآیندی 
انسانی  فرآیندی  به  اداری  و  ماشینی 
جهت  می شود  )پیشنهاد  کند  تبدیل 
از   

ً
حتما نیرو،  تعدیل  برای  تصمیم گیری 

و  کارگران  نمایندۀ  و  مدیران  جمعی  خرد 
مشاوران حقوقی شرکت استفاده کنید تا 
گاهانه بتوانید آن را به  با پشتوانۀ علمی و آ

نحو احسن اجرا نمایید(.

جمع بندی
سازمان ها  که  سؤاالتی  مهم ترین  از  یکی 
»آیا  که  است  این  هستند،  روبه رو  آن  با 
حال  در  اقتصادی  چشم انداز  به  توجه  با 
به  می تواند  فعلی  انسانی  نیروی   ، تغییر
ایجاد  را  الزم  تغییرات  تا  کند  کمک  آن ها 

کنند و به موفقیت برسند؟ « 

در برنامه ریزی 
باید دو  نیرو  برای تعدیل 

عامل مهم را در نظر گرفت: 
1(احترام به شأن کارمندان 

2( برنامه ریزی شغلی

عضو  تا  گرفته  تدارکات  )از  کس  هیچ 
لذت  نیرو  تعدیل  از  مدیره(  هیئت 
نیروها  تعداد  کاهش  وقتی  اما  نمی برد؛ 
اجتناب ناپذیر می شود، می توان تعدیل را 
به گونه ای انجام داد تا مشکالت سازمان 
را حل کند؛ بنابراین تعدیل نیرو با رویکرد 
صحیح و در قالب یک تصمیم استراتژیک 
می تواند جهت برون رفت از شرایط سخت 
کارکنان  به  باید  باشد.  راه گشا  اقتصادی 
از  خوبی  عملکرد  بتوانند  تا  کرد  اعتماد 
خود نشان دهند؛ این امر حتی در زمانی که 
افراد می دانند ممکن است شغل خود را 
، سودمند خواهد بود.  از دست بدهند نیز
نیروی  برنامه ریزی  شرکت ها،  تمام  برای 
کار همواره در حال تغییر است؛ پس بهتر 
است به جای فکرکردن به تعدیل نیرو، به 
فکر تحول در کسب و کار و تشدید رقابت 

بود. 

منابع
به نفس. 	  اعتماد  کمال  با  کوچک سازی 

. مترجم: هومن  . تری ادیمز ریچارد اس دیمز
اهرامی.

	 CAMERON, K.  S. )1994(  .  STRATEGIES 
FOR SUCCESSFUL ORGANIZATION-
AL DOWNSIZING, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT, 189-211 

	 HARVARD BUSINESS REVIEW, MAY/
JUNE 2018

	 DIERENDONCK, D.  , AND JACOBS, G. 
)201       REVIEW OF FAIRNESS AND OR-
GANIZATIONAL COMMITMENT AFTER 
DOWNSIZING.  BRITISH JOURNAL OF 
MANAGEMENT,96-109
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نیازمند  عرصه ای  هر  در   موفقیت 
زمینه  آن  با  مرتبط  مهارت های  و  توانایی 
بر  تسلط  برنامه نویسی،  مانند:  است، 
و  تایپ  باالی  سرعت  خارجی،  زبان های 
با  آن ها  از  که  رشته  هر  فنی  مهارت های 
عنوان »مهارت های سخت « یاد می شود. 
مهارت های  می کردند  تصور  گذشته  در 
هستند؛  عامل موفقیت  تنها  سخت 
بهبود  برای  به تنهایی  مهارت ها  این  اما 
و  اجتماعی  محیط های  در  شما  عملکرد 

صنعتی کافی نیستند. 

توانایی ها  از  دیگر  دسته ای  میان  این  در 
نرم «  »مهارت های  به  که  می شود  ح  مطر
معروف اند؛ مانند: نگرش مثبت، توانایی 
کاری،  تفکر خالق، وجدان  ارتباط،  برقراری 
کارگروهی، مدیریت زمان، فن بیان و تفکر 
از توانایی ها به زمینۀ  نقادانه. این دسته 
ندارند  اختصاص  خاصی  تحصیلی  و  کاری 
در  هستند.  کارآمد  عرصه ها  همۀ  در  و 
این  از  خاصی  دستۀ  صنایع،  مهندسی 
مهارت ها مثل: فنون مذاکره، سخنوری و 

متقاعدسازی اهمیت بیشتری دارد. 

در  مناسبی  بستر  ایران  در  متأسفانه 
دانشگاه(  تا  مدرسه  )از  تحصیل  طول 
ندارد؛  وجود  نرم  مهارت های  کسب  برای 
دانشجویان  از  تعدادی  به همین خاطر 
دانشگاه  صنایع  مهندسی  کارشناسی 
یزد، در سال 1395 گرد هم آمدند تا گامی 
و  بردارند  مهارت ها  این  ترویج  جهت  در 
در همان سال »تشکل علمی دانشجویی 

به  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  بینش « 
نمود  اقدام  هم اندیشی  جلسات  برگزاری 
زیرنظر  بینش،  فعالیت های  )اکنون 
دانشگاه  صنایع  علمی مهندسی  انجمن 

یزد می باشد(.

با  و  مستقل  به صورت  ابتدا  جلسات، 
برگزار  فرهنگی_اجتماعی  موضوع های 
از  نفر  یک  جلسه،  هر  در  که  می شد 
جلوگیری  موضوع،  ارائۀ  مسئول  اعضا 
بود  سؤاالت  ارائۀ  و  بحث  شدن  ج  خار از 
چرخشی  اعضا  بین  مسئولیت  )این 
است(. ویژگی منحصر به فرد بینش، حق 
انتقاد  و  اظهارنظر  برای  اعضا  همۀ  برابر 
موضوعات  است.  موضوع  پیرامون 
به تمامی  را  فرصت  این  جلسات  چالشی 
توانایی  نقادانه،  تفکر  با  تا  می دهد  اعضا 
و  مخالف  نظرات  شنیدِن  سخنوری، 

اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. 
این  در  هم افزایی  و  مباحثه  از  هدف 
تجربه کردن  و  آموختن  جلسات، 
جمعی  متقاعدسازی  و  مذاکره  فنون 
نوآور  و  خالق  ذهن های  با  حرفه ای،  و 
جسارت  بینش،  اصلی  رسالت  است. 
اظهارنظر  برای  به دانشجویان  دادن 
گسترۀ مزایا و اهداف جلساتش  است و 
به قدریست که هر فرد با توجه به انتظارات 
و خواسته های خود در زمینۀ مهارت های 

نرم می تواند از آن بهره ببرد. 

بینش
 افراد موفق چه مهارت هایی دارند؟

نگار عظیمی
دانش آموختۀ کارشناسی

 مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

3

در مهندسی 
صنایع، دستۀ 

خاصی از این 
مهارت ها مثل: 

فنون مذاکره، 
سخنوری و 

متقاعدسازی 
اهمیت بیشتری 

دارد. 

زبان در دهان ای خردمند چیست/ کلید در گنج صاحب هنر
؟  چو در بسته باشد چه داند کسی  که جوهرفروش است یا پیله ور

 »سعدی « 

با صدای 
نویسندۀ مقاله
 بشنوید!

معرفی برنامه
نیروی انسانی



چکیده 
هر پیشرفتی در زمینۀ علم یا صنعت، حوزه های بسیاری را تحت تاثیر خود 
ایجاد  با  توانسته  که  حوزه هاست  این  از  یکی  »بازی انگاری «  می دهد.  قرار 
 ، کسب وکار گسترش تعامل ها و افزایش انگیزه به روی محصول،  جذابیت، 
نیروی انسانی، آموزش و زندگی اثر بگذارد. در این مقاله سعی شده با تعریفی 
بازی  ازمکانیک های  استفاده  چگونگی  آن،  پیشینۀ  بررسی  و  بازی انگاری  از 
زمینه های  ذکر  )با  مخاطب  روان  روی  متعدد  تاثیرات  و  مشکالت  حل  برای 

کاربرد آن( بیان شود. 

مقدمه 
از آغاز شکل گیری فرهنگ، بازی ها بخشی از زندگی انسان بوده اند که از آن ها 
آموزش و حتی بقای  به عنوان ابزاری برای رشد ذهنی، سرگرمی، ایجاد رابطه، 
انسان  لذت  و  شادی  باعث  و  است  جذاب  بازی  می کردند.  استفاده  خود 
می شود. گیمیفیکیشن )بازی انگاری( این احساس را وارد کارهای سخت و 
در  بازی  مکانیسم های  و  مکانیک ها  از  و  می کند  روزمره  زندگی  کنندۀ  کسل 
زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند استفاده می کند تا موجب ایجاد شادی و 

اشتیاق و جذب مخاطب گردد. 

بازی انگاری،
فناوری جدید در دنیای امروز

زهرا دادخواه
دانش آموختۀ کارشناسی

 مهندسی صنایع
دانشگاه میبد

عاطفه شکوهی
دانش آموختۀ کارشناسی
 مهندسی صنایع
دانشگاه میبد
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بیشتر  در  می توان  را  گیمیفیکیشن 
زمینه ها از جمله: سالمت، تجارت، منابع 
سیستم  برد.  کار  به  و...  آموزش  انسانی، 
متفاوت  رنگی  کمربند های  از  استفاده 
از  نمونه ای  رزمی،  هنرهای  کالس  در 
بازی انگاری است. هدف ما در این مقاله 
دادن  پاسخ  و  نوآورانه  ابزار  این  معرفی 
گیمیفیکیشن  تاثیر  چون:  سواالتی  به 
استفاده  زمینه های  انسان ها،  رفتار  روی 
نمونه های  برخی  کردن  ح  مطر و  آن  از 

گیمیفیکیشن دنیاست. 

یف گیمیفیکیشن  تعر
افزودن  »فرآیند  یعنی:  گیمیفیکیشن 
بازی ها و یا عناصر شبیه بازی به چیزی، با 

هدف تشویق به مشارکت«. 
به  فارسی  زبان  در  که  گیمیفیکیشن 
»بازی انگاری «،  مانند:  عبارت هایی 
شده،  ترجمه  »بازی آفرینی «  و  »بازی کاری« 
قوانین  و  المان ها  از  که  است  فرآیندی 
بازی گونه  تفکرات  ایجاد  برای  طراحی 
ندارند  بازی  ماهیت  که  محیط هایی  در 
دارای  که  به گونه ای  می کند؛  استفاده 
با  متناظر  خروجی  و  اهداف  قوانین، 
طراحی  در  هدف  باشد.  واقعی  دنیای 
کاربران  کردن  درگیر  گیمیفیکیشن، 
برانگیختن  چالش ها،  مسائل،  حل  برای 
آن ها به رفتار های مشخص و تشویق به 

یادگیری و حل مسأله است. 

پیشینۀ گیمیفیکیشن 
واژه گیمیفیکیشن برای اولین بار درسال 
 » Pelling« پلینگ  نیک  توسط   2002
مورد  چندان   2010 سال  تا  اما  شد،  ح  مطر
در  مفهوم  این  نگرفت.  قرار  استقبال 
»چگونگی  کتاب  انتشار  با   2008 سال 
زمینۀ  در  بازی «  مکانیزم های  از  استفاده 
در  کرد.  پیدا  رواج  دیجیتال  رسانه های 
سال 2010 اصطالح گیمیفیکیشن روزبه روز 
شرکت هایی  توسط  و  شد  محبوب تر 
ویل  بج  و   » Banch Ball« بال  بانچ  مانند: 
پلتفرم هایی  تشریح  برای   » Badgville«
المان ها،  از  استفاده  برای  که  رفت  به کار 
بودند.  کرده  تولید  بازی  وب سایت ها  در 
و  تحقیقات  با  همزمان   ،2011 سال  در 
مورد  رویکرد  این  دانشگاهی،  مطالعات 
قرار  سرمایه گذاری  شرکت های  توجه 
گیمیفیکیشن  کنفرانس  اولین  و  گرفت 

برگزار شد. 

به  نسبت  شدن  بی عالقه  و  خستگی 
شد،  شروع   2014 سال  در  بازی انگاری 
از  داشت.  ادامه  همچنان  تحقیقات  اما 
چند  رشد  بازی انگاری   ، امروز تا  زمان  آن 
در  مجازی،  فضای  در  و  داشته  برابری 
کاربردهای  و  رواج  منسجم  و  نو  قالبی 
متنوعی یافته است؛ به حدی که در کوتاه 
در  دنیا  بزرگ  شرکت های  اغلب  مدت، 
از  خود  کار  و  کسب  فرآیندهای  از  بخشی 

این مفهوم استفاده کردند. 

اثرات روان شناختی گیمیفیکیشن 
در علم روانشناسی، دیدگاه های مختلفی 
دارد.  وجود  انسان  رفتار های  ح  شر برای 
معلول  را  رفتار  »فیزیولوژیکی «  دیدگاه 
مغز  در  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل 
دربارۀ  »رفتارگرایی «  دیدگاه  می داند. 
بر  محیط  تاثیر  و  یادگیری  شیوه های 
رفتارهای ما صحبت می کند. روانشناسی 
محرک های  دربارۀ  هیجان «  و  »انگیزش 
بحث  انسان  رفتارهای  بیرونی  و  درونی 
به  منجر  بیرونی  محرک های  می کند. 

و  بیرونی  عامل  به واسطه  رفتارهایی 
با  رفتارهایی  به  منجر  درونی  محرک های 
رفتارهای  همۀ  که  می شود  درونی  قصد 
را  »خودپاداشی «  و  »خودانگیزشی « 
دربرمی گیرد و باعث ایجاد احساس لذت، 

مفید و معنادار بودن می شود. 

شده،  انجام  پژوهش های  طبق 
در  فراوانی  تاثیرات  موجب  بازی انگاری 
و  پاداش  مرکز  و  می شود  مغز  عملکرد 
را  یادگیری  و  می کند  تعدیل  را  مغز  لذت 
بازی هایی  ثابت شده  می بخشد.  بهبود 
بازخورد  یا  و  می شود  برنده  فرد  آن  در  که 
باعث  می کند،  دریافت  آن  از  مثبتی 
انتشار  با  مغز  لذت  مدارهای  که  می شود 
دوپامین فعال شوند. همچنین به وسیلۀ 
پاداش دادن، مقدار دوپامین ترشح شده 
بیشتر  افراد  انگیزه  و  می یابد  افزایش 
بابت  را  پاداشی  که  )افرادی  می شود 
فعالیت خاصی دریافت می کنند، سعی در 

تکرار آن دارند(.
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نوعی  به  را  نیاز  این  بازی،  مکانیزم های 
جدول  از  استفاده  ولی  می کنند،  برآورده 
رقابت  نتایج  نمایش  به دلیل  رده بندی، 
نقش مرکزی و مهمی دارد. اغلب بازی ها 
کنندۀ  شرکت   10 از  لیست  یک  حداقل 
پشت  مراحل  تعداد  نمایش  دارند.  برتر 
کسب  پاداش های  شده،  گذاشته  سر 
می تواند  شده  انجام  چالش های  و  شده 

انگیزۀ خوبی برای دیگر کاربران باشد. 

ع خواهی 5. هم نو
قوی  انگیزانندۀ  دیگران،  به  دادن  هدیه 
گیمیفیکیشِن  می رود.  شمار  به  خوبی  و 
برای  خوبی  خیلی  مکانیزم  هدیه،  دادن 
افراد  نگهداری  و  جدید  افراد  جذب 
یک  شما  است.  سیستم  در  قدیمی 
هدیه از کسی که شما را به بازی می کشد 
ندانسته  و  گاه  ناخودآ و  می کنید  دریافت 
دل تان  آن  در  که  می شوید  حلقه ای  وارد 
هدیه  دوستان تان  به تمام  می خواهد 
به  تبدیل  سرویس،  این  کم کم  و  بدهید 
انسان ها  جذب  برای  قوی  سرویس  یک 

می شود. 

گیمیفیکیشن در کسب و کار
مسألۀ   ، کار و  کسب  یک  ایجاد  هنگام 
مهم »حفظ و زنده نگه داشتن « آن است. 
وفادار  مشتریان  که  می ماند  زنده  ِبرندی 
، یک  داشته باشد و این مشتریان وفادار
براساس  باشند.  برند  برای  دلسوز  ُمبلغ 
به  مشتری  هر  بزرگ،  شرکت های  تجارب 
دو روش می تواند روی درآمد یک شرکت 

اثر بگذارد:

درآمد  حفظ  برای  مشتریان  وجود  اول: 
فعلی شرکت حیاتی است. 

دوم: مشتریان تضمین کنندۀ درآمدهای 
آتی هر شرکت هستند. 

مشتریان  شما  که  زمانی  تا  واقع  در   
خرسند و وفادار نداشته باشید، درآمدی 
مشتریان  مثبت  تاثیر  داشت.  نخواهید 
قول  نقل  و  بازاریابی  مسألۀ  به روی 
دیگر  مشتری  ده ها  می تواند  تجارب شان 
را جذب کند. مشتریانی که از شما حمایت 
نظرات  انعکاس  با  می توانند  می کنند، 
دادن  اجتماعی،  شبکه های  در  مثبت 
به  محصوالت،  درمورد  خود  فیدبک های 

افزایش محبوبیت تان کمک کنند. 

مثال:  برای 
تولیدکنندۀ  نایک،  شرکت 

»نایکی  به نام  اپی  ورزشی  کفش های 
مبتنی  اجتماعی  بازی  یک  پالس « 
بازیکنان  دویدن  و  بدنی  برفعالیت های 
است. شرکت نایک در این پروژه، با دادن 
کفش  از  که  دوندگانی  به  امتیاز  و  نشان 
آن ها استفاده می کنند، آن ها را به دویدن 
و  می کند  تشویق  اندام  وتناسب  بیشتر 
اجتماعِی  شبکه  دوستاِن  به  نرم افزار  با 
دوست تان  که  می دهد  اطالع  مخاطب 
شروع به دویدن کرده است؛ او را تشویق 
او  هواداران  صدای  و  پیام  برنامه،  کنید. 
هستند  کردنش  تشویق  درحال  که  را 
پخش می کند و در پایان، میزان مسافتی 
و  می گذارد  اشتراک  به  است  دویده  که  را 
انگیزشی،  وکامنت های  الیک  گرفتن  با 
کند.  تکرار  را  دویدن  می گیرد  تصمیم 
که  است  نایک  شرکت  بازی،  این  برندۀ 
توانست به کمک گیمیفیکیشن، فروش 

محصوالت خود را چندین برابر کند. 

فعالیت مستمر و پایدار در دنیای کسب 
، عالوه بر پای بندی به استانداردهای  و کار
ایجاد  نیازمند  باال،  کیفیت  و  متعالی 
رابطه هایی در سطح عاطفی و روانی است. 
افزایش  موجب  افراد،  بین  بازی  انجام 
باعث  اعتماد  و  می شود  اعتماد  حس 
ایجاد ارتباط عاطفی و روانی شده، درنتیجه 

مشتری را به برند، وفادارتر می سازد. 

ساختار و نحوۀ عملکرد اغلب پلتفرم های 
گیمیفیکیشن، امکان جمع آوری اطالعات 
و  کسب  سیستم  از  که  مشتریانی  درباره 
کار استفاده می کنند فراهم می آورد که در 
رفتارهای  و  اقدامات  می توان  صورت  آن 
آن ها را زیرنظر گرفت و تحلیل کرد. از این 
طریق اطالعات فراوانی به دست می آید که 
آن ها برای شناخت مشتریان استفاده  از 
می شود. به عالوه بازخورد بیشتر و بهتری 
بازخورد  این  از  و  دریافت  مشتریان  از 
و  محصوالت  بیشتر  هرچه  بهبود  برای 
فرصتی  و  می شود  بهره برداری  خدمات، 
پیدا  و  ناراضی  مشتریان  شناسایی  برای 
آن ها  مشکالت  حل  برای  راه کار  کردن 

است. 

مکانیزم های بازی 
به  نیاز  اجتماعی  زندگی  در  انسان ها 
موفقیت،  شهرت،  و  موقعیت  پاداش، 
دارند.  دوستی  نوع  و  رقابت  خودنمایی، 
نسل ها،  بین  و  است  جهانی  نیازها  این 
مختلف  جنسیت های  و  فرهنگ  و  نژاد 
به کارگیری  با  گیمیفیکیشن  دارد.  وجود 
استفاده  و  بازی  فضای  در  نیازها  این 
در  مکانیزم ها،  از  متناسبی  مجموعۀ  از 
یا  دنیای واقعی می تواند تجربه ای که یک 
برای  می نماید،  برطرف  را  روانی  نیاز  چند 

کاربران ایجاد کند. 

1. پاداش
هدف  با  خاصی  عمل  مقابل  در  پاداش 
می تواند  که  می شود  دریافت  آن  تکرار 
ملموس یا غیرملموس باشد. پاداش در 
امتیاز  دریافت  براساس  گیمیفیکیشن 
رفتن  باال  مجازی،  کاالهای  ولی  است، 
باعث   ، نیز مراحل  تکمیل  حتی  و  سطح 

جلب رضایت کاربر می شود. 

2. مقام
اجتماعی،  شأن  مقام،  به  انسان ها  اغلب 
نهایت  در  و  توجه   ، پرستیژ شهرت، 
نیاز  دیگران  احترام  کسب  و  عزت نفس 
کاربران،  سطح  و  درجه  رفتن  باال  دارند. 
است.  اصلی  انگیزه دهنده های  از  یکی 
و  سربازی  خدمت  نشانه های  مثال:  برای 
برای  رزمی  ورزش های  در  کمربند  رنگ  یا 
و  افراد است  نشان دادن مقام و جایگاه 
 انسان برای به دست آوردن جایگاهی 

ً
طبعا

بازی  فعالیت های  انجام  به  حاضر   ، باالتر
می شود. 

3. موفقیت
دارند،  نیاز  موفقیت  به  که  انسان هایی   
به دنبال چالش ها و رقابت هایی می گردند 
که اهداف دشوارتری داشته باشد. دلیل 
خالقیت شان  شدن  درگیر  مردم،  انگیزه 
خالقیت  مسأله  و  مشکل  هرچه  است، 
او را بیشتر درگیر کند، انگیزۀ او برای حل 
دوباره و چندباره مسائل بیشتر می شود. 

4. رقابت
رقابتی  محیط  یک  وقتی  که  شده  ثابت 
می گیرد،  پاداش  برنده  و  می شود  ایجاد 
سطوح باالتری از عملکرد به دست می آید، 
مشخصی  مقدار  ما  که  این دلیل  به 
عملکرد  کردن  مقایسه  به وسیلۀ  رضایت 
تمام  می آوریم.  دست  به  دیگران  با  خود 
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می تواند  گیمیفیکیشن  از  استفاده 
روابط  و  تعامل  عالقه،  تقویت  باعث 
فضای  و  شود  کار  و  برکسب  حاکم 
مشتریان  رضایت مندی  برای  را  بهتری 
بیرونی  مشوق های  دریافت  کند.  ایجاد 
مانند: پاداش ها و امتیازات خاص، باعث 
احساس  حفظ  برای  مشتری  که  می شود 
دستاوردهای  کسب  و  خود  مثبت 
کند.  مراجعه  سازمان  به  پیوسته  بیشتر 
تعامل  مشتری  با  تنها  نه  حالت  این  در 
سودرسانی  او  به  بلکه  می شود،  برقرار 
که  همین هاست   

ً
طبیعتا و  می شود 

از طرفی، یکی  را به وجود می آورد.  وفاداری 
بخشیدن  انگیزه  برای  موثر  روش های  از 
ایجاد  آن ها،  کردن  نزدیک تر  و  کارکنان  به 
انتخاب  آن هاست.  بین  رقابت  حس 
کارمند نمونه در هفته یا ماه، و یا پاداش 
گروهی  فعالیت های  برای  دادن  امتیاز  و 
برای  گیمیفیکیشن  ابزارهای  از  یکی 
کارکنان  عالقۀ  و  همکاری  روحیۀ  تقویت 

به فعالیتی که انجام می دهند، می باشد. 

به طورکلی، گیمیفیکیشن را با کمپین های 
با   ، کار و  کسب  سرویس های  و  بازاریابی 
تعامل  و  مصرف کننده  مشارکت  هدف 
می کنند؛  ادغام  خدمات  یا  محصول  در 
ارزیابی  مثبت  همیشه  موضوع  این  اما 
شرکت های  مثال:  عنوان  به  نمی شود. 
مواد غذایی و آشامیدنی، وب سایت هایی 
ایجاد سرگرمی  باعث  که  ایجاد می کنند  را 
ناسالم  اما  می شود،  غذا  از  بردن  لذت  و 
است. هنگامی که این روش به یک مدل 
می شود،  تبدیل  سودآور  کار  و  کسب 
آن ها  و  می یابد  افزایش  برند  از  گاهی  آ
یافته  افزایش  سود  که  می شوند  امیدوار 
کاربران  برای  آن  مثبت  پیامدهای  اما 
با استفاده  بازی  مشکوک است. طراحان 
رفتار  شده،  شناخته  مکانیسم های  از 
نظر  )به  می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را  مردم 
دست کاری  نوع  یک  این،  که  می رسد 

مشتریان است(. 

می شود و با تقویت حس حرکت به سوی 
محتوای  به  یادگیرندگان  توجه  هدف، 
انگیزه  آن ها  به  و  کرده  جلب  را  آموزشی 

می بخشد. 

فرایند  درخصوص  یادگیرندگان  وقتی 
یادگیری احساس مثبتی دارند و می دانند 
به  می کنند،  دریافت  پاداش  به طریقی  که 
خواهند  تبدیل  فعالی  شرکت کنندگان 
با  می توانند  آن ها  ترتیب  بدین  و  شد، 
دریافت  را  اطالعات  بیشتری  اثربخشی 
خود  بلندمدت  حافظۀ  به  را  آن  و  نمایند 
شیوه  این  به  که  دانشی  زیرا  بسپارند؛ 
و  تجارب  با  شده،  ذخیره  ذهنشان  در 
به کارگیری  با  که  خوشایندی  خاطرات 
ارتباط  در  شده  فراهم  گیمیفیکیشن 
به دالیل  است  ممکن  روند  این  است. 
نامناسب  دسترسی  مانند:  مختلفی 
ادغام  در  نداشتن  مهارت  فناوری،  به 
دربرابر  مقاومت  و  جدید  فناوری های 
، از بین برود؛ اما چیزی که به وضوح  تغییر
قابل درک می باشد این است که استفاده 
کننده،  سرگرم  بسیار  آموزش،  در  بازی  از 
محدودیت  بدون  و  فهم  قابل  ساده، 

زمان، مکان و فرد است. 

گیمیفیکیشن در آموزش
عناصر  از  استفاده  روند  آموزش،  در 
هدف  با  بازی  غیر  زمینه های  در  بازی 
دانش آموزان  انگیزه  و  تعامل  افزایش 
بازی  مفاهیم  از  استفاده  می رود.  پیش 
می کند  فراهم  را  امکان  این  آموزش،  در 
خشک  درسی  شیوه های  به جای  تا 
جذاب،  رویه های  از  خسته کننده،  و 
و  گروهی  فعالیت های  بر  مبتنی  و  نوین 

تکمیل شونده استفاده شود. 

اطالعات  پردازش  می تواند  بازی سازی 
واقع  در  کند.  بهینه  مغز  در  را  جدید 
اطالعات و داده های جدید از بین می روند 
از طریق  اینکه در حافظه بلند مدت  مگر 
درک،  توجه،  شامل:  که  الیه  چند  فرآیند 
اطالعات  ادغام  و  سازماندهی  انتخاب، 
مغز  به  بازی انگاری  شوند.  ذخیره  است 
در  را  جدیدی  اطالعات  که  می دهد  اجازه 
بلندمدت،  حافظه  در  موجود  ح های  طر
یافته های  کند.  سازماندهی  و  ادغام 
از  استفاده  که  می دهد  نشان  محققان 
انگیزۀ  آموزشی،  محیط  در  بازی  عناصر 
افراد را افزایش می دهد؛ زیرا در این حالت 
بیشتر  دانش آموزان  اشتیاق  و  عالقه 



نتیجه گیری
الزم  انرژی  و  انگیزه  هرکاری  انجام  برای 
و  نوین  شیوه های  بازی انگاری  است. 
ایجاد  انگیزه در مخاطب  ایجاد  برای  پربار 
می کند؛ به همین دلیل در بیشتر زمینه ها 
بازی  انسان ها  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
دوست  بسیار  را  اجتماعی  تعامالت  و 
دارند، به ویژه اگر بازی به شیوه ای ساخته 
شده باشد که بتوان به خوبی با آن ارتباط 
نوش دارویی  گیمیفیکیشن،  کرد.  برقرار 
بهبود  را  همه چیز  جادویی  به صورت  که 
بخشد نیست، اما ابزار ثابت شده ای دارد 
و  یادگیری  افزایش  افراد،  تعامل  روی  که 
جذب مشتریان تاثیر می گذارد. نکتۀ قابل 
توجه این است که برای ایجاد بازی انگاری، 
هر  با  و  نیست  کالن  سرمایه های  به  نیاز 
بودجه و برای هر محصول و خدماتی قابل 

استفاده است. 
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و  کسب  دنیای  در  جدید  فناوری  وارسازی،  بازی 
المللی حسابداری و  ، چهارمین کنفرانس بین  کار
تهران،  نوین،  پژوهشی  علوم  رویکرد  با  مدیریت 
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»توانمندسازی  مدیریت  در  مهم  مباحث  از  یکی  امروزه 
عبارتست  آن ها  آموزشی  روش های  و  است  انسانی «  منابع 
یکی  همایش  ها.  و  سمینارها  آموزشی،  کالس  های   : از
 Gamification آموزشی  روش های  پربازده ترین  از 
روش ها  سایر  با  مقایسه  در  که  دارد  نام  گیمیفیکیشن(  (
به کار  درواقع  گیمیفیکیشن،  دارد.  توجه  ای  قابل  تأثیرگذاری 
از  به غیر  ساختار هایی  در  بازی  به  مربوط  مکانیزم  های  گرفتن 
بازی و بازی کردن است. در زبان فارسی نزدیک ترین معادل به 

آن »بازی  سازی « یا »بازی  آفرینی « است. 

کاربرد اساسی گیمیفیکیشن در انتقال مفاهیم به افراد )تحت 
آموزش( دوگونه است:

· انتقال مفاهیم در محیطی که فاکتورهای ویژۀ بازی دارد. 
 . ·برگزاری یک بازی به منظور انتقال مفاهیم موردنظر

برسند،  به نظر  مشابه  جمله  دو  این  اول،  نگاه  در  شاید 
از  مختلف  نوع  دو  آمدن  به وجود  باعث  تفاوت شان  اما 

گیمیفیکیشن شده است. 

در نوع اول، انتقال مفاهیم به هر روشی )حتی روش های بسیار 
برگزاری، فاکتورهای  که محیط  قدیمی( می  تواند صورت بگیرد 
مرتبط با بازی را هم دارد.مواردی مانند: تزئینات و طراحی های 
به دلیل  که  رتبه بندی  و  امتیازدهی  موسیقی،  پخش  محیطی، 
محیط های  به دیگر  نسبت  محیط  بودن  متفاوت  و  مهیج 

کادمیک، سطح یادگیری افزایش می  یابد.  آ

انتقال  برای  موردنظر  مفاهیم  ابتدا  دوم،  نوع  در 
می  شوند؛  مشخص  و  بررسی  به مخاطب 

به  می  شود.  طراحی  مفاهیم  این  برمبنای  بازی  یک  سپس 
این معنا که مفاهیم مورد نظر در مراحل بازی مستتر می  شوند 
و مخاطب درطول بازی و در هر مرحله، یک سری از مفاهیم را 
متوجه می  شود، چون خودش آن مفاهیم را کشف کرده و یاد 
گرفته، تاثیر آن بسیار بیشتر از دیگر روش  های آموزشی است 

و باعث می شود این مفاهیم را دیرتر فراموش کند. 

به عنوان یک تجربۀ عملی می توان به مسابقه هوش اقتصادی 
نپام  )نهاد پرورش ایده  های مهندسی( اشاره کرد. این مسابقه 
براساس مبناهای علمی، توسط انجمن علمی مهندسی صنایع 
دانشگاه یزد طراحی و اجرا شده و نوع دوم گیمیفیکیشن در 
آن به کار گرفته شده است. بنابر دغدغۀ دانشجویان این رشته 
و دیگر رشته های مرتبط، مبنی بر اضطراب ناشی از ورود به  بازار 
این  با شکست و ضرر های مالی،  از مواجه شدن  و ترس  کار 
انجمن تصمیم به طراحی محیطی گرفت که هدف آن آموزش 
افراد و تجربۀ حضور در بازار کار بدون خطرات جبران ناپذیر بود. 

مواجه  شکست  با  ماه   3 از  پس  مسابقه  این  طراحی  روند 
ح ثانویه )با رویکرد  ح اولیه تغییر کرد و طر شد و پس از آن، طر
ابتدا  آمد.  ح اولیه( به وجود  از نکات ضعف و قوت طر حاصل 
مفاهیم و اهداف مدنظر مشخص شدند و با ابزار شبیه سازی، 
یک شهر کوچک با ارکان اقتصادی دنیای واقعی شکل گرفت. 
ارکانی شبیه به واحد های فروش، مراکز خرید، بانک، واحد های 
، یک  نظارتی و غیره. انجام فعالیت  های اقتصادی در این شهر
و  مختلف  مراحل  طی  شرکت کننده ها  که  است  میدانی  بازی 
ایفای نقش در این بازی، مفاهیم اقتصادی را درست و دقیق 
پول  گروه  هر  به   ، کار ابتدای  در  که  به این صورت  می آموزند؛ 
از  پس  و  می دهند  مسابقه  شدۀ  چاپ  پول  های  از  یکسانی 
آن، طی زمان بندی  های مشخص، افراد به بخش  های مختلف 
مانند: تأمین کنندگان مواد اولیه، تقاضای بازار و بانک مراجعه 
واقعی  دنیای  )کاالهای  کاالها  فروش  و  خرید  با  و  می کنند 
از  استفاده  یا  شده  اند(  معرفی  و  تهیه  نمادین  به صورت  که 
دیگر  و  تورم  نزولی  یا  صعودی  روند  تحلیل  بانکی،  تسهیالت 
فاکتورهای اقتصادی، سرمایه خود را افزایش می  دهند، نتایج 
مالی  تکنیک  به بهترین  می  کنند،  تجربه  را  خود  تصمیمات 
مختص بنگاه اقتصادی خود دست می یابند و در نهایت، بنابر 
فاکتورهای اعالم شده توسط تیم داوری، رتبه بندی می  شوند. 

ایده های مهندسی ات را پیاده کن!
آشنایی با Gamification و مسابقۀ نپام

یار غزال باز
دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

4

با صدا 
 بخوانید!
)بشنوید(

معرفی برنامه
نیروی انسانی



رسانۀ ویدیویی 
این مقاله را

ببینید!

این مسابقه تاکنون دو اجرای اصلی موفق و چندین اجرای 
آزمایشی را پشت سر گذاشته است. اولین اجرای اصلی در 
رویداد  به عنوان  اصلی  اجرای  دومین  و   97 اردیبهشت ماه 
جانبی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در 
بهمن ماه 97 اجرا شد. تیم طراحی و اجرای این مسابقه با 
رویکرد »بهبود مستمر « پس از هر اجرای اصلی و یا آزمایشی 
را ثبت، تحلیل و بررسی می  کنند  داده های جمع  آوری شده 
با دریافت  تا همچنان  اعمال می  نمایند  را  و اصالحات الزم 
و  رشد  مسیر  در  خود  مخاطب  های  از  مثبت  بازخورد های 

آموزش صحیح قدم بردارد.
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تولید ناب
»دفع شر موش«1 از واحدهای صنعتی

اشاره به شعری از موالنا:  اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن.   1
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh16

در   )Lean Production( ناب  تولید 
دوم  جهانی  جنگ  پایانی  سال های 
 )Taichi Ohno( اوهنو «  چی  »تای  توسط 
سپس  شد؛  ح  مطر تویوتا  شرکت  در 
و  ووماک «  »جیمز  همت  1990با  سال  در 
قالب  در   MIT دانشگاه  از  همکارانش 
منتشر  و  ح  مطر تحقیقاتی  ح  طر یک 
تولید  مزایای  از  همزمان  ناب  تولید  شد. 
دستی و انبوه استفاده و از وجود معایبی 
محصول  ع  تنو عدم  و  باال  قیمت  چون 
دستی  تولید  می کند.  جلوگیری  نهایی 
معایبی چون حجم پایین تولید و قیمت 
افزایش میزان  با  که حتی  نهایی باال دارد، 
کاهش  نهایی  قیمت  هم  محصول 
نیز  انبوه  تولید  در  نمی یابد.  محسوسی 
کارگران  و  گران  ماشین آالت  از   

ً
عمدتا

هرگونه  که  می شود  استفاده  غیرماهر 
گران تر  به دلیل  را  تولید  خط  در  نوآوری 
غیرممکن  جدید  قطعه  شدن  تمام 

می سازد. 

تولید ناب یک روش سیستماتیک بهبود 
از  اتالف  حذف  و  بررسی  پایه  بر  مستمر 
، با تمرکز بر کاهش  فرآیندهای کسب و کار
بهینه سازی  و  زوائد  اضافی،  هزینه های 

فعالیت های ناکارآمد است. 

اصطالحات کاربردی در این سیستم:

که  فردی  نهایی:  کنندۀ  مصرف    •
محصول یا خدمت نهایی را مورد استفاده 
مفهومی   ، دیگر به عبارتی  یا  می دهد  قرار 
در برابر مشتریان میانی مثل واسطه های 

فروش، بازاریابی، پخش و تهیه کننده.

سوگند حقیقت
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی صنایع
دانشگاه تربیت مدرس

که 6 فعالیتی  هرگونه   :)Value( ارزش   •
ارزش  نهایی  سرویس  یا  محصول  به 

می دهد. 

و  ژاپنی  واژه ای   :)Muda( مودا   •
دسته  آن  به  است،  »اتالف «  به معنی 
که  می شود  اطالق  فعالیت هایی  از 
مصرف کنندۀ منابع و ذخایر هستند ولی 

هیچ ارزشی نمی آفرینند. 

تکنیک ها  ناب،  تولید  پیاده سازی  برای 
قرار  استفاده  مورد  مختلفی  مفاهیم  و 

می گیرند از جمله:

 )value( تعیین ارزش .I
 VSM: value( ارزش  جریان  نقشه   .II

 )stream map
 )flow( ایجاد حرکت بدون وقفه .III

 )pull( ایجاد کشش .IV
 )perfection( کمال .V

ارزش، نقطه شروع تفکر ناب است. تنها 
را  ارزش  می تواند  نهایی  مصرف کننده 
تعریف کند. آنچه از نظر تولیدکننده ارزش 
نظر  از  است  ممکن  می شود  محسوب 
سیستم  در  مثال:  برای  نباشد.  مشتری 
مشتری  دید  از  ارزش  نقل،  و  حمل 
است.  هزینه  حداقل  با  ایمن  جابه جایی 
براساس این اصول از طراحی تا راه اندازی 
تا  سفارش  مهندسی(،  و  طراحی  )ُبعد 
زمانبندی(،  یا  ریزی  برنامه  )ُبعد  تحویل 
دست  در  نهایی  محصول  تا  خام  ماده  و 
تولید(،  یا  فیزیکی  )ُبعد  کننده  مصرف 
اتالف،  بدون  جریانی  باید  ارزش  جریان 

توقف، روند تکراری و بازگشت باشد.

مودا  شناسایی  روش های  فهرست 
)اتالف( به صورت ذیل آمده است:

 )TQM( نظام مدیریت کیفیت جامع  •
 )QFD( مفاهیم توسعه کارکرد کیفی  •

•حلقه های کیفیت و گروه های حل مسأله
•  نظام پیشنهادات

•  طوفان فکری
•  نظام 5S یا نظام آراستگی

•  اصول دمینگ
 )Kaizen( روش بهبود مستمر  •

• نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر 
 )TPM)

•  مهندسی مجدد بر روی فرآیندهای کاری 
•  مفاهیم بهبود تطبیقی )الگو یابی( 

•   مفاهیم گمبا
•  متدولوژی ارزش

•  پوکا یوکه
•  تکنولوژی جریان تقاضا

•  شش سیگما
•  نقشه برداری جریان ارزش 

•  تولید چابک
•  مفاهیم بهره وری 

یکی از ابزارها برای تشخیص اتالف »نقشه 
تعامل  نحوۀ  که  است  ارزش «  جریان 
اتالف  و  فعالیت ها  و  مختلف  بخش های 
عبارتی  به  می شود.  داده  نشان  فرآیندها 
فعالیت های  همۀ  از  مجموعه ای  دیگر 
ضروری برای ارائه یک محصول یا خدمت 

به مشتری.

بهره وری
مدیریت سازمانی



را  سازمان  یک  فعالیت های  بخواهیم  اگر 
براساس جریان ارزش تقسیم بندی کنیم، 

به  این صورت خواهد بود:

مانند:  ارزش آفرینند  که  فعالیت هایی   •
که  سازمان  عملیاتی  فعالیت های 
ارائه  مشتری  به  را  خدمتی  یا  محصول 

می کنند. 
نیستند  ارزش آفرین  که  •فعالیت هایی 
را حذف کرد؛ یعنی در  آن ها  ولی نمی توان 
صورت حذف در روند تولید اثر می گذارند، 
منابع  که  پشتیبانی  فعالیت های  مانند: 
فراهم  عملیاتی  فرآیندهای  برای  را  الزم 

می کنند. 
•  فعالیت هایی که هیچ ارزشی نمی آفرینند 

و می توان آن ها را حذف نمود. 

از انواع مودا که  در شکل باال هفت مورد 
نشان  کرده  شناسایی  اوهنو «  چی  »تای 

داده شده است:

انواع اتالف )مودا( 
 )Inventory( موجودی باال در انبار )1

 )Waiting( زمان های تأخیر و انتظار )2
3( تولیدات معیوب که باعث دوباره کاری 
می شوند  بازار  سهم  دادن  دست  از  یا 

 )Defects)
تقاضا  از  پیش  تولید   )4

 )OverProduction)

کارکنان  غیرضروری  تردد  و  حرکات   )5
 )Motion)

ضروری  غیر  نقل های  و  حمل   )6
 )Transportation)

7( فرآیندهای اضافی به دلیل طراحی اولیه 
 )Overprocessing( ضعیف

داده  تشخیص  که  اتالفی  مورد  هر  برای 
باید  رخداد  ریشه ای  علت  می شود، 
درستی  تصمیم  بتوان  تا  شود،  تحلیل 
بهره وری  بهبود  و  مشکل  حل  برای 
 
ً
مرتبا ماشین  یک  اگر  مثال؛  برای  گرفت. 

این  اولیه  تصمیم  شاید  می بیند،  آسیب 
را تعویض کرده و یک نمونۀ  آن  باشد که 
تحلیل  درحالی که  شود  خریداری  جدید 
مشکل  می کند  مشخص  ریشه ای  علل 
است  ماشین  از  کاربران  استفاده  واقعی 
آن  از  استفاده  برای  مناسبی  آموزش  که 

ندیده اند. 

و  علت  »نمودارهای  و  فکری «  »طوفان 
معلول )Cause and Effect Diagram(« از 
ابزارهای شناسایی علل ریشه ای هستند. 
پراتالف،  فعالیت های  حذف  از  بعد 
فعالیت های  به حرکت درآوردن  نوبت 
طبق  می رسد.  باقی مانده  ارزش آفرین 
اصل کشش، در این سیستم باید توجه 

به   ، نیاز مورد  محصوالت  که  شود 
تولید  به موقع  و  الزم  میزان 

عمل،  )در  شوند 

مگر  نمی کند  تولید  چیزی  تولیدکننده 
نهایی  مصرف کنندۀ  سمت  از  آنکه 
تا  مودا  کامل  حذف  با  باشد(.  تقاضایی 
جایی که تمام فعالیت های جریان ارزش، 
تکامل  به  سیستم  هستند  آفرین  ارزش 
تولید  فلسفۀ  براساس  البته  می رسد. 
باشد،  مطلوب  هم  هرچقدر  فرآیند  ناب، 
همیشه  و  دارد  وجود  همیشه  اتالف 
است؛  امکان پذیر  بهبود  برای  تغییر 
فرآیندی  به  ناب  تولید  چرخۀ  بنابراین 

بی پایان تبدیل می شود. 

منابع
1. محمد بنی حسینی، تفکر ناب

2. بهرام جلوداری ممقانی، فلسفۀ سیستم تولید 
ناب

تولید  آموزشی  دورۀ  گزارش   ، جعفرپور احسان   .3
ناب، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

4. HTTPS://BPMS. RAYVARZ. COM/CON-
TENT/LEAN
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احساس  گفت  بتوان  جرئت  به  شاید 
پرتغییرترین  جزو  زندگی  به  نسبت  ما 
حس  شبیه  گاهی  باشد.  احساسات 
علف،  و  بی آب  سنگالخ  یک  در  حضور 
فرق  بر  خورشید  مستقیم  تابش  همراه 
دشت  یک  در  بودن  گاهی  و  سرمان 
نسیم.  دل انگیز  وزش  با  همراه  سرسبز 
و  درونی  هیجانات  از  غ  فار که  لحظاتی 
بیرونی باشیم، می دانیم این دیدگاه های 
واقعیت  از  دور  و  مقطعی  صد،  و  صفر 
یک  به  می توان  چگونه  اما  هستند. 
یک   

ً
مطمئنا رسید؟  متعادل  دیدگاه 

وجود  سؤال  این  برای  قطعی  راه حل 
نکاتی  در  تأمل  برای  فرصتی  شاید  ندارد، 

ح شده است باشد.  که در ادامه مطر

ل و خود واقعی • خود ایده آ
باید  باشیم.  روراست  خودمان  با  باید 
حاضر  حال  در  آنکه  بین  کنیم  قبول 
باشیم،  داریم  دوست  آنکه  و  هستیم 
زمانی  دارد.  وجود  توجهی  قابل  تفاوت 
زندگی مان  برنامه ریزی های  همۀ  که 
دستاوردی  باشد،  ایده آل  نسخۀ  برای 
افسردگی  و  سرزنش  ناکامی،  حس  جز 
با  را  خودمان  بنابراین  داشت.  نخواهد 
داریم  که  قابلیت هایی  و  ویژگی ها  تمام 
بپذیریم و برای آن  ایده پردازی کنیم. البته 
که با قدم های کوچک و مداوم به بهترین 

ورژن خود نزدیک خواهیم شد. 

•  پراکندگی ورودی ، بدون خروجی
درست  مسیر  یک  انتخاب  در  سردرگمی 
یکی  پیش رو،  متعدد  مسیرهای  بین  از 
دغدغه های  بزرگترین  از 
ماست. رزومه یک 

ذهن مان  پورشه  یک  داشتن   
ً
واقعا اگر 

سؤال  چند  به  باید  کند،  جلب  خود  به  را 
چند  ماشین  این  قیمت  دهیم.  پاسخ 
ماهیانه  درحال حاضر  من  است؟  دالر 
خود  درآمد  از  چقدر  دارم؟  درآمد  چقدر 
ضرب  یک  با  کنم؟  پس انداز  می توانم  را 
چند  می شود  مشخص  ساده  تقسیم  و 
بتوان  تا  کرد  کار  درآمد  این  با  باید  سال 
خوب  کرد.  پرداخت  را  پورشه  یک  هزینه 
پس  است،  زیاد  آن  زمان  مدت  اگر 
چه  داشت؟  درآمد  چقدر  ماهیانه  باید 
دارند؟  را  درآمد  این  مشاغلی  و  پست ها 
من  هدف  و  عالقه  به  مشاغل  این  آیا 
است،  مثبت  جواب  اگر  هستند؟  نزدیک 
چه  پست ها  این  آوردن  به دست  برای 

توانمندی هایی باید کسب کرد؟

آتش  همچنان  اگر  کار  اینجای  به  تا 
و  می سوزد  جان مان  در  پورشه  اشتیاق 
جواب همه سؤال ها را یافته ایم، از همین 
لحظه یک هدف بزرگ در زندگی مان شکل 
گرفت و حسرت مان به آرزو مبدل شد. در 
آتش  شعله های  احتمااًل  این صورت  غیر 
مسیر  تماشای  از  و  می شوند  خاموش 
اتوبوس  میلۀ  جمعیت  فشار  درحالی که 
لذت  می کند  فرو  فقرات مان  ستون  در  را 
می بریم. گاهی باید هزاران بار با خود تکرار 
که  اشتباهاتی  برای  باید  فقط  »ما  کنیم 
معمول  درحد  هم  آن  شده ایم  مرتکب 
ج  آنچه خار برای  نه  کنیم  را سرزنش  خود 

از تصمیمات مان بوده«.

ما  کردن  کشف  مسئول  دنیا  در  هیچ کس    •
نیست )+( 

می روند  جاده(  )یک  مسیر  یک  از  همه  اگر    •
دلیل بر درست بودن آن نیست )+( 

یم )+(  یز •  کوله پشتی خود را بیرون بر

•سخن آخر
وجود  موفقیت  برای  واحدی  نسخۀ  هیچ 
ندارد، بلکه مانند اثر انگشت راه موفقیت 
که  البته  اوست.  خود  به  منحصر  فرد  هر 
تا  و  گرفت  ایده  دیگران  تجربیات  از  باید 
حدودی راه های غلط را از درست تمیز داد. 
همیشه باید در نظر داشت که برای رسیدن 
، ده ها چیز دیگر را باید فدا کرد.  به یک چیز
فانتزی  و  شعارگونه  نکات  همۀ این  شاید 
به نظر برسند، اما باور دارم باعث می شوند 
سختی های  کنار  در  و  زندگی  سنگالخ  در 
طاقت فرسا، زیبایی های زیادی دیده شود. 

سنگــــالخ
چــگونه می توان به یک دیدگاه 

متعادل رسید؟ 

یمی شیوا کر
دانش آموختۀ کارشناسی
 مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
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لتحصیل  غ ا ر فا
که  را  ارشد  کارشناسی 
زمینۀ در  مناسب  شغل  به دنبال 

تحصیالت  بگیرید:  درنظر  می گردد   X
رشتۀ در  ارشد   ،Y رشتۀ  در  کارشناسی 
عالقه مندی   ،A زمینۀ  در  تجربه کاری   ،Z
با  پایان نامه ای  و   C زمینۀ  در  مقاله   ،B
متوجه  کوچک  نگاه  یک  با   .D محوریت 
یک  در  موارد  این  از  هیچ کدام  می شویم 
راستا و یا کمک کننده به یکدیگر نبوده اند؛ 
خود  دانشجویی  زمان  از  فرد  این  اگر  اما 
شناخت  از  پس  هدف  تعیین  به دنبال 
 فرصت هایی 

ً
مسیرهای موجود بود، حتما

را در راستای هدفش جذب می کرد. 

بی هدف  و  نامنظم  متعدد،  ورودی های 
را  او  انرژی  و  زمان  وجودیش  کارخانۀ  در 
اساس  بر  که  ماشین هایی  داده اند.  هدر  
ورودی ها مدام کار می کنند اما محصوالت 
ایستگاه  برای  استفاده  غیرقابل  و  ناقص 
از  نهایت  در  می کنند،  تولید  بعدی 
مورد  خروجی  آشفته،  تولید  خط  این 
به هیچ وجه  آمد.  نخواهد  بیرون  انتظار 
یک  به  خودمان  کردن  محدود  مقصودم 
عالیق  اهداف،  باید  بلکه،  نیست  هدف 
و  شناسایی  را  خود  توانمندی های  و 
از  لیستی  مثال:  برای  کنیم.  دسته بندی 
سمت،  یک  داریم  که  آرزوهایی  و  عالیق 
توانمندی های الزم برای هرکدام در وسط 
سمت  در  داریم  که  را  توانمندی هایی  و 
توانمندی هایی  کنیم.  یادداشت  دیگر 
هدف  به  رسیدن  برای  درحال حاضر  که  را 
مورد نظر داریم، تقویت کنیم و آن هایی را 

که نداریم، کسب کنیم. 

•  حسرت یا آرزو
حسرت  رنگ  گاهی  یک چیز  خواستن 
حسرت هرگز  آرزو؛  رنگ  گاهی  و  می گیرد 
بزرگترین  آرزو  اما  نیست،  رشد  جهت  در 
بر  سوار  کنید  تصور  است.  مشوق 
اتوبوس شهری پشت چراغ قرمز هستید؛ 
کنار  مشکی  پورشه  یک  لحظه  همان  در 
شما توقف می کند. با دیدن آن )در صورتی 
به  باشید(  جامعه  درصد  هشتاد  جزء  که 
با  و  می کشید  دل  ته  از  آهی  زیاد  احتمال 
آسمانت  خدا!  »ای  می کنید  زمزمه  خود 
هم  این ها  از  یکی  اگر  می رسید  زمین  به 
ندارم  باور  اصاًل  می شد؟ «  من  نصیب 
است،  ناپسندی  کار  بزرگ  آرزوهای  که 
برای  را  بهتر  موقعیت های  که  افرادی 
شکست  به  محکوم  نمی خواهند  خود 
همه چیز  نمی شود  دارم  باور  اما  هستند، 

را با هم داشت.
نسخۀ کامل 
مقاله را بخوانید.

نگرش
مدیریت فردی



 مهندسی صنایع، یک حوزۀ بین رشته ای 
مهندسی،  دانش  ترکیب  با  که  است 
کارایی  مدیریت،  و  اقتصاد  ریاضیات، 
و  فرایندها  تولیدی،  سیستم های 

سازمان ها را بهینه سازی می کند. 

در  صنایع  مهندسی  رشتۀ  حضور  از 
، 50سال می گذرد و در این سال ها  کنکور
رشته،  این  بلوغ  و  بازار  نیاز  به  توجه  با 
برای  را  جدیدی  کاری  زمینه های  به مرور 
در  است.  آورده  فراهم  دانش آموختگان 
استخدام  گهی  200آ به  قریب  تحقیق،  این 
تحلیل  و  بررسی  مورد  گذشته  2سال  طی 
نمودار  در  آن  نتیجه  که  گرفته  قرار 

کلوچه ای زیر تبیین گردیده است: 

م است!
ُ

کار هست ولی گ
تخصص های خاموش اما الزم برای

مهندسان صنایع در سال های اخیر

علی آقاجانی
دانش آموختۀ کارشناسی
مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
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زمینه های مختلف ارزیابی، و مشابه ترین 
توانمندی های  به  توجه  با  را  کاری  زمینۀ 

خود شناسایی کنند. 

درخواست شده  توانمندی های   •
برای هر یک از زمینه های کاری:

• کنترل پروژه
و   MSP نرم افزارهای  با  -آشنایی 

Primavera
و  هزینه  مدیریت  و  -برنامه ریزی 

بودجه بندی
-تهیۀ پکیج الیحۀ تأخیرات

-تهیۀ پکیج دعاوی قراردادی و کلیم
p6 و Excel تسلط به-

یت فرایندهای سازمانی • مدیر
چارت  مفاهیم  و  فرایندها  با  -آشنایی 

سازمانی
سیستم،  طراحی  اصول  با  -آشنایی 

ISO برنامه نویسی و استانداردهای
BPMN مسلط به مدل سازی-

-تحلیل و بهینه سازی رویه های سازمانی
-طراحی و تولید فرایند و فرم های سازمانی

•  کنترل کیفیت / تضمین کیفیت
تضمین  مدیریت  زمینۀ  در  -تخصص 
کیفیت کنترل کیفیت آماری و نرم افزارهای 

مرتبط مثل Minitabو…

•  فروش
-مطالعه و تحلیل بازار

)روابط  مشتری  جذب  -مهارت های 
عمومی قوی( 

-برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان
-مدیریت زمان

-خالقیت و پیگیری
-تسلط به مهارت های پایه )زبان خارجه و 

 ) کامپیوتر

یت منابع انسانی •  مدیر
-قابلیت های عمومی مدیریت

و  ارتباط ها  -مدیریت 
تعارض ها

تهیه  -
گزارش های منابع انسانی 

و بودجه بندی سالیانه
-جذب، نگهداشت و توسعۀ منابع 

انسانی
مدیریت  و  ضعف  و  قوت  نقاط  -آنالیز 

برنامه های منابع انسانی
واحد  ساالنه  اهداف  تحلیل  و  -تدوین 

منابع انسانی

 ) پرستی انبار •  انبار داری )سر
-تسلط به اصول انبارداری

چیدمان،  نوین  روش های  به  -تسلط 
شناسایی و رهیابی و کنترل موجودی

فرایندهای  تحلیل  و  تجزیه  -قابلیت 
مرتبط با انبار

ونرم افزارهای   ERPو  office به  -تسلط 
مرتبط دیگر

یزی و تحلیل داده • برنامه ر
-تفکر سیستمی

-تسلط به مباحث آماری
Excel  تسلط کامل به-

)…,Access/SQL( تسلط به پایگاه داده-
-آشنایی با داده کاوی

•  نتیجه گیری این تحقیق به مخاطبان زیر 
بدین گونه کمک می کند:

مهارت ها  و  عالقه ها  مقایسه  و  بررسی    •
توسط دانشجویان مهندسی صنایع

•  راه گشایی برای آن دسته از دانشجویان 
کار  و  اشتغال  هدفشان  که  کارشناسی 

کردن است )دانش آموختگان( 
•آشنایی با نیازهای آموزشی هرزمینه کاری 
از قبیل نرم افزارها و تخصص های ویژه و... 
• مقایسه روحیات و توانمندی های فعلی 

با مشاغل پیش رو

منابع
• آگهی های استخدامی همشهری

•وبسایت های استخدامی  
E-ESTEKHDAM,IRANESTEKHDAM

IEPNU-IEPROJECT-( کانال های مرتبط تلگرامی •
 )SANAYESHO-QIESANAYE-YAZDISS

• ویکی پدیا

توانمندی های   ، زیر هدف  دو  با  ادامه  در 
شده  ذکر  زمینه های  برای  درخواستی 

تشریح شده اند:
 اول: افرادی که می خواهند در زمینه های 
نمایند  فعالیت   ، بیشتر متقاضی  دارای 
الزم  توانمندی های  با  آشنایی  درصدد  و 
موضوع  بر  اجمالی  به صورت  هستند، 

اشراف خواهند یافت. 
میزان  می توانند  متفاوت  افراد  دوم: 
با  را  خود  فعلی  توانمندی های  23تشابه 

نشریۀ راهبرد | تابستان 1400
انجمن  علمی دانشجویی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

مهارت ها
آیندۀ شغلی



EXCEL 
M

ONARCH
درباره  و  کنید  معرفی  را  خود   

ً
لطفا  .1

برایمان  تحصیلی تان  سوابق 
بگویید. 

متولد  هستم.  محمدخانی  مصطفی 
سال 1362. لیسانس مهندسی صنایع و 

فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارم. 

انتخاب  را  صنایع  مهندسی  چرا   .2
کردید؟

پدر من نظامی بود و خیلی دوست داشت 
بشوم.  نظامی  دانشگاه  وارد  هم  من  که 
باید  می دادیم،  کنکور  ما  که  وقتی 
دانشکده های افسری را جزء 10 مورد اول 
»مراقبت  رشتۀ   من  می کردیم.  انتخاب 
ولی  قبول شدم،  ستاری  دانشگاه  پرواز  « 
مصاحبه ها  به  رفتن  از  بعد 
اصاًل  که  فهمیدم 

از  بعد  شوم.  حوزه  آن  وارد  ندارم  عالقه 
مهندسی  رشته  آزاد،  دانشگاه  در  آن 
را  صنایع  من  البته  شدم.  قبول  صنایع 

گرایشم  و  دوست نداشتم  هم 
وقتی  ولی  بود؛  عمران  به 

شدم،  رشته  این  وارد 
بعضی  که  فهمیدم 

آن  جنبه های  از 
و  دارم  دوست  را 
که  جنبه هایی 

شتم  ا ست ند و د
در  باعث شد 

نس  ق لیسا فو
رشتۀ دیگری را 

ادامه دهم. 

اکسل مونارک
گفت و گوی جذاب و خواندنی با سلطاِن صفحه های گسترده، 

مهندس مصطفی محمدخانی

سیده زهرا  موسوی
 دانش آموختۀ  کارشناسی

مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

صبا سلیمانی
 دانش آموختۀ  کارشناسی

مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

ل را دوست داریم. فرض کنید زمانی که داشتن یک  همۀ ما کار کردن در شرایط کاری ایده آ
بزرگ،  شرکت های  با  متعدد  پروژه ای  شغل های  داشتن  است،  سخت  هم  ساده  شغل 
در کنار تیم های جوان و متخصص و پویا که در سطوح باالی نرم افزاری فعالیت می کنند 
که  ، همۀ ما دوست  داریم در سازمانی  از همه مهم  تر چقدر می تواند لذت بخش باشد. 
کار می کنیم، بدرخشیم! این  ها دل هر مهندس صنایعی را به تپش در می آورد. »مهندس 
محمدخانی  « معروف به Excel Monarch مهمان مصاحبۀ این شمارۀ ماست. فردی که 
یافت!  نمی  توان  او  در  تکبر  و  غرور  از  نشانی   )!( غول پیکر مدیریتی  سمت  های  وجود  با 
که  به این دلیل  شاید  نشدیم.  زمان  گذر  متوجه  داشتیم  او  با  که  مصاحبه  ای  طول  در 
یک اکسل مونارک از کارش لذت می برد و قدرت انتقال این لذت را در پاسخ به سواالت 

مصاحبه  اش دارد!
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مصاحبه
آیندۀ شغلی



EXCEL 
M

ONARCH
توضیح  خود  کاری  سوابق  درباره   .3

دهید. 
در دوران سربازی، من در بخش معاونت 
)نیروی  نهاجا  خودکفایی  و  تحقیقات 
ایران(،  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی 
پروژه های  آن جا  در  بودم.  امریه  سرباز 
تحقیقاتی در حوزه هواپیما انجام می شد. 
 مثال: »Overhaul   « هواپیماهای جنگنده. 
نوشتن  جمله:  از  مدیریت  سطوح  در  ما 
حقوق  برای  اکسس  در  داده  پایگاه 
به صورت  که  نیروهایی  دستمزد  و 
در  یا  می دادند،  مشاوره  آن ها  به  ساعتی 
که  مستنداتی  ثبت کردن  برای  اکسل 
یا  و  می آمد،  به دست  پروژه هایشان  از 
می خواستند،  که  پاورپوینت هایی  طراحی 
ما  که  قسمتی  آن  در  می کردیم.  کمک 
نیروهای  بین  فاصلۀ  و  باگ  می کردیم  کار 
آشنا  کامپیوتر  با  که  دوره دیده ای  قدیمی 
بلد  تکنولوژی  که  جدیدی  افراد  و  نبودند 
بودند، با نیروهای امریه پر می شد. من در 

این دوران خیلی چیزها یاد گرفتم. 

4. وقتی به سربازی رفتید پشیمان 
یا  نظامی  رشته های  چرا  که   نشدید 
مهندسی عمران را انتخاب نکردید؟

آزادی  بازهم  بودیم،  سرباز  وقتی  ما  نه! 
روحیه هم  به  البته  زیادی داشتیم.  عمل 
با  زیاد  من  روحیه  که  مرتبط است  خیلی 
شرایط نظامی موافق نبود. در مورد عمران 
هم پشیمان نشدم و انشاءاهلل یک پروژه 

عمرانی را هم تجربه خواهم کرد. 

صنایع  مهندس  یک  برای   .5
بیشتر  را  نرم افزارهایی  چه  یادگیری 

پیشنهاد می کنید؟
اکسل  مدرس  یک  به عنوان  من  از  اینکه 
باید   

ً
قاعدتا می شود  پرسیده  سوال  این 

می گویم.  را  همین   
ً
دقیقا و  اکسل  بگویم 

دانشگاه  وارد  من  که   81 سال  اکسل! 
اولین  نبود.  زیاد  خیلی  کامپیوتر  شدم 
استادی که ما را مجبور کرد با کامپیوتر کار 
را یاد بگیریم، استاد درس  کنیم و اکسل 
عالقه  چراغ  که  بود  تولیدمان  برنامه ریزی 
با  آن  از  بعد  روشن کرد.  اکسل  به  را  من 
کار  هم  و...   Access، Lingo، Lindo، MSP
کردیم که عالقه من به اکسل بیشتر بود. 
که خیلی  نرم افزاری منعطف است  اکسل 
تغییر  را  آن  متغیرهای  می توانی  راحت 
مختلف  مدیریتی  داشبوردهای  و  دهی 
تصمیم گیری های  به  که  کنی  ایجاد 
کل  در  کند.  کمک   مدیران  سازمانی 

که  است  چیزی  به نظرم   office مجموعه 
یک مهندس صنایع باید بلد باشد. حتی 
هم   word نرم افزار  قابلیت های  درباره 
پایان نامه هایی در سطح دکترا وجود دارد 
حوزه ای  تخصصی  نرم افزار  آن  کنار  در  و 
انتخاب  باید  کند  کار  آن  در  می خواهد  که 

شود. 

دانشجویان  مشکالت  از  یکی   .6
چه  به  نمی دانند  که  این است 
توصیه ای  چه  عالقه دارند.  حوزه ای 

ید؟ برای آن ها دار
در همه حوزه ها وارد شوید تا بفهمید به 
نرم افزاری  اگر  حتی  نه،  یا  دارید  عالقه  آن 
امتحان  آن را  یک بار  ندارید!  دوست  را 
نرم افزار  نیست!  همه چیز  نرم افزار  کنید. 
سه  با  من  می کند.  تسریع  را  ما  کار  فقط 
کنترل پروژه  به  کنترل پروژه ،  درس  واحد 
عالوه بر  ما  استاد  چون  شدم؛  عالقه مند 
و  بود  فعال  هم  صنعت  در  تدریس، 
مثال های  از  و  بود  بزرگ  پروژه  چند  مدیر 
استفاده  تدریس  حین  در  ملموسی 
می کرد و همین باعث شد من چند کتاب 
دیگر هم راجع به کنترل پروژه بخوانم و به 
این حوزه عالقه مند شوم. به همین دلیل 
عالقۀ  از  بخشی  است  ممکن  می گویم 
نشأت  استادش  از  به درس  دانشجو 
صنایع  مهندسی  کالن  سطح  در  بگیرد. 
یک دانش مدیریتی هم به حساب می آید 
و میان رشته ای است؛ یعنی ممکن است 
یک مهندس صنایع، مدیر یک مجموعه 
کار  مختلف  مهندس های  با  باید  و  شود 
مختلف  رشته های  از  درس هایی  و  کند 
مهندس  صنایع  یک  خوب است  بخواند. 
یاد   حدی  تا  هم  را  مختلف  نرم افزارهای 
این  یادگیری  برای  بگیرد. بهترین فرصت 
دانشجویی  دوران  همین  نرم افزارها، 
زمانی  به  نسبت  فرصت  چون  است 
نیز  یادگیری  و  بیشتر  شاغل  شویم  که 

کم هزینه تر است. 

چه  صنایع  رشتۀ  برای   .7
که  هستند  مؤثرتر  نرم افزارهایی 

سراغ آن ها برویم؟
نرم افزارها تاثیری ندارند چون مدام درحال 
به درد  که  چیزی  ولی  هستند؛  به روزشدن 
است.  آن  از  قبل  گام  یك  می خورد  ما 
چه حوزه ای  به  بفهمیم  ابتدا  در  باید  ما 

متناسب  نرم افزارهای  و  عالقه داریم 
اگر  بگیریم.  یاد  را  همان  با 

شخصی  سلیقۀ  طبق 

بگویم،  خودم 
و   C برنامه نویسی  زبان 

 )Visual Basic( بیسیك  ویژوال  و  اکسل 
می گرفتم!  یاد  را  وب  آن ها  همه  از  بهتر  و 
یک قابلیت خوب برنامه نویسی این است 
که شما می توانید در خانه هم کار کنید و 

نیازی به سازمان ندارید. 

که  مهندسان کامپیوتر  وجود  با   .8
را  برنامه نویسی  دانشگاه  دوران  از 
برنامه نویسی  بازهم  می گیرند،  یاد 
پیشنهاد  مهندسان صنایع  به  را 

می کنید؟
صنایع  مهندس  یک  برای  برنامه نویسی   
خوب است؛ زیرا تحلیل سیستم بلد است 
و اگر بتواند با نرم افزارهای خوب و وب کار 
داشت.  خواهد  خوبی  کار  و  کسب  کند، 
برنامه نویسی  که  من  دوستان  از  خیلی 
یک  هستند.  موفق  گرفته اند،  یاد  را 
را  همه چیز  هم،  تاپ  کامپیوتر  مهندس 
در دانشگاه یاد نگرفته و مهارت او نتیجه 
کالس های  در  شرکت  و  کتاب  خواندن 

آموزشی است. 

بگویید  ممکن است   .9
مختلف  حوزه های  در 
چه نرم افزارهایی  مهندسی صنایع، 

نیاز به یادگیری دارند؟
کامل  می تواند  کسی  را  سوال  این  خوب 
جواب بدهد که در همه حوزه ها کار کرده 
بگویم،  به طورکلی  بخواهم  اگر  اما  باشد، 
 Microsoft Office مجموعه  یادگیری 
مهندسی صنایع  گرایش های  تمام  برای 
 MS یادگیری  کنترل پروژه  در  است.  الزم 
می باشد.  ضروری   Primavera و   Project
در گرایش هایی هم که با تحلیل سیستم 
دارند،  سروکار  مدیریت کیفیت  یا  و 
فرآیندهای  که  مناسبند  نرم افزارهایی 

BPMN :طراحی را انجام می دهند مانند

آینده  کار  بازار  در  می کنید  فکر   .10
چه حوزه هایی مناسب باشند؟ 

تفسیر  را  سازمان  فرآیندهای  کسی که 
مسئول  و  برنامه نویس  رابط  می کند، 
استفاده  که  فرم هایی  در  می باشد. 

می کنیم باید فرآیند 
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جاری 
را بشناسیم و طبق آن فرم را تکمیل کنیم، 
و  تفسیرگر  نقش  دلیل  همین  به 
تحلیل گر سیستم صنایع خیلی می تواند 

پر رنگ باشد. 

که  مهارتی  به  اکسل  در  چطور   .11
ید رسیدید؟ درحال حاضر دار

هم  را   Office حتی  دانشگاه  دردوران 
به طور حرفه ای بلد نبودم! سربازی دوران 

درخشانی برای من بود. 
دانش  «  »مدیریت  قسمت  در  من 
 
ً
دقیقا می فهمیدم  و  داشتم  نقش 
و  بود  مشخص  هدفم  می خواهم،  چه 

دنبالش می رفتم. 

چه  خواندن،  درس  کنار  در   .12
صنایع  مهندسان  به  را  کارهایی 

پیشنهاد می کنید؟
 وارد فضای صنعت شوند! مثال: به 

ً
حتما

کارخانه ها بروند و افراد مختلف هر بخش 
تمایل  آیا  ببینند  و  دهند  قرار  نظر  مد  را 
داشته  سمتی  چنین  آینده  در  دارند 

باشند یا نه! 

تیمی  کار  راجع به  نظرتان   .13
ترجیح  را  فردی  کار  چیست؟ 

می دهید یا تیمی؟
از  بعضی  دارد.  شخص  خود  به  بستگی 
افراد روحیۀ کار تیمی خوبی دارند و بعضی 
ندارند. در کار تیمی، نکات مثبت و منفی 
بعضی  است  ممکن  دارد.  وجود  زیادی 
کنند و وظایف خود  افراد تیم، کم کاری  از 
طرفی،  از  بیاندازند.  دیگران  به دوش  را 
و  ندارد  اعتماد  خود  تیم  به  مدیر  گاهی 
انجام  را  آن کار  خودش  می گیرد  تصمیم 
یا  و  او  ذاتی  ویژگی  به دلیل  این  که  دهد 
می باشد.  کارکنان  نادرست  انجام وظایف 
و  ابزارها  از  مدیر  است  بهتر  البته 
سیستم هایی استفاده کند تا کنترل افراد 
و هماهنگی آن ها با تیم بهتر صورت گیرد. 
تیمی  در  وقتی  که  هستم  آدمی   

ً
شخصا

قرار می گیرم، تمایل دارم شاخص باشم و 
دیده شوم، حتی اگر مجبور شوم کار بقیه 

را هم انجام بدهم! 

چالش  چگونه   .14
سایر  و  کارفرما  مقاومت 
را  کارمان  مقابل  در  سازمان  افراد 

برطرف کنیم؟
در بدو ورود به هر سازمانی، ممکن است 
این مقاومت ها وجود داشته باشد؛ حتی 
شما  هم سطح  کارشناسان  ممکن است 
خوشحال  آن سازمان  در  وجودتان  از  هم 
نباشند و بترسند که با ورود شما کارشان 
این است  بهترین کار  شود.  دیده  کمتر 
شوید  سازمان  وارد  روحیه ای  با  شما  که 
بپردازید«  را  خود  علم  »ذکات   

ً
اصطالحا و 

هم  آن ها  به  را  خودتان  مهارت های  و 
آموزش  دهید تا مثل شما حرفه ای شوند 
و مطمئن  باشید با این کار عالوه بر دانش 
آن ها، دانش شما هم بیشتر خواهد شد.  

کرده  کسی نرم افزاری طراحی  15. اگر 
؟ باشد چطور

 به 
ً
اول اینکه اگر سابقه کاری دارید، حتما

ندارید،  سابقه ای  اگر  کنید.  اعالم  کارفرما 
از هرچیز بهتر است روحیۀ خودتان  قبل 
کارفرمایان  از  برخی  سخت گیری های  با  را 
که  را  فرآیندی  مزایای  مدام  و  دهید  وفق 
آن ها  به  کردید  جاری  سازمان  در  شما 
عینی  به صورت  را  نتایج  و  کنید  یادآوری 
او  به  اکسل  داشبورد  ساخت  با  مثاًل: 
نشان دهید. اگر از ابتدای کار کنار بکشید 
خودتان  زحمات  کنید،  قطع  را  سیستم  و 
تا  کنید  صبر  کمی  داده اید.  هدر  به  را 
و  بدهد  نشان   را  نتایجش  شما  سیستم 
 از کارتان استقبال خواهد 

ً
بعد از آن، حتما

شد. 

مهندسی صنایع  رشتۀ  ثیر  تأ  .16
هم  خودتان  شخصی  زندگی  در  را 

دیده اید؟
مثال  یک  بگذارید  دیده ام.  قطعا  بله، 
خانه ای  ساخت  درحال  ما  بزنم.  برایتان 
بودیم و پیمانکار هم یک مهندس عمران 
بود. من از روز اول تمام اطالعات الزم برای 
قطعات  و  مصالح  جمله:  از  خانه  ساخت 
الزم، جریان نقدینگی و... را در اکسل وارد 
کردم و هرهفته اطالعات را به پدرم نشان 
می دادم. ما در انتهای هرماه می دانستیم 
و  شود  خریداری  باید  دیگر  مصالح  چقدر 
که  متوجه شدم  و...  داریم  هزینه  چقدر 
همه چیز  برای  گاه  ناخودآ به صورت  من 

درحال برنامه ریزی هستم! 

ک
سل مونار

اک



ک
سل مونار

اک

چکیده
یادگیری  مصنوعی،  هوش  پرکاربرد  و  وسیع  شاخه های  از  یکی  به عنوان 
ماشین )Machine Learning( به تنظیم و اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی 
می پردازد که براساس آن، رایانه ها و سامانه ها توانایی تعلم و یادگیری پیدا 
کارکردهای بسیاری  که  می کنند. امروزه یادگیری ماشین از مفاهیمی است 
آموزشی  داغ  موضوعات  از  به همین خاطر  دارد،  مختلف  بخش های  در 
ع  که برحسب تدوین از نو این روزها محسوب می شود. در پژوهش حاضر 
مصادیق  و  ماشین  یادگیری  اجمالی  معرفی  به  نخست  می باشد،  گردآوری 
کاربری های روزمره می پردازیم؛ سپس در قالب مبانی نظری )عالوه بر  آن در 
اجمالی  معرفی  به  ماشین(  یادگیری  سیستم های  انواع  بررسی  و  معرفی 
مرسوم ترین الگوریتم های یادگیری ماشین می پردازیم و در نهایت عالوه بر 
آینده  و  گذشته  مصنوعی «  هوش  و  انسانی  هوش  »تقابل  ع  موضو ح  طر

ع کاربردی معرفی می شود.  آن ها، یک موضو

مقدمه
آیا تا به حال برای خرید آنالین از فروشگاه های اینترنتی اقدام کرده اید؟ حتما 
سیستم  خود،  نظر  مورد  کاالی  جست و جوی  هنگام  که  شده اید  متوجه 
برخی  همچنین  می کند.  توصیه  نیز  را  مشابهی  کاال های  خودکار  به صورت 
نظر  مورد  کاالی  که  کاربرانی  دیگر  خریدهای  خودکار  به صورت  سیستم ها، 
شما را خریداری کرده اند نشان می دهد و سعی در جلب توجه شما دارد. این 

سیستم ها، به عنوان یک ماشین، چطور این کار ها را انجام می دهند؟

جای ماست 
یا جای ماشین ها !؟

ماشین ها در یادگیری از ما سبقت گرفتند...

عارف دهقانی
دانش آموختۀ کارشناسی

مهندسی صنایع
دانشگاه میبد
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یادگیری ماشین
فناوری



در تعریفی کلی تر
 Machine) ماشین:  یادگیری 
فناوری  از  زیرمجموعه ای   )Learning
 )Artificial Intelligence( هوش مصنوعی
ماشین ها  یادگیری  روی   

ً
عمدتا که  بوده 

و  ماشین  خود  تجربیات  اساس  بر 
تجربیات  این  بر  مبتنی  پیش بینی های 

استوار است. 

انواع سیستم های یادگیری ماشین
برمبنای  وظایف  ماشین،  یادگیری  در 
براساس  به عبارتی  یا  و  یادگیری  روش 
حین  در  سیستم  به  فیدبک دهی  نحوۀ 
یادگیری در چند گروه عمده تقسیم بندی 
اصلی  روش  سه  به طورکلی،  می شوند. 
قرار  استفاده  مورد  ماشین  یادگیری  در 

: می گیرد که عبارتند از
 Supervised( نظارت  با  یادگیری   .1

 )Learning
 Unsupervised( 2. یادگیری بدون نظارت

 )Learning
 Reinforcement( تقویتی  یادگیری   .3

 )Learning

برای  که  زمانی  کرده اید  توجه  به حال  تا  آیا 
تاریخ  سکانس های  برترین  تماشای 
چه  می کنید  مراجعه  یوتیوب  به  سینما 
ساعت  پنج  احتمااًل  می دهد؟  خ  ر اتفاقی 
کشته شدن  فیلم  تماشای  حال  در  بعد، 
 
ً
ببر توسط زرافه هستید؛ اتفاقی که بعضا
در سایر ابرها و سرویس های ارائه دهنده 
نظیر  موسیقیایی  و  ویدئویی  محتوای 
اجتماعی  شبکه های  یا   Spotify, Netflix
خ می دهد. در واقع این  نظیر Instagram ر
خواهند  قادر  مدتی  از  پس  سرویس ها 
بهتر  را  شما  رسانه ای  چند  سلیقۀ  بود 
براساس  و  دهند  تشخیص  خودتان  از 
پیشنهاد  شما  به  را  محتواهایی  آن ها 
پس  حتی  است  ممکن  که  )چیزی  دهند 

از سال ها قادر به تشخیص آن نباشید(.

را  کار ها  اما این سرویس ها چگونه این   
انجام می دهند؟ یادگیری ماشین به عنوان 
مصنوعی  هوش  زیرشاخه های  از  یکی 

قادر به انجام تمامی این کارهاست. 

اطالعات  به  چشمان تان  که  زمانی 
می افتند، ذهن شما در کسری از ثانیه این 
تصمیم گیری  و  تحلیل  و  تجزیه  را  داده ها 
می کند. کافی است چشمان تان را ببندید 
را  خود  سر  که  کنید  تصور  را  حالتی  و 
را  وحشی  پوزپلنگ  یک  و  می کنید  بلند 
شما  سمت  به  به سرعت  که  می بینید 
بالفاصله   

ً
قطعا می کنید؟  چه  می دود. 

ماشین،  یادگیری  می گذارید.  به فرار  پا 
درست مشابه همین فرایند است. 

بشر  که  است  راه کاری  ماشین،  یادگیری 
استفاده  مشکالتی  حل  برای  آن  از  امروز 
باید  چطور  نمی داند  خودش  که  می کند 
حل شوند؛ یا دلیل استفاده از روش های 
ماشین ها  نمی کند.  درک  را  مسأله  حل 
حل  برای  ممکن  راه کار های  تمام  قادرند 
هرچه  سرعت  با  و  شناسایی  را  مسأله 
تمام تر آن ها را امتحان کنند. اگر برای حل 
احتمالی  راه کار  میلیون  یک  مسأله،  یک 
آن ها  از  یکی  فقط  که  باشد  داشته  وجود 
قادر  ماشین ها  بیانجامد،  به پاسخ صحیح 
راه کار  این یک میلیون  تمام  بود  خواهند 
کم ترین  در  و  شبیه سازی  را 
ممکن،  زمان 

نهایی  خروجی  »سیستماتیک «  به صورت 
است،  خروجی  صحیح ترین   

ً
قطعا که  را 
تولید کنند. 

مبانی نظری پژوهش
یادگیری ماشین چیست؟

رشته های  از  یکی  ماشین  یادگیری 
روش های  با  اما  است،  کامپیوتر  علوم 
علم  این  در  رایج  و  مرسوم  محاسباتی 
تفاوت هایی دارد. در روش های محاسباتی 
از  رایج،  الگوریتم ها به صورت مجموعه ای 
به منظور  مشخص،  و  صریح  دستورات 
انجام محاسبات و یا حل مسأله و با هدف 
اما  می شوند؛  نوشته  کامپیوترها  در  اجرا 
در یادگیری ماشین سیستم ها با دریافت 
تحلیل های  انجام  و  مختلف  ورودی های 
یک  در  خروجی هایی  ایجاد  برای  آماری 
به  اقدام  خودشان  مشخص،  بازه آماری 

یادگیری می کنند. 

 )Arthur Samuel( ساموئل  آرتور 
حوزۀ  پیشروهای  از  یکی  آمریکایی، 
مصنوعی  هوش  و  کامپیوتری  بازی های 
در  را  ماشین «  »یادگیری  عبارت  اصطالح 
کارمندان  از  یکی  که  زمانی   ،1959 سال 
از  یکی  رساند.  به ثبت  بود،   IBM ارشد 
ساختار  درک  ماشین  یادگیری  اهداف 
قرار  و   )Data Structure Science( دیتا 
برای  که  بود  مدل هایی  در  دیتا  دادن 
باشد.  استفاده  و  قابل فهم  سیستم 
و  لگوشناسی 

ُ
ا از  که  ماشین  یادگیری 

گرفته  الهام  محاسباتی  یادگیری  نظریۀ 
الگوریتم هایی  ساخت  و  مطالعه  است، 
را که می توانند بر اساس داده ها، یادگیری 
می کند.  بررسی  دهند  انجام  پیش بینی  و 
برنامه  دستورات  از  الگوریتم هایی  چنین 
مدل سازی  طریق  از  و  نمی کنند  پیروی 
پیش بینی  نمونه،  ورودی  داده های  از 
اگر  واقع،  در  می کنند.  تصمیم گیری  یا 
از  خودکار  به صورت  بتواند  سیستمی 
پس  تا  بگیرد  درس  پیرامونش  محیط 
مدل سازی  و  نمونه  دیتای  دریافت  از 
فرایند  به انجام  قادر  خودکار  به طور  آن، 
تصمیم گیری )Decision Making( در مورد 
می گوییم  باشد،  جدید  ورودی  داده های 
یادگیری توسط آن سیستم صورت گرفته 

است. 

 ماشین ها 
قادرند تمام 
راه کار های 
ممکن برای 
حل مسأله را 
شناسایی و با 
سرعت هرچه 
تمام تر آن ها را 
امتحان کنند.



یادگیری با نظارت
آموزش  به  می توان  را  نظارت  با  یادگیری 
معلم  یک  هدایت  و  تحت نظر  دانش آموزان 
آموزش  منظور  به  این جا  در  کرد.  تشبیه 
در  اولیه  ورودی  به عنوان  دیتایی  الگوریتم، 
 Training Data( )اختیار سیستم قرار می گیرد
خروجی  با  انسانی  عامل  توسط  قباًل  که   Set
مطلوب و مورد انتظار به اصطالح، برچسب زده 
خروجی های  و  ورودی ها  این رو  از  شده است؛ 
جفت های  به صورت  آن ها  با  متناظر  مطلوب 
قرار  سیستم  اختیار  در  خروجی  ورودی/ 

می گیرند. 

این  ورودی/خروجی  جفت های  ارائۀ  از  هدف 
از  با مقایسه پاسخ درست  الگوریتم  که  است 
پیش تعیین شده و پاسخی که خود پیش بینی 
کرده، خطاهای موجود را شناسایی کند و برای 
ایجاد خروجی های بعدی آموزش ببیند و مدل 
آموزش ها  را براساس این  مورد استفاده خود 
که مدل  زمانی  تا  آموزش  فرایند  نماید.  اصالح 
برسد  کافی  دقت  به  الگوریتم  پیش بینی 
تعیین  قبل  از  نتیجۀ  با  پیش بینی  نتایج  و 
از  یافت،  خواهد  ادامه  باشند  یکسان  شده 
همین روی در یادگیری با نظارت سیستم پس 
که  الگوهایی  از  با استفاده  آموزش دیدن و  از 
بود  خواهد  قادر  نموده،  ایجاد  آموزش  طی  در 
خروجی  برچسب،   بدون  دیتای  با  مواجه  در 
مناسب را پیش بینی نماید. یکی از کاربردهای 
با  که  است  زمانی  نظارت،  با  یادگیری  رایج 
استفاده از اطالعات گذشته قرار است اتفاقات 
به عنوان  گیرند.  قرار  پیش بینی  مورد  آینده 
این روش می توان اطالعات چند ماه  با  مثال: 
یا چند هفته اخیر بازار سهام را برای پیش بینی 
مورد  آتی  ماه های  و  هفته ها  در  بازار  نوسانات 
از  استفاده قرار داد. یک نمونه دیگر استفاده 

ایمیل های  تشخیص  در  نیز  الگوریتم  این 
اسپم )هرزنامه( از غیر اسپم است. 

یادگیری بدون نظارت
طریق  از  الگوریتم  حالت،  این  در 
و  یادگیری شده  مشاهدات 
موجود  ساختارهای  و  دستورالعمل ها 
کشف  را  الگوهایی  داده ها،  مجموعۀ  در 
می کند. زمانی که مجموعه، داده جدیدی 
با  الگوریتم  می شود،  معرفی  الگوریتم  به 
استفاده از خوشه بندی داده ها، ارتباطات 
به صورت  را  آن ها  در  موجود  الگو های  و 
که  کاری  تنها  می کند.  کشف  اتوماتیک 
دهد،  انجام  سیستمی  نمی تواند  چنین 
مختلف  دسته های  روی  برچسب زنی 
در   

ً
عمدتا یادگیری  روش  این  است. 

قرار  استفاده  مورد  تجاری  داده های  مورد 
است  ممکن  مثال:  به عنوان  می گیرد. 
یک  مشتری های  اطالعات  از  مجموعه ای 
و  آن ها  فردی  مشخصات  شامل  شرکت 
دسترس  در  ایشان  خرید های  فهرست 
ممکن  اطالعات  این  چند  هر  باشد. 
است جامع و کامل باشند، اما شناسایی 
به راحتی  داده ها  این  در  موجود  الگوی 
تشخیص  برای  و  نیست  امکان پذیر 
داده ها  چنین  در  موجود  پنهان  الگوی 
آن ها را به یک الگوریتم یادگیری  می توان 
مثال:  برای  نمود.  وارد  نظارت  بدون 
به کارگیری  با   Target زنجیره ای  فروشگاه 
قادر  نظارت،  بدون  یادگیری  الگوریتم 
خانم هایی  خرید های  براساس  است 
دارند،  قرار  خاص  سنی  بازه  یک  در  که 
آیا آن ها باردار هستند  تشخیص دهد که 
بدون  الگوریتم   ، دیگر به عبارتی  ؟  خیر یا 
نظارت به کار گرفته شده در این فروشگاه 
از  این دسته  الگوهای خرید  با شناسایی 
محصوالت  به  احتمااًل  که  خود  مشتریان 
بارداری  از  پس  و  بارداری  دوران  با  مرتبط 
پیشنهادات  اگر  دارند،  بیشتری  تمایل 
در  نیز  نوزاد  مراقبت  و  بارداری  با  مرتبط 
دهد،  قرار  مشتریان  از  دسته  این  اختیار 
باالتر  محصوالت  این  خرید  احتمال 

خواهد رفت. 

فرایند آموزش 
تا زمانی که مدل 

یتم  پیش بینی الگور
به دقت کافی برسد 

و نتایج پیش بینی 
با نتیجۀ از قبل 

تعیین شده یکسان 
باشند ادامه خواهد 

یافت.
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مثال  این  به  مطلب  روشن شدن  برای 
توجه کنید.

یکی  دارد؛  وجود  دسته  دو  باال  نمودار  در 
دایره های  دیگری  و  کم رنگ  دایره های 
مجزا  کالس  دو  در  اشکال  این  پررنگ. 
آنچه در  جای گرفته اند. فرض کنیم مانند 
نمودار دیده می شود، یک دادۀ جدید به 
مجموعه داده ها اضافه شود که در اینجا 
است.  شده  داده  نشان  ستاره  شکل  به 
الگوریتم  از  استفاده  با  می خواهیم  حال 
دو  از  یکی  در  را  جدید  داده  این   ،K-NN
اگر  مثال:  برای  دهیم.  قرار  موجود  کالس 
بدین  این  بگیریم،  نظر  در   3 با  برابر  را   K
 3 گفته ایم  الگوریتم  به  که  است  معنا 
این  همسایه های  نزدیک ترین  از  مورد 
با  سپس  و  کرده  شناسایی  را  داده جدید 
توجه به اینکه در بین این 3 مورد اعضای 
کدام دسته غالب است، داده جدید را در 
 ، همان دسته قرار بدهد. با توجه به نمودار
همسایه های  نزدیک ترین  که  می بینیم 
باشد   K=3 که  حالتی  در  جدید  داده  این 
: 1دایره کم رنگ و 2 دایره پررنگ.  عبارتند از
کالس  در  جدید  دیتای  این  همین روی  از 
شد  خواهد  طبقه بندی  پررنگ  دایره های 
نظر  در   6 برابر  را   K مقدار  اگر  همچنین  و 
آنچه گفته شد، دادۀ جدید  بگیریم مانند 
خواهد  قرار  کم رنگ  دایره های  کالس  در 

گرفت. 

Decision Tree یتم الگور
یا درخت تصمیم 

در کاربری های عمومی هدف از به کارگیری 
بر  بتواند  که  است  مدلی  ایجاد  درخت، 
مورد  تصمیم  ورودی،  داده های  مبنای 
در  رویکرد  این  اما  نماید،  اتخاذ  را  نظر 
یادگیری ماشین و کار با داده ها به عنوان 
می رود.  کار  به  نیز  پیش بینی  مدل  یک 
اصلی  دادۀ  تصمیم  درخت  در  به عبارتی، 
برمبنای شرایط مختلف به زیرشاخه هایی 
نیز  زیرشاخه ها  این  و  می شود  تقسیم 
زیرشاخه های  به  به شرایط فرعی تر  بسته 
دیگری تقسیم می شوند و پروسه تقسیم 
شدن تا زمانی ادامه می یابد که در یکی از 
شاخه ها، نتیجه ایجاد شده با نتیجه مورد 

نظر برابر شود. 

ابتدایی  و  ساده  مثالی  که  روبرو  مثال  به 
مطلب  شدن  روشن  جهت   

ً
صرفا و  بوده 

ارائه شده است دقت کنید. در این مثال، 
شده  رسم  ساده  تصمیم  درخت  یک 
است که می تواند در مورد پذیرش یا عدم 
تصمیم  جدید  شغلی  پیشنهاد  پذیرش 
موثر  شرایط  براساس  درخت  این  بگیرد. 
ماهیانه  حقوق  مانند:  شغل  انتخاب  در 
یا امکانات رفاهی  و  کار  تا محل  یا فاصله 
زیرشاخه هایی تقسیم شده  به  کار  محل 

است. 

یادگیری تقویتی
وارد  با  الگوریتم  تقویتی،  یادگیری  در 
می آموزد  خطا  و  آزمون  چرخۀ  به  شدن 
این  نماید.  اتخاذ  را  مشخصی  تصمیمات 
عامل، براساس نتایج صحیح یا اشتباهی 
که به دست می آورد، امتیاز مثبت کسب 
کرده یا جریمه می شود و در نهایت، مدل 
از طریق امتیازات مثبت و نتایج مطلوب 
کسب شده به بهبود خود می پردازد. این 
سیستم  زمانی که  تا  بهبود  و  یادگیری 
دقیق  تصمیمات  و  پیش بینی ها  بتواند 
جدید  داده های  مورد  در  نیاز  مورد 
ورودی را ارائه دهد ادامه پیدا می کند. به 
قبلی،  تصمیمات  به  توجه  با  این ترتیب 
بعدی  تصمیمات  و  پیش بینی ها   

ً
دائما

پیوسته  به طور  و  نموده  اصالح  را  خود 
مثال:  به عنوان  است.  آموختن  حال  در 
می توان ربات فوتبالیستی را در نظر گرفت 
که با قرار گرفتن در موقعیت های مختلف 
این  با  متناسب  تصمیم های  اتخاذ  و 
موقعیت ها و رفع تدریجی خطاهای خود، 
موقعیتی  هر  در  که  می آموزد  سرانجام 
زدن  شوت  برای  را  تصمیم  درست ترین 

بگیرد.

در  به کاررفته  رویکردهای  و  الگوریتم ها 
تغییر  حال  در  همواره  ماشین،  یادگیری 
مرسوم ترین  از  اما  هستند  پیشرفت  و 
 k-nearest الگوریتم های  می توان  آن ها 
همسایه(  ترین  )نزدیک   neighbor
)درخت   Decision tree الگوریتم  و 

تصمیم( را نام برد. 

K-Nearest Neighbor یتم الگور
ین همسایه  یا نزدیک تر

الگو  شناسایی  مدل  یک  الگوریتم  این 
و  طبقه بندی  مورد  در  هم  که  است 
داده ها  رگرسیون  تعیین  مورد  در  هم 
قابل استفاده است. برای استفاده از این 
الگوریتم الزم است تا یک مجموعه داده 
و یک معیار برای محاسبه شباهت ها در 
 K دست داشته باشیم. همچنین مقدار 
نیز باید تعیین شود )K در این الگوریتم 
یک عدد صحیح مثبت و معمواًل کوچک 

است( 



مشاهده  فوق  تصویر  در  که  همان طور 
یا  و   Yes پاسخ  که  هنگامی  می شود، 
تصمیم گیری  یا  شود،  مشخص   No
به  شاخه ها  یا  و  می پذیرد  صورت  نهایی 
شد  خواهند  تقسیم  جدیدی  شاخه های 
و این تقسیم بندی تا زمانی ادامه می یابد 

که به هدف دست پیدا کنیم. 
یادگیری  از  تکنولوژی ها  اغلب  در  امروزه 
مثال،  برای  می شود.  استفاده  ماشین 
چهره،  تشخیص  تکنولوژی  به  می توان 
دستیارهای  به متن،  تصویر  تبدیل 
نمونه  به عنوان  و  نمود  اشاره   … و  صوتی 
به  می توان  هم  پیشرفته تر  کاربردهای 
اشاره  راننده(  )بدون  خودران  خودروهای 
کرد که قادر هستند با استفاده از یادگیری 
درحین  دهند،  انجام  مسیریابی  ماشین 

رانندگی تصمیمی درست بگیرند. 

جمع بندی
روزی که انسان در برابر رایانه تسلیم شد.

مردم  ارتباط  شیوۀ  تکنولوژی،  این که  در 
می دهد،  تغییر  را  اطرافشان  دنیای  با 
و  کنیم  اگر لحظه ای درنگ  شکی نیست. 
دنیای  تکنولوژی  دستاوردهای  به  نگاهی 
که  دید  خواهیم  باشیم،  داشته  امروز 
گذشته،  سالیان  تخیلی  کتاب های  در 
شده است.  اشاره  آن ها  از  بسیاری  به 
خودروها بدون داشتن سرنشین رانندگی 
دور  راه  از  کنترل  دستگاه های  می کنند، 
روشنایی  سیستم  کردن  به روشن  قادر 
در  پرنده،  پهبادهای  هستند،  ساختمان 
آسمان می چرخند. درست 22 سال پیش، 
»َمنَهَتن «  در   1997 می   11 در  که  را  زمانی 
ایالت کالیفرنیا آمریکا کامپیوتر شطرنج باز 
موفق   IBM شرکت  محصول   Deep Blue
رقیب  حرکت،   19 در  ساده  روشی  با  شد 
بزرگ،  کاسپارف  گری  یعنی  خود  انسانی 
قهرمان شطرنج جهان در سال های 1985 
آنالیز  پیشگامان  از  یکی  و  میالدی   2000 تا 
شکست  توانست  را  مدرن  شطرنج  در 
مغز  روزافزون  سیطرۀ  سرآغاز  باید  دهد، 

ماشینی بر هوش انسانی دانست. 

ماشینی برای همۀ صنایع
 »مارتین فورد « آینده نگر و نویسندۀ کتاب 
موفق و پرفروش »ظهور ربات ها « معتقد 
تکامل  موجب  مصنوعی،  هوش  است 
قابلیت های حل مسأله و تولید ایده های 
یک  به  آینده،  سال   10 در  می شود.  جدید 
خ  نقطۀ عطف خواهیم رسید و پس از آن، نر
بی سابقه ای از پیشرفت  را تجربه خواهیم 
ماشین  یادگیری  مصنوعی،  هوش  کرد. 
فرآیندهای  با  به خوبی  رباتیک،  صنعت  و 
و  شد  خواهند  عجین  کسب وکاری 
ارتقاء خواهند داد.  را  بهره وری سازمان ها 
بازار  داده،  مبتنی بر  خدمات  و  محصوالت 
مصرفی و صنعتی جدیدی را ایجاد خواهد 
مزایایی  علی رغم  مصنوعی،  هوش  کرد. 
افزایش  دارد.  هم  چالش هایی  دارد،  که 
)که  بیکاری  خ  نر و بیش تر شدن  نابرابری 
امروزی  شغل های  شدن  خودکار  اثر  در 
همین  از  نمونه هایی  می آید(،  وجود  به 
امنیت،  شخصی،  حریم  چالش هاست. 
برنامه های  و  الگوریتمی  جهت گیری 
که  هستند  دیگری  مشکالت  نظامی، 
مصنوعی  هوش  پیاده سازی  مسیر  در 
بعد،  سال  ده  داشت.  خواهند  وجود 
به احتمال زیاد، این چالش ها به بحث روز 
تبدیل  اجتماعی  و  سیاسی  گفتمان های 

خواهند شد. 
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یادگیری ماشین
)Python( در عمل با پایتون 

 
انکارناپذیــر  مــدرن  جهــان  در  ماشــین  یادگیــری  بــاالی  اهمیــت 
اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد در زمینه هــای بســیاری از جملــه 
بــرای بهینه ســازی تجربــه کاربــر در اســتفاده از وب ســایت ها مــورد 
کاربردهــای  نیــز  عصبــی  شــبکه های  اســت.  گرفتــه  قــرار  اســتفاده 
کــه از ایــن میــان می تــوان بــه تعدیــل شــبکه های  بســیاری دارنــد 
ماشــین  یادگیــری  کــرد.  اشــاره  خــودکار  ماشــین های  و  اجتماعــی 
به لطــف افزایــش تــوان پــردازش ســخت افزاری در ســال های اخیــر 
رشــد چشــمگیری را تجربــه کــرده؛ بــا این وجــود، پتانســیل های ایــن 
زمینــه بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه تاکنــون بــه آن دســت 
یادگیــری  الگوریتم هــای  رشــد  بیــن  ارتباطــی  چــه  امــا  یافته ایــم. 

ماشــین و زبــان پایتــون وجــود دارد؟

اگرچــه در طراحــی الگوریتم هــا می تــوان از کتابخانــه توابــع زبان هــای 
بــه زبــان اصلــی یادگیــری ماشــین  بــرد امــا، پایتــون  مختلــف بهــره 
تبدیــل شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه تنســور فلــو گــوگل اصــواًل 
بــا پایتــون ســازگاری دارد و تقریبــا در تمــام دوره هــای شــبکه های 
دادۀ  تحلیــل  همچنیــن  می شــود.  اســتفاده  پایتــون  از  عصبــی 
مــورد نیــاز در یادگیــری ماشــین نیــز بــا پایتــون و کتابخانه هــای آن 
ســازگاری باالیــی دارنــد. آشــنایی بــا یادگیــری ماشــین مهارتــی اســت 
کــه روزبــه روز تقاضــای بیشــتری پیــدا می کنــد؛ از ایــن رو تســلط بــر 
زبــان برنامه نویســی پایتــون شــما را نســبت بــه افــرادی کــه آشــنایی 
چندانــی بــا آن نــدارد، یــک ســروگردن باالتــر قــرار می دهــد. بــا ایــن 
حــال پیــش از اشــتغال در ایــن زمینــه خــود را بــرای حجــم عظیمــی از 

مفاهیــم ریاضــی و تحلیــل داده آمــاده کنیــد. 

که  است  سرنوشتی  انزوا  خواه ناخواه،  اما 
که  همین جا  شاید  ماست.  همه  انتظار  در 
انزوایی  از  بخشی  خودش  هم  ایستاده ایم 
وعده   )Ray Kurzweil( کورزویل  ری  که  باشد 
داده است. در هر صورت، کالن داده و یادگیری 
ما،  جامعه  که  هستند  فناوری هایی  ماشین 
زندگی ما، آینده و سرنوشت ما را تحت تاثیر قرار 
خواهند داد و هیچ گریزی از این اتفاق نیست. 
شکل  به  که  است  پدیده ای  ماشینی  ذهن 
آنالین درآمده و شما چاره ای ندارید، جز این که 
برای ادامه حیات در این عصر پر از ماشین، آن 
را بپذیرید، و هیچ کس نمی داند انتهای مسیری 

که در آن قرار گرفته ایم چیست؟

خ  ر اتفاقاتی  چه  آینده  سال   10 در  شما  نظر  به 
به  آینده  بی خبریم؟  آن  از  امروز  که  داد  خواهد 

چه شکل خواهد بود؟
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1.شاخصۀ یک مقاله
1. 1. مقالۀ دانشجویی چون بیان یک نظر 
گفت:  می توان  آن  در  و  است  شخصی 
»من معتقدم«، ژانر پر طرفداری محسوب 

می شود. 

1. 2. چیزی که ما در ارائۀ یک مقاله به دنبال 
خواننده «  با  ارتباط  »برقراری  هستیم  آن 
نه تنها  انسان  که  معنی  این  به  است؛ 
واکنش های  متفاوت  موقعیت های  در 
بلکه  می دهد،  نشان  خود  از  مختلفی 
واکنش های  هم  یکسان  حالت های  در 
ما  برای  را  کار  این ،  و  ندارد  یکسانی 
تفاسیر  این  با  اگر  حال  می کند؛  دشوار 
هم  را  اشخاص  متفاوت  فرهنگ های 
ارتباط  »برقراری  که  می بینیم  کنیم  اضافه 
با خواننده « اصاًل مسألۀ ساده ای نیست. 

»شناخت  مقاله نویسی  در  کار  مهم ترین 
منظورمان  بتوانیم  باید  است.  مخاطب « 
تا  را درست و دقیق به مخاطب برسانیم 
ِبلو  آن نکند. دیوید  از  برداشت اشتباهی 
)دانشمند علم ارتباطات( می گوید: »معنا 
در پیام نیست، معنا در مخاطبی است که 

پیام را درک می کند «. 

که  مقاله ای  در  نیست  مهم  بنابراین؛ 
نوشته ایم منظورمان چه بوده، مهم این 
است که مخاطب از مقالۀ ما چه برداشتی 

می کند. 

1. 3. ارسطو می گوید:
بتوان  نه  که  است  اثری  هنری،  اثر  »یک   
چیزی به آن اضافه کرد و نه از آن کم کرد«، 
نباید در مقاله نوشته شود »ادامه دارد«، 
به صورت  را  گذشته  مقاالت  می توان  اما 
مقاله  زیرا  داد؛  ربط  هم  به  غیرمسقیم 
یک  نه  است  دانشجویی  نشریۀ  یک  از 
ژورنالی_ و  حرفه ای  نشریه ای  یا  روزنامه 

تخصصی که خواننده های زیاد دارد. 
نوشتن جملۀ »البته این موضوع واضح و 
مبرهن است و همگان بر آن تأکید دارند« 
موضوع  اگر  زیرا  است؛  اضافه  مقاله  در 
آن  ح  شر به  نیازی  باشد  مبرهن  و  واضح 

نیست. 
1. 4. ارنست همینگوی می گوید: »نوشتن 
دنیا  کار  سخت ترین  درست،  جمله  یک 

است «. 

2. اصول نوشتن یک مقالۀ خوب
تعدادی  سوژه  اگر  مناسب:  سوژۀ   .1  .2
بی معنی  باشد  نداشته  مخالف  یا  موافق 
نباشد(.  بدیهیات  )بیانگر  بود  خواهد 
یعنی  باشد؛  کاربردی  و  جامع  باید  مطلب 

مخاطبین با آن سرو کار داشته باشند. 

در  بخش  مهم ترین  مناسب:  تیتر   .2  .2
جذب مخاطب است. 

تنور  در  »نان   : برتر تیترهای  از  یکی 
هدفمندی هم برشته نشد «. 

بود  »یکی  این گونه:  یا 

نبود!«؛  یکی 
نوشته  آن  ذیل  در  بعد 

چه   
ً
دقیقا جمله  این  از  منظورمان  شود 

کلی  تیتر های  نوشتن  هستند.  کسانی 
پیشرفت  در  ها  دانشگاه  »نقش  مثل: 
با  و  نیست  جالب  مخاطب  برای  کشور « 
آنکه ممکن است راجع به موضوع مهمی 
جنبۀ  و  ندارد  را  الزم  کشش  اما  باشد، 

شعاری پیدا می کند. 
به این تیتر دقت کنید: »اثبات شد. ثروت 
نویسندۀ  شیطنت  است!«؛  علم  از  بهتر 
تیتر در تغییر دلبخواهی جمالتی که برای 
مخاطب آشنا هستند، تیتر را جذاب کرده 

است. 

حکم  مقدمه  مناسب:  مقدمۀ   .3  .2
جور  مطلب  با  باید  دارد.  را  مغازه  ویترین 
فصل  دربارۀ  می خواهیم  اگر  مثاًل  باشد، 
را  پاییز  ابتدا  در  نباید  بنویسیم،  بهار 
برگ ریزان  فصل  »پاییز  کنیم:  معرفی 
خالی  دست هایی  با  درختان  انگار  است، 
حاجت  طلب  و  کرده  معبود  سوی  به  رو 
می کنند اما می خواهم اآلن از بهار برایتان 
بگویم«؛ اگر حرف، حرف بهار است باید با 
بهار آغاز شود و بعد از آن در بخش هایی 

هم مقایسه صورت بگیرد. 

نوشتن  پیشنهادی  شیوۀ  چند   .1  .3  .2
مقاله:

کافی  آن:  بررسی  و  خبر  یک  نوشتن   .1
هفته  چند  که  باشد  اتفاقی  دربارۀ  است 
خ داده و با موضوع ما  قبل در دانشگاه ر

مرتبط است. 

اشخاص  از  اقتباس  و  قول  نقل   .2
برجسته و بررسی آن ها از دیدگاه خود

و  شعر  ضرب المثل،  از  استفاده   .3
داستان کوتاه

است،  مرگ  برادر  ترس  »می گویند  مثال: 
کیست.  مادرش  و  پدر  نگفته  کسی  ولی 
نسبت  انسان  تا  است.  جهل  ترس،  پدر 
موضوعی  و  محل  یا  چیزی  و  کسی  به 
بی اطالع نباشد از آن نمی ترسد« [موضوع 

مقاله راجع به جهل[

راهنمای

نویسندگان و دانشجویان
مقاله نویسی در نشریات دانشجویی

زهرا کوراوند
دانشجوی کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گلستان

سیدفاضل موحدی
دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع
دانشگاه خواجه نصیر

7

این مقاله را دانلود کنید.

33
نشریۀ راهبرد | تابستان 1400

انجمن  علمی دانشجویی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

نویسندگی
آموزش



نکته ای 
که در تمام این سه مورد باید بدان توجه 
دیدگاه  از  آن ها  یک  هر  بررسی  شود 
حد  در  و  مختصر  صورت  به  شخصی، 
آنچه  از  یک مقدمه است تا یک دید کلی 

می خواهد به مخاطب بدهد. 

و  )جزئیات   : آمار و  اطالعات  بیان   .4  .2
توصیف( آمار و اطالعات به مقاله ما اعتبار 
زیباست  چیزی  می گوییم  اگر  می بخشد. 
باید بیان کنیم برای چه زیباست )توصیف 
خوب،  مثل  نسبی  کلمات  از  اگر  و  کنیم( 
استفاده  دیگری  نسبی  کلمه  هر  یا  بد، 
هر  از  منظورمان  دهیم  توضیح  می کنیم، 
برای  »مجلل «  واژۀ  چیست.  آن ها  کداِم 
می کند  زندگی  شهر  پایین  در  که  کسی 
می کند  زندگی  شهر  باالی  که  کسی  با 
متفاوت است. اگر می گوییم امکانات کم 
کمبودش   

ً
دقیقا کنیم  مشخص  است، 

چیست. 

نظر  متفاوت:  دیدگاه های  مقایسۀ   .5  .2
و  کنید  بررسی  را  مخالفان  و  موافقان 

یک طرفه به قاضی نروید. 

2. 6. رعایت ارکان مقاله نویسی:
0. کوتاهی مطلب ضمن رعایت شیوایی و 

حفظ پیام رسانی آن

لحاظ  از  پایان  و  آغاز  ع:  موضو وحدت   .1
موضوع یکی باشد. 

بررسی  که  موضوعی  زمان:  وحدت   .2
مشخصی  زمانی  بافت  باید  می شود، 
داشته باشد )البته می توانیم با زمان های 
مثاًل:  کنیم(.  مقایسه اش  هم  گذشته 
سایر  با  را  یزد  دانشگاه  بخواهیم  اگر 
این کار  باید  کنیم،  مقایسه  دانشگاه ها 
اینکه  نه  دهیم،  انجام  زمان  همین  در  را 
قبل  سال  ده  با  را  اکنون  یزد  دانشگاه 

دانشگاه شریف مقایسه کنیم. 

که  مکانی  دو  نمی توان  مکان:  وحدت   .3
فرهنگ های متفاوت دارند به آسانی با هم 
مقایسه نمود؛ مثاًل: فرهنگ ایران فردگرا 
و ژاپن جمع گراست؛ بنابراین نمی توان به 

راحتی این دو را با هم مقایسه کرد. 

حکم  انسجام:   .4
یک  آجرهای  بین  سیماِن 

ساختمان را دارد. 

وسط  نباید  مخاطب  نتیجه گیری:   .5
روبه رو  پایانی  خط  با  یک دفعه  مطلب 

شود. 

6. رعایت نکات نگارشی: کلیه را نمی توان 
اینکه  و  برد  به کار  یا تمام «  به معنی »همه 
به  تقدیر  کارکنان  کلیۀ  »از  می نویسند: 

عمل می آید « صحیح نیست. 

مخاطب  فهم  حد  در  باید  بندی ها  جمله 
تخصصی  آنقدر  نه  و  ساده  زیاد  نه  باشد، 
حتی  فرد  که  توضیح  بدون  و  پیچیده  و 

معنی بعضی از واژه ها را هم نفهمد. 

حائز  مقدمه  اندازۀ  به  پایان بندی:   .7
یا غیر  اهمیت است و می تواند مستقیم 

مستقیم باشد. 
بهتر است؛ چون  باشد  )اگر غیرمستقیم 
می کند  فکر  مخاطب  صورت  این  در 
به  چیزی  و  رسیده  نتیجه  به  خودش 
با  شما  واقع  در  ولی  نشده؛  تحمیل  او 
پایانی،  قسمت  در  آمار  و  اطالعات  دادن 
نتیجۀ  به  که  کرده اید  مجبور  را  مخاطب 
در  نکته  این  البته  برسد؛  شما  دلخواه 
مورد قسمت های ابتدایی و میانی مطلب 

مصداق ندارد(.

3. مراحل نوشتن مقاله:
1. دقت در موضوع و تفکر دربارۀ مسأله

2. یادداشت سرفصل ها
3. تنظیم یادداشت ها

4. نوشتن بندهای مرتبط
تکرار  که  شود  )بررسی  مقاله  اصالح   .5
به  اعداد  و  آمار  باشیم،  نداشته  اطالعات 

اندازه کافی باشد و...( 
6. پاک نویس

مقاله  )خواندن  پاک نویس  خواندن   .7
آن،  بازخورد  و  دیگر  فردی  توسط 

نمونه خوانی( 
8. ذکر منابع و مآخذ در صورت لزوم

آمار و اطالعات به 
مقاله ما اعتبار 
می بخشد. اگر 
می گوییم چیزی 
زیباست باید بیان 
کنیم برای چه 
زیباست.



عظیمــی  خیــل  بــا  گذشــته،  ســال های  در 
کــه  بودیــم  روبــه رو  علمی_تخیلــی  ثــار  آ از 
 ، متأســفانه در بیشــتر تولیــدات ایــن ژانــر
ــد  ــردن چن ــه کار ب ــم « و ب ــب »عل ــک لق به کم
عمومــی  اذهــان  در  کــه  علمــی  اصطــالح 
حقیقــی «  و  »درســت  بــه  اغلــب  آن هــا  از 
داســتان  شــده  ســعی  می شــود،  تعبیــر 
هــر چــه بیشــتر بــرای مخاطــب قابــل بــاور 
قابــل  و  قــوی  منطــق  آنکــه  حــال  باشــد، 
از  نمی شــود.  دیــده  آن  پشــت  بحثــی 
تکــراری،  ســاخته های  شــدن  زیــاد  طرفــی 
ژانــر شــده  ایــن  کلیشــه ای شــدن  ســبب 
کــه ناامیدکننــده اســت. امــا افــرادی چــون: 
ردلــی اســکات، کریســتوفر نــوالن، دنیــس 
و  خــاص  ایده پردازی هــای  بــا  ویلنــوو 
خالقیــت  عنصــر  متفــاوت،  ثــاری  آ خلــق 
داشــته اند.  نگــه  زنــده  ژانــر  ایــن  در  را 
ثــاری  آ تولیــد  بــازار   ، اخیــر ســال  چنــد  در 
»تکامــل  و  »هوش مصنوعــی «  پیرامــون 
داغ  بســیار  ژانــر  ایــن  در  اندرویدی هــا « 
بــوده و مــا شــاهد روایت هــای نوآورانــه ای 
»هوش مصنوعــی «  »بلیدرانــر «،  همچــون 
غــرب «  »دنیــای  ســریال  بوده ایــم.  »او «  و 
نظریــۀ  یــک  تزریــق  بــا   )westworld(
ــت  ــی، توانس گاه ــون خودآ ــی پیرام رادیکال
ثــار  آ ســایر  و  خــود  میــان  جالبــی  تمایــز 

کنــد.  ایجــاد  داســتان  بطــن  در  مشــابه 

گاهی 1. چالش آ

آیا انسان ها از پیدایش ابتدایی موجودات 
گاهی شان به وسیلۀ انتخاب  گاه بودند یا آ آ
طبیعی از میان توده هایی از مولکول ها و 

سلول ها تکامل یافته است؟ 

و  ذهن  حضور  انسان ها،  از  بعضی 
تجربیات،  دانش ها،  به  دسترسی  امکان 
را  استدالل ها  و  باورها  احساسات، 
برداشت   

ً
حقیقتا که  می دانند  گاهی «  »آ

گاهی است  گاهی، فقط آ درستی نیست. »آ
نه چیز دیگری« 

گاهی  آ ویژگی  که  موجوداتی  به عنوان  ما 
تصورمان،  خالف  بر  می کشیم،  یدک  را 
گاهی  آ رفتارهایمان  از  بسیاری  به  نسبت 
گفتن  سخن  هنگام  ما  اگر  نداریم. 
گاهی کامل انجام دهیم،  بکوشیم آن را با آ
بدان  این  و  می مانیم  باز  گفتن  سخن  از 
سبب است که هنگام گفتن یا نوشتن، از 
آنچه در آن لحظه می گوییم و می نویسیم 
گاهی  آ کارکرد  واقع  در  نیستیم.  گاه  آ
معطوف به تصمیمی است که می گیریم. 
ارائه  در  افراد  برخی  ضعف  اصلی  علت 
نمایان  گفته  همین  در  نیز  کنفرانس ها 

است. 

گاهی از دریچۀ »دنیای غرب «  تکامل آ

گاهی  نگاهی به فرآیند خودآ
WestWorld اندرویدی ها در

سیدفاضل موحدی
دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع
دانشگاه خواجه نصیر
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از  نادرســت  تصــورات  برخــی   .2
هــی  گا آ

گاهی رونوشتی از تجربه نیست!  2. 1. آ
هنــگام  کــه  بیاندیشــید  ایــن  بــه 
دندان هــای  از  تعــداد  چــه  مســواک زدن 
خــود را می بینیــد. احتمــااًل نمی توانیــد بــه 
دهیــد  پاســخ  دقیــق  به طــور  ســوال  ایــن 
را  خــود  دندان هــای   

ً
واقعــا آنکــه  مگــر 

شــمرده باشــید. امــا اگــر تغییــری در تعــداد 
شــما  شــود،  ایجــاد  دندان هــا  چینــش  و 
اینکــه  نشــاِن  بــه  شــد  خواهیــد  متوجــه 
گاهانــه.  آ نــه  امــا  می دانســتید  همــواره 
ایــن دســت نشــان می دهــد  از  تجربیاتــی 
 ، تصــور برخــالف   ، هوشــیار حافظــۀ  کــه 

نیســت.  حســی  تصاویــر  از  ذخیــره ای 

گاهی الزمۀ یادگیری نیست!  2. 2. آ
انســان موجــودی اســت کــه در یادگیــری 
ــل  ــن دلی ــا ای ــت، ام ــائل تواناس ــل مس و ح
گاه هــم باشــد.   بــه آن آ

ً
نمی شــود کــه الزامــا

بعــد از آنکــه مــا بــا معانــی و کارکــرد کلمــات 
صحبــت  هنــگام  شــدیم،  آشــنا  واژه هــا  و 
گاهــی  آ موضــوع  بــه  نســبت  فقــط  کــردن 
گاه  ناخــودآ صــورت  بــه  کلمــات  و  داریــم 

می شــوند.  جــاری 

گاهی برای تفکر الزم نیست!  2. 3. آ
اندیشــیدن و تفکــر بــر خــالف آنچــه تصــور 
کمــک  بــه  و  خــودکار  اغلــب  می شــود 
انجــام  حســی  برداشــت های  و  خاطــرات 
 ، دیگــر عبــارت  بــه  گاهانــه.  آ نــه  می شــود، 
چــه  دربــارۀ  بدانــد  آنکــه  از  پیــش  فــرد 
را  اندیشــیدن  عمــل  اندیشــید،  خواهــد 
گاهانــه  انجــام می دهــد. پــس اندیشــیدن آ
اســت  خــودکار  فرآینــدی  بلکــه  نیســت؛ 
کــه  اطالعاتــی  و  »ساختارســازی «  از  کــه 
می کنــد،  کار  آن  پایــۀ  بــر  »ساختارســاز « 
همــان  بــه  برگردیــم  می کنــد.  پیــروی 
ســخن گفتن  هنــگام  مــا  کــردن؛  صحبــت 
نــه تنهــا نســبت بــه جســت وجوی واژه هــا 
ترکیــب  بــه  نســبت  بلکــه  نداریــم  گاهــی  آ
واژه هــا و ســاختن عبــارات و بــه کاربــردن 
گاه نیســتیم. مــا تنهــا  آن هــا در جملــه هــم آ
نســبت بــه ساختارســازه هایی کــه گزینــش 
گاهیــم کــه خودبه خــود و بــدون  می کنیــم آ
گاهــی منجــر بــه گفتــار می شــود. نیــاز بــه آ

گاهی برای خردورزی ضروری نیست!  2. 4. آ
خردمندانــه  تفکــر  وســیلۀ  اســتدالل 
اســت و در کمــال تعجــب بایــد گفــت کــه 
 
ً
گاهانــه نیســت. مــا عمومــا اســتدالل نیــز آ
طــور  بــه  و  گذشــته  تجربیــات  پایــۀ  بــر 
خــودکار اظهــار نظــر می کنیــم؛ نظرهایــی کــه 
مــا راجع بــه شــخصیِت اطرافیانمــان داریــم، 
خودبه خــودی  اســتنباط های  نتیجــه 
بــه  نیــازی  کــه  ماســت  عصبــی  دســتگاه 
انتزاعی تــر  مفاهیــم  بــرای  نــدارد.  گاهــی  آ
تجربه هــای  کــه  انیشــتین  نســبیت  مثــل 
روزانــه دخالــت کمتــری در آن دارنــد بایــد 
اندیشــۀ  یــک  بــرای  کــه  داشــت  نظــر  در 
خــالق مراحلــی وجــود دارد کــه تنهــا مرحلــۀ 
 
ً
نخســت آن یعنــی زمینه ســازی کــه ماهیتــا

و  پیچیــده  ساختارســازهای  تــدارک  دورۀ 
قــرار  کــه  موضوعاتــی  بــه  گاهانــه  آ توجــه 
اعمــال  آن  بــر  ساختارســازه ها  اســت 
در  امــا  می شــود  انجــام  گاهانــه  آ شــوند، 
ــیوۀ  ــان ش ــه هم ــتدالل ب ــد، اس ــۀ فرآین ادام
انجــام  گاهــی  آ بــه  نیــاز  بــدون  و  گذشــته 
 چیســت؟

ً
گاهــی واقعــا خواهــد شــد. پــس آ

گاهی 3. زبان، استعاره و آ
زبان،  خصوصیت  شگفت آورترین 
است  استعاره  ساختن  در  آن  توانایی 
جهان  از  ما  فهم  و  ادراک  قدرت  که 
استعاره  می دهد.  گسترش  را  پیرامون 
به جای  عبارتی  کلمه  یا  »به کاربردن  یعنی: 
بین  ارتباط  یا  شباهت  براساس  دیگری، 
نتوان  که  ندارد  وجود  زبانی  هیچ  آن ها«. 
در آن استعاره خلق کرد. در حقیقت، زبان 

دستگاه ادراکی است، نه ابزار ارتباطی. 

ما هنگام سخن گفتن 
نه تنها نسبت به 

جست وجوی واژه ها 
یم بلکه  گاهی ندار آ

نسبت به ترکیب 
واژه ها و ساختن 

عبارات و به کاربردن 
آن ها در جمله هم 

گاه نیستیم. آ



یافتن   : از است  عبارت  چیز  هر  درک 
با  کردن  جایگزین  طریق  از  استعاره ای 
آشنایی با چیزی،  . احساس  آشناتر چیزی 
شیوۀ  از  است.  آن  درک کردن  همان 
استفاده  گاهی  آ درک  برای  استعاری 

می شود. 

گاه « در ذهنیت خیالی خود،   »ذهن خودآ
واقعی  دنیای  از  استعاره ای  و  تمثیل 
خوبی  نمونۀ  جغرافیایی  نقشه  است. 
چیزی  از  نقشه  در  است.  تمثیل  یک  از 
شده،  شناخته  کامل(  )نه  خوبی  به  که 
زمینی  نقشه،  طراح  می شود.  استفاده 
پیدا  سفید  کاغذ  روی  می شناسد  که  را 
می کند، و دیگران از کاغذی که نقشه روی 
آن ترسیم شده استفاده می کنند تا زمینی 
مورد  در  بشناسند.  نمی شناسند،  که  را 
ابتدا  گاهی  آ است.  همین طور  هم  گاهی  آ
خلق  زبانی  عبارات  استعاره های  به کمک 
نقش  در  خود  آن،  از  پس  اما  می شود، 
گرفته  نشأت  استعاره هایی،  مشبه به، 
در  که  موثری  انتخاب های  و  تجربیات  از 
خاطرمان مانده عمل می کند و در نتیجه 
گاهی است که  این ساختار خلق شده از آ

ما جهان را درک می کنیم. 

گاهی 4. مشخصه های بارز آ
ذهنی،  استعارۀ  هر  ساخت  با  فضاسازی: 
فضایی از ذهن مان را به عنوان جایگاه آن 

انتخاب می کنیم. 

چیزهایی  مجموعۀ  میان  از  ما  گزینش: 
را  چیزی  شده،  جلب  آن  به  توجه مان  که 
دربر  را  دانش مان  که  می کنیم  انتخاب 
رفتاِر  و  چهره  احتمااًل  مثاًل:  می گیرد. 
کردن  برای فکر  گزینش عده ای  معلمان، 

به مدرسه است.  

مِن »تمثیلی «: منی که می تواند در تخیل 
ما جابه جا شود و دست به کارهایی بزند 
که ما انجام نمی دهیم. مثاًل: وقتی استاد 
در  لحظه  همان  می توانم  کرد،  عصبی  مرا 

ذهنم او را از یقۀ کتش آویزان کنم! 

مِن »مفعولی «: ما می توانیم کمی به عقب 
خود  گذشته  رفتار  به  بیرون  از  و  برگردیم 

نگاه کنیم. 

زندگی  داستان  انسان ها  همۀ  روایتگری: 
برای  روایت می کنند. تعیین علت  را  خود 

رفتارهایمان، بخشی از روایتگری است. 

درک  ابهام  با  که  پدیده ای  هر  سازگاری: 
تعیین  پیش  ح از  طر یک  از  باشد،  شده 
سازگاری،  در  می کند.  پیروی  رفتاری  شدۀ 
هم  کنار  گاهانه  آ هیئت های  با  پدیده ها 
با  روایت گری ها  و  انتخاب ها  و  می آیند 
در  اگر   ،

ً
فرضا می شوند.  همساز  یکدیگر 

روایت  یا  انتخاب  دو  خود،  روزانه  رؤیای 
هم  در   

ً
نهایتا شوند،  آغاز  همزمان  به طور 

ادغام یا سازگار می شوند. 

5. آیا پیانو خودش می نوازد؟
که  دارد  وجود  پیانویی  سریال،  در 
این  اما  می شود.  نواخته  خودش   

ً
ظاهرا

گاهانه  »خودش « به این معنا نیست که آ
که  همانطور  می دهد.  انجام  را  عمل  این 
دکتر  اول،  فصل  پایانی  قسمت های  در 
که  می کند  اشاره  نکته  این  به  هم  فورد 
می شود  نواخته  که  موزیکی  از  اگر  پیانو 
خوشش نیاید، موزیسینش )خود فورد( 
را نمی کشد و در ادامه در فصل دوم عماًل 
پیانو  آن  نواختن  مشغول  را  فورد  دکتر 
می یابیم و این یعنی در تمام طول سریال، 
این فورد بوده که پیانو را می نواخته. این 
 در مورد میزبان ها 

ً
اتفاقی است که دقیقا

طبق  دارد.  مصداق  هم  )روبات ها( 
ح شد، بهتر  صحبت هایی که تا کنون مطر
را  میزبان ها  در  گاهی  آ نبوِد  این  می توان 

درک کرد. همۀ میزبان ها یک پیش زمینۀ 
زمانی  آن ها  گاهی  اما خودآ داستانی دارند 
خودشان  بتوانند  که  می افتد  اتفاق 
آن ها  کنند.  روایت  را  زندگیشان  داستان 
این  اما  کنند  تفکر  است  ممکن  حتی 
تفکر و اندیشیدن راجع به پدیده یا اتفاقی، 
که  چرا  نمی دهد  نتیجه  را  شدنشان  گاه  آ
و  نساخته  گاهانه  آ را  ساختارسازهایشان 
گزینش نکرده اند. به همین دلیل اگر هم 
آن  یا نمی توانند  روبه رو شوند  با حقیقت 

را ببیند یا صورت مسئله را پاک می کنند. 

برتر  قدرتی  از  الهی  هدیۀ   .6
ذهن  از  بلکه  نمی گیره،  سرچشمه 

خودمونه! 
سریال  در  گاهی  آ تکامل  فرآیند  بن مایۀ 
طبق  است.  دوجایگاهی1 «  »ذهن  نظریۀ 
آستانۀ  نخستین،  انسان های  نظریه  این 
سبب  که  داشتند  پایینی  عصبی  تحریِک 
می شده  آن ها  در  بسیاری  توهمات  بروز 
از تجارب و  است. این توهمات تلخیصی 
طریق  از  که  بود  هشداردهنده  پیام های 
تمام  )که  چپ  نیمکرۀ  به  راست  نیمکرۀ 
اعمال گفتار در آن انجام می شود( انتقال 
این  نظریه،  توجه  جالب  بخش  می یافت. 
تصور  ابتدا  در  انسان ها  که  ادعاست 
می کردند این پیام ها، نداها و فرمان هایی 
یا فرشته(  هستند که منشأ خارجی )خدا 
حال  می کند؛  صحبت  آن ها  با  که  دارند 
صدای  شنیدن  درحال  مدت  تمام  آنکه 
تکامل  با  به مرور  بودند.  خودشان  ذهن 
ارتباط بین دو نیمکره و شکل گیری زبان، 
صدای  شدند،  متوجه  کم کم  انسان ها 
بر اساس غریزه  که  بوده  افکار خودشان 
به آن ها دستور شکار می داده است. این 
 همان مکانیزیمی است که سریال 

ً
دقیقا

گاهی میزبان ها به کار می گیرد و  برای خودآ
از آن سخن می گوید.

1. این نظریه را اولین بار »جولیان جینز « در سال 1976 
در کتابی باعنوان »خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن 

دوجایگاهی « مطرح کرد که این مقاله هم بر پایه همین 
کتاب نگارش شده است. 
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بی دلیل  فورد  دکتر  »به روزرسانی «  نام 
این  نشده.  انتخاب  »خیال اندیشی « 
استعاره سازی  امکان  به روزرسانی 
به  دسترسی  و  واقعی  دنیای  از  ذهن 
فضاسازی ذهن و خیال را برای میزبان ها 
سفر  در  »دلوریس «  می کند.  فراهم 
ویژگی  هجوم  به دلیل  خودشناسی اش 
منجربه  که  »تمثیلی «  و  »مفعولی «  مِن 
گم  زمان  در  می شود،  روایتگری اش 
می ماند  عاجز  آن  درک  از  و  می شود 
به دلیل  سریال  چندپارۀ  روایت  )احتمااًل 
کاراکترش  ذهنی  درگیری های  همین 
می شود  متوجه  دلوریس  وقتی  است(. 
در تمام این مدت در حال شنیدن صدای 
او  داشته  سعی  که  بوده  خودش  ذهن 
می رسد  گاهی  خودآ به  کند،  راهنمایی  را 
تمام  به  همزمان  دسترسی  قابلیت  و 

گاهی برایش فراهم می شود. ویژگی های آ
مرحلۀ  و  اول  فصل  پایانی  سکانس  در 
تکمیل  گاهی  خودآ فرآیند  وقتی   ، آخر
گاهانه  آ تصمیم  اولین  زمان  می شود، 
)که  »خیالی اندیشی «  قطعۀ  و  می رسد  فرا 
فرانسوی،  آهنگساز  به  متعلق  آن  اصل 
فروپاشی  از  حاکی  و  است  دبوسی  کلود 
ذهن دوجایگاهی است( پخش می شود. 

7. ختم کالم! 
با  شدن  روبه رو  است،  مسلم  آنچه 
ویژۀ  جلوه های  و  تخیل  از  فراتر  چیزی 
اما  این روزهاست.  سینمای  در  رایج 
می ماند.  بی پاسخ  همواره  سؤال  یک 
معمای  حل  با  )انسان ها(  روبات ها  اگر 
هم  باز   ، تقدیر راز  گشودن  و  ابوالهول 
آید،  فرود  آن ها  بر  گریزان اند  آن  از  آنچه 
همچنان  گاهی،  آ به  رسیدن  وجود  با  و 
چنین  خدایان،  دست  در  باشند  سالحی 
تمام  با  گاهی  آ که  نمی شود  برداشت 

پیچیدگی هایش، توهمی بیش نیست؟

معرفی کتاب
 »What I Wish I Knew When I was 20«  



مدرسه می رویم؛ درس می خوانیم؛ در دانشگاه و رشتۀ مورد عالقه مان 
آیندۀ  برای  که  هستیم  مهارت هایی  کسب  به دنبال  و  می شویم  قبول 
آن مهارت ها را برای رسیدن به موفقیت و  شغلی مان مناسب باشند. 
نمی آیند؛  به دست  آسان  موفقیت ها   

ً
مسلما می گیریم.  فرا  بهتر  آیندۀ 

بنابراین  پذیرفت.  را  بزرگی  شکست های  باید  آن ها  به  رسیدن  برای 
که در روزهای سخت، خود را نبازیم و ادامه  واالترین مهارت این است 
آن ها راه  از زاویۀ دیگری نگریست و برای  گاه باید به مشکالت  بدهیم. 
حل ارائه داد. یکی از راه های کسب این مهارت ها تجربه است؛ اما باتوجه 
به سرعت پیشرفت جهان کنونی راه حل درستی به شمار نمی رود و باید 

از تجارب دیگران استفاده کرد. 

بودم  ساله   20 وقتی  کاش  ای 
می دانستم! 

معرفی کتاب
 »What I Wish I Knew When I was 20«  

الهام فالح
دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

5

•  داستان من و کتاب! 
کارگاهی که در پانزدهمین همایش ملی  اولین و شادترین 
و  کسب  معرفی  »کارگاه  کردم  شرکت  صنایع  مهندسی 
کارهای نوپا در ایران « با تدریس »مهندس تقی فرهنگ نیا « 
بود. در این کارگاه، به جای ارائۀ یک نواخت و خسته کننده، 
و  فنون  با  تئوری،  آموزش  ضمن  و  می شد  انجام  کارگروهی 
مهندس  پایان،  در  شدم.  آشنا   Teamwork تکنیک های 
یکی  که  کردند  معرفی  زمینه  این  در  کتاب  چند  فرهنگ نیا 
بود.  می دانستم «  بودم  ساله   20 وقتی  کاش  »ای  آن ها  از 
هم  من  زیرا  رسید،  جالب  به نظرم  کتاب  عنوان  شنیدن 
 بیست ساله بودم و نمی خواستم آنچه نویسنده آرزو 

ً
دقیقا

آن  را  برای همین  آرزو باشد،  برای من هم  کرده است روزی 
بخوانم،  همایش  از  بعد  بود  قرار  که  کتاب هایی  لیست  در 

یادداشت کردم. 

•  دربارۀ نویسنده
همواره پشت یک کتاب عالی یک اندیشۀ عالی نهفته است. 
نویسندۀ این کتاب، »تینا سیلیگ1 « استاد برجسته و مدیر 
کسی  کارآفرینی دانشگاه استنفورد2 است.  اجرایی مرکز 
که رهبران بزرگی را در کالس های خود با تکنیک هایی 
بسیار کاربردی آموزش داده و کارآفرینان زیادی را 
تربیت کرده است. او به مناسبت بیست سالگی 

1  http://profiles. stanford. edu/tina-seelig
کــه  معروفــی  دانشــگاه  همــان  اســتنفورد:   2
شــرکت های عظیــم بســیاری ماننــد Google از بطــن 
آن درآمدنــد. اســم ایــن دانشــگاه در ادبیــات کارآفرینــی 

می شــود. شــنیده  بســیار 

با صدای 
نویسندۀ مقاله
 بشنوید!

39
نشریۀ راهبرد | تابستان 1400

انجمن  علمی دانشجویی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

معرفی کتاب
فرهنگی - اجتماعی



گرایش هایی  به  تا  است  مجالی  کتاب،  این  مطالعۀ  می شود. 
دقیق تر بنگرید و از شر بسیاری از الگو های معیوب گذشته که در 

ژرفای وجودتان ریشه دوندانده اند، رهایی یابید. 

درۀ  آمیز  اسرار  )چاشنی  کتاب  این   5 فصل  در  مثال:  طور  به 
را  دانشجویانش  تیناسیلیگ  خانم  که  می خوانید  سیلیکون( 
و  کرده اند،  تجربه  گذشته  در  که  شکست هایی  تا  می کند  ملزم 
خالصه ای از ندانم کاری های بزرگ خود اعم از شخصی و حرفه ای 
داریم  دوست  همواره  ما  بنویسند.  برایش  را  دانشگاهی  و 
دارند  دوست  نیز  دیگران  بگوییم؛  موفقیت هایمان  درمورد 
در  بسیاری  نکات  حالیکه  در  بدانند،  ما  دستآوردهای  از  بیشتر 
کنیم.  دوری  آن ها  گفتن  از  نباید  و  دارد  وجود  شکست هایمان 
کسی  کارآفرین و  که هر  کتاب هایی است  آن دسته  از  کتاب  این 
را  آن   یک بار  حداقل  باید  بیندازد  راه  کاری  و  کسب  می خواهد  که 
همگان  برای  را  جدیدی  افق های  آن،  خواندن  زیرا  کند؛  مطالعه 
آشکار می کند و تکنیک های مواجه شدن با مشکالت را در بطن 

هر ماجرا آموزش می دهد. 

شما  چهارچوب  در  را  باور  این  کتاب،  این  داستان های  خواندن 
به وجود می آورد که اگر حصار کنج عافیت را بشکنید و از چهارچوب 
امن و بی خطر زندگیتان پا فراتر نهید، کارهای روزمره و عادی را کنار 
تازه  چیزهای  و  بپردازید  تازه  تجربه های  جستجوی  به  و  بگذارید، 
کشف کنید، چشمۀ فیاض قدرت در وجودتان به جوشش در 
در  بی کرانه  و  نامحدود  امکانات  و  می آید 

دسترستان قرار می گیرد.

پسرش 
این  »جاش « 
هدیه  او  به  و  نوشت  را  کتاب 
و  کرده اند  ترجمه  آل یاسین «  »محمدرضا  آقای  را  اثر  این  داد. 

انتشارات هامون به چاپ رسانیده است. 

•  اندر حکایات کتاب
اتمامش،  از  بعد  که  است  به گونه ای  کتاب  این  جلد  طراحی 
آن به مسائلی که  از پشت  تا  عینکی در اختیارتان قرار می دهد 
هر روز دامن گیرتان می شود، بنگرید، کشف کنید، استدالل های 
که  را  کنونی  باورهای  ببرید،  سوال  زیر  را  متداول تان  و  معمول 
مختلف  زوایای  از  نمی گذارد  و  است  مشکالتتان  اصلی  علت 
و  معمول  استدالل های  و  کنید  کشف  بنگرید،  چیز  هر  به 
متداولتان را زیر سؤال ببرید و اصول و قواعد حاکم بر زندگیتان 
را از نو ارزیابی کنید. وقتی صفحۀ اول کتاب را باز می کنید و نظر 
شور  چنان  می خوانید،  کتاب  مورد  در  را  برجسته  افراد  از  برخی 
و اشتیاقی در شما ایجاد می شود که می خواهید هرچه سریع تر 
آن  را بخوانید. 10 فصل این کتاب هرکدام عنوان جالب و جذاب 
خود را دارد )مانند: لیموناد را به هلی کوپتر تبدیل کنید؛ استاد؛ 
دختران  برای  فقط  مهندسی  می آید؟؛  امتحان  در  سؤال  این 

است و...(.

در جریان قسمتی از این 10 فصل، داستان زندگی انسان هایی 
مشکالتشان،  به  نسبت  نگرش  تغییر  با  که  می خوانیم  را 

شکست  از  و  کردند  استفاده  فرصت  به عنوان  آن ها  از 
با امید و  آن ها همواره عاشق چالش بودند و  نهراسیدند. 

، کار های بزرگی انجام داده اند و به مشاهیر  تالش و پشتکار
کارآفرینی تبدیل شده اند. نویسنده عالوه بر نشان دادن 

تجربیات خود در حین تدریس، برای هر تکنیک مصداق 
همۀ  که  کند  ثابت  خواننده  به  تا  آورده  عینی  نمونۀ  و 

آن ها در دنیای واقعی وجود دارند. 

کتاب  این  در  که  آرمان هایی  و  افکار  از  بسیاری 
آموزشی  رسمی  مراکز  در  که  مطالبی  با  می خوانید، 

زیرا  است؛  تقابل  و  تضاد  در  می شود  تدریس 
اصولی که در مدارس و دانشگاه ها به آن ها اشاره 

ج از فضای آموزشی با  می شود با اصولی که خار
دارد.  چشمگیری  تفاوت  داریم  سروکار  آن ها 

این دوگانگی عامل همان تنش هایی است 
پیوستن  و  غ التحصیلی  فار از  پس  افراد  که 

به بازار کار با آن مواجه می شوند. 

که  می شود  ح  مطر پرسش  این  حال 
شکاف،  این  روی  بر  می توان  »چگونه 

آنچه  از  استفاده  با  و  ساخت  پل 
داده  تعلیم  آموزشی  فضاهای  در 

واقعی  مشکالت  جنگ  به  می شود 
رفت و از این مصاف سربلند بیرون 

دشوار  کار  این  گرچه  آمد؟ « 
مناسب  ابزار  با  اما  است، 

امکان پذیر  صحیح،  نگرش  و 



چرا گاهی نمی شود؟
دالیل بروز خطا در پیش بینی

داسـتان مرد ناشـنوا و اصرارش بر عیادت از دوسـت بیمارش را شـنیده اید؟ به یاد دارید که تمام دیالوگ های احتمالی را پیش از مالقات بیمار 
، اولیـن کالم بیمـار خـالف تصـور او رقـم خـورد. مـرد بـه خیـال  پیش بینـی کـرده بـود و برای شـان پاسـخی در نظـر داشـت؟ هنـگام مالقـات بـا بیمـار
خـودش فکـر می کـرد ماجـرا همان گونـه کـه پیش بینـی کـرده بـود، در حـال رقـم خـوردن اسـت. پرسـش های بیمـار یکـی پـس از دیگـری از تصـور 
ناشـنوا دورتـر می شـد؛ ولـی ناشـنوا همـان جواب هـای از پیـش  تنظیم شـده را می داد. ایـن روند به صـورت دومینـو وار ادامه پیدا می کـرد و هر چه 

جلوتـر می رفـت شـرایط بدتـری را رقـم مـی زد. در ایـن مقالـه بـه چند علـِت اختالف بیـن پیش بینی هـا و واقعیت ها خواهیـم پرداخت.

گاهی نسبی از حوزۀ مورد پیش بینی 1- لزوم آ
بـرای احـداث یـک تولیـدی یـا گـروه تجـاری بایسـتی جوانـب مختلـف 
آن را پیش بینـی نمـود. اینکـه برند هـا بـرای توسـعۀ گـروه محصـوالت 
یا خدماتشـان بیشـتر سـراغ گروه مشـابه  می روند، تسـلط به دانش 
تولید گروه کاال یا خدمات مشـابه و تجربه ای اسـت که از فعالیت در 
حـوزۀ مشـابه کسـب کرده انـد. برند هایـی کـه از ایـن قاعده سـرپیچی 
کردنـد بیشـتر شکسـت خورده انـد. مثـال موفـق ایـن موضـوع گـروه 
صباایـده اسـت کـه پـس از موفقیـت آپارات، فیلیمـو را راه انـدازی کرد. 
یـا برنـد توکلـی کـه در کنـار تولیـد کبریـت بـه تولیـد نئوپـان و کابینـت 
روی آورد. بـرای مثـال منفـی نیز می توان شـرکت سـونی و گـوگل را نام 
برد که به دلیل سـهم باالیشـان در بازار خدمات دیجیتال احسـاس 
کردند می توانند در تولید کاال هایی مثل تلفن همراه نیز وارد شـوند، 
امـا پـس از مدتـی بـا شکسـت روبرو شـدند. در مثال های بیان شـده، 
موفقیت یا موفق نشـدن، وابسـته به آشـنایی با فضایی بوده است 
کـه فـرد، جسـارت ورود پیـدا کـرده اسـت. در مثـاِل ابتـدای مقاله، فکر 
کنیـد اگـر مـرِد ناشـنوا از روحیـات دوسـت بیمـارش آگاه بـود، هرگـز 

چنیـن پیش بینی هایـی می کـرد؟
 

یافت بازخورد 2- در
فکـر می کنیـد در داسـتان مـرد ناشـنوا اگـر فـردی وجـود داشـت کـه با 
تأخیر دو دقیقه ای و با زبان اشاره، شرایط محیط را که لحظه به لحظه 
بحرانی تر می شد، به فرد ناشنوا اطالع می داد او باز هم به آن دیالوگ 
ادامه می داد؟ حال به میزان این عدد فکر کنید، شاید اعالم گزارش 
لحظه به لحظـه بـرای سیسـتم، هزینـه زا باشـد و از طرفـی نیـز بـه روز 
نبـودن طوالنـی مـدت و ناآگاهی از شـرایط سیسـتم، هزینه های دیگر 
را کـه ناشـی از پیش بینی هـای اشـتباه اند بـاال ببـرد. بنابرایـن، بایـد در 
هر سیستم در مرحلۀ اول تدبیری برای بازخوردگرفتن وجود داشته 
باشـد و در مرحلـۀ دوم عـدد مناسـبی بـرای فاصلـۀ بیـن بازخورد هـا 

تعیین شود.

3- ارزش داده های قدیمی تر
تاکنـون بـه پیش بینـی زمـان رایانـه بـرای انجـام یـک عملیـات دقـت 
کرده ایـد؟ ابتـدا می نویسـد: 1 سـاعت دیگـر باقی مانده، بعد می شـود 
6 سـاعت، 1 روز، 1سـال و بعـد ناگهـان برمی گـردد بـه 30دقیقـه و تمـام 
می شـود! ممکـن اسـت دلیـل ایـن اتفـاق اتـکا بـه به روزتریـن داده 
باشـد. بـه عنـوان مثـال فـرض کنیـد دسـتور منتقـل کـردن 100 داده 
صـادر کرده ایـد، اولیـن دادۀ شـما بـه دلیـل حجـم کـم یـا اشـغال کمتر 
حافظـۀ رم، سـریع منتقـل می شـود؛ امـا فایـل دوم بـه دالیـل دیگـری 
دیرتـر منتقـل می شـود. رایانـه نیـز بـرآورد می کنـد کـه سـرعت انجـام 
عملیـات بـرای دیگـر فایل هـا بـا سـرعت آخریـن )جدیدتریـن( فایـِل 
منتقل شـده برابرسـت. شـاید بـا خـود بگوییـد بهتـر اسـت کامپیوتـر 
یـا خیلی کنـد منتقـل  کـه خیلی سـریع  را  انتقـال داده هایـی  سـرعت 
شـده اند از محاسـبات خـارج کنـد و از سـایر داده هـا میانگین بگیرد. 
روش  اولیـن  کـه  سـاده"  "میانگیـن  روش  می گوییـم  روش  به ایـن 
پیش بینـی اسـت. اگـر بگوییـد فقـط 3 دادۀ آخـر را میانگیـن بگیـرد 
روش  همیـن  اگـر  و  متحـرک 3دوره ای"  "میانگیـن  روش  می شـود: 
بـر اسـاس جدید/قدیـم بـودن  کـه  بـه کار بگیریـد  ایـن تفـاوت  بـا  را 
داده هـا مانند محاسـبۀ میانگین دروس تـان، به آن ها ضریب دهید 
می شـود: "میانگیـن مـوزون متحـرک 3 دوره ای"، در واقـع شـما بـه هر 
داده ای کـه رخ داده اسـت، اجـازه می دهیـد در پیش بینـی یـک دادۀ 
جدیـد به انـدازۀ نزدیکـی اش بـه او نقـش داشـته باشـد. در عصـری 
اگـر از پـدر و مـادر سفیدپوسـت فرزنـدی سـیاه پوسـت پدیـد می آمـد 
بـه مـادر مظنـون می شـدند؛ درحالی کـه بعد هـا می گفتنـد مثـاًل جـد او 
سیاه پوسـت بوده اسـت )و به صورت اتفاقی، باعث شـده ژن جد او 
اینجـا ضریـب بیشـتری بگیـرد و سیاه پوسـت شـود(. در ایـن صورت 
می تـوان گفـت اوزان داده هـا بـر حسـب نزدیکی بـه دادۀ جدید نبوده 
اسـت و به صورت عدد )عامل( تصادفی طرح شـده که ممکن اسـت 
در مثال هـای معـدودی ناگهان یک نسـل قدیمی اثر زیـادی )ضریب 
ضرایـب  مجمـوع  اینکـه  یـا  آورد،  پدیـد  جدیـد  نسـل  روی  باالیـی( 
ضرایـب  مجمـوع  از  بیشـتر  بوده انـد  سیاه پوسـت  کـه  نسـل هایی 
سـایر نسـل ها شـده باشـد. حـال مثال هایـی را درنظـر بگیریـد کـه هر 
رویـداد آن هـا مسـتقل از دیگـری هسـتند، و احتمـال وقـوع هـر کـدام 
بسـیار کـم یـا زیـاد اسـت؛ اینجـا بهتـر اسـت بـه دوره هـای نزدیک تـر 

احتمـال کمتـری تخصیـص دهیم! بـرای درک 
یـک  موضـوع  ایـن  بهتـر 

مطـرح  پرسـش 

علی جویا فر
دانش آموختۀ کارشناسی
مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
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پیش بینی
موشکافی یک پدیده



می کنـم:
شـما  نظـر  بـه   
امن تریـن خـط پـرواز کـدام اسـت؟ 
مـردم  امـا  اسـت؛  کـرده  سـقوط  پـروازش  آخریـن  همان کـه  بلـه! 
بـا تصـور سـوژۀ قبلـی، پـس از رخـداد یـک فاجعـه تـا مدت هـا از 
می کننـد! پرهیـز  خدمت دهنـده  آن  خدمـاِت  از  اسـتفاده 

4- صحت سنجی داده ها
دقـت کرده ایـد کـه بـرای نشـان دادن میـزان اعتمـاد به شـخصی 
دربـارۀ او می گوینـد کـه از چشـم ها یـا گوش هایشـان بـه او بیشـتر 
کـه  منبعـی  عنـوان  بـه  چشـم  و  گـوش  واقـع  در  دارنـد؟  اعتمـاد 
بازخـورد لحظه به لحظـه از واقعیـت می دهـد خیلـی الیق تـر از هـر 
شـخص یـا منبـع دیگـری اسـت؛ امـا ایـن اعتمـاِد بیشـتر یـا حتـی 
برابـر چـه معنایـی دارد؟ آیـا تنهـا یـک تعـارف و اغـراق اسـت؟ خیـر! 
این اعتماد ناشـی از بی خطابودن اطالعاتی اسـت که از یک منبع 
می رسـد، و ارتباطـی بـه سـرعت یـا بـه روز بـودِن داده هـا نـدارد. در 
واقـع در داسـتاِن مـرد ناشـنوا نیـز می تـوان این گونـه تصـور کـرد 
کـه او از گـزارش لحظه به لحظـه بی نصیـب نبـوده اسـت؛ امـا ایـن 
گـزارِش لحظه به لحظـۀ او از یـک منبـع خیالـی و بـر اسـاس حدس 
و گمـان خـودش بـوده اسـت که بـه او اطالعاتی نادرسـت تحویل 

مـی داد. 
در سـانحۀ شـلیک 2موشـک بـه پـرواز PS752 اوکرایـن نیز چنین 
ادعایـی شـد؛ در این پـرواز، دادۀ ناصحیح رادار به دلیل تنظیمات 
 Swiss بـه  کنیـد  رجـوع  کاربـر:  فاحـش  اشـتباه  چنـد  )و  اشـتباه 

Cheese Model( 176نفـر را بـه کام مـرگ کشـاند.  

5- اصالح داده ها
 فـرض کنیـد خطـای داده هـای شـما )اختـالف مقـدار واقعـی از پیش بینـی ای 
کـه داشـته اید( پـس از گذشـت چنـد دوره به ترتیـب برابـر اسـت بـا: +20, +10, 0, 

...  ,10+ ,20+ ,10+ ,0 ,10- ,20- ,10-
متوجـه الگـوی خطـا هسـتید؟ خطـای شـما از یـک الگـو پیـروی می کنـد و هـر 
8دوره یک بـار تکـرار می شـود. در ایـن مثـال شـیوه ای کـه بـرای پیش بینـی 
انتخـاب کرده ایـم قاعده منـد اسـت و بـرای دوره هـای 8k+i خطـای یکسـانی 
اعمـال می کنـد، و می تـوان پیش بینـی هـر مرحلـه را اصـالح نمـود. مثاًل اگـر در 
دوره 132 عـدد 240 پیش بینـی شـده باشـد؛ چـون 132=4+16×8 پـس الگـوی 
ما آن را با خطای -10 پیش بینی نموده اسـت و جواب حقیقی برابر اسـت با: 

250=240-)-10)

6- توجه به عامل خارجی
بیشـتر بـرای پیش بینـی تقاضـای واقعـی بعـد از تعییـن پیش بینـی تقاضای 
عـادی در یـک زمـان خـاص کـه وابسـته بـه گـذر زمـان اسـت، یـک عـدد حـول 
عـدد 1 نیـز در آن مقـدار عـادی ضـرب می شـود، تـا تغییـرات وابسـته بـه آن 
فصـل یـا بـازۀ زمانـی اعمـال شـود. ایـن عامـل را عامـل فصلـی کـه وابسـته بـه 
"نیاز مشـتری" اسـت می نامیم. مثال در انتهای سـال تقاضای لوازم شـوینده 
زیـاد می شـود کـه ایـن افزایش، وابسـته به زمان اسـت. همچنیـن در صورت 
انجـام تبلیغـات از سـوی تیـم بازاریابی ممکن اسـت پیش بینی شـود تقاضا 
بـر اسـاس "خواسـتۀ مشـتری" ضریـب دیگـری دریافـت کنـد کـه منجـر بـه 
افزایـش تقاضـا خواهد شـد؛ مثـاًل فرض کنید برای پیش بینی تقاضـای گروه 

فصـل  در  سرمایشـی  زمسـتان کـه 0.75 برابـر می شـود بـا تبلیغـات کاالی 
)مثـاًل  بازاریابـی  پیش بینـی و  زمسـتانه(  فـروش  تخفیـف 

فـروش ایـن محصـول را 1.5 برابـر خواهیـم کنیم 
کـرد. فـروش محصـول از روز اول فروشـش 
200 واحـد بـوده و در ابتـدای فصل هـای بعـدی 
می شـود.  افـزوده  آن  بـه  واحـد   30 فصـل،  هـر 
کرده ایـم.  تولیـد  بـه  شـروع  پارسـال  پاییـز  از  مـا 
محاسـبۀ تقاضـای ایـن محصـول بـه ایـن صـورت اسـت: 

)200+5×30)×0.75×1.5=394

7-چند متغیره بودن
بسـیاری از مسـائل شبیه سـازی، پـس از اجـرای مجـدد حتـی 
بـا همـان کاربـر، همـان مـکان،  بـا وجـود شـرایط مشـابه 
همـان تنظیمـات و... خروجـی مسـئله را بـه طـور دقیـق 
تکـرار نمی کنـد؛ امـا ایـن خروجی هـا بسـیار بـه هـم نزدیـک 
هستند و دلیل آن دخیل بودن اعداد تصادفی در مدل هاست 
کـه باعـث می شـود ایـن جواب هـای نزدیـک،  تنها در موارد حسـاس 
پزشـکی و نظامـی، جواب هایـی غیـر قابل قبول داشـته باشـند و در 
سـایر مـوارد جواب هـا مـورد قبـول باشـند؛ امـا نکته اینجاسـت که 
بـا تغییـر هـر یـک از متغیر هـای اصلـی، مثـل تعـداد کاربر،  مقـررات 
سیسـتم،  قواعـد اجرایـی و... جـواب نهایـی بـه طـور عمـده تغییـر 
پیـدا خواهـد کـرد. یـک پیشـگوی خـوب همـواره سـعی می کنـد 
تک تـک عوامـل اثرگـذار بر جواب نهایی را شناسـایی و با قاعدۀ 
سـتریس پاریبـس،  اثـر هـر کـدام را بسـنجد )رجـوع شـود بـه: 

.)Ceteris Paribus
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