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شاید تا  11سال پیش کمتر کسی از ما میتوانست تصوری از حضور

راحت طلبی هایش آوردهاست” .در روز به طور متوسط  125بار به گوشی

گوشی های تلفن ( آن هم با این امکانات فعلی که اصال) در دست کودکان

هایمان نگاه میکنیم و این خیلی سخت بود که هر سری گوشی را از جیبم

دبستانی داشته باشد و یا حتی تا همین سال گذشته نام کانال نهایتا بعد

خارج کنم “.بسیاری از ما وقتی از چیزی اذیت میشویم از آن فاصله می-

از کانال کولر ( که البته اصلی ترین دغدغه در فصل پیش رو به ویژه در

گیریم و تفاوت تدکسی ها در این است که آنها تغییر میدهند” .همهی

دانشگاه خواهد بود) شبکههای تلویزیونی را تداعی میکرد ( که نهایت

گوشی ها مثل هم شده بودند ،همه ساعت ها مثل هم ،و این موضوع دیگه

تکنولوژی به کانالهای شیطانی دیش دار ختم میشد) و کمتر کسی به

آزار دهنده شده بود ....باید میتونستم تکنولوژی را شخصی سازی کنم ،از

خیالش میرسید که سال آینده در همین کانالها مشغول گشت و گذار و

این به بعد وقتی که می خواهیم محصولی را تولید کنیم باید به تفاوت های

پست گذاشتن و حتی پول درآوردن باشد!! بله تصور کنید یک جوان می-

افراد هم توجه کنیم “.جوان ایرانی که حاال ساعتش با  iwatchرقابت می-

تواند از همین کانالها  31میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد!! جالب

کند و این موفقیت تنها با نگاه دقیق و متفاوتش به جهانی که تمام ما را در

تر می شود اگر متوجه شوید که این کانال لزوما کانال تخصصی سایت ناسا

برگرفته است به وجود آمده است.

برای انتشار آخرین اخبار فرازمینی نیست بلکه یک کانال تفریحی ست به
نام ”گیزمیز“ .این یعنی هوش و استفاده درست و به موقع از منابع روز در
جهانی که با شتاب وصف ناپذیری درحال تغییر و حرکت به سمت
استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی است .تکنولوژی که پارادایمها را تغییر
داده است و اطالعات را به ارزشمندترین کاال تبدیل نمودهاست ،کاالیی که
خرید و فروش میشود و ارزش سازی میکند .شاید برایتان جالب باشد
که بدانید بیشترین درآمد سایت ها و یا حتی همین کانالها و غیرهها با
استفاده از ”اطالعات“ی حاصل میشود که شالودهی فعالیت بسیاری از

بنگاههای تجاری را میسازد .و این یعنی هوش در کسب و کار آینده.
در گذشته شاید برای ایجاد یک ایده نیاز به فکرهای عجیب و غریب بود.
پرواز انسان ،صحبت کردن با یکدیگر از فاصلههای دور ،سفر به فضا ....به
همین دلیل شاید ایده پردازی در ذهن ما کاری دشوار و دور از دسترس
نقش بستهاست شاید خیال میکنیم باید هستهی زمین را بشکافیم تا کار
جدیدی کرده باشیم اما حاال نوبت به تغییر پارادایم هاست .ایدهها خیلی
دور نیستند شاید همین یادداشت که از خواندش خسته شدهاید ایدهای
برای تغییر باشد .میتوانم به یکی از سخنرانان تدکس تهران امسال که
حتی از برخی از ما کم سن وسال تر بود اشاره کنم :علیرضا طهماسب

مخترع ساعت های ماژوالر .جوان  22سالهای که ایدهی طرح خود را از

برای خلق یک ایده ناب در این جهان که در میان انبوه اطالعات غرق شده
است ،کافی است تنها هوشیاری استفاده از اطالعات را داشت .زیرا مسئله
کنونی بسیاری از سازمان های کنونی نه فقدان اطالعات که فقر دانش است.
استخراج اطالعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بسیار
بزرگ با بهرمندی از دانش دادهکاوی منجر به اتخاذ تصمیمهای محکم و
دارای پشتوانه میشود .نه فقط تقلید کورکورانه و کپی کردن زیرا وقتی کپی
میکنیم فقط مراحل را حذف نمیکنیم ،تجربه ها را هم از دست میدهیم و
به همین ترتیب دانش حاصل از آنها را.
شاید نیاز باشد ساختارهای فکری خود را اندکی تغییر دهیم .شغل های
آینده میتوانند متفاوت باشند و این نیاز جامعه است که آنها را سودمند
میکند نه سلیقه و نظر شخصی ما که بعضا با تقلید و پیروی از گذشتگانمان
حاصل شده است .شاید انتشار همین مقاالت به شیوههای سنتی برای بیان
سیستم های جدید خود یک تضاد دلسرد کننده باشد که موافقها و
مخالفهای خود را دارد .به امید روزی که ”دریچه“ هم از دریچههای نو به
شما همراهان همیشگی عرضه شود.
دریچه منتظر عبور اندیشههای نو...

سمینار ها و کنفرانس های پیش رو

 -1چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

 -3کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

موضوعات:

محورهای همایش مختص مهندسی صنایع:

مدیریت صنعتی و سیستم

برنامهریزی و کنترل تولید

رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایع
داده کاوی و کشف دانش

برنامهریزی و کنترل پروژه

مدیریت تولید و عملیات

لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

تولید بدون کارخانه

مدلهای تصمیمگیری و پیشبینی

شروع ارسال مقاالت 15دی ماه 1392

برنامهریزی و کنترل موجودیها

مهلت ارسال مقاالت  25فروردین ماه 1395
اعالم نتایج داوری  31فروردین ماه 1395
مهلت ثبت نام  7اردیبهشت ماه 1395
وب سایتndmconf.ir :

 -2کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت -هوشمندی
تجاری و سازمانی
محور های همایش:
محورهای عمومی (پارادایم های نوین مدیریت):

مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت اجرایی و استراتژیک
مدیریت مالی و حسابداری

مهلت ارسال متن كامل مقاالت 51 :اردیبهشت 5931
تاریخ برگزاري همایش 6 :خرداد 5931
سایت همایشoiconference.ir :

تاریخ برگزاری 12 :خرداد  1395تا  13خرداد 1395
مهلت ارسال اصل مقاالت 52 :فروردین 1395
مهلت ثبت نام در کنفرانس 61 :اردیبهشت 1395
مکان برگزاری :قزوین -موسسه آموزش عالی عالمه رفیعی

 -2اولین همایش فناوری اطالعات ،ارتباطات و محاسبات نرم
محورهاي همايش:
محاسبات نرم و سیستم های هوشمند
داده کاوی و مهندسی دانش
مهندسی نرم افزار
شبکه های کامپیوتری
امنیت داده و شبکه
فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی
مهلت ارسال متن كامل مقاالت 39 :فروردین 5931
تاریخ برگزاري همایش 39 :الی  32اردیبهشت 5931
سایت همایشitcsc.ir :
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مدیریت زنجیره تامین

برنامهریزی و کنترل کیفیت

سمینار تجربه ناب
با همکاری آکادمی کارآفرینی تهران
 matinhmd@yahoo.comمتین حمیدی

سمینار تجربه ناب  ،با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی صناایاع

تفصیلی کسب وکار مربوطه به همراه ارائه آمار و ارقام تحلیل بازار ،و ساود

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و آکادمی کاارآفاریانای تاهاران ،ماور

و هزینه های مرتبط با این فعالیت پرداختند.

 ،1911111392از ساعت  12الی  13:31در آمفی تئاتر پاردیاس وناک
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دانشگاه خواجه نصیر برگزار گردید.سخنرانان این سمینار آقایان مهندس
سلجوقی ،مهندس علیدوست ،و مهندس جنتخواه بودند.این سامایاناار،

بخش سوم (مصاحبه با مهندس جنت خواه)
مهندس جنت خواه ،بنیان گذار سایت ورزشای  ،Tarafdari.comاز

شماره سوم  -سری جدید

متشکل از چهار بخش شامل سخنرانی مهندس سلجوقی ،ساخانارانای

دوران کودکی خود تا ایجاد جرقه ی ایده ی سایت مذکور ،خااطارات و

مهندس علیدوست ،مصاحبه با مهندس جنت خواه ،و گپ وگفت آقاای

تجربیاتی را بیان نمودند .وی در رابطه با سختی هاای کساب وکاار و

آرش برهمند (سردبیر ماهنامه پیوست) با آقایان مهندسین علیدوست و

کارآفرینی ،مشکالت ،و ریسک های پیش رو به صورت عمومای و نایاز

جنت خواه بود .شرح مختصری از این چهار بخش در ادامه آورده مای

خاص کشورمان ایران مطالبی را بیان کردند.

شود.

بخش اول (سخنرانی مهندس سلجوقی)

بخش چهارم

جناب آقای مهندس سلجوقی ،عضو هیات عاامال ساازماان فانااوری

این بخش از سمینار ،به گفتگویی در رابطه با کسب وکارهای آقایان

اطالعات ایران و فعال در حوزه کارآفرینی ،یکی از سخنرانان این سمینار

علیدوست و جنت خواه ،و همچنین تاثیر فرآیند کارآفرینی بر شیوه و روند

بودند که پیرامون مسائل روز در کارآفرینی ،بررسی آمار و ارقام صناایاع

زندگی حال حاضر آن ها ختم شد.

مختلف در کسب وکار ،بررسی آمار و ارقام مربوط به صناعات فانااوری
اطالعات و ارتباطات ( ،) ICTو آینده پژوهی موارد مذکور جهت آشنایای

نتیجه گیری

با فرصتهای پیش رو برای ورود به حوزه کارآفرینی مطالابای را ارائاه
نمودند .ایشان در میان سخنان خود پیشهاداتی جهت پیشرفت در حوزه

با توجه به بازخوردهای گرفته شده از برخی از حاضرین سمینار ،بخش

کارآفرینی بیان کردند؛ برخی از این پیشنهادات عبارتند از:تامارکاز بار

اول این همایش بسیار مفید بوده و مطالب ارائه شده ،در حوزه کارآفرینی

صنایع خدماتی؛تمرکز بر فناوری اطالعات به ویژه حوزه هاای یااراناش

بسیار حائز اهمیت هستند .بخش دوم سمینار تا حد زیادی مختص افراد

ابری و اینترنت اشیاء؛تمرکز بر صنعت ارتباطات و رسانه ،و کسب داناش

فعال در حوزه کسب وکارهای مالی بوده و برای سایرین بیش تر جنبه

در حوزه سواد رسانه ای؛کسب مهارت های مختلف و مرتبط باا حاوزه

تبلیغاتی داشته است .بخش سوم سمینار به جهت آشنایی با برخی

های کسب وکار مورد عالقه ،در کنار تحصیالت؛بررسی داده های مکاان

مشکالت پیش رو در راستای راه اندازی کسب وکارهای جدید حائز

محور جهت تحلیل داده ها برای راه اندازی کسب وکارها

اهمیت بود .به صورت کلی می توان بیان نمود که این همایش دیدگاهی

بخش دوم (سخنرانی مهندس علیدوست)

تخصصی پیرامون فناوری اطالعات و کاربردهای این صنعت –به ویژه در

جناب آقای مهندس علیدوست ،مدیر توسعه محصول و بانایاان گاذار
استارت آپ توسعه نرم افزار مدیریت مالی تحت وب و اپلیکیشن نیاو (
 ) Nivoبه معرفی ایده خود در راستای توسعه نرم افزار مذکور و شارح

حوزه اینترنت -را دارا بود و نمایی از این صنعت را برای حاضرین به تصویر
کشانید.

کاربرد هوش کسب و کار در فروشگاه ها
گروه هوش کسب و کار شرکت پالک آبی )(PLACABI

در این مقاله ،به کاربردهای هوش کسب و کار در فروشگاه های گروه دوم
میپردازیم.
مقدمه
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فروشگاهها :جستجو برای کانالها و محصوالت جدید
فروشگاه ها برای بقا و ماندن در عرصه رقابت ،باید با تغییرات این صنعت
همگام شوند .تنوع کانالهای فروش ،فرصتهای زیادی را برای رشد و توسعه
شرکت ها در اختیار ایشان قرار داده ،اما در عین حال آن ها را با چالش های
جدید و مختلفی نیز روبرو کرده است .میتوان ادعا کرد که دیگر روزگار
خرید حضوری سر آمده و فروشگاه ها فرصتهای بسیاری برای تعامل با
مشتریان –که منجر به افزایش رقابت در این حوزه میشود -دارند .در عین
حال که فروش اینترنتی بیش ترین میزان توجه را از سوی شرکتها به خود
جلب کرده ،مشتریان از ابزارهای دیگری چون شبکههای فروش
تلویزیونی ،فروشگاه های فرودگاهها ،پست مستقیم و سایر
کانالهای خرید غیرسنتی نیز استفاده میکنند.

با توجه به افزایش رقابت و تغییرات سریع در فروشگاهها ،فعاالن
این صنعت نیازمند بهکارگیری تمامی ابزارها و ظرفیتهای
خود برای عملکرد بهینه و افزایش درآمد هستند.
طبق تعریف موسسه
فروشگاه ها در مواجهه با افزایش فشارهای ناشی از
 ،TDWIهوش کسب و کار
ورود به کانالهای جدید فروش و تغییرات تقاضا و
با یکپارچهسازی داده،
جهانی شدن ،به راه حلهای مبتنی بر مدیریت
فناوری ،رویکردهای تحلیلی
اطالعات نیاز دارند تا از این طریق تصمیمات کسب و
و دانش انسانی تصمیمات
کاری بهتری بگیرند.

فروشگاه های چند کاناله ،تمامی تعامالت بین
فروشگاه داران و مشتریها را ،شامل فرآیند خرید کردن
مشتریان ،تحقیق در مورد محصول و مقایسه محصوالت
توسط مشتریان را در بر میگیرد .مشتریان میتوانند از
طریق یک کانال به تحقیق در مورد محصوالت پرداخته
سازمانی را در جهت موفقیت
و از طریق کانالی دیگر خریدهای خود را انجام دهند.
فروشگاه ها حجم عظیمی از اطالعات در حوزههای
این امر فرصتهای جدید بسیاری را برای فروشگاه ها از
سازمان بهینهسازی میکند.
مختلف –از اطالعات مربوط به زنجیرههای تامین تا
جهت جذب مشتری ایجاد میکند ،اما از سوی دیگر آنها را
اطالعات حوزه فروش را در اختیار دارند .پیگیری اطالعات
با پیچیدگیهای بسیاری همچون درک رفتارهای مشتریان و
مهم و کشف مهمترین این اطالعات از میان حجم باالی اطالعات
هدف گرفتن استراتژیهای بازاریابی مناسب نیز روبرو میکند .برای
موجود ،کار آسانی نیست .در نتیجه به ابزارهایی نیاز دارند تا از مزایای
کسب بیش ترین سود از رویکردهای فروشگاه های چند کاناله ،فروشگاه داران
حجم باالی اطالعات در دسترسشان استفاده کنند .تکنولوژی اطالعات که
باید ابزارهایی در اختیار داشته باشند تا با استفاده از آن ها حجم انبوهی از
امروزه در دسترس شرکتهاست ،به فروشگاه ها اجازه می دهد تا تصمیمات
اطالعات در دسترسشان را به دانش کاربردی و مفید تبدیل کنند .به عالوه،
کسب و کاری بهتری گرفته ،و اهداف عملکردی بهتری را هدف بگیرند.
فروشگاه ها برای ایجاد تنوع در کانالهای فروششان ،باید سیستمهای داخلی
نرم افزارهای هوش کسب و کار در حوزه فروشگاه ها ،میتوانند در گزارش-
خود را با یکدیگر ادغام کرده و یک زیرساخت عملیاتی واحد ایجاد کنند و
گیری ،تجزیه و تحلیل و نظارت بر حجم باالی داده استفاده شوند .این
این کار نیازمند وجود سیستمی اطالعاتی است که در سراسر شرکت مربوطه
نرمافزارها مبتنی بر معماریهای هوش کسب و کار بوده و به شرکتها در
قابل استفاده باشد.
کاهش هزینه ها ،افزایش درآمد و حداکثرسازی ارزش اطالعات کسب شده
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امروزه هوش کسب و کار در صنایع و کسب و کارهای مختلف کاربردهای
فراوانی دارد .در شماره پیشین در خصوص تعریف و تاریخچه هوش کسب و
کار مطالبی در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفت .در این شماره سعی
داریم به کاربردهای هوش کسب و کار در فروشگاه ها بپردازیم .طبق یک
تقسیمبندی کلی ،فروشگاهها را میتوان در دو بخش دستهبندی کرد .گروه
اول ،فروشگاه هایی هستند که محصوالت خود را به فروشندگان و کسب و
کارهای دیگر عرضه می کنند ) .)B2B: Business to Businessگروه
دوم ،فروشگاه هایی هستند که محصول خود را به طور مستقیم به مصرف
کننده نهایی عرضه میکنند ).)B2C: Business to Customer

از دادهها کمک میکنند .شرکتها میتوانند از مزایای نرمافزارهای هوش
کسب و کار در بخشهای مختلف صنعت فروشگاه ها اعم از پوشاک،
فروشگاه های تخفیفی ،فروشگاههای بزرگ ،داروخانههای با تخفیف ،لوازم
برقی ،لوازم منزل ،خردهفروشان و خواربارفروشان خاص ،استفاده کنند.
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گسترش فروشگاه های الکترونیکی در کنار سایر فاکتورها ،موجب افزایش
دانش مشتریان نسبت به محصوالت و افزایش تقاضاهای آن ها شده است.
اینترنت ،اطالعات مربوط به محصوالت را به آسانی در دسترس مشتریان
قرار داده و خرید را برایشان میسر کرده است .این روند ،مشتریان کسب و
کار را به خریدارانی فهیم و قدرتمند تبدیل کرده است .افزایش و تغییر در
تقاضاهای مصرفکنندگان ،فشار زیادی بر فروشگاه ها در راستای ایجاد
نوآوری از طریق ارائه محصوالت جدید ،مسائل مرتبط با فروشگاهها و
مکان یابی فروشگاهها ایجاد کرده است .از آن جا که مصرفکنندگان در
چنین شرایطی قدرت انتخاب باالتری در بین محصوالت و فروشگاههای
عرضهکننده محصوالت دارند ،فروشگاه داران باید راههای جدیدی برای
افزایش عالقه و وفاداری مشتریان پیدا کنند .فروشگاهها برای ماندن در این
عرصه ،باید بتوانند به رفتارها و ترجیحات مشتریان پی ببرند تا از این
طریق محصوالت سودآورتری به آن ها ارائه دهند .هر چه تمایل فروشگاهها
به کشف راههای جدید ارتباط با مشتریان ،افزایش ارائه تسهیالت به آنها
و جذب خریدار جدید افزایش یابد ،آنان فروشگاه هایی مصرفکننده-
محورتر می شوند .امروزه رقابت در صنعت فروشگاه ها قویتر از قبل شده،
در نتیجه فروشگاه ها باید راههای جدیدی برای ایجاد تنوع در تجارب
مصرفکنندگان بیابند.
در حالی که بازارهای داخلی توسط فروشگاه ها اشباع شده است ،جهانی
سازی در این عرصه نیز در حال جریان است .بسیاری از فروشگاه داران
سطح باال ،در حال گسترش حوزه فعالیت خود به بازارهای بینالمللی
هستند .هر چند که جهانی شدن ،فرصتهای درآمدزایی متعددی ایجاد
میکند ،در عین حال ،فروشگاهها را با تامین کنندگان و مشتریان متنوعتر،
همین طور مجموعهای عظیم از سیستمهای عملیاتی و اطالعاتی روبرو
میکند که ناچار به نظارت و مدیریت بر آنها هستند.

عواملی که بهکارگیری راهکارهای هوش کسب و کار را در
فروشگاهها الزامی میکند
تمامی این چالشها ،فروشگاه ها را ملزم میسازد تا برای ماندن در عرصه
رقابت ،در مدیریت و استفاده از داده هایشان فعاالنهتر عمل کنند و این جا،
جایی است که هوش کسب و کار وارد میشود .نرمافزارهای هوش کسب و
کار ،به فروشگاه داران این قابلیت را میدهد تا مقادیر زیادی از اطالعات در
دسترس را برای تصمیمگیریهای بهتر ،تجزیه و تحلیل کنند .این نرم-
افزارها به شرکتها اجازه میدهند تا در حین پیروی از مقررات ،پایگاه
دادههایشان را بررسی کرده و به درک بهتری از راهحلهای بهبود کارایی
کسب و کار دست پیدا کنند.
در حال حاضر فروشگاهها میتوانند از نرمافزارهای هوش کسب و کار برای
جذب مشتری ،کاهش زمان و هزینه های عملیاتی و تخصیص بهینه منابع
در دسترس استفاده کنند .این نرمافزارها به فروشگاه ها در حداکثرسازی
اطالعات کسب شده از دادهها ،استفاده بهتر از این اطالعات در جهت
استخراج دانش نهفته در آن و در نهایت بهبود استراتژیهای کسب و کار

کمک میکنند .شرکتهای ارائهدهنده خدمات و نرمافزارهای هوش کسب
و کار ،فروشگاه داران را قادر میسازند تا به طیف گسترده و متنوعی از
کاربران دسترسی داشته و از حجم باالی دادههای مربوط به تراکنشهای
صورت گرفته توسط آنها گزارشگیری کنند.
کاربردهای هوش کسب و کار در صنعت فروشگاهداری بسیار گسترده است.
ابتدا شرکتها باید حجم عظیمی از دادهها را از منابع مختلف –از دفاتر
مرکزی شرکت ،تا شعب فروشگاهی و یا سایتهای اینترنتی عرضه
محصوالت -مدیریت کنند .دادههای فروشگاه ها به سادگی به چندین
ترابایت می رسند ،به همین دلیل اساس کار نرم افزارهای هوش کسب و
کار ،در پردازش تحلیلی رابطهای ،کنترل این حجم از دادههاست .به عالوه،
معماری های هوش کسب و کار ،به شرکتها اجازه میدهند تا به آسانی
مقادیر زیادی از اطالعات موجود در منابع مختلف را با هم یکپارچه کرده،
ارتباطات بین آن ها را شناسایی کرده و به چگونگی تاثیر فاکتورهای
مختلف بر یکدیگر و بر اهداف شرکت پی ببرند .شرکتها همچنین برای
درک نیازها و رفتارهای مشتریان ،نیازمند تجزیه و تحلیل همزمان الیههای
مختلف اطالعاتی میباشند .سرویسهای هوش کسب و کار ،امکان تجزیه و
تحلیل همه جانبة سطوح مختلف کسب و کار ،حتی تا جزئیترین سطوح
که شامل رکوردهای پایانههای فروش فردی میشوند ،را فراهم میکنند.
عالوه بر این ،یک فروشگاه نمونه ،با افراد بسیاری ،با سطوح مهارتی
مختلف ،در اقصی نقاط کشور و حتی دنیا ،مواجه است که نیازمند استفاده
از این اطالعات برای اهداف مورد نظر خود هستند .این افراد سطوح
مختلفی را شامل میشوند :مدیرانی که به دادههای خالصه و شخصی
سازی شدة سطح باال و قابلیت حرکت در عمق دادهها و دسترسی به
جزئیات از سطوح باال نیاز دارند تا کاربرانی که نیاز به ایجاد و طراحی
گزارش های سفارشی دارند و تحلیلگران دادهای که باید روندهای بازار را
شناسایی کرده و با آن ارتباط داشته باشند .فروشگاهداران همچنین شبکه-
های گستردهای از توزیع را شامل میشوند و هر فروشگاه نیازمند پیگیری
و بررسی اطالعات پایگاه داده شرکت است .رابطهای کاربری مبتنی بر وب،
در حوزه هوش کسب و کار ،اجازه دسترسی چندین کاربر به اطالعات
مربوط به خود را فراهم میآورند .قابلیتهای تحلیلی مبتنی بر هوش
کسب و کار به کاربران مختلف این امکان را میدهند تا دادهها را دستکاری
کرده و اطالعاتی که بیش ترین تاثیر بر تصمیمگیریهای آن ها را دارد
بهدست آورند .همینطور کاربران فروشگاهها میتوانند از راه دور و از طریق
بررسی گزارشها و تحلیلهای قابل درک و ساده ،به اطالعاتی که دفتر
مرکزی شرکت برای آنها تعیین کرده دسترسی پیدا کنند.
فروشگاه ها میتوانند اجازه دسترسی تامینکنندگان به یک وبسایت امن
را فراهم آورند تا از طریق آن بتوانند از قابلیتهای گزارشگیری و تحلیلی
هوش کسب و کار استفاده کنند.

در انتها ،کسب و کارهای فروشگاهی در حین توجه به سود کسب شده،
باید پایین نگهداشتن هزینهها را نیز مد نظر قرار دهند .نرمافزارهای هوش

کسب و کار به فروشگاهها این قابلیت را میدهد تا سطح سود و زیان خود
را تجزیه و تحلیل کنند .این تحلیلها مواردی چون تجزیه و تحلیل فروش
محصول ،تحلیل هزینهها و مخارج عملیاتی و بررسی مقرون به صرفه بودن
کانالهای فروش مختلف را شامل میشود .شرکتها میتوانند درآمد خود
را از طریق شناسایی نیازهای مشتریان و روندهای حاکم بر رفتارهای خرید
آنها ،هم چنین تولید محصوالت موفقتر ،افزایش دهند .در عین حال می-
توانند هزینههایشان را از راه حداقلسازی فزونی موجودی (حالتی که در
آن ارزش موجودی فیزیکی بیش از موجودی نوشته شده باشد) و افزایش
بهرهوری فروشگاه و هم چنین بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینههای
سربار کاهش دهند.

در شماره بعدی نشریه و در بخش دوم این مطلب به شرح رویکردهای
هوش کسب و کار در فروشگاهها در حوزههای زیر پرداخته میشود:

تجزیه و تحلیل فروش و سودآوری


تجزیه و تحلیل عملیات فروشگاهی



تجزیه و تحلیل مشتری



مدیریت کاال



مدیریت موجودی



مدیریت عملکرد تامینکنندگان

مرجع:
Business Intelligence and Retail, Major applications of
Business Intelligence Software in the Retail Industry,
)(MicroStrategy

@irbusinessintelligence
IBIG@PLACABI.com
www.placabi.com

کانال تلگرام:
ایمیل:
وب سایت:

یکی از سوپرمارکتهای بینالمللی پیشرو ،داشبوردهای اجرایی مبتنی بر پلتفرمهای

هوش کسب و کار را روی دادههای سیستم های منبع فروش و همین طور نظرسنجی از
کارکنان و مشتریان ،برای نظارت بر موارد زیر استفاده میکند:
عدم موجودی کاال
کسری موجودی صندوق
نر ابقاء پرسنل

رضایت کارکنان
رضایت مشتری
نر جذب مشتری
تخفیف

مقادیر فروش
میانگین دستمزد ساعتی
سهام
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نرم افزارهای هوش کسب و کار به فروشگاه داران طیف وسیعی از ابزارهای
گزارشگیری و تجزیه و تحلیل ،شامل تجزیه و تحلیلهای پیچیده خرده-
فروشی همچون تجزیه و تحلیل سبد بازار را ارائه میدهند .از مهمترین
فعالیتها در حوزه فروشگاه ها میتوان مدیریت کاال ،گزارشگیری از
عملکرد فروشگاه ها ،تجزیه و تحلیل بازاریابی ،تجزیه و تحلیل عملکرد
فروشندهها و مدیریت زنجیره تامین را نام برد .معماریهای واحد هوش
کسب و کار به صورت هم زمان به تمامی این اطالعات دسترسی داشته،
امکان تجزیه و تحلیل در منابع مختلف را به صورت همزمان فراهم میآورد
و گزارشگیری یکپارچه را ممکن میسازد .گزارشهای تهیه شده سپس در
قالبهای کاربرپسند ،کارتهای امتیاز و داشبوردها به کاربران ارائه شده و
به آن ها اجازه می دهند تا اطالعات را از زوایای مختلف مشاهده کنند.

همین طور رویکردهایی را جهت آنالیز اطالعات در قالب استراتژیهای
کسب و کار سودآور در اختیار کاربران قرار میدهند.

کاوش در داده کاوی
طه مکفی ،مشاور و مدرس دورههای دادهکاوی ،عضو گروه هوش کسب و کار ایرانیان ،و مدیر گروه دادهکاوی ایران
در شماره قبل ،مرور کوتاهی بر مفهوم دادهکاوی ارایه شد .در این شماره ،به توضیح انواع روشهای دادهکاوی میپردازیم:

دادهکاوی دو وظیفه پیشبینی و تشریح را به عهده دارد .بدین ترتیب روشهای دادهکاوی را میتوان به دو دسته پیشبینی کننده و تشریح کاناناده
تقسیم بندی نمود .وظیفه روشهای پیشبینی کننده ،پیشبینی متغیر یا متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل میباشد و وظیافاه روش هاای
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تشریحی خالصه سازی و تشریح روابط موجود در دادهها است .همچنین از بعدی دیگری میتوان روشهای دادهکاوی را به دو دسته روشهای با نظارت و
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بدون نظارت تقسیم بندی نمود .در ادامه این بخش توضیحاتی در خصوص این روشها ذکر شده است.
پیش بینی :پیش بینی متغیری وابسته باا اساتافااده

رگرسیون  :پیش بینی مقدار یک متااغاایاار

ازتعدادی از متغیرهای مستقل را پایاش بایانای

پیوسته براساس ماقاادیار ساایار

میگویند .در حقیقت پیشبینی یکی از روشهای

متغیرها برمبنای یک مدل وابستگی

سنتی است که در علم آمار نیز از آن اساتافااده

خطی یا غیرخطی رگرسیون نامیاده

می شده است .به عنوان مثال پیشبینی مایازان
فروش ،هزینه های درمانی و غیاره از ایان ناوع

روشهای پیشبینی کننده

میشود .رگرسیون در علوم آماار و
شبکه های عصبی به صورت وسایاع

این روش ها از مقادیر بعضی از ویاژگای هاا بارای

مورد مطالعه و بررسی قرار گارفاتاه

پیشبینی کردن مقدار یک ویژگی مشخص استفاده
ردهبندی  :فرآیند یافتن مدلی است که با تشخیص

است .سری های زماانای یاک ناوع

می کنند .در متون علمی ماخاتالاف روش هاای

ردهها میتواند رده مشاهدات (رکاوردهاای)

خاص از رگرسیون می بااشاد کاه

پیش بینی با نام روش های با نظارت نیز شنااخاتاه

دیده نشده در مجموعه داده را پیش بایانای

مربوط به داده هایی است که متغیار

می شوند .روشهای ردهبندی ،پیشبینی ،رگرسیون

نماید .تفاوت رده بندی و پیشبینی در متغیر

زمان بر روی آنها تاثیر گذاشاتاه و

و تشخیص انحراف سه روش یادگایاری مادل در

وابسته است .در ردهبندی متغیر وابساتاه از

دارای دو خاصیت گرایش و فصلیات

دادهکاوی با ماهیت پیش بینی هستند .در ادامه باه

نوع گسسته و یاا چاناد ماقاداری اسات.

میباشند.

بررسی هر کدام از این روشها پرداخته شده است.

میباشد.

رده بندی یک فرآیند یادگیری است که یاک
رکورد داده را به یکی از رده های از قبل تعریف شده ،نگاشت میکند .در این روش رکوردهای داده ای موجود به دو قسمت آماوزشای و آزماایشای
تقسیم میشوند .دادههای آموزشی برای یادگیری قواعد توسط سیستم استفاده میشوند و دادههای آزمایشی برای بررسی دقت دستهبندی و جلوگیری
از بیش برازش بکار میروند .برخی از روشهای مورد استفاده در ردهبندی و پیشبینی در زیر به صورت فهرستی ذکر شدهاند:


درختهای تصمیم



شبکههای عصبی مصنوعی



ماشین بردار پشتیبان



بیز ساده و شبکههای بیزین



نزدیکترین همسایگی

روشهای توصیفی
روشهای توصیفی به دنبال کشف روابط بین متغیرهاو همچنین خالصه سازی روابط
بین متغیرها هستند .در اینگونه روشها متغیر هدف و یا متغیر وابستهای وجود ندارد
تا پیش بینی شود به همین علت به اینگونه روشها بدون نظارت نیز گفته میشود .در
ادامه توضیحی مختصر در خصوص این روشها ارائه شده است.
خوشه بندی  :خوشه بندی به معنای تقسیم رکوردهای داده به گروههای
مشابه است .این گروه بندی به شکلی است که داده هاا باراسااس

حداکثر کردن شباهت داخل گروه ها و حداقل کردن شباهت بایان

کشف قواعد وابستگی  :این روش به دنبال پیدا کردن مجموعهای

گروهها خوشهبندی می شوند .خوشه بنادی یاک روش ماتاداول

از قواعد وابستگی یا انجمنی است که بر اساس آن قاواعاد

توصیفی است که در جستجوی تشخیص تعداد محدودی خاوشاه

بتوان مشخص کرد که وجود کدام یک از مقادیر رکاوردهاا

برای توصیف دادهها است .از آنجایی که بارای الاگاوریاتام هاای

به وجود چه مقدار دیگری اثر میگذارد .در حقیقت تحلیل

خوشه بندی متغیر رده تعریف نمی شود و رکوردها برچسب خاصای
ندارند ،بنابراین جزء الگوریتم های بدون نظارت محسوب می شوناد.

باشد .در حقیقت این روش قواعدی به صورت اگر و آناگااه

برخی از روشهای خوشهبندی در زیر ذکر شدهاند:

ارائه میدهد .برخی از الگوریتمهای این روش عبارتند از:



 Kمیانگین



Apriori



دو مرحلهای



Eclat



برپایه چگالی



GRI



خوشه بندی فازی



سلسله مراتبی

کشف الگوهای ترتیبی :پیدا کردن قواعد وابستگی بر حسب
متغیری که نمایانگر زمان باشد کشف الگوهای ترتیبی نام
دارد .این روش به دنبال کشف الگوهای ترتیبی است که
وابستگیهای ترتیبی محکمی را در میان وقایع مختلف نشان
میدهند .قواعد بدست آمده از این روشها در مورد مسائلی

که در آنها زمان و ترتیب اهمیت دارد ،قابل ارائه میباشند.
تشخیص نقاط دور افتاده :تشخیص اینکه چه رکورد یا نمونهای
رفتاری متفاوت با سایر نمونهها دارد وظیفه روشهای
کشف نقاط دورافتاده میباشد.
مراجعه کنید به :
www.irdatamining.com Web Site:
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/tahamokfi

E-Mail:

info@irdatamining.com

شماره سوم  -سری جدید

مقادیر متغیرهایی که با هم میآیند وظیفه این روش مای
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شرکت دانش بنیان ،حلقه گم شده دانشگاه و صنعت
Mehrdad.niknafs@yahoo.com
Pooria_rezai12@yahoo.com
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مهرداد شریفی نیک نفس
پوریا رضایی

شماره سوم  -سری جدید

امروزه ارتباط میان دانشگاه و صنعت مهمترین ضعف تحصیلکردگان است.

اقتصاد تولیدی و اقتصاد دانشی مطرح میگردد .این شرکت ها با جایگزینای

دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه ،فشار کمبود شغل و ابهام آینده کااری

دانش ،فناوری ،نوآوری با تولید اهمیت ایجاد ارزش افزوده ای باهاره ور را

را بر خود احساس می کنند .از سمت دیگر بازار رابطه ای کار باعث عادم

تحت مدیریتی بهره ور تحت تعالیم دانشگاهی کامال ناماایاان ناماودناد.

جذب دانش آموختگان در عناوین کاری مناسب گشته و همچنین سباب

مهندسی صنایع با شناخت خود از صنعت ،اقتصاد و مدیریت و با تخاصاص

ایجاد فضایی غیر علمی و غیر بهره ور در محایاط کااری شاده اسات.

خود در بهره ور نمودن آن ها به راحتی توانایی درخشش در این زمیناه را

این نقوص سبب ایجاد مفهموم جدید به نام شرکت های دانش بانایاان

دارد.

گشت.
”شرکت های دانش بنیان ،شرکت خصوصی و یا تعاونی است که به منظور
هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و
اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ایجاد میگردد“.

اقتصاد دانش بنیان
ارتباط میان رقابت شدید و تغیرات سریع در اقتصاد مفهومی به نام اقت صاد

دانش بنیان ایجاد می نماید .تمامی ایده پردازان اقتصادی بر این باور اند که
اقتصاد نوین بر پایه خدمات استوار است .مایکل مندل اقتصاد نوین را توسعه

در حقیقت شرکت های دانش بنیان ارتباط میان دانشگاه و صنعت یا باه

ی یک اقتصاد فناوری محور ،با رشد باال و تورم کم معرفی ناماوده اسات.

طور گسترده تر ارتباط میان دانش و اقتصاد را ایجاد می نمایند .به بایاان

اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان بخشی از اقتصاد نوین ،تغییر رویکاردی از

دیگر این شرکت ها واسطه میان ایده و تکنولوژی هستند و می تاواناناد

تولید صنعتی به سوی عرضه ی خدمات مبتنی بر داش و فنااوری داشاتاه

ایده ها را در مسیر رسیدن به تکولوژی هدایت نمایند .در ساال 1339

است.

برای برطرف نمودن مشکالت مذکور ،قانون حمایت از شارکات هاا و
مؤسسات دانش بنیان به تصویب مجلس شواری اسالمی رسید .طبق ایان
قانون کوتاه شرکت های دانش بنیان تحت حمایت دولتی توانای شکوفایی

هرچه بیشتر دانش را در اقتصاد را خواهند داشت .دکتر سورناا ساتااری
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مصاحبه ای در ایان ماورد
اظهار داشت:

بر اساس نظریه رومر ،دانایی اساسی ترین شکل سارماایاه باوده و رشاد
اقتصادی با انباشت دانش امکان پذیر میگردد .از این رو اقتصاد دانش بنیان
با آشکار سازی دانش نقش اساسی در تولید ثروت بازی میکند .این نکته در

اینجا اهمیت پیدا میکند که سرمایه های دنیای کنونی از حالت فیزیکی باه
حالت ناملموس درحال تغییر است .حتی پول به عنوان فیزیکی ترین نشاناه
ی سرمایه ،امروزه نمودی ناملموس پیدا کرده است به طوری که طبق آماار

” در اقتصاد نفتی یا خام فروشی ،یعنی اقتصادی که پایه آن فروش ذخایار

اعالم شده امروزه  % 31پول های موجود در دنیا وجود فیزیکی ناداشاتاه و

زیرزمینی است نمی توانیم برای فارغ التحصیالن اشتغال زایی کنیام باه

تنها در نظام بانکی انتقال پیدا میکند .به طور کلی در علم اقتصاد منظور از

همین دلیل ما در دانشگاه ها و صنعت نیاز به تفکرات و فرهنگ جادیاد

سرمایه ناملموس ،پول فیزیکی نیست .حتی اگر پول نا مالاماوس بااشاد.

داریم .اهمیت قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز در این حاوزه

سرمایه نا ملموس ( )Intangible Capitalدر اقتصاد به دو حاوزه کالای

بدون شک غیر قابل چشم پوشی است“.

تقسیم می شود؛ یکی سرمایه گذاری در خلق و انتشار داناش و دیاگاری

ایجاد ارتباط میان مضامین گوناگون همواره مورد توجه مهندسین صنایاع

سرمایه گذاری بر سالمت است .این در حالی است که در مکاتب اقتاصاادی

بوده است .اهمیت مهندسی صنایع در شرکت های دانش بنیان با جدایای

سنتی تنهای تولید و سرمایه گذاری روی تولید را به عنوانی فعالیتی دارای

مکاتب اقتصادی نوین گشت که در آن اهمیت سرمایه و هزینه پنهان ،اگار

به همین دلیل شاید اولین سوالی که برای یک دانشجو به عاناوان یاک

بیش از سرمایه های آشکار نباشد میزان اهمیت آن کاماتار نایاسات.

عالقه مند به اینگونه فعالیت ها پیش آید تفاوت شرکت های دانش بنیان

از سوی دیگر دانش به عنوان یک سرمایه با توجه به ویژگی های خاص آن

با سایر شرکت ها باشد و اینکه آیا از سوی دولت حمایت و برنامه خاصای

از جمله ذخیره سازی ،اشتراک و بکار گیری سریع؛ بسیار گرانبهاا تار از

برای این دسته از شرکت ها در نظر گرفته شده یا خیر .در این مقاله قصد

تمامی منابع فیزیکی موجود در کره زمین است.

داریم به بررسی قانون تاسیس بورس شرکت های دانش بنیان بپردازیم.

سکوی یادگیری الکترونیک ( )E-Learningبمب فراگیر اقتاصااد داناش

تبدیل شدن یک شرکت به سهامی عام معموال یکی از بهترین روش هاای

بنیان است .پزشکی به عنوان یک علم تجربی ،روز به روز درحال گستارش

جذب سرمایه برای شرکت هایی است که رو به رشد بوده و به تزریق مالی

است .تعداد باالی بیماری ها ،نشانه های هر بیماری ،دالیل وجود بیماری و

جهت توسعه و پیشرفت نیاز دارند .شرکت های دانش بنیان نیز از ایان

راه های درمان آن همگی متغیر هایی هستند که با گسترش مداوم داناش

قاعده مستثنی نیستند  .اگر به یک دهه قبل بازگردیم شاید کمتر راجاع

از طرفی و گسترش بیماری های متنوع از طرف دیگر هاماواره در حاال

به این دسته از شرکت ها صحبت می شد و خال روش قابل اطمایاناانای

تغییر است .سکوی یادگیری الکترونیک سبب گشته تمامی این پارامتر هاا

برای جذب سرمایه به شدت احساس می شد .چرا که قانع کاردن یاک

و تغیرات آن در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار سایر پزشکان قرار گیرد

سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در یک شرکت دانش بنیان کار چنادان

و جدیدترین راه های درمان یک بیماری به سرعت به دیاگار پازشاکاان

راحتی نبوده و مسلما یکی از علل اصلی آن می تواند ریسک باالی سرمایه

آموزش داده شود.

گذاری از این شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و

این انقالب تنها در بحث پزشکی نیست بلکه اهمیت پزشکی در نجات جان

انسان هاست که سبب مورد توجه قرار گرفتن  E-Learningدر این رشته
شده است .در دنیای مهندسی ،مدیریت ،اقتصاد و  ...این پدیده پیشارفات
روز به روز و یا حتی دقیقه به دقیقه و لحظه به لحظه ای را ساباب مای
شود .این اشتراک سریع دانش مزیت رقابتی شرکت های دانش بنایاان را
ایجاد میکنند .اقتصاد دانش بنیان با جذب دانش روز و ابالغ آن به صاورت
دانش کاربردی و یا خالقیت و نوآوری ایجاد ارزش افزوده می نماایاد ،در
این فرآیند ( تبدیل دانش محض به دانش کاربردی) ارزشی به داناش باه
عنوان سرمایه ای ناملموس میدهد که گردش مالی آن چندین برابر گردش
مالی حاصل از تولیدات صنعتی است .این گردش مالی در نهایت اقاتاصااد

دانش بنیان را می سازد.

بورس تازه تأسیس شرکت های دانش بنیان
سودی با کمترین ریسک

سهامی بوده است .بورس  NASDAQدر ایاالت متحده ،بازار جایاگازیان
سرمایه گذاری  AIMدر انگلستان ،بورس  KOSDAQدر جمهوری کره و
بورس مخاطره پذیر کانادا از جمله این بازارهای سرمایهای می باشند .باا
توجه به ویژگی های خاص شرکت های دانش بنیان از قبیل دارا باودن
سرمایه و دارایی های ناچیز و فعالیت در زمینه های پرخطر ،استفااده از
روش های مرسومی که توسط شرکت های دیگر برای تامین مالی دنباال
می شود ،برای این دسته از شرکت ها توجیه پذیر نمی نماید .چارا کاه
تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکی از روش هایی است که برای شرکت
های بزرگ و دارای سرمایه که مراحل اولیه را طی کرده و به بلوغ کاافای
برای استفاده از ابزارهای مالی مرسوم در بازار سرمایه رسیاده بااشاناد،
توصیه شده است.
بررسی ها نشان داده که نحوه ایجاد ،سازماندهی و ماقاررات باازارهاای
معامالت اوراق بهادار شرکت های کوچک در کشورهای مختلاف بسایاار
متفاوت از یکدیگر بوده و تا حد زیادی به میزان پیشرفت تکاناولاوژی و

« بورس تهران با رشدی  25درصدی طی چند ماه گاذشاتاه باه ساود

تعداد شرکت های کوچک بستگی دارد .می توان گفت به طور کالای دو

آورترین بورس جهان تبدیل شد« .خبری که چانادی پایاش از ساوی

رویکرد برای ایجاد این بازارها وجود دارد .یکی از گزینه های پایاش رو،

خبرگزاری ها شنیده شد و جذابیت این بازار را برای عالقه مندان و حرفاه

ایجاد بازار یا بازارهایی است برای پوشش دادن معامالت شارکات هاای

ای ها و حتی افرادی که اطالعات چندانی از این بازار ندارند دوچندان کرد.

کوچک و متوسط با فرض اینکه تامین مالی آنها در مراحل اولیه فعالایات

همانطور که می دانید چند وقتی است که تب و تاب کارآفرینی و تماایال

مورد نظر باشد .گزینه دیگر ایجاد بازار یا تسهیالتی برای ماعااملاه اوراق

به شرکت های دانش بنیان به شدت افزایش یافته که یکی از اصلی تاریان

بهادار این شرکت ها است .وجود این خال و گسترش روز افزون شارکات

11
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ارزش افزوده بیان می نمودند .این تقسیم بندی انقالبی ،ساباب ایاجااد

علل آن را می توان افزایش چشمگیر استفاده از اینترنت و رایانه دانسات.

های دانش بنیان منجر به این شد که از سال  1332زمزمه های تاسیاس

آن دانشجو بیاموزد چگونه تولید کند ،چه تولید کند ،چگونه رهبری کاناد،

بورس شرکت های دانش بنیان به گوش برسد .از مزایای ایجااد باورس

چگونه مدیریت کند و نقش خود را در آینده بیابد.

شرکت های دانش بنیان می توان به موارد زیر اشاره کرد:


افزایش تقاضا برای نوآوری



رو آوردن اقشار جدیدی به بازار بورس که تاثیر مثبتی در اقتصاد
کشور دارد



سهولت آگاهی مستقیم سهامداران از چند و چون فعالیت ها و
پیشرفت شرکت

11

” دانشجو باید بیاموزد در عصر بلوغ او دیگر نفتای بارای صاادرات وجاود
نخواهد داشت و دیگر از درآمد نفتی خبری نخواهد بود .دانشجویان ما بایاد
بیاموزند که از خورشید ثروت بدست آورند و جامعه ،خانواده و خودشان را
بی نیاز سازند .بر طبق بسیاری از آمارهای ارائه شده با توجه به روند کنونی
مصرف در چند سال آینده چیزی برای صادرات باقی نخواهد ماند .در همین
سال گذشته میزان واردات گاز کشور از صادرات آن باالتر رفت و این یعنای
شروع عصری جدید برای آیندگان ما ،پس بهتر است باه فارزنادان خاود
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با اخباری که به تازگی از سوی مدیر عامل شرکت فرابورس ایران منتشار

بیاموزیم چگونه از علم و دانش خود با ایجاد کسب و کار ،ثروت آفاریانای

شده است ،به زودی تابلوی ویژه شرکت های دانش بنیان در فرابورس باا

کنند .به راستی چقدر به فرزندانمان آموزش تیم سازی ،فرهنگ کار جمعی،

همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده و راه اندازی خاواهاد

خالقیت ،روش زندگی و نحوه ی گفتگو ،بازاریابی و رهبری را می آماوزیام.

شد .با راه اندازی این تابلو ،نه تنها شرکت های دانش بنیان ،بلکه شرکات

چقدر به فرزندان خود یاد می دهیم که از کوچک ترین ایاده هاای خاود

های کوچک و متوسط نیز می توانند از آن استفاده کنند و اطالعات خود

بازاری را ایجاد نماییم .متاسفانه امروزه شاهد نسلی هستیم که فقط تاوقاع

را در بازار فرابورس درج کنند .از اساسی ترین مشکالتی که پایاش روی

استفاده از منابع را دارد و به دنبال کسب ثروت در کوتاه ترین زمان و ساده

تشکیل این بازار در کشور است ،بحث کارمزد کارگزاری هاست که صرفاه

ترین راه است و این یعنی از بین رفتن همه ی آرزوهای اینده “.

اقتصادی برای آن ها نخواهد داشت.

کالم آخر اینکه

زمینههای فعالیت شرکت :


دیده بانی در حوزه های مختلف علمی ،سایااسای ،اجاتامااعای،
اقتصادی

تامین مالی شرکت های دانش بنیان در مراحل ابتدایی را بر عهده دارناد،



تهیه طرحهای کسب و کار

می توانند با انتشار اوراق بهادار به تامین مالی و حمایت گستارده تار از



تدوین استراتژی کسب و کار در مجموعههای خصوصی و سازمان
های دولتی

شاهد گسترش شرکت های بر مبنای فکر و دانش باشیم.



بررسی روند فعالیت سازمانی و ارائه راهکارهای بهبود

تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر



ارائه گزارشهای آینده پژوهی در حوزههای علمای ،اقاتاصاادی،
اجتماعی

تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر توسط جمعی از دانشجویان و اسااتایاد



تهیه نشریه های درون سازمانی با توجه به کارکرد سازمانها



تهیه بسته های آموزشی در حوزه راه اندازی کسب و کار



تهیه بسته آموزشی از ایده تا ثروت



برگزاری دوره های مدیریت به روش دمینگ



تهیه نقشه راه برای سازمان دولتی و خصوصای بار حساب ناوع
فعالیت



برگزاری دوره های آموزشی در حوزه آینده پژوهی

سازمان ها ،پارک های فناوری و تمامی مراکزی که نقش حاماایاتای و

شرکت های مزبور اقدام کنند .همچنین امید است با ایجاد چنین باازاری

دانشگاهی تاسیس شده است.
این شرکت با شعار کارخانه ی تبدیل فکر به ثروت پا به عرصه گاذاشاتاه
است تالش دارد دوره های آموزشی هدفمندی ایجاد نماید که پر کنناده
حفره خالی میان آموزش دانشگاهی و صنعت باشد .دوره های طاراحای
شده توسط گروه آموزشی این مجموعه مدام در حال بروز شدن اسات و
عده ی زیادی محقق در پشت مدرسین این مجموعه در حال تالشاند تاا
بتوانند آموزشی نوین ،هدف دار و بروز ارائه نمایند .هدف از ارائاه دوره

های این مجموعه تنها تولید نیست ،بلکه ارائه فرهنگی است که در پاس

مدرسه تابستانی کسب و کار
دانشگاه صنعتی شریف

استفاده از دانش به منابع اقتصادی ناشی از کارآفرینی دست پیدا کاناناد.
چنین تلقی از دنیای پیرامون ذهن دانشجو را به سمت خلق ایده های نو و
اساااتاااقاااالل

اقاااتاااصاااادی

شاااتااااب

مااای

دهاااد.

”هدف ما از راهاندازی مدرسهی تابستانی کسب وکار دانشاگااه صاناعاتای

برنامه اجرا شده در این مدرسه تابستانی بیش از آنکه در قالاب درس و

شریف ،پرورش کارآفرین های موفق آینده است .قصد داریم مهارتهایی را

کالس باشد ،به شکل فعالیتهای جمعی ،کار تیمی و بازیهاای پارورش

آموزش بدهیم که در سیستم آموزشی کشور کمتر مورد توجه قرار میگیرد

دهندهی خالقیت ،بر نحوه تفکر و نوع نگاه جوانان تأثیر خواهد گذاشت.

و خب صد البته یاد گرفتن آنها در سن شما میتواند اثرهای باور نکردنی در
ادامهی مسیر زندگی و انتخابهای آیندهتان بگذارد (آیندهای که خیلی زود

از راه میرسد!) .احتماال می پرسید در این مدرسه چه کارهایی قارار اسات
انجام بدهیم؟! برای یادگیری مهارتهایی که مد نظر ماست مثل کارآفرینی،
ایده پردازی ،کار تیمی ،رویکردهای خالقانه حل مساله و… قرار نیست مثل
روش های مرسوم آموزشی رفت و نشست سر کالس! در مدرسه کسب و کار
دانشگاه صنعتی شریف همه چیز هیجانانگیز است…“

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از توکیو و کارشناس مهندسی الکترونیک
از دانشگاه شریف) مؤسس اولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی کشور و مدرس
اولین دروس دانشگاهی کشور در حوزه کارآفرینی می باشند .بر طبق گفتاه
ایشان ،تمرکز آموزش های طرح شده در مدارس و دانشگاه ها باعث تربیات
کارمندی دانش آموختگان است در حالی که دانشگاه های آتی بر آماوزش
کارآفرینی تمرکز خواهند نمود .همچنین ضعف مهارت های ارتابااطای در
میان دانش آموزان و بسیاری از دانشجویان سبب ایاجااد ایاده مادرساه
تابستانی ،خارج از محیط آموزش های رسمی برای تقویت ماهاارت هاا و
استعدادهای جوان کشور شد .وی در گزارشی که توسط خبرگازاری ایارناا
منتشر شد بیان داشت ” :جوانان فقط یاد گرفته اند که خوب درس بخوانناد
و متاسفانه شاهدیم بسیاری از آنها در روابط شخصای و حاتای زنادگای
خانوادگی و ازدواج خود دچار مشکل می شوند و بعضا مهارت های ارتباطی
یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد با  31سال سن در حد یک نوجوان 12
ساله باقی مانده است .بسیاری از این بچه ها نمی داناناد باعاد از فاارغ
التحصیلی باید چه کار کنند و حتی نمی توانند از یک مصاحبه شغلای ،باا

جوان دانشگاه صنعتی شریف در خواهند آمد .این اعضا در خالل برنامهها و
رویدادهایی که در طول سال تحصیلی برایشان برگزار میگردد ،رشد کارده
و گروه کوچکتر و خاصی از آنها که پتانسیل تبدیل شدن به کارآفریناان
بزرگی را در آینده دارند ،مورد آموزش و تربیت خاص و مساتامار قارار
خواهند گرفت.شرکت در مدرسهی تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعاتای
شریف ،مزایای زیر را بههمراه دارد:
عضویت در باشگاه کارآفرینان جوان دانشگاه صنعتی شریف

پرورش خالقیت و فراگیری رویکردهای خالقانه حل مساله

فراگیری مهارتهای کارآفرینی

فراگیری مهارت کارهای تیمی

یادگیری برنامهریزی شخصی بلندمدت

تقویت و یادگیری مهارتهای ارائه ،سخنرانی و فنون مذاکره

آشنایی با مبانی امور مالی و حسابداری

تجربه زندگی در محیط دانشگاه و آشنایی با رشتههای دانشگاهی

مسیرهای شغلی توسط دانشجویان برتر هر رشته و اساتید آن

حوزه
این مؤسسه برای حمایت از ایده پردازان جوان ،ایده ها را با کمک اساتید و
پرورش یافتگان باشگاه کارآفرینان جوان شریف ،به واقعیت نزدیک می کند
و در صورت نیاز منابع مالی آن به دو صورت سرمایه گذاری و اعطای
تسهیالت و وام تأمین می نماید.

منابع:
 -1اقتصاد دانش بنیان ( دکتر سراج ،دکتر احمدزاده ،مهندس جوکار ،مهندس مایاالدی)؛
دومین اجالس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری

موفقیت بیرون بیایند و اولین چیزی که به ذهنشان می رسد این است کاه

 -2معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها
و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

از دانشگاه های خارجی ،پذیرش بگیرند و معموال هم تجربه نشان داده است

 -3مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،آیین نامه اجرایی حمایت از شرکات هاا و
مؤسسات دانش بنیان

که بسیاری از آنها هیچگاه به کشور برنمی گردند و علم و تخصص آنها فایده

 -2شرکت تعاونی دانش بیان خواجه نصیر

ای برای کشور به بار نخواهد آورد“.

 -5مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف

کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا میکناد .مادرساه

تابستانی کسب و کار قصد دارد دانشجویان را به سمتی سوق دهاد تاا باا

 -2خبرگزاری ایرنا
 -7نشریه پارک فناوری پردیس شماره  12زمستان  ،32محمودرضا خواجه نصیری و مریام
دولو

 -3باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر2792932 :؛ استقبال کم نظایار از فاروش ساهاام
نخستین شرکت ”دانش بنیان“
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دکتر علیرضا فیض بخش (فوق دکترا و دکترا مدیریت سیساتام تاوکایاو،

دانشجویان انتخاب شده برای این برنامه به عضویت باشگاه کاارآفاریاناان

امروز با بورس

 Mehrdad.niknafs@yahoo.comمهرداد شریفی نیک نفس

در شماره گذشته با هم خالصه از مفاهیم پایه ای که هر شخصی قبال از

سرمایه گذاری -شرکت های که مستقیما به فعالیت تولیدی و صنعتی مای

شروع سرمایه گذاری در بورس باید بداند آموختیم .همچنیان باا اناواع

پردازند -است.

مختلف سهام و انواع ارزش ها در بورس آشنا شدیم .مؤلفه هاای اصالای

13

بورس را شناختیم و دانستیم مفاهیم بیان شده هر روزه در روزنامه هاا و
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اخبار بورس چیست.
در گام سوم با شرکت ها و اصطالحات مربوط به آن ها آشنا می شویم .در
واقع می آموزیم چگونه باید تحلیل خود درباره سهام شرکت های مختلف
پایه ریزی کنیم و با مستندات مطالعه سهام شرکت ها آشنا می شویم.

شرکت های مورد معامله در بورس
دلیل اصلی ایجاد یک شرکت سهامی عام ،عدم وجود منابع مالی الزم برای
ادامه حیات شرکت است .با این وجود عرضه شرکت به عنوان سهامی عاام
باید مشخصات خاصی در آن ایجاد شود .برخی از این مشخصات به شارح
زیر است:


گام سوم :شرکت ها و اصطالحات آن ها

سرمایه باید به سهام مساوی تقسیم شود و میزان سهام هر شریک

مشخص باشد

سهامی عام ،خاص و شرکت های سرمایه گذاری



مسئولیت هر شریک با توجه به میزان سهام اوست

شاید شما در اولین تماس با بورس اصطالح سهامی عام و خاص را شنیده



شرکا باید بیش از  5نفر بوده و میزان سرمایه آن بیش از  5ملیون

باشید .با وجود اینکه تعریف این شرکت ها از اسامی آن قابل تشاخایاص
است ولی گاهی این اشتباه پیش می آید که به شرکات هاای دولاتای،
سهامی عام و به شرکت هایی با مالکیت خصوصی سهامی خاص گویاناد.
در حقیقت سهامی عام شرکت هایی هستند که بیش از  %51سهام آن در
مالکیت عموم مردم باشد(حداقل  5نفر) .در صورتی که مالکیت شرکت در

تومان باشد( برای سهامی عام)
در اینجا باید توجه داشته باشید که در ایران مبلغ اسمی هر سهام 1111
ریال تعین شده و تعداد سهام هر شرکت با تقسیم کردن سرمایه آن بر این
مبلغ به دست خواهد آمد.

دست افراد معدود و خاصی باشند آن شرکت سهامی خاص است( حداقل

شرکت هایی که قصد عرضه سهام خود را در بورس اوراق بهادار دارند بایاد

 3نفر).

قوانین آن را رعایت نمایند که مهمترین آن به شرح زیر است:

در اینجا باید به چند نکته مهم توچه کرد .شرکت های مورد پذیارش در
بورس اوراق بهادار باید سهامی عام باشند .جابه جایی سهام در ساهاامای



شرکت سهامی عام باشد



شرکت باید دارای سهام عادی (که در شماره قبل تاوضایاح داده

خاص باید تحت نظر سایر سرمایه گذاران باشد ولی در سهامی عام چنین

شد) و دارای حق رای باشد و تمام بهای اسمی آن پرداخت شاده

نیست.

باشد

در ساده ترین تعریف نیز شرکت های سرمایه گذاری ،باه عاناوان یاک



شرکت واسطه منابع مالی حاصل از سهامداران و یا مؤسسات مالی(باناک
ها) را روی شرکت های صنعتی و یا خدماتی سرمایه گذاری میکنند .باه

بیان دیگر فعالیت شرکت های سرمایه گذاری ،روی شرکت هاای غایار

شرکت باید در آخرین سال مالی سود آور بوده و امکان ساودآوری
آن در آینده نیز باشد



در اساس نامه شرکت باید حقوق سهامداران ذکر شده باشد.

اصطالحات مجامع عمومی
مجمع عمومی عادی

صالحیت رسیدگی به کلیه امور شرکت بجز آن هایی که در صالحیت مجمع فوق العاده است .این امور شامل:
 بررسی ترازنامه و گزارشات مالی بررسی کلیه گزارشات مدیران و بازرسان -انتخاب مدیران و بازرسان

مجمع عمومی فوق
العاده

صالحیت بررسی کلیه امور مربوط به تغیرات اساس نامه ،سرمایه سهام و انحالل شرکت را داراست

هیئت مدیره

مجموعه  5تا  9نفری که توسط سهامداران انتخاب شده و مسئول اداره شرکت هستند

سال مالی

تاریخ مشخصی در اسانامه شرکت که صورت های مالی بر اساس آن تاریخ تنظیم میشوند

ریاست جلسات مجمع

شامل رئیس جلسه( منتخب هیئت مدیره) دو نفر ناظر ( از سهامداران) و یک منشی می باشد

آگهی دعوت

دعوت کتبی از سهامداران در رزونامه کثیراالنتشار که بین  11تا  21روز از تاریخ مجمع انجام میشود

حد نصاب تشکیل
جلسات مجمع

در دعوت اول شامل  %51سهامداران است و در دعوت دوم برای مجمع عادی به ازای هر تعدادی و در محمع
فوق العاده به ازای ثلث سهامداران است

نصاب اتخاذ تصمیم

برای مجمع عادی  1+ %51ولی برای فوق العاده  312سهامداران

صورت های مالی
صورت های مالی یک شرکت گزارش دقیقی از فعالیت های شرکت در سال

سرمایه ذکر می شود.

مالی گشته است .این صورت ها ابزاری است برای شما عالقه منادان بارای

صورت سود و زیان  :درآمد ها و هزینه های شرکت و در نتیجه آن سااود

سرمایه گذاری که از طریق آن کلیه اقدامات شرکت در سال مالی گذشته را

(زیان) کسب شده.

بررسی نمایید ،میزان سود دهی آن را مطالعه کرده و با توجه باه صاورت
های مالی سال های گذشته میزان سود دهی شرکت در سال مالی آتای را
برآورد کرده و درباره سرمایه گذاری روی آن تصمیم گیری شود .تاماامای
تحلیل های ممکن برای سرمایه گذاری ( به جز تحلیل هایی که مربوط باه
مستندات تاریخی شاخص بورس می باشد) از طریق صورت های مالی انجام
میگیرد.ترازنامه و صورت سود و زیان اصلی ترین صورت های مالی در بحث
تحلیل های مالی و بورس هستند.

سایر صورت های مالی  :صورت حساب سود و زیان انباشته  ،صورت ماالای
میان دوره ای  ،صورت سرمایه  ،صورت گردش وجوه نقد
گام چهارم که در شماره ی بعدی منتشرخواهد شد ”اصطالحات و فرمول های
بورسی“ بوده و موارد اشاره شده در آن به شرح ذیل می باشد:
 ،DPS ،EPSمدیریت قیمت ،سهم فعال و غیر فعال ،مفهوم افزایش سرمایه،
شاخص های بورس

اصطالحات صورت های مالی
نسبت های مالی

نسبت ارزش های مالی بدست آمده از صورت های مالی برای بررسی قیمت سهام و سالمت شرکت

نسبت نقدینگی

وجوه نقد و اوراق بهادار شرکت و بدهی ها تعهدات آن .نسبت سرعت پرداخت دیون شرکت به بستانکاران را
نشان میدهد.

نسبت سود قبل از
کسر مالیات فروش

شاخصی است برای نمایش کارایی شرکت .سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر فروش خالص

ارزش جاری بازار

ارزش بازار کل سهام عرضه شده به قیمت جاری بازار

قیمت بازار سهام

آخرین قیمتی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است

سهم بازار

سهم فروش محصول توسط این شرکت در مقابل سهم فروش کل آن محصول در بازار

شماره سوم  -سری جدید

ترازنامه  :صورت مالی که بدهی های شرکت ،دارایی ها و حقوق صاحبان
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مهارتهای نرم؛ جهان مسطح آینده و مسیر شغلی شما
hossein@gaeeni.com
www.Gaeeni.com
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در روزهای پایانی سال  92قرار داریم و تنها  2سال دیگر به آغاز
سده ی  1211باقی است .سده ای که پیش بینی می شود در آن شاهد
تغییرات بسیاری در شیوه ی کار و زندگی باشیم .و شما دانشجویان
امروز ،در آن زمان وارد بازار کار شدهاید.
در طول دهه ی گذشته فن آوری اطالعات و پدیده های آن مانند
شبکه های اجتماعی ،ارتباطات همراه ،بانک های اطالعاتی گسترده و
چند جانبه ،پردازش های ابری و ...که در اختیار ما قرار گرفته ،موجب
دگردیسی این جهان به جهانی یک دست گردیده است که در آن بیش
از هر زمان دیگری همه ی چیزها با همه ی افراد پیوند خورده اند :یک
جهان مسطح!
اما در این جهان مسطح ،وضعیت مشاغل چگونه است؟
صاحب نظران بر این باورند که در این شرایط ،دسترسی کارفرمایان و
افراد جویای کار به یکدیگر ساده تر از قبل فراهم می شود و رقابت ها،
هم در زمینه ی کسب شغل های جدید و هم در مورد جذب کارکنان
مستعد ،بیش از گذشته و این بار در سطح جهانی بهوجود خواهد آمد.
البته باید هشیار بود که اوضاع به این بدی هم نمی ماند و سختتر هم
می شود! زیرا افراد باید در آینده عالوه بر رقابت در سطح جهانی ،با
ماشینها و روبوتها که هر روز هوشمندتر می شوند نیز رقابت کنند.
در جهان آنسوی  1211کارفرمایان بیش از هر وقت دیگر به استفاده
از سیستم های هوشمند و روبوت ها و جایگزینی سریع کارکنان روی
خواهند آورد و در مقابل ،افراد شاخص و برتر بیش از هر زمان دیگر ،از
امکان جدایی و پیوستن به سازمان های رقیب و یا راه اندازی مشاغل
جدید و شرکتهای مستقل در هر نقطه از جهان برخوردار میباشند.
در جهان مسطح عواملی از قبیل ملیت ،سابقه ،محدودیت های
اطالعاتی به تدریج تاثیر قبلی خود را در اشتغال از دست می دهند و
دسترسی گسترده به اطالعات ،جهانی شدن ،مهارت و خالقیت جای
آنها را خواهند گرفت.
با تقویت ارتباطات و اتوماسیون ،مشاغل مربوط به فعالیت های
تکرارپذیر (حتی در سطح مهندسی) با کاهش مواجه خواهند شد و
هم زمان ،بر نقش مهارت و تخصص در رقابت بر سر کسب مشاغل
ممتاز افزوده خواهد شد .این امر موجب تاکید بیشتر بر کسب
مهارت ها خواهد شد و ارزش مدارک تحصیلی بیش از پیش به

دکتر حسین گایینی
مشاور و مدرس مهارت های نرم

مهارتهای تکمیلی وابسته میگردند.
به نظر میرسد در این میان ،مهارتهای ارتباطی  ،شیوههای کار گروهی
و روشهای حل مسئله به اندازهی مهارتهای ”تخصصی“ هر شغل و ”کار
با رایانه“ از اهمیت باالیی برخوردار خواهند شد.
همچنین ،با تنگ شدن عرصه ی رقابت ها و یکپارچگی بازارها ،شغل ها
به تدریج از انحصار حکومت ها و ملیت ها خارج می شوند ،کسب و کارها
جهانی تر شده و به تدریج آلرژی نسبت به عبارت… Made inاز بین
خواهد رفت .از این رو افراد با افزایش مهارت انعطاف پذیری باید خود را
برای کار در هر جای دنیا آماده نمایند.
در مجموع ،مالک اصلی در دستیابی به مشاغل آتی در جهان مسطح
پیش رو بهترین عملکرد می باشد .زیرا به گفته ی ”توماس فریدمن“
،تحلیل گر مسایل اجتماعی و نو یسنده ی کتاب ”جهان مسطح است“ ،
برای رقابت با کارکنان آماده به کار و با انگیزه از اقصا نقاط جهان ،تنها
خوب بودن کافی نیست ،بلکه باید بهتر و بهترین بود.
ظهور جهان مسطح ،چالش های جدی در کار و اشتغال ایجاد خواهد کرد
که ما را به کسب مهارتهای الزم برای غلبه بر آنها مجبور میکند تا خود
و فرزندانمان را برای تغییرات در پیش رو مهیا کنیم.

آیا برای آن زمان آمادهایم؟
واقعیت این است که برای یافتن یک شغل ،شما به طورمعمول به
مجموعه ای از مهارت های فنی احتیاج دارید .دندان پزشکان نیاز دارند
بدانند چگونه دندانها را پر کنند .منشیها نیاز دارند بتوانند بیش از 111
واژه در هر دقیقه تایپ کنند .الزم است مهندسان اصول و فرمول های
مهندسی و کاربرد آنها را بلد باشند.
اما با وجود مهارت های فنی ،شما نزد کدام دندان پزشک می روید؟ کسی
که خوشبرخورد است و به پرسشهای شما پاسخ میدهد ،یا کسی که با
شما مانند یک دهان میان انبوهی از دهانها برخورد میکند؟!
کدام منشی را حفظ می کنید زمانی که مجبورید تعدیل نیرو کنید؟ کسی
که نگرش مثبت و خوش بینانه ای دارد و همیشه مشتاق به کمک کردن
است ،یا کسی که انعطاف پذیر نیست و به سختی به اشتباهات خود اذعان
میکند؟
به همین ترتیب در مورد مهندسان هم فکر کنید .کسی که به اخالق
کاری پایبند است و همکاران خود را تشویق می کند و آنها را در یافتن

مسیر توسعه شغلیشان یاری میدهد ،بهاحتمال زیاد ،کسی خواهد بود که
در سازمان رشد خواهد نمود و جایگاهش ارتقا پیدا خواهد کرد.
در این نمونه ها و موارد مشابه دیگر ،در مقابل مهارت های فنی و سخت






ممکن است این لیست به دلیل تصور نداشتن همه ی این مهارت ها با
هم ،دلسردکننده به نظر آید .اما به نظر جای نگرانی نیست .مهم درک

چرایی اهمیت این موارد در مسیر موفقیت فردی و حرفهای است .و بعد
انجام یک خود ارزیابی که کدامیک از مهارت های باال را هم اکنون در
اختیار داریم و قصد داریم کدامیک را تقویت کرده و توسعه دهیم؟
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یکی از فرصت های شغلی درخشان پیش روی شما
متخصصان مهندسی صنایع و تحلیل گران
سیستم؛ شغل های مرتبط با حوزه هوش
کسب و کار است .در شماره قبلی مجله
دریچه به موضوع هوش کسب و کار در
پرونده ای ویژه به تفصیل پرداخته شده
بود.







در این نوشته به شش مهارت نرم که
متخصصان هوش کسب و کار در مسیر موفقیت
شغلی خود به آن نیاز دارند ،اشاره میشود:
مهارت مذاکره برد -برد برای تبدیل مشتری به یک

شریک تجاری کسب و کار
مهارت رهبری به منظور مدیریت تعارضها در تیم هوش کسب
و کار
مهارت ارتباط موثر برای مدیریت انتظارات ذینفعان
مهارت متقاعد سازی متخصصان به منظور کسب اجازه از آنها
برای دسترسی به دانششان
مهارت کار گروهی به منظور همگرایی گروه های کاری در
استخراج و ترکیب دادهها
مهارت ارایه موثر برای متقاعد سازی تصمیم گیران کلیدی
سازمان
و خبر خوب این است که این مهارتها قابل یادگیری هستند.

گروه هوش کسب وکار ایرانیان (آی بیگ) با ترکیب تجربه و
دانش کاربردی در این حوزه هوش کسب و کار ،آماده ارایه مشاوره
و برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با مهارت های
نرم برای شما دانشجویان و مهندسان عزیز میباشد.

شماره سوم  -سری جدید

) ،)Hard Skillsمجهز بودن شما به مهارت های نرم ()Soft Skills
بسیار اهمیت دارد.
درحالی که مهارت های سخت ممکن است راه را برای شما باز کنند،
مهارت های نرم هستند که عمدت ًا در ادامه مسیر راهگشای شما خواهند
بود .اخالق حرفه ای ،نوع دیدگاه ،مهارتهای ارتباطی و کار گروهی ،هوش
هیجانی ،مربی گری و بسیاری ویژگی های شخصی دیگر شما ،مهارت های
نرمی هستند که برای موفقیت در زندگی شغلی از اهمیت باالیی
برخوردارند.
با این مهارت های نرم شما می توانید به عنوان یک رهبر ،سرآمد باشید.
حل مساله ،تصمیم گیری ،تفویض اختیار و تیم سازی همه راحت تر خواهد
بود اگر مهارت های نرم خوبی داشته باشید .این که
بدانید چگونه با افراد همکاری کنید – و نگرش
مثبتی از خود نشان دهید – برای موفقیت
بسیار حیاتی هستند.
پس به طور خالصه می توان گفت:
مهارت های نرم ویژگی هایی فردی
هستند که سبب تقویت تعامالت
فردی و موفقیت شخصی ،تحصیلی
و شغلی می شوند .بر خالف
مهارت های سخت که فقط به بحث
در خصوص مجموعه ای از توانایی های
فرد برای به انجام رساندن وظایف یا
فعالیت هایی خاص می پردازد ،مهارت های نرم
به طور معمول بر پایه ی صفات شخصی و یا
توانایی های ارتباطی که با تکرار و تمرین می توان به دست آورد،
شرح داده می شود .داشتن مهارت های نرم به صورت ناخودآگاه به شما
کمک می کنند تا با یک توانایی و استعداد متوسط ،نسبت به سایرین
موفقیت بیشتری کسب کنید.
لیستی از مهارت های نرم که به ویژه شما به عنوان مهندسان صنایع برای
توسعه ی فردی و حرفه ای به آن نیاز دارید را به این صورت می توان در
نظر گرفت:
خودآگاهی

مدیریت هیجان و استرس

مدیریت زمان

مهارت ارایهی موثر و تاثیر گذاری

قابلیت انعطاف و مهارت مواجهه با موقعیتهای دشوار

مهارت ارتباط موثر و سازنده

مهارت مدیریت جلسه

مهارت کار تیمی

مهارت حل مساله و تصمیمگیری




توانایی تفکر انتقادی
توانایی تفکر خالق
مهارت مذاکره
مهارت مربیگری
مهارتهای خود ارتقایی

برنامه ریزی استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل
بازخوانی تجربه یک پژوهش انجام شده در گروه مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Farhad_riazi87@yahoo.com
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فرهاد ریاضی

برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه دانشمندان مختلف ،تعاریف متعددی دارد

محیطش هماهنگ کرده ،شرایط را برای رسیدن به اهداف مهیا کرده و

که می توان مهم ترین آن ها را بدین صورت برشمرد  :برنامه ریزی

برای دستیابی به آینده مطلوب سازمان ،چارچوب کلی را مشخص کرده و

استراتژیک به مجموعه تئوری ها ،مفاهیم ،رویه ها و ابزارهایی گفته می

به آن جهت می دهد.

شماره سوم  -سری جدید

شود که به همراه ابزارها و روش های تکمیلی ،جهت کمک به مدیران و
برنامه ریزان برای تفکر برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند .به
عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک را می توان به صورت آینده نگری و
تصمیم گیری در زمان حال با درنظر گرفتن پیامدهای آتی تعریف کرد.
دستیابی به توافق اولیه در خصوص شکل و نحوه اجرای فرآیند برنامه ریزی
و مدیریت استراتژیک در پارادایم تجویزی که در آن فرآیند دستیابی به
استراتژی نیز به اندازه ی خود استراتژی دارای اهمیت است ،بدون
برخورداری از توالی منطقی از اقدامات به راحتی امکان پذیر نیست .این در
حالی است که مدل های مفهومی متعددی توسعه یافته اند که هر یک به
طریقی فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را از نقطه ای شروع و در

د -با تجزیه و تحلیل کامل سازمان ،محیط داخلی و خارجی و پتانسیل آن،
چارچوب دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم می کند .این امر سازمان را
قادر می سازد پاسخگوی روندها ،رخدادها ،چالش ها و فرصت های جدید
در چارچوب دیدگاه و مأموریتی که با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک معین
می شود ،باشد.
فرآیند کمی و کیفی متکی به ایده هاست و داده هایی را که لزوما به طور
کیفی تأیید نمی شوند از قبیل تجربیات ،تعقل و ایده ها را یکپارچه ساخته
و سازمان را وارد یک گفتگوی مستمر کرده و سعی می کنند دیدگاه و
هدف سازمانی صریح و مشخص ارائه دهد.

نقطه ای دیگر به پایان می رساند .با وجود تفاوت در بین مدل های مختلف

برنامه ریزی استراتژیک ،از مهم ترین و پرچالش ترین موضوعات پیش روی

برنامه ریزی استراتژیک تمامی آن ها در برخی مراحل مشترک هستند.

آینده اقتصادی هر سازمان است .در تحلیل استراتژیک بایستی چالش ها،

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک

تمامی روش های برنامه ریزی استراتژیک فارغ از روش تحلیل ،دارای
ویژگی های مشترک زیر اند :
الف -آینده نگر هستند و بر روی آینده پیش بینی شده برای  5تا  11سال
دیگر تمرکز می کند و هدف آن ،ساخت آینده سازمان با توجه به پیش
بینی هاست.
ب -بر اساس تجزیه و تجلیل کامل روندهای پیش بینی شده و در حالت
های مختلف آینده و همچنین تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی
استوار می باشند.

ج -انعطاف پذیر است و سعی می کند کلی نگر باشد .سازمان را با

ضعف ها ،قوت ها و فرصت های پیش روی موضوع مورد بحث تحلیل شوند
و با در نظر گرفتن اولویت های سازمانی و بررسی مشکالت استراتژیک،

معیارهای انتخاب مشخص شوند و با وزن دادن به هر استراتژی ،ماتریس
اولویت بندی تشکیل شود و بر اساس ،تحقیق و بررسی ادامه پیدا کند.
روش های مختلف برنامه ریزی استراتژیک
روش های مختلفی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و حوزه آینده پژوهی
بسته به علوم مختلف و نوع استفاده وجود دارد از مهم ترین آنان می توان
به تصمیم گیری چندمعیاره و تصمیم گیری تک هدفه اشاره کرد.
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طرح مسأله
در پژوهش انجام شده ،تالش بر این بود که با ارزیابی شرایط موجود نیروگاه
های حرارتی کشور ،و با توجه به مدل های برنامه ریزی استراتژیک ،به مدل
جامعی از آینده این بخش مهم از صنعت انرژی کشور در برنامه ششم توسعه
( )1395-1399دست پیدا کرد.

حرارتی کشور و مجزا بودن آنان را می توان ذکر کرد .جاهات آغااز کاار،
پرسشنامه  SWOTبه منظور جمع آوری نظرات خبرگان و کاارشانااساان
مربوطه تهیه شد .کارشناسان مربوطه در این رساله ( 11نفر) از معاونت برق
و انرژی وزارت نیرو (بخش های محیط زیست ،دفتر کل استانداردهای فنی
و مهندسی و اجتماعی و زیست محیطی برق و انرژی ،تادویان تارازنااماه
انرژی) ،سازمان بهره وری انرژی ایران (بخش محایاط زیسات) ،شارکات

در روش شناسی این پژوهش که در زیر حوزه برنامه ریزی اساتاراتاژیاک و

نیروگاهی موننکو ایران (بخش های فرآیند ،پایپینگ) ،دفتر تغییرات آب و

آینده پژوهی (با تأکید بر تصمیم گیری چندمعیاره) گنجانده می شود ،از زیر

هوای سازمان محیط زیست و اساتید دانشکده مکانیک دانشگاه صاناعاتای

مجموعه تصمیم گیری چند شاخصه بهره گرفته شد .از دالیل انتخااب ایان

خواجه تصیرالدین طوسی انتخاب شدند .در انتخاب کارشناسان سعی بر این

مدل ،گسسته بودن عوامل موثر در ارزیابی کیفی و کمای نایاروگااه هاای

بود که متخصصین حوزه های مختلف که تصمیم های حوزه فعالیت آنان هر

شماره سوم  -سری جدید

می توان در یک تقسیم بندی کلی ،دو مدل زیر مجموعه مدل باال را بر حسب ویژگی های ساختاری به شیوه ی زیر تقسیم بندی کرد :

کدام از آن حوزه ها به تنهایی بر وضعیت آالینده های نایاروگااه هاای

ترجیحات

مقدار عددی

حرارتی کشور تأثیر گذار است ،انتخاب شوند و بر هم کنش نظرات آناان

اهمیت قطعی

9

ما را در نیل به انتخاب نقطه راه در این حوزه یاری رساند .این پرسشنامه

اهمیت بسیار قوی

7

توسط متخصصین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر

اهمیت قوی

5

اهمیت متوسط

3

اهمیت معادل

1

مقادیر میانه

2،2،2،3

صدد تحلیل پاسخ ها برآمده است.
مبنای ارزیابی روش AHPدر جدول روبهرو مشخص شدهاست :

بررسی وضعیت عوامل موثر خارجی(فرصتها و تهدیدها) نیروگاه های حرارتی کشور با رویکرد زیست محیطی به روش ماتریس SWOT
تهدیدها()T
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-1سن باالی نیروگاه های کشور (عموما باالی  31سال)

شماره سوم  -سری جدید

 -2تغییر اقلیم و تغییر ارتفاع
 -3پایین بودن ایمنی و قابلیت اطمینان
 -2هزینه های اجتماعی انتشار آالینده و جرائم متعاقب آن
 -5کمبود آب
 -2عدم دسترسی به سوخت به صورت پایدار( عدم فروش گاز به
نیروگاه ها در فصل زمستان توسط وزارت نفت)
 -7عدم دسترسی به قطعات به علت تحریم و عدم دسترسی به
تکنولوژی های پیشرفته
 -3سخت گیرانه نبودن قوانین زیست محیطی( عدم وضع مالیات
بر کربن منتشر تولیدی)
 -9سرانه باالی انرژی مصرف کنندگان درمقایسه با سایر
کشورهای در حال توسعه

فرصتها()O
 -1رسیدن به بازده متوسط  21درصد در انتهای برنامه ششم
توسعه(سال)99
 -2حرکت از نیروگاه های بخاری و گازی به سمت سیکل
ترکیبی
 -3افزایش راندمان سیستم های انتقال قدرت
 -2تولید پراکنده

 -5سوخت ارزان
 -2استفاده از بازار کربن
 -7افزایش امکان استفاده از انرژیهای نو(مانند خورشیدی) با
توجه به پتانسیلهای موجود در کشور
 -3امکان تولید سوختهای مایع با میزان آالینده کمتر(اصالح
سیستم پاالیشگاهی)
 -9امکان نصب سیستمهای تصفیه(مانند )FGD

بررسی وضعیت عوامل موثر داخلی (قوتها و ضعفها) در نیروگاه های حرارتی کشور با رویکرد زیست محیطی به روش ماتریس SWOT
ضعفها()W

قوتها()S
-1سوخت ارزان

 -1آالیندگی باال

 -2نیروی کار ارزان

 -2بازده پایین

 -3پتانسیل توسعه ظرفیت نیروگاه های موجود

 -3عدم سرمایه گذاری کافی(به خصوص بخش خصوصی)
 -2عدم اجرای سیستم های zero emission

نمودار درختی مدلسازی جامع ارزیابی نیروگاههای حرارتی کشور بر اساس روش ترکیبی AHP- SWOT

در این نمودار جهت سهولت حرف  Wبه جای نقاط ضعف ،حرف  Tبه جاای
نقاط تهدید ،حرف  Oبه جای نقاط فرصت و حرف  Sبه جای نقاط قوت در

در این مقایسه ،می توان این نتیاجاه را گارفات کاه اساتاراتاژی

 weakness-threat WTدر تهیه و تدوین استراتژی های آیاناده
صنعت نیروگاه های حرارتی کشور بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد .این

نظر گرفته شد.

تحلیل را می توان در تمامی مسائل اجتماعی مبتال به جااماعاه ،باه

به طور مثال به بررسی یکی از نتایج حاصل شده بر مبنای پیشبینی هاای

آسانی مورد استفاده قرار داد .نظر به این موضوع که در ایان مادل

کارشناسان پرداخته خواهد شد .میانگین نمرات دادهشده کارشانااساان بار

تحلیلی ،سعی بر آن است که تمامی عوامل موثر از جمله تهادیادهاا،

شدهاست:

تحلیل مسائل اجتماعی را از خود نشان می دهد .نگرشی که به عنوان

ضعفها

قوتها

فرصتها

3

2

2

1

3

تهدیدها

1

گزیده ای از نتایج

در شکل روبهرو مقایساه
ای از نتایج نهایی تحلیل،
مورد بررسی قرار گرفتاه
است.

گیرد ،نتیجه به دست آمده عموما انطباق زیادی با ذهان انساان در

معیارها

مثال در تحلیل سینمای مدرن،با عبارت شخصیت خاکستری خود را

تهدیدها

پیش روی مخاطب می گذارد .انگاره ای که انسان را به عاناوان یاک

فرصتها

مفهوم چندساحتی که بر هم کنشی توامان از غم و شادی ،امایاد و

قوتها

حرمان ،تهدید و فرصت ،قوت و ضعف و  ....است مورد تحلیل و ارزیابی

ضعفها

خود قرار می دهد.

شماره سوم  -سری جدید

مبنای اجزای تشکیلدهنده عوامل ماتریس  SWOTدر جدول زیر مشخص

فرصت ها ،قوت ها و ضعف ها جهت آینده پژوهی مورد استفاده قارار
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ایدهها دور نیستند
Samaei_ali@ymail.com

اگر کمی به دنیای فناوری عالقه مند باشید و خبر های آن را دناباال
کنید ،مسلما واژه ی ”استارت آپ ” به گوش شما خورده است .واژه ای
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علی سماعی

دو نکته ای که همیشه مورد غفلت قرار می گیرد به این شرح است:
.1

در توصیف کمپانی های نوپا که راه کار های جدیدی برای مشکاالت و

مطالعه کردن .منظور مطالعه کتاب نیست .بلکه مطالعه آن چاه در
خارج از ایران در جریان است .به روز بودن بسیار مهم است .شاماا

مسائل موجود مطرح می کنند.به زمان خودمانی تر جمعی که تاوساط

شماره سوم  -سری جدید

باید حتما ایده های جدید خارجی و شبکه ها و حرکات جادیاد را

ایده ای جمع می شوند تا خدمتی را ارائه دهند یاا ارزش افازوده ای

رصد کنید و هر آن آماده بومی سازی آن ایده و اجرای آن باشایاد.

تولید کنند.هر یک از اعضا وظیفه ای بر عهده دارد و در زمینه ای ماهار

هم چنینی دیدن این ایده ها ی تواند باعث جرقه زدن فکری جدید

است.

در سر شما شود .برای مثال نت برگ و یا تخفیفان کمپانی هاایای

استارت آپ ها در ایران چند سالی می شود که رونق گرفته اند .تبلیغات

هستند که از نمونه ی خارجی الگو برداری شده اند .دیوار که یاک

خوب و جذاب بودن مفهوم کارآفرینی دست به دست هم داده اناد تاا

وب سایت فروش اجناس دست دوم است نیز از ”  “ebayتقالایاد

کارآفرین بودن یک هدف جذاب برای افراد پر تالش به خصاوص قشار

کرده است.

دانشجو باشد.

.2

به جای فکر کردن به ایده ها به محدودیت ها فکر کنید .بسیاری از

بسیاری در گیر کد نویسی و برنامه نویسی شده اند و از ایان طاریاق

استارت آپ های ایرانی در دل محدودیت ها رشد کرده اناد .عادم

جذب بازار کارآفرینی شده اند.عده ای اما مشغول فکر کردن هساتاناد.

حضور ایران در تجارت آزاد جهانی یک عامل مانع می تواند باشد اما

فکر کردن به ایده .یافتن یک مشکل و تالش برای پاسخ به آن و تبدیل

فرصت نیز هست .هر تحریمی مانع می تواند باشد اما فرصات هام

آن ایده به پول .چرا که ایده ای که با آن کسب و کار راه می افتد بسیار

هست .فیلترینگ موجود در ایران با وجود این که یک مانع بازرگ

مهم و تعیین کننده آینده آن استارت آپ است .یک ایده خوب و باکار

برای کسب و کار هاست اما می تواند فرصتی برای یک کسب و کار

می تواند شما را وارد فضایی انحصاری کند که تمام بازار را در دسات

پر رونق باشد .کافی است تا آپارات را نگاه کنید تا متوجاه شاویاد

داشته باشید و به راحتی جوالن دهید .همه سخت به دنبال ایده های نو

پنجمین سایت ایران در رنکینگ الکسا فقط از فیلتر بودن یاوتاوب

هستند.

استفاده کرده است.

برای بسیاری این فکر کردن بی هدف است .یعنی هوشمند و با ابتکار به

البته این نکات به این معنا نیست که صرف یک ایده خوب خارجی کاافای

دنبال ایده ها نیستند و در آخر ایده ای دارند که کلایاشاه ای بادون

است و هیچ خالقیتی نمی خواهد .خیر ،خالقیت در بومی سازی و خالقیات

خالقیت و بی فایده است .در حالی در کل جریان از قرار دیگری اسات.

های جزئی در کار بسیار مهم است .مسلما فاز اجرا و خالقیات در پایااده

اصال بسیاری از استارت آپ های موفق این گونه نبوده اند .کار بسایاار

سازی ایده دنیایی جدا و مختص به خود دارد.

راحت تر می تواند باشد .می توان حتی بدون ایده ای نو کسب و کااری
عظیم راه انداخت.

کندذهنی گروهی
organizational stupidity
ریحانه محجوب راد

Mahjoob.rad@gmail.com

میدانیم که سازمان ها همواره در حال رشد نیاستند و معماو ًال پاس از

که در این مقاله تنها به شرح به دو دلیل میپردازیم .هریک از ایان عوامال

مدتی دچار افول می شوند  .حتی ممکن است از هماان ابتادا عملکارد

به تنهایی و یا با تشدید و اثرگاذاری بار عوامال دیگار موجاب ر دادن

نامطلوبی داشته باشند .بنابراین مدیران به بررسای علاتهاای افاول و

کندذهنی گروهی خواهد شد.

ضعف سازمان میپردازند و به دنبال ریشههای آن ها مایگردناد.آنهاا


کنش و واکنش سریع در مقابل رخدادها و تغییرات نشان نمی-
دهد.



درک پایینی از تغییرات محیط اطراف دارد.



کارکردی انعطاف پذیر ندارد



قابلیت پیش بینی و تجزیه و تحلیل حساسیت ندارد.



نوآور نیست .

وقتی موارد فوق گریبانگیر یک سازمان شاد (ساازمان باه طاور کلای
پویایی نداشت) به اصطالح میگوییم سازمان دچار ”کندذهنی گروهی“
شده است  .میتوان ”کندذهنی گروهی (سازمانی)“ را در تقابل با هاوش
سازمانی دانست .به عبارت دیگر ”کندذهنی گروهی“ درماندگی و عادم
تمایل به استفاده از ظرفیتهای شناختی سازمان اسات .فقادان هاوش

شاید با شنیدن واژهی“کندذهنی گروهی“ بادیهیتارین تاصویری کاه در
ذهن ما ایجاد می شود این باشد که عده ای از افراد با درصد هوشی پاییان
دریک سازمان کار میکنند و درمجموع موجب کاهش هوش سازمان مای
شوند .اما این تصویر تا حدودی برعکس واقعیات مایباشاد .کناد ذهنای

گروهی (سازمانی) عمدتا زمانی ر میدهد که افراد باهوش در یک سازمان
مشغول به کار باشند .با وجود این که افراد باهوش به تنهایی از عهدة امور
مهم و حساس برمی آیند اما خرد جمعی پایینی دارند و همیان ضاعف در
خرد جمعی موجب شکست سازمان میشود .این امر کامال به دلخواه افراد
باهوش ر میدهد .این افراد عموم ًا منزوی هستند و درواقع در فعالیات-
های گروهی که اساسی ترین وجه یک شغل سازمانی است ،ضعیف عمال
مینمایند .از دالیل این انزوا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سازمانی ممکن است خود را در بسیاری از جهات نشان دهد که برخای

 -1این افراد هر یک به تنهایی به موفقیت و ارتقای خاود مایاندیاشند و

از آنها عبارت است از:

مفهوم موفقیت و ارتقای سازمانی برای آنها غیرقابل درک است .آنها هویت

شکست در یادگیری از تجارب ،ظرفیت محدود در نوآوری ،فقدان تمرکز

سازمان را کسب نمیکنند و طبعاً برای موفقیت آن مجموعه تالشی نمی-

بر ارتباط و عمل ،پاسخ کند به مسائل و مشکالت و عدم آگاهی یا درک

نمایند .در نتیجه با سایر کارمندان و هم تارازان خاود رابطاه ی رقابتای

درست از تغییرات محیطی .

ناسالم و غیرگروهی دارند و با یکدیگر در تعامل نیستند .این عادم تعامال

تقویت هوش سازمانی بسیار پیچیده تر از هوش فردی است .چراکه باید

برای افرادی که هر یک از هوش باالیی برخوردار هستند در جهات تعالای

در وهلة اول عوامل کندذهنی را پیدا نماییم و ساپس درصادد راه حال

سازمان نمیباشد.

برای آن ها باشیم.

 -2این افراد معمو ًال در روابط اجتمااعی ضاعیف هاستند یکای از نتایاج

عوامل ر دادن کند ذهنی گروهی:

حاصل از این ضعف ،عدم توانمندی در بروز دانش خود و انتقال آن خاود

کندذهنی گروهی دالیل مختلفی ( از جمله فرهنگ سازمانی  ،مدیریات

به دیگر افراد سازمان است .برای مثال حالتی را در نظر بگیریاد کاه یاک

دانش ،روحیه سازمانی ،کارآفرینی ،یادگیری سازمانی و انگایزش ) دارد

شخص به دلیل دانش و یا توانایی خاصی برای سازمان استخدام شده است
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پس از بررسیهای انجام شده غالباً به این نتیجه میرسند که سازمان:

الف) افراد باهوش شاغل در سازمان
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اما اگر این فرد به دلیل ضعف در روابط اجتمااعی در انتقاال داناش خاود
توانمند نباشد ،سازمان را از تعالی مورد نظر دور خواهد کارد .باه عبارتای
استخدام این شخص بازده مورد نظر را در پای نخواهاد داشات .همچنیان
ممکن است فرد باهوش مرتب ًا اشتباهی خاص را تکرار نماید اماا چاون باا
دیگران ارتباط ندارد به اشتباه و ضعف خود پی نخواهد برد.
راه حل آلبرشت برای این حالت ،استفاده از مدل هوش ساازمانی میباشاد.

این مدل شامل  3گام به صورت زیر می باشد :

 -2دادن قدرت و اختیار
فکرکردن به کارمندان

! – مدیران از خود سوال کنند که ”چگونه
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می شود هوشمندانه عمل کنیم؟“
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ب) اینرسی استراتژیک
منظور از اینرسی استراتژیک این است که استراتژی ساازمان تحات هیاچ

 -3حملة بیوقفه ،سیستماتیک و بی

شرایطی تغییر نمیکند و همواره ثابت است  .همانطور که در ابتدای مقالاه

پایان به علل کندذهنی گروهی

گفته شد پیامد اصلی کند ذهنی سازمانی ،پویا نبودن سازمان اسات .پاس
هنگامی که سازمان تنها به استراتژی های خاصی تکیه میکند کاه عمدتاا
براساس موفقیتهای گذشته است ،پویایی الزم را ندارد .اینرسی اساتراتژی
زمانی مشاهده می شود که سرعت تغییر شرایط سازمانی نسبت به سارعت

تغییر محیط کمتر باشد همچنین الزم به ذکر است که تجربة باالی مدیران
لزوما مشکل اینرسی استراتژی را حل نمیکند بلکه این تجربه زمانی موثار
خواهد بود که به همراه دانش ،شناخت محیط و ریسک پاذیری باشاد .بار
اساس تحقیقات ،چنانچه مدیران جایگزین از بیرون سازمان انتخاب شاوند

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سازمان به سادگی میتواناد باه دام
رخوت و کندذهنی بیافتد و مدیر باید بتواند با شناخت عوامل ایان آسایب،

روز به روز سازمان خود را به سمت و سوی پویایی بیشتر راهابری کناد .در
صورت تمایل به مطالعة بیشتر در این حوزه منابع زیر را توصیه میکنیم :
 )1نشریه تدبیر ،شماره 272

اینرسی استراتژیک کاهش خواهد یافات زیارا ویژگای هاا ،خصوصایات و

essential of organizational behavior , Robbins)2

توانمندی های مدیران جدید متفاوت است لذا مسائل و چالش های پیاش

باتشکر از جناب آقای هیژا حسینی که در نگارش این مطلب از راهنماییها

روی سازمان را از دیدگاهی متفاوت مورد مطالعه قرار میدهند و همین امر

و همکاریهای ایشان بهره بردم.

موجب تغییر در استراتژی خواهد شد.

دو شهریار در یک اقلیم
علی سماعی

Samaei_ali@ymail.com

برای برنامه ها ،این اتاق آن اتاق برای مجوز ،طراحی پوستر ،رفتن به میدان

کشور ایران و در درجه دوم دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هستیم کاه

انقالب و بازگشت با بغلی پر از بنر .تمامی این کار هاا باا دیادن شاادی

باید در راستای اعتالی کشور و دانشگاه باکاوشایام .هایاچ کادام از

دانشجویان و اثرات چنین برنامه هایی بر دانشجویان به آب خاوردن مای

دانشجویان هیچ دانشکده ای در هر آن چاه ر

داده اسات ،هایاچ

نماید .خبری مانند پتک فرود می آید .پوستر ها و بنرها مجوز نگرفته است.

مسئولیتی نداشته است وهیچ محدودیت اضافه ای نباید بر او تحامایال

جریان از چه قرار است؟ ” آمفی تئاتر دانشکده مکانیک و صنایع“ نبایاد در

شود .هیچ دانشجوی سال اولی نباید از هیچ فاردی بشاناود کاه در

پوستر باشد و مجبوریم با تکه ای کاغذ روی ”و صنایع“ را بپوشانیام .ایان

مجموعه ای اضافی است .هیچ دانشجویی نباید احساس دل زدگای از

چیزی است که تو را خسته و له می کند.

فضای دانشگاه داشته باشد.

چنین رویداد هایی اتفاقی معمول برای دانشجویان صنایع دانشگاه صنعتای
خواجه نصیر الدین طوسی است .اختالف بین دانشکده مکانیک و صاناایاع
موضوع جدیدی نیست.بررسی علل و عوامل و تاریخچه این اخاتاالف ناه
اهمیتی دارد نه در حوصله ی بحث است.
آن چه اهمیت دارد نتایج چنین سیستم های مدیریاتای اسات .ضارورت
پرداختن به این موضوع آن جا آشکار می شود که تاثیر این سیستم هاا را
مستقیما بر دانشجویان یعنی مهم ترین قشر جامعه خواهیم دید.

پیشنهاد من هیچ چیز خارق العاده ای نیست و هیچ منبع بزرگی نامای
طلبد .کافی است به یکی از اجزا این سیستم یعنای دانشاجاویاان دو
دانشکده نگاه کنند و در رابطه انجمن علمی مکانیک و صنایع و کااناون
های فرهنگی را دریابند .حلقه ی گماشاده ایان زناجایار مسالاماا
همکاری،تعامل و هم فکری است.کافی است تا این مشخصه ها حااکام
شود و تعیین سیاست های مدیریتی با در نظر گرفتن موضوع بزرگ تار
یعنی دانشگاه باشد نه دو مجموعه مجزا که در تضاد هستند .با این کاار
مشخص می شود که چقدر این سیستم بهبود خواهد یافت.

به طور کلی تاثیرات این سیستم ها را می توان در  2دسته طبقاه بانادی
کرد:
.1

.2

احساس تبعیض و سرخوردگی و بیگانگی با محیط دانشگاه .فقادان
احساس الزام به همراهی و همکاری و هم فکری با سیستم دانشگاه

شرح عکس:

ایجاد اختالف و دودستگی بین دانشجویان دو دانشاکاده .اتافااق

چهارشنباه ساال
گذشتاه سااعات
 3:21کاااالس
اقتصاد  ،2به دلیل
کااوچااک بااودن
کالس دانشجو هاا
در راهرو نشساتاه
اند .با وجود کالس
های بزرگ و خالی
موجود در راهرو

عجیبی نیست چیزی است که اگر از بچه های قدیمی تر دانشاگااه
بپرسید به خاطر دارند .تسری سیستم های کالن به دانشجویان باا
رسالت های دانشگاه تضاد دارد.
مسئولین دانشکده مکانیک،صنایع و یا هر کسی که در این زمینه صااحاب
نظر یا قدرت است ،بهتر است به این نکته توجه کند که مان باه عاناوان
دانشجوی مهندسی صنایع از همان حقوقی بارخاوردارم کاه دانشاجاوی
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در پیچ و خم تاییدیه یک پوستر برای یک برنامه ی فرهنگی .دوندگی زیااد

مکانیک برخوردار است.هر دوی ما در درجه اول اهمایات دانشاجاوی

برنامه نویسی ؟! کی ؟! من؟!

aryanmontazeri@gmail.com
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آرین منتظری

سال اول یا دوم دانشگاه بود دقیق یادم نیست ! که تصمیم گرفتم دیگار

و جو به برنامه نویسی و همچنین در آمد آن نسبت به پاره وقت بودناش

از این زندگی انگل وار دست بردارم و از جیب پدر که تا آن موقع تقریب ًا

عالقه مند شوم و تصمیم گرفتم برنامه نویسی را به صورت جدی شاروع

تا گردن یک انگشت هم باال تر داخلش بودم بیرون بیایم و یک کار نیمه

کنم.
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وقت که بتوانم در کنار درس خواندنم ،یک در آمد مختصری هم داشتاه

حاال وقت این سواالت است که:

باشم و به اصطالح مستقل شوم برای خودم دست و پا کنم.

برنامه نویسی را از کجا شروع کنم ؟!

طبق سنت خانوادگی خاندان پدری بنده  ،الی ماشااهلل همه مهندس IT
ال یک اقیانوس
یا کامپیوتر هستند و تنها من بودم که رشته تحصیلیم مث ً
بود به عمق یک سانتی متر از بقیه رشته ها !

از طرفی هم دوستان ترم باالیی خودم را می دیدم که همیشاه باه ماا
توصیه می کردند که حتماً در رشته ی مهندسی صنایع الزم است یاک
زبان برنامه نویسی و همچنین یکی از نرم افزار های مرتبط با رشته مان

در حالت خیلی کلی برنامه نویسی به سه حوزه دسکتاپ ،وب و اسمارت
فون ها تقسیم می شود.

برنامه نویسی دسکتاپ در واقع برنامه نویسی تمام برنامه های کاربردی
که در  PCهایمان نصب می کنیم را شامل می شود مانند نرم افزار های
حسابداری ،انبارداری ،اتوماسیون و . . . .

مانند  LINGO ، MSPو  ....را به خوبی یاد بگیریم ( .حاال دریغ از این

برنامه نویسی وب از طراحی وب سایت تا برنامه هایی را که تحت وب

که یک خط کد که خودشان بتوانند بزنند ! ) و همیشه از دانش برناماه

کار می کنند را شامل می شود کارهایی که شما در این حوزه انجام مای

نویسی به عنوان یک مزیت رقابتی برای مهندسین صنایع یاد می کردند.

دهید را سایرین به راحتی می توانند ببینند و به شخصه این که باقایاه

به همین منظور برای اینکه هم در فامیل حرفی برای گفتن داشته باشم
و هم حرف دوستان با تجربه خودم را به زمین نیندازم  ،تصمیم گرفتام
قسمت  ITاقیانوسم را مخصوصاً برنامه نویسی اش را عمیق تر کنم.
تمام این ها دست به دست هم دادند که من پس از کلی تحقیق و پرس

بتوانند کار من را ببینند و راجع به آن نظر دهند را خیلی لذت باخاش
میدانم.
برنامه نویسی اسمارت فون شامل برنامه نویسی و طراحی تمام برنامااه
هایی می شود که من و شما می توانیم به راحتی بر روی گوشی هماراه

یا تبلتمان نصب و اجرا کنیم که امروزه بازارش بسیار داغ و جدیاد مای

 Cرا می توان یک زبان مادر دانست ،چرا که خیلی از زبان های کنونای

باشد و جای پیشرفت خیلی زیادی دارد.

از Cمتولد شدند (.جالب است بدانید همین نرم افزار متلب ما هام بار

در این شرایط حساس کنونی من به عنوان یک مهندس صنایع باایاد از
بین حوزه های فوق بهینه ترین حالت را انتخاب می کردم تا با حاداقال
منابع حداکثر بهره وری را داشته باشم.
در حوزه برنامه نویسی دسکتاپ معمو ًال مشتری های شما سازمان ها و یا

پایه  Cبرنامه نویسی شده است! ) پس برای شروع از  Cیا  C++شاروع
کنید ،الزم نیست یک برنامه نویس حرفه ایی  Cشوید تنها یاادگایاری
مفاهیم اولیه مثل متغییر ها  ،انواع داده ها  ،آرایه ها و  ...کافی اسات،
چرا که این مفاهیم در همه ی زبان های برنامه نویسی استفاده دارند.

شرکت های بزرگ هستند ،بنابراین این شرکت ها پروژه هایشان را باه

کدام روش برای یادگیری برنامه نویسی مناسب تره؟! کتاب؟!

شرکت های برنامه نویسی سفارش می دهند تا یک مهندس صنایع کاه

کالس؟! اینترنت؟! فیلم های آموزشی؟!

بنابراین برای کار در این حوزه حتم ًا باید وارد یکی از شرکت های برناماه

چه روش یادگیری برایش مناسب تر است.

نویس شوید ،که البته برای استخدام در این قبیل شرکت ها نباید از بناد

اگر از کسانی که اکنون برنامه نویس هستند بپرسید که چه روشای را

”پ“ غافل بود .به همین دالیل برنامه نویسی دسکتاپ از گزینه های روی

پیشنهاد می کنید؟ جواب های متفاوتی را خواهید شنید بعاضای هاا

میز بنده حذف شد!

روی کتاب تاکید دارند! چون معتقدند که بسیار منسجم است ،بارخای

برنامه نویسی وب یا اسمارت فون ! مسئله این است ؟!
در حوزه وب شما به راحتی می توانید برای خودتان و در عین حال برای
شرکت های دیگر کار کنید ،هرچند در حال حاضر تقریب ًا هر سازمان یاا

نیز یادگیری از روی کتاب را خسته کننده می دانند ،عده ای اینترنت را

بهترین استاد می دانند برخی نیز استفاده از اینترنت را گیج کنناده و
مبهم می دانند.

شرکت و حتی اشخاص نیز وب سایت دارند و همچنین اماروزه تاعاداد

در آخر پیشنهاد من این است که روشی را برای یاد گایاری بارنااماه

برنامه نویسان این حوزه از تعداد وب سایت ها نیز بیشتر شده است  .اماا

نویسی انتخاب کنید که ساده باشد و باعث شود از یادگیری لذت ببرید.

برنامه نویسان وب با استفاده از خالقیت و پشت کار به راحتی می توانناد

حاال بعد از  2سال گذراندن کالس ها و دوره های برنامه نویسای وب،

گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند،

تبدیل به یک برنامه نویس تا حدی متوسط شده بودم! تا اینجاا هاماه

از طرفی حوزه برنامه نویسی اسمارت فون ها آینده خایالای خاوب و

چیز طبق برنامهایی که 2سال پیش در ذهنم داشتم پیش می رفت تاا

روشنی در پیش رو دارد چرا که امروزه ،استفاده از اسمارت فون و تبلات

اینکه به سراغ قسمت اصلی ،یعنی پیدا کردن کار نیمه وقت متناسب با

ها چندین برابر گذشته شده و تبعاً نیاز به خلق برنامه های کاربردی بیش

توانایی هایم رفتم .درست است که اکنون آن شغل ایدهآلی که فاکارش

از پیش احساس می شود.

را می کردم ندارم ولی کار که عار نیست حداقل این که تاوانساتام تاا

در آن دوران تصمیم گرفتم برنامه نویسی وب را شروع کنم اما االن اگار
کسی از من بپرسد برای شروع وارد کدام حوزه شوم بدون شاک حاوزه
اسمارت فون ها را به او پیشنهاد خواهم داد.

بهترین زبان برنامه نویسی کدام است ؟!
اگر از هرکسی در هر جای دنیا که اندازه یک سر انگشت دست بارنااماه
نویسی سرش شود ،بپرسید برای شروع برنامه نویسی چه زبانی را انتخاب

کنم ؟! بدون شک پاسخش  Cیا C++خواهد بود.

حدی دِین خودم را به سنت های خانوادگی ادا کنم و عید امسال نازد
اقوام حرفی برای گفتن داشته باشم.

شماره سوم  -سری جدید

تازه تصمیم گرفته برنامه نویس شود!

ال به خود شخص بستگی دارد مطمئن ًا هر کسی می داند
به نظر من کام ً
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توصیههای یک ترم باالیی
ارشد مستقیم

Bita.kheirkhah@gmail.com
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بیتا خیرخواه

شماره سوم  -سری جدید

بسیاری از دانشجویان ترم اول ،اطالعاتی دربارهی مزیتهای داشتان

حال چگونگی پذیرش در دوره ی کارشناسی ارشد بدون کنکاور( یاا باه

معدل باال و قرار گرفتن در بین نفرات برتر دانشگاه ندارند.

عبارتی ارشد مستقیم خودمان!):

در این شماره به مختصری از مزیت ها و شرایط استفاده از مازیات

قبل از هر چیز قوانینی که گفته می شود را هر سال بررسی کنید چرا کاه

های قرارگیری در میان نفرات برتر اشاره میشود.

دائما در حال تغییرند!!!

خیلی از افراد معتقدند که کنکور آزمون ناعادالنه ای اسات کاه در

دانشگاه صنعتی شریف پروندهی دانشجویانی که داراری معدل باالی  17و

مدت زمان کوتاهی ،سرنوشت فرد را مشخص میکند.بسیاری از افراد

نیز جز سه نفر برتر ورودی و رشتهی خود هستند را بررسی میکند .الزم

نیز در آزمون های تستی موفق نیستند و نمیتوانند از توانایای هاای

به ذکر است پروندهی دانشجویان دارای معدل باالی  13اگرچه جاز ساه

خود استفاده کنند.

نفر نباشند بررسی می شود .البته امسال دانشجویان دانشگاه ما قاادر باه

اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید ،میتوانید با درس خواندن
تدریجی ،در طول چهار سال تحصیلی  ،در نفرات برتار ورودی

درخواست پذیرش از این دانشگاه نبودند!!

و

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروندهی دانشجویانی که داراری معدل باالی 12

رشته ی خود قرار بگیرید و مستقیما وارد دوره ی کارشناسی ارشاد

و نیز جز 11درصد برتر در ورودی و رشته ی خود هستاناد را باررسای

شوید.

می کند.همچنین دانشجویان باید حداقل  111واحد تا پایان نایاماساال

شاید فکر کنید که درس خواندن در طول ترم خیلی دشوار اسات و

ششم گذرانده باشند.

باعث جلوگیری از شرکت در فعالیت های دیگر در درون و بایارون

دانشگاه علم و صنعت پرونده ی دانشجویانی که داراری معدل باالی  17و

دانشگاه میشود.

نیز جز 11درصد برتر در ورودی و رشتهی خود هستند را بررسی میکند.

اصال اینطور نیست!با کمی تالش و همت هم میتوانید جاز نافارات

دانشگاه تربیت مدرس نیز پرونده ی دانشجویانی که داراری معدل بااالی

برتر باشید و هم در فعالیت های متفرقه از جمله فاعاالایات هاای

 15و نیز داراری رتبهی اول تا هشتم و جز 11درصد برتار در ورودی و

فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه شرکت کنید و هم در کنار اینها باه

رشته ی خود هستند را بررسی می کند .همچنین دانشجویان باید حداقال

عالیق شخصی خود در خارج از دانشگاه نیز بپردازید.

 111واحد تا پایان نیمسال ششم گذرانده باشند.

سعی کنید از ابتدا ،یعنی ترم اول حواس خود را جاماع کانایاد و

و اما دانشگاه خودمان یعنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طاوسای

معدلتان را باال نگه دارید.البته اگر تارم هاای اول را سارساری

پروندهی دانشجویانی که جز  21درصد برتر در ورودی و رشتاه ی خاود

گذراندید،باز هم میتوانید با کمی تالش بیشتر باز هم خاود را باه

هستند را بررسی میکند .همچنین دانشجویان باید حداقل  115واحد تاا

نفرات برتر برسانید(.مورد داشتیم که میگم!!!)

پایان نیمسال هفتم گذرانده باشند.

به تعداد واحد هایی که میگذرانید هم توجه داشته باشید! چاراکاه

و در کالم آخر :پیگیر باشید و حواستان به قوانین باشد.

باید حد نصاب واحدهای گذرانده شما با تعداد مورد نظر دانشاگااه
مطابقت کند.

