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ساختمان پالسکو فرو ریخت! بله ساختمان فرو ریخت !!!...این ها اولین جمالت خبرنگار شبکه خبر در روز 30دی
ماه، 1395ساعت  11و  50دقیقه به وقت تهران ،بعد از فرو ریختن ساختمان  53ساله پالسکو بود.دل های ما
نیز با بنایی که تداعی کننده روزهای دور تهران بود فرو ریخت و تالطمی که وجودمان را فرا گرفت،تالطم ناشی
از نگرانی برای آتش نشانان و کسبه ای که زیر آوار ماندند.شاید بهتر باشد بگوییم جان فشان نه آتش نشان! جان
فشانانی که فرشته نجات شدند و جان و مال صدها نفر را بر جان خود مقدم دانستند و با این ایثار بار دیگر سرپوشی
بر مدیریت ضعیف و ثروت اندوزی عده ای دیگر شدند.زبان قاصر است از وصف شجاعت آنان  ،تنها بسنده می کنم
به جمله ((اجرکم عند اهلل .))...اما اگر زبان ما از بیان وقایعی که به این فاجعه ختم شد قاصر بماند،جفایی است
در حق جان هایی که زیر آوار ماندند و در هرم آتش سوختند .از این رو وقایع و علل وقوع این حادثه را از چند
منظر بررسی می کنیم و به تحلیل جنبه های اقتصادی و زنجیره تامین موجود در این ساختمان می پردازیم.
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پشت صحنه فاجعه پالسکو

سخن سردبیر
به نام خالق عقل و قلم
روزگاري شده است كه تحصيل نكرده ها حسرت دانشگاه رفتن دارند و تحصيل كرده ها حسرت عمر
بر باد رفته شان در دانشگاه ها را
با اكثر جوانان دانشجو كه صحبت كنيد نهايت روياهايشان «كارآفريني» است .مي خواهند چندسال
ديگر شركتي به ثبت برسانند و بشوند مديرعامل
ا ّما....
آيا واقعا اين روش پاسخگوست؟
آيا مي خواهيم راهي را برويم كه گذشتگان رفتند و االن شاهد ورشكستگي روزافزون كارخانه ها
هستيم؟
در اين شماره تالش تيم تحريريه بر آن بوده است كه دركنار ارائه ي مطالب مفيدي در زمينه ي
مهندسي صنايع نگاهي هم به نوآوري و كارآفريني داشته باشند و براي عالقه مندان سرنخ هايي قرار
داديم كه بتوانند وارد اين مسير شوند
اميد كه مطالب اين شماره از نشريه ي پويان همانند شماره هاي پيشين مورد توجه شما عزيزان قرار
گيرد .تيم نشريه بسيار از شما سپاس گزار خواهند شد اگر با ارائه ي نظرات و پيشنهادات خود از طريق
راه هاي ارتباطي زير ما را در جهت ارتقاي سطح نشريه ياري كنيد ،عالقه مندان به همكاري با تيم
.نشريه هم مي توانند از طريق ادمين كانال تلگرام نشريه آمادگي خود براي همكاري را اعالم نمايند
راه هاي ارتباطي
e-mail : Pooyan.magazine@alzahra.ac.ir
Telegram : @Pooyanmagazine

معصومه موسی
بهار و تابستان 96
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اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟!
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برای مشتریان ورود به ساختمان پالسکو برای تامین
مایحتاج خود خوشایندتر از آن است که هریک از اقالم
مورد نیاز خود را از بازار دیگر و چند مغازه تهیه کند.
غافل از این که ترکیب موجود در ساختمانی مانند
پالسکو ،ترکیب قابل قبولی نبوده است .انبار،واحد
تولیدی و دفترکار (فروشگاه عرضه کننده) هریک به طور
جداگانه دارای ویژگی های متفاوتی هستند که به طور
استاندارد حضور آنها در یک ساختمان را مقدور نمی
سازد.به عنوان مثال نوع ایمنی،درجه حرارت،دسترسی
محلی حتی راه های خروج اضطراری در هر یک از این
واحد ها متفاوت است .حال آنکه پالسکوی  17طبقه
نه تنها از ایمنی های اولیه برای ساختمان برخوردار
نبود،بلکه این سه واحد را نیز در خود جای داده بود.
ساختمان پالسکو به عنوان بورس پوشاک ایران،یکی
از بازیگران بازار پوشاک کشور بود.بنابراین آتش سوزی
ساختمان پالسکو در میان مدت نیز تبعاتی را به دنبال خواهد
داشت.با توجه به اینکه عملیات ساخت برجی مانند پالسکو
قطعا زمان بر است ،واحد های همجوار با این ساختمان
تحت تاثیر ریزش پالسکو،با قیمت های باال به فروش می
رسند یا اجاره داده می شوند.از این رو در این برهه از زمان
مدیریت قیمت ملک در آن منطقه ضروری به نظر می رسد.
اما اقداماتی نیز باید در بلند مدت صورت گیرد تا در صورت
وقوع حوادث این چنینی نظام توزیع با مشکل مواجه نشود
و نگرانی های صاحبان کسب و کار به حداقل ممکن برسد.
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شاهد اقدام خاصی از سوی دولت ها نبوده ایم.البته
این موضوع نه تنها در حوزه سیاست گذاری با سهل
انگاری مواجه شده،بلکه در برخی مواقع تمایلی نیز از
سوی سرمایه گذاران و حتی مشتریان برای تغییر آن
وجود نداشته است.پالسکو با  17طبقه ،ترکیبی از
فروشندگان،تولیدکنندگان و انبارداران را در خود جای
داده بود .این به این معنی است که زنجیره پوشاک در
یک ساختمان گردهم امده بودند و یک برج را به بورس
پوشاک تبدیل کرده اند.به عبارتی بخش بزرگی از زنجیره
تامین پوشاک فقط در یک ساختمان متمرکز شده بود،
که یک نقص بزرگ است و در مواقع حوادث این چنینی
خسارات قابل توجهی بر زنجیره آن صنعت وارد می گردد.
پیوند بین تولید و توزیع در سیستم ایران ،پیوندی
نامناسب است .اگرچه در دهه های گذشته برنامه هایی
همچون سازماندهی نظام مدیریت،فراهم کردن امکان
برخورداری از اطالعات شبکه های زنجیره ای خورده
فروشی ،ایجاد اتحادیه های کشوری،ایجاد خوشه های
صادراتی ،طرح ملت کارت اصناف ،ایجاد شورای ملی
رقابت و...در کشور اجرا شده است اما باز یک نگاه
اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می دهد که بسیاری
از مشکالت گذشته همچنان پابرجاست و برخی از
نهادهای ایجاد شده نتوانستند نقش موثری ایفا کنند.
به عنوان مثال در مساله انتقال کارگروه های تولیدی
چرم به چرمشهر،سیاست گذار نتوانست بر اساس آنچه
پیش بینی کرده بود و وعده داده بود عمل کند.و سرمایه
گذاران و صاحبان کسب و کار در این منطقه نیز ضمن
مواجهه با چالش های جدید در چرمشهر که بر اساس
محدودیت های اعمال شده ،به وجود آمده بود نسبت
به سیاست گذاری دولت بی اعتماد شدند.همچنین
موجب شد سایر صاحبان کسب و کار نیز نسبت به تغییر
در نظام توزیع نگاه مثبتی نداشته باشند.و همچنین
مشتریان نیز که احتماال خطرات ناشی از این امر را
متوجه نمی شوند،به همین دلیل دسترسی ساده تر به
زنجیره تامین کاال را بر تغییر نظام توزیع ارجح می دانند.
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طبق گزارش تهیه شده توسط کمیته ای متشکل از
نمایندگان تهران و یکی از استادان دانشگاه امیرکبیر در
رابطه با این حادثه ،در روز حادثه  12آتش نشان درطبقه
چهاردهم و  4آتش نشان در طبقه دهم ساختمان حضور
داشتند که این  16نفر در همان دقایق اول فرو ریختن
آوار شهید شدند.منبع گازوئیل در زیرزمین ساختمان
سبب شعله ور شدن آتش و رسیدن دما به  600درجه
سانتیگراد شد.درجه حرارت به حدی بود که آهن به
صورت ذوب شده در کامیون ها ریخته می شد.در چنین
شرایطی حضور مسئوالن سبب کندی عملیات شد،در
واقع مسئوالنی که باید قبل از حادثه به فکر پیشگیری
می بودند،می خواهند با نمایشی در حین حادثه اعالم
کنند که آن ها نیز حضور دارند و دلواپسند! و از طرفی
فرمانده عملیات در ساعات اول مشخص نبود که این یک
ضعف شدید در زمان بحران است .و البته خسارت های
جانی این حادثه به شهادت این  22نفر ختم نمی شود و
طبق گزارش اورژانس بالغ بر  230مصدوم بر جا گذاشت.
وزیر کشور در روز  13بهمن ماه گزارشی را در مجلس
ابالغ کرد که علی رغم اندوه فراوان و گریه و مویه ای که
در صدا و سیما به نمایش درآمد،این گزارش در روزنامه
های کیهان و اطالعت سانسور شد! می خواهیم بدانیم
متن این گزارش چه بوده که به سانسور آن انجامید؟
بخشی از این گزارش که در سایت خبر آنالین موجود
است به این شرح است:این ساختمان در سال 1337
پروانه اش صادر شد و در سال  1341به بهره برداری
رسید.فاقد پارکینگ  ،سیستم گرمایش مرکزی  ،لوله
کشی گاز،سیستم اعالم و اطفاء حریق خودکار بوده اما
دارای جعبه آب و کپسول اطفاء حریق بود که از نظر
عملکردشان باید بررسی شوند .اما مسئله اصلی که موجب
سانسور این گزارش شد ،وجود دو ماده از قانون شهرداری
است که سرنوشت ساز بوده است.در سال  1345به این
قانون چند تبصره الحاق شد که الزم االجرا است.طبق
تبصره الحاقیه ماده  55این قانون ،در کلیه موارد مربوط
به رفع خطر از بناها،شهرداری پس از کسب نظر مامور
فنی خود به مالکان بناهای در خطر ابالغ مدت دار صادر
می کند و مسئولیت ایمن سازی کلیه اماکن عمومی
نظیردکاکین،سینماها،پاساژها و سایر اماکن مشابه که
محل رفت و آمد عمومی است ،بر عهده شهرداری می
باشد.در الحاقیه بعدی آمده است که چنانچه اخطار های
مذکور موثر واقع نشد شهرداری باید راساً عملیات ایمن
سازی را انجام دهد و هزینه ها را به عالوه  51درصد
اضافه دریافت کند .بنابراین مالحظه می کنیم که قانون
کامل،واضح و روشن است و کمبودی ندارد .در واقع طبق
قانون مسئولیت متوجه شهرداری است و شهرداری اعالم

کرده است که به کسبه پالسکو  7بار اخطار داده اما
طبق بند های مذکور از قانون شهرداری ،اخطار دوم
بی معناست و شهرداری باید بی درنگ رفع خطر
کند و اخطار بیهوده است  .در این گزارش،وزیر کشور
مسئولیت شورای شهر،شهرداری و مالک را بیان کرده
است اما به رغم این گزارش روشن که در مجلس ارائه
شده و باید بر اساس این گزارش اقدام شود،تاکنون
هیچ اقدامی صورت نگرفته وهیچ پیگرد کیفری در
خصوص مقصران این حادثه( مالکان،شهرداری،شورای
شهر و بنیاد مستضعفان و )...انجام نشده است  .به
تعبیری در این جامعه دچار بی کیفری شده ایم!

بررسی جنبه اقتصادی و مهندسی صنایع پالسکو!

به گزارش دنیای اقتصاد،برآوردهای اولیه نشان می
دهد که میزان خسارت از  600میلیارد تومان تا
1200میلیارد تومان است.و آنطور که شنیده می شود
میزان قابل توجهی از پوشاک ،در انبارهای واحد های
صنفی به منظور توزیع آن در شب عید ،دپو شده بود
که برخی کارشناسان با اشاره به این موضوع ،میزان
خسارت را تا  2000میلیارد تومان نیز پیش بینی می
آتش
کنند!
سوزی پالسکو یک بار دیگر ضعف نظام توزیع را
در کشور یادآور شد.چالش های بافت سنتی نظام
تولید تا توزیع ایران چند سال است که مورد نقد
کارشناسان قرار گرفته؛ اما در خصوص تغییر آن
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اخبار و انجام كارها از طريق اينترنت رايج شده است
سازمانها روي شبكه اينترنت بستري فراهم مي كنند تا

بسمه تعالي

اطالعاتشان در دسترس مردم باشد .روزانه حجم زيادي از

نويسندگان )1:شري شيرين بيك مهاجر،
)2هومن تصديقي )3 ،طه مكفي
sherimohajer@yahoo.com
 )1دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فناوري
اطالعات
tasdighi@gmail.com
 )2عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
mokfi.taha@gmail.com
 )3كارشناس مهندسي صنايع
چكيده
امروزه اينترنت به يكي از ابزارهاي مهم در همه عرصه
هاي زندگي بشر تبديل شده است  .وجود انواع مقاالت
علمي ،كتب و ساير منابع الكترونيكي در اينترنت در
عرصه هاي علمي و تحقيقاتي به طور گسترد ه اي
توسط محققان و دانشمندان سراسر دنيا مورد پذيرش
قرار گرفته است .در اين راستا سايت سيويليكا با دارا
بودن بيش از  150000مقاله ي داخلي و خارجي در
زمين ههاي مختلف علمي ،يكي از محبوب ترين مراجع
به منظور سهولت دسترسي به اين منابع ارزشمند است.
هدف اين مقاله بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي براي
رده بندي و تحليل رفتار مشتريان اين سايت به منظور
شناخت بهتر آن ها و در نتيجه بهبود خدمات ارائه
شده و تدوين استراتژي هاي بازاريابي مي باشد.
كلمات كليدي :داده كاوي  ،بخش بندي مشتريان
 ،مديريت دانش  ،خوشه بندي
 -1مقدمه
امروزه استفاده از فناوري هاي مدرن در زندگي روزمره
جهت رفع نيازها امري اجتناب ناپذير است  .دنبال

اطالعات در اينترنت منتشر مي شود و اين مسئله منجر به
اين شده كه تنوع كاربران و درخواست هايشان زياد
باشد[  .] 13از جمله كارهايي كه امروزه روي شبكه ي
اينترنت رشد و توسعه يافته  ،خريد اينترنتي يا به طور جامع
تر تجارت الكترونيكي است  .با توجه به جاذبه هاي فراواني
كه در شبكه ي جهاني اينترنت وجود دارد برخي كسب و
كار هاي جديد به وجود آمده كه هر كدام مشتريان و عالقه
مندان خاص خود را دارند  .با توجه به حجم عظيم داده
هاي خريد مشتريان ،داده كاوي مي تواند جهت طبقه بندي
و ارزش گذاري مشتريان مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مقاله پس از مروري بر ادبيات تحقيق و آشنايي
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مقاله

كردن

تفکیک زنجیره ی تامین و واگذاری واحدهای جدید به کسبه پالسکو!
طبق گفته رئیس اتاق اصناف سه نقطه فروشگاه قدس در میدان خراسان ،مولوی و خیابان ولیعصر برای اسکان
کسبه ساختمان پالسکو و محلی در قرچک برای استقرار کارگاه های تولیدی پالسکو در نظر گرفته شده است.اما
همواره فاصله بسیاری از وعده تا عمل وجود دارد و تا کنون اقدام قابل مالحظه ای که دردی از کسبه خسارت دیده
درمان کند صورت نگرفته و برخی از محل های اسکان جدید با مشکالت فراوانی روبه رو بوده که اکثر کسبه ترجیح
داده اند شخصا در نقاط دیگر شهر از جمله بازار اسکان یابند و به فعالیت خود ادامه دهند.
باشد که با تدبیر و مدیریت صحیح دیگر شاهد حوادثی چون پالسکو در کشور عزیزمان ایران نباشیم.

با مفاهيمي چون مديريت ارتباط با مشتري ،چرخه زندگي
مشتري و شناخت و ارزش گذاري مشتريان  ،با استفاده از
تكنيكهاي داده كاوي به بخش بندي و ارزش گذاري
مشتريان يك فروشگاه اينترنتي مي پردازيم .در انتها به اين
نتيجه مي رسيم كه استفاده از تكنيكهاي خوشه بندي روش
مناسبتري براي طبقه بندي مشتريان مي باشد .اين مقاله

نویسنده :
زهرا عمرانی
دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا(س)
ایمیل ارتباط با نویسنده :
omrani.zahra1373@gmail.com

نشان مي دهد كه بخش بندي و شناخت ارزش مشتريان
امري مفيد است و در تعيين سياستها و تعيين نوع خدمات
به بازار و به مشتريان خاص مثمر ثمر خواهد بود.
 -2شناخت و ارزش گذاري مشتريان
امروزه توجه اصلي بيشتر صنايع به سمت مشتري
محوري معطوف گرديده است .شناخت نيازهاي واقعي و
ارائه بهترين و به موقع ترين سرويس ها مطابق با نياز
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به انتظارات مشتري با ادراك رضايت مندي
.ميباشد ،شرط اساسي براي حفظ مشتري ميباشد
توسعه مشتريان  :اين فاز شامل توسعه كثرتتراكنش
ها ،ارزش تراكنش ها و سودآوري
.مشتريان ميباشد
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حفظ مشتريان  :اين فاز بحث اصلي مديريتارتباط با
مشتري است .رضايت مشتري كه اشاره

در اقتصاد جهاني است .تحليل و فهم رفتار و مشخصات
رقابتي براي  CRMمشتري مبناي توسعه يك استراتژي
بدست آوردن و نگه داشتن مشتريان بالقوه و ماكزيمم كردن
ارزش مشتري است.
 -4فرايند ميان صنعتي استاندارد براي داده
( )CRISP-DMكاوي

اين چهار بعد را مي توان به عنوان حلقه بسته مديريت مدلهاي مختلفي براي انجام پروژه هاي كشف دانش و
داده كاوي وجود دارد كه از اين ميان ،مدل « فرايند ميان
ارتباط با مشتري در نظر گرفت .

 -3تكنيكهاي داده كاوي براي شناخت و
ارزش گذاري مشتريان
ابزارهاي داده كاوي در راستاي تحليل داده هاي
تحليلي  CRMمشتري در ساختار
 ،بسيار مرسوم
هستند.بسياري از سازمان ها داده هايي در مورد
مشتريان

يكي از  )CRISP-DM(»،صنعتي استاندارد براي داده
كاوي
روشهاي معمول و موفقي است كه در بسياري از پروژه هاي

صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است .مراحل اصلي اين
مدل شامل شناخت كسب و كار ،شناخت داده ،پيش
پردازش داده ،مدلسازي(داده كاوي) ،ارزيابي و توسعه مي
باشد8 .
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.بازاريابي مستقيم ميباشد

روندي نوظهور  CRM،آورد .كاربرد ابزارهاي داده كاوي در

جاري ،مشتريان بالقوه ،تامين كنندگان و شركاي  -5ساختار اجرايي پژوهش
تجاري
ماهيت اين بخش پژوهش داده محور

جمع آوري و ذخيره مي كنند.عدم توانايي كشف بوده و پايه اصلي
اطالعات
تحقيق حاضر بر كشف دانش از پايگاه داده هاي فروشگاه
ارزشمند پنهان در ميان اين داده ها مانع مي شود كه
تجارت الكترونيكي مذكور نهاده شده است .از اينرو استاندارد
سازمانها اين داده ها را به دانش مفيد و با ارزش تبديل
جهت انجام فرايند تحقيق مورد  CRISP-DMجهاني
كنند.ابزارهاي داده كاوي كمك مي كنند تا سازمان
استفاده قرار گرفته است كه در اين بخش ساختار اجرايي
ها اين
دانش نهفته را از ميان حجم عظيم داده ها استخراج تحقيق بر اساس مراحل اين استاندارد تشريح شده است.
كنند.
 CRISP-DM -6بررسي موردي اجراي الگوريتم
با وجود داده هاي جامع مشتريان ،تكنولوژي داده
جهت ارزش گذاري مشتريان در سايت
كاوي مي
سيويليكا
تواند هوش تجاري با قابليت ايجاد فرصتهاي جديد
فراهم
 CRISP-DM،در اين بخش با اقتباس از مدل

مشتريان  ،اصول اساسي مديريت ارتباط با مشتري را هاي ارتباطي بين شركت ها و مشتريانشان را تغيير داده
تشكيل مي دهد  .توجه سريع و به موقع به نيازهاي  [.است [ 9
اساسي
چرخه زندگي مشتري

مشتريان  ،عاملي در صرفه جويي هزينه ها و باال بردن اين چرخه به مراحل ارتباط مشتري و تجارت مربوط
صرفه
است و آگاهي از آن سودآوري مشتري را به همراه خواهد
 [ .اقتصادي است [ 5
داشت 4 .مرحله در چرخه زندگي مشتري وجود دارد:
داده كاوي يكي از عناصر مديريت ارتباط با مشتري
 .1مشتريان بالقوه :افرادي كه هنوز مشتري نيستند  ،اما در
است كه از تكنيك هايي براي تعامل و ارتباط با
مشتريان
هدف بازار قرار دارند.
استفاده ميكند .يكي از اين تكنيك هاي داده كاوي .2 ،مشترياني كه واكنش نشان مي دهند :مشتريان بالقوه يا
وب
احتمالي كه به محصول يا خدمتي عالقه و واكنش نشان
كاوي است كه در عرصه وب استفاده ميشود .وب
مي دهند.
كاوي به
تكنيك هاي خودكار بازيابي ،استخراج و ارزيابي  .3مشتريان بالفعل :مشترياني كه از محصول يا خدمتي
اطالعات از

پرونده ها و سرويس هاي تحت وب به منظور كشف  .4مشتريان سابق :اين دسته افراد ،مشتريان مناسبي
دانش
نيستند زيرا مدت طوالني ،خريد خود را به سمت محصوالت
 [.اشاره دارد[ 1
رقيب برده اند.
مديريت ارتباط با مشتري
ابعاد مديريت ارتباط با مشتري
مديريت ارتباط با مشتري شامل مجموعه اي از
:مديريت ارتباط با مشتري شامل  4بعد مي باشد
فرآيندها و سيستم هاي توانا مي باشند كه استراتژي
شناسايي مشتريان  :مديريت ارتباط با مشتري باشناسايي
كسب
مشتريان شروع ميشود ،اين فاز شامل
و كار را براي ساختن روابط بلند مدت و سودآور با
هدف قرار دادن جمعيتي است كه احتمال اينكه
مشتريان
حمايت مي كند .
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استفاده مي كنند.

مشتري ما شوند زياد باشد يا براي سازمان سودآور

داده هاي مشتريان و ابزارهاي تكنولوژي اطالعات ميباشند .عناصر فاز شناسايي مشتريان ،شامل
مبنايي را
تجزيه و تحليل مشتريان هدف و بخش بندي
براي هر مديريت ارتباط با مشتري موفق تشكيل
.مشتريان ميباشد
ميدهند.
جذب مشتريان  :اين فاز بعد از فاز شناساييصورت مي گيرد.
به عالوه ،سرعت رو به رشد اينترنت و تكنولوژي هاي
بعد از شناسايي مشتريان بالقوه،
وابسته
سازمانها مي توانند تالش و منايع مستقيم جذب
باعث افزايش فرصت هايي براي بازاريابي شده است
و راه
مشتريان هدف نمايند .يك عنصر جذب مشتري

فصلنامه انجمن مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا(س)  ،پویان

دو روش

در مديريت ارتباط با مشتري ،افزايش سود دراز مدت

بخش بندي دستي و همچنين با استفاده از تكنيكهاي مشتري مي باشد.
خوشه بندي بخش بندي شدند .بررسي و مقايسه دقت

اجراي شبكه عصبي به منظور پيش بيني ارزش بدست
آمده
براي مشتري در هر دو روش ،نشان داد كه خوشه
بندي
روش مناسب تري براي بخش بندي مشتريان به
گروههاي
دلخواه مي باشد.
در اين تحقيق مشتريان فعلي سيستم فروش اينترنتي
مقاالت ،بر اساس سوابق خريد موجود در پايگاه داده
فروش
مقاالت بخش بندي و ارزش گذاري شده و  6خوشه
كشف
گرديد .برچسب گذاري مشتريان در خوشه هاي
مختلف بر
اساس ارزش آنها ،امكان تعريف استراتژي هاي مناسب
بر
اساس ويژگي هاي هر خوشه را فراهم كرده است .اين

آنچه خواندید چکیده ی مقاله
ی مذکور بود،که به دلیل محدودیت
صفحات نتوانستیم بصورت کامل مقاله را
ارائه دهیم
عالقه مندان به موضوع داده کاوی می
توانند به کانال تلگرام نشریه ی پویان
که در صفحه ی آغازین آورده شده
مراجعه کرده و فایل کامل مقاله را
دریافت و مطالعه کنند
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اين مقاله به منظور بخش بندي مشتريان از مدل ديگر ديدي كلي از تخصيص مناسب بودجه هاي بازاريابي و
تحليل
مديريت ارتباط با مشتري پيدا مي كنند .در كارهاي آينده
تازگي ،تكرار و مبلغ استفاده شد ،سپس مشتريان بر
مي توان با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين به بررسي
اساس
ارزش بدست آمده از سابقه خريدشان با استفاده از تغييرات دراز مدت ارزش مشتري پرداخت .مهمترين هدف

براي تعيين ارزش  RFMاين چارچوب از روش سابقه خريد آنها
تحليل
ساخت مدلي با استفاده از داده هاي مشتريان بهمنظور
مشتري استفاده شده است .در نهايت با استفاده از پيش بيني احتمال تغييرات رفتار مشتري
شبكه
تعيين رتبه هر يك از مشتريان بر اساس ميل وارزش
عصبي به بررسي و مقايسه عملكرد هر يك از روشهاي مشتري

استفاده شده در بخش بندي و ارزش گذاري مشتريان جهت شناخت مشتريان و ارزش گذاري مشتريان از مدل
مي
و جهت بخش بندي () تحليل تازگي ،تكرار و مبلغ
پردازيم.
مشتريان از تكنيكهاي خوشه بندي استفاده شده است.
تعيين اهداف و نيازمنديهاي تجاري
جمع آوري داده هاي اوليه
در اين مرحله با توجه به مطالعه مستندات  ،وب سايت
در اين مرحله پايگاههاي داده مشتريان مورد بررسي
شركت و مصاحبه با مديريت و كارشناسان شركت،
قرار گرفت .تنها بخشي كه داراي داده هاي با ارزش و قابل
مسئله

افزايش خريد را دارا هستند الزم است .شناخت تمامي ركورد هاي اين مرحله كامل بوده و فاقد داده هاي
مشتريان
پرت و مقادير نامعتبر مي باشند.
يكي از مهم ترين بخشهاي چرخه فرايند مديريت
نتيجه گيري
ارتباط با

كاوي براي بخش بندي و ارزش گذاري مشتريان در
اختيار
مي گذارد.
استراتژيهاي بازاريابي دچار سردرگمي نمي شوند ،از
طرف

شود .در

شناسايي مشتريان ارزشمند شركت بر اساس

موجود در زمينه شناخت و ارزش گذاري مشتريان استفاده به منظور ارزش گذاري مشتريان مي باشد ،داده
سيستم
هاي مربوط به سوابق خريد مشتريان است كه امكان توليد
فروش اينترنتي مورد بررسي قرار گرفت.
«ارزش مشتري» را فراهم مي كند.
براي طراحي طرحهاي تبليغاتي تخصصي كه حداكثر
كاوش اوليه و اعتبارسنجي كيفيت داده ها
دستيابي به اهداف را در مقابل حداقل مصرف منابع
در اين مرحله داده هاي موجود از نظر وجود داده هاي
ايجاد
پرت  ،انتهايي و مقادير مفقود بررسي شدند .همانطور كه در
نمايند ،شناخت مشترياني كه بيشترين احتمال جذب
يا
جدول زير آمده است نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه

تحقيق يك ايده كلي در رابطه با استفاده از تكنيكهاي
داده

با استفاده از نتايج اين تحقيق مديران در تدوين

چارچوبي براي ارزش گذاري مشتريان اين سايت بر تعيين اهداف پروژه داده كاوي
اساس
بعد از مشخص كردن اهداف تجاري  ،زمان ترجمه و
سابقه خريد آنها و به روش بخش بندي ،با استفاده
تبديل انها به شكل قابل قبول داده كاوي مي باشد .اهداف
از دو
روش خوشه بندي و گسسته سازي دستي ارائه مي تعيين شده به فرم داده كاوي در اين بخش عبارتند از:
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مشتري بوده و بخش بندي مشتريان از مهم ترين و

بخش بندي مشتريان به وسيله تكنيكهاي خوشه بندي

متداولترين روش هاي آن محسوب مي گردد.

يكي از كاراترين روش ها براي شناخت ويژگي هاي رفتاري
مشتريان به منظور مديريت ارتباط با مشتريان مي باشد .در

!اگر کسی واقعا می خواهد نوآور شود  ،اول باید عاشق شود
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عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1371
برلین آلمان  Steinbeisپروفسور دانشگاه
رئیس انجمن صنایع خورشیدی ایران
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مرکز مشاوره کارآفرینی ،اطالع رسانی استان تهران
نایب رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان استان تهران
آلمان  TCKITمعاون تحقیقاتی آکادمی
عضو انجمن مخترعین کشور
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مصاحبه با پروفسور داوود فدایی

نخستین جرقه های هوش مصنوعی به سال های بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد ،زمانی که آلن
تورینگ در سال  1950آزمایشی مبتنی بر اینکه آیا ماشین ها قادرهستند با فرآیند های مغز انسان رقابت
نمایند را انجام داد.
روزی را تصور کنید که ما قادر به انجام آنی یک عمل خاص توسط یک ربات بدون نیاز به نوشتن  ،فشار دادن یک
دکمه و یا گفتن حتی یک کلمه باشیم.
آن ها با خواندن ذهن شما وظایف خود را انجام می دهند و اگر شما متوجه اشتباهی در عملکرد ماشین ها شوید با
خواندن ذهن شما به سرعت آن را تصحیح می کنند.
برای استفاده از این تکنولوژی باید یک کاله  EEGبه سر بگذارید زیرا سیستم  CSAILنیاز به خواندن مغز
شما و ضبط فعالیت های آن دارد  .سپس الگوریتم های یادگیری ماشینی ساخته شده  ،امواج مغز را در
عرض  10تا  10میلی ثانیه طبقه بندی می نمایند و بر روی تشخیص «خطا ها یا اشکال ها « و یا ErrPs
تمرکز می نمایند  ErrPs .دقیقا سیگنال های مغزی است که در هنگام بروز یک اشتباه  ،مغز شما تولید
می کند .برای مثال اگر شما با تصمیم یک ربات مخالف باشید  ،این سیستم ErrPs ،موجود در افکارشما را
درک کرده وعملکرد دستگاه را تصحیح می نماید.
چندی پیش نیز پژوهشگران در دانشگاه مینسوتا (  ) University of Minnesotaبه دستاوردی در این
راستا دست یافتند که در آن یک بازوی رباتی را تنها با ذهنشان کنترل می کنند  .بدین گون که فعالیت
های الکتریکی ضعیفی را که اعصاب مغز هنگام فکر کردن به موضوعی انجام می دهد را شکار می کند.
مزیت بسیار فوق العاده این دستاورد این است که انسان میتواند تنها با ذهن و بدون کاشت هیچ گونه
ایمپلنتی در مغز ( بدون جراحی بر روی مغز )  ،بازو های رباتی را کنترل کرده و اشیا را در دنیای
واقعی سه بعدی به چنگ بگیرد یا به حرکت در آورد.همچنین می تواند برای یاری رساندن به کسانی
که فلج هستند یا بیماری عصبی دارند بسیار کارا باشد تا برای زندگی کردن از دیگران بی نیاز باشند.

روز دوشنبه مورخ  16اسفند  1395طبق قرار قبلی که با آقای پروفسور داشتیم وارد دفتر ایشان در دانشکده مهندسی
صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیر کبیر شدیم .ایشان در تمام مدت با گشاده رویی و تواضع به
سواالت ما پاسخ دادند که در ادامه می خوانید

در آینده ای نه چندان دور با توسعه بیش از پیش رابط مغز -رایانه ما شاهد قابلیت فوق العاده آن در بخش
های مختلف از جمله :

دیدگاه شما نسبت به کارآفرینی به چه شکل است؟
در جامعه جا افتاده است که جوانان به سمت کارآفرینی بروند  ،این اشتباه است! در کارآفرینی ای که ما امروزه
داریم توسعه می دهیم شما به مسیر کارآفرینان دیروز که در شهرک های صنعتی ،شرکت یا کارخانه زدند و
ورشکست شدند می رسید .یعنی ما دوباره داریم شما را در همان مسیری می فرستیم که  20سال دیگر کارخانه
شما ورشکست خواهد شد  .چون فضای کسب و کار ما بهینه نیست و همه می گویند اگر کسی وارد تولید بشود،
یا عاشق است یا دیوانه! چون سود ندارد .پس این مسیری اشتباه است که به ما می گویند بروید کارآفرینی کنید
 ،ما باید نوآوری کنیم ،ما به دنبال افراد اندیشمند و نو آور هستیم .پس اول باید دانشجو را به سمت درست فکر
کردن سوق دهیم و این درست فکر کردن یعنی مشاهده ی نیاز های محیطی  ،پیدا کردن مشکالت و تعریف
آن ها در قالب مسأله در حوزه تخصصی خودشان و بعد آن مسأله را حل کنند و بابتش پول بگیرند .اگر ما 13
دانشجویان را به این مرحله برسانیم دیگر الزم نیست کسی به دنبال استخدام شدن در جایی باشد و همه می
توانند برای خودشان کسب و کاری داشته باشند .برای مثال اگر شما یک آرایشگر خوبی باشید ،نیازی ندارید االن

قرار دادن مغز انسان در یک ربات ،کنترل کامل ربات با مغز بشر

• ربات های کارخانه ای ناظر
• ماشین های بدون سرنشین
• ساخت ربات های کنترل شونده توسط مغز به عنوان اندام مصنوعی
• ترجمه زبان انسان ها به یک سیگنال معنادار برای روبات ها

12

• آزمایش برای مشخص کردن چگونگی بهره برداری از این فناوری برای کسانی که دچار فلج یا سکته
شده اند.
• ht.161214085926/12/2016/mhttps://www.sciencedaily.com/releases

از آن جا که نگاه کسب و کار عوض شده است پس ما باید
دانشجویان را توانمند کنیم که فکر کنند یا اینکه دانشجو
بیاید داخل شبکه خدمات نوآوری شود که این شبکه در
حوزه های کاری این دانشجویان فکر می کند  ،موضوعاتی
پیدا می کند که مشتری اش هست  ،به دانشجو می دهد
و آن ها راه حلش را پیاده می کنند و آن ها هم از درآمد
متنفع می شوند .ما این طرح را اولین بار است که داریم
اجرا می کنیم ولی قبال به صورت تک تک اجرا شده است؛
مثال آقای مهندس عدالت دانشجوی برق الکترونیک ما بود
کسی که جامعه داشت او را طرد می کرد با هم شروع
کردیم به کار کردن و االن بزرگترین تولید کننده سیستم
های هوشمند ورود و خروج به فضاها شده است و کره ای
ها دارند با او کار می کنند و االن دارای چندین شعبه به نام
شرکت بعد پنجم است که او افتخار این مردم شده است.
در کل جهان اگر بررسی کنیم  %99آدم ها کارجو هستند
و دوست دارند جایی استخدام بشوند و  %1نوآور و کارآفرین
هستند ،این  %1ها برای  %99بقیه کار ایجاد می کنند.
برای مثال  2نفر دیجی کاال را راه می اندازند و  6000نفر
می روند برایشان کار می کنند 3 ،نفر اسنپ را راه اندازی
کردند که االن  10000راننده در اسنپ کار می کنند .پس
همیشه  %1ها حرکت می کنند  ،کاری که شبکه دارد
انجام می دهد شناسایی این  %1ها و خط دادن به این

برای مثال اگر در دانشگاه صنعتی گفته شود د ِر دانشگاه
را ببندید و به اساتید حقوق پایه کارگری یعنی 600
هزار تومان در ماه بدهید و اگر پول می خواهند بروند
در صنعت مشکالت صنعت را حل کنند و حقوقشان
را از آن جا بردارند  ،یعنی کاری که در دانشگاه های
خارجی انجام می شود تقریبا مشکل حل می شود .اما
چرا ما این کار را نمی کنیم؟ چون کسی که وزیر است
خودش این توانایی را ندارد  % 39 ،اساتید دانشگاه
هم این توانایی را ندارند .آن ها فقط به شما تئوری را
می گویند و شما هم به خاطر نمره همه چیز را گوش
می دهید و سوال هم نمی کنید ،چالشی هم وجود
ندارد ،بله و چشم هم می گویید استاد هم خوشش
می آید و با خودش می گوید من عجب چیزی هستم!
اعتراض هم بکنید ناراحت می شود .بنابراین اعتراضی
هم نمی کنید .چون در کشور های درحال توسعه
ما آدم ها را قهرمان می کنیم و آن ها را به جایی
می رسانیم  ،بعد از آنکه بزرگشان کردیم خودمان
از آن ها می ترسیم و جرئت هم نداریم حرف بزنیم.

فصلنامه انجمن مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا(س)  ،پویان

با توجه به اینکه شما طرحی به نام شبکه خدمات
نوآوری دارید .اهداف این شبکه چیست؟ آیا تا به
حال این طرح اجرا شده است؟

چرا با وجود اینکه در دانشگاه ها درس خواندن
صرفا به صورت تئوری بازده ای ندارد ،چاره ای
برای آن نمی اندیشند؟

فصلنامه انجمن مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا(س)  ،پویان

قربانشان بروم عادت به کارکردن که ندارند ولی حداقل که
می توانند فکر کنند .ما باید جوان ها را به سمتی بیاوریم
که احساس مفید بودن کنند  ،این خیلی مهم است که
انسان احساس مفید بودن کند ،از زندگی اش راضی باشد،
از دقایقش .این جا هرکی از من بپرسه حالت چه طوره؟
می گویم عالی ،اصال از این بهتر نمیشه .اگه می شد ،
شده بودم! چون از لحظه به لحظه اش دارم لذت می برم
یا می آموزم یا می آموزانم! اصال حد وسط وجود نداره.

 %1ها است .که  %99ها را دنبال خودشان بکشانند.
وقتی دانشجویان وارد این شبکه می شوند ،شبکه
هدایت و راهبری آن ها را به عهده می گیرد .در شبکه
دانشجویان را تیم سازی می کنیم ،آن ها را به کارخانه
می بریم بازدید کنند ،مشکالت و همچنین راه حل ها
را آن جا به آن ها می گوییم .یعنی دیگر تئوری نیست
عینی دارند میبینند ،کالس درس پای خط تولید است.

من مثالی را در جلسه برای دانشجویان گفتم که چگونه
از یک کیلو حنای  2هزار تومانی  650هزار تومان پول
در بیاورند؟ دو نفر هنرستانی که بتوانند روی چسب یک
فیگوری را در بیاورند بعد آن را داخل بسته  20گرمی
کنیم .از یک کیلو حنا 50 ،بسته  20گرمی به دست می
آید .سپس این بسته ها را به سالن های زیبایی برای تتو
کردن خانم ها به قیمت 31هزار تومان بفروشیم و آن ها 53
هزار تومان بابت تتو کردن با حنا روی بدن از مشتری می
گیرند .این کار چند مزیت دارد؛ اوال این مشکل را ندارد که
اگر بخواهد پاک شود ،با لیزر پوست را نابود کنند .ثانیا بعد
از یک ماه پاک می شود و آن آرایشگر باز هم یک مشتری
دیگر دارد  .ثالثا برای پوست هم خوب است .پس برای
مشتری خوب است  ،برای آرایشگر هم خوب است  ،برای
کشاورز هم خوب است  ،به همه نفع می رساند .این یک
فکر بود! در این جا متوجه شدیم که یک قشری از جامعه ما
برای تتو کردن هزینه میکند ،گفتیم خب این را ما بیاییم
درست پاسخ بدهیم .به جای اینکه شخص رنگ بزند و بزنه
زیر پوستش ما بیایم بگیم شیوه را عوض کن  ،تو که حاال
در این مد قرارگرفته ای  ،حاال من بهت میگم چیکار کن.
آیا مفهوم نوآوری فقط به ساختن یک محصول
جدید ختم می شود؟
در حوزه نوآوری که ورود پیدا می کنید به همه چیز ربط
دارد .در مسائل دینی می گوییم نوآوری در دین باوری.
نوآوری در هتل داری  ،نوآوری در خیاطی ،نوآوری در ....
 ،اصال هر جا که شما بگویید می شود در آن نوآوری کرد.

در صنعت اگر به مدیری گفته شود که این
قسمت کارتان ایراد دارد ،معموال به دلیل داشتن
تجربه کاری چندین ساله ،راه حل ما را نخواهند
پذیرفت .چگونه می توان آن ها را متقاعد کرد؟

نوآوری در جایی است که تمرکز آن روی انسان است.
اینکه متوجه شویم االن انسان به چه نیاز دارد آن را
به او بدهیم ،چه چیزی می خواهد بخرد آن را برایش
درست کنیم ،چه می خواهد بپوشد آن را برایش بدوزیم.
اینکه االن مشتری حالش چگونه است ،چه وقت هایی
پول می دهد نیز مهم است .پس کسی که می خواهد
نوآور باشد باید ارتباطش را با انسان(مشتری) حفظ کند.

ما خیلی از جاها در بحث صنعت که وارد می شویم  ،در
قالب کار امداد_صنعت می خواهیم به مدیران بفهمانیم
که نمی فهمند .اگر مدیران به این مرحله برسند که
بفهمند که نمی فهمند دیگر کار ما راحت می شود.
شیوه بیان مهم است .شما نمی توانید به آن ها بگویید
که کارشان ایراد دارد و لذا ما شبکه را راه اندازی کرده
ایم ،در شبکه فردی که می خواهد با مدیر صحبت کند 15
تجربه کاری باالیی دارد و سنش نیز در همان حدود ها
است .آن فرد ابتدا می رود او را تخریب می کند  ،سپس
او برای شنیدن آماده می شود .شما وقتی می خواهید

یک آرایشگاه را اجاره کنید و پول آب و برق بدهید .می
توانید یک پیج بزنید و مشتریان خود را از آن طریق پیدا
کنید ،به خانه مشتری بروید و آن جا آرایشش کنید ،تازه
از شما پذیرایی هم می کنند %20،هم گران تر می گیرید.
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با توجه به اینکه بخشی از فعالیت های
شما در صنعت خورشیدی است  .چه
چیزی باعث شد که به این فکر بیفتید ؟
ببینید اگر کسی واقعا می خواهد نوآور شود و خالق
باشد اول باید عاشق شود! وقتی عاشق شدی به درد

معشوقت فکر می کنی ،من عاشق مردم فقیرم .چون
خودم از یک روستا زاده هستم .همیشه فکر می کردم
چه کار کنیم که بچه کارگر ها وسیله بازی داشته
باشند  ،با ضایعات کارخانه ها (سیم های دور ریخته
شده) برای بچه ها وسیله ی بازی درست می کردم.
عاشق این هستم آدم هایی که پایین هستند باال بیایند.
عاشق به پرواز درآوردن انسان ها هستم و از این که
آن ها پرواز می کنند لذت می برم .برای همین آدم
هیچوقت خسته نمی شود  ،چون همیشه یک نفر
آمادگی پرواز دارد.

اکثر جوانانی که یک کسب و کار تازه را
شروع می کنند به دلیل نداشتن تجربه
شکست می خورند .آن ها باید چه کنند؟
بیایند شبکه خدمات نوآوری  ،در شبکه افراد با تجربه
نشسته اند .چون این راه را خودم از صفر اومدم همه
کوچه و پس کوچه هاش رو بلدم .چون قبال در کوچه
ها گشتم االن عقاب شدم اومدم باال ،حاال میدونم کدام
کوچه را چگونه باید بروید .من از باال نگاه می کنم و به
شما می گویم ته این کوچه ای که شما می خواهید بروید
بن بست است یا نه ولی شما را می برم ،وقتی هم می
خواهی در کوچه حرکت کنی هم به شما میگویم ،چون
داخل کوچه هم رفته ام .این مهم است! که ما منافعمان
این است که شما ها را هدایت کنیم به درآمد زایی ناشی
از فکر  ،همین مساله را که من دارم به شما می گویم
به وزیر هم دارم می گویم که شاید ما میلگرد تولید می
کنیم ،ماشین تولید می کنیم احتمال دارد ما را تحریم
کنند و دیگر نتوانیم صادرات کنیم ولی چه کسی می
تواند جلوی فکر را بگیرد؟ هیچکس .پس بیاییم آدم ها
را توانمند کنیم که فکر کنند ،فکر را بفروشیم برای این
کار دیگر نیازی به کارخانه نداریم .آن آکادمی من که
technology ،innoدر آلمان هست ما داریم فکر() می فروشیم .ایرانی هم کهvation،knowledge

در تابستان ها کارگر هایی که در کارخانه ها کار می کردند
را تعطیل می کردند و آن ها بیکار می شدند .اما چون
پدر من شاگرد بنا بود کار داشت .پدرم به ما می گفت
سه ماه می خواهیم آب دوغ خیار بخوریم و ما سه ماه
در تشت های بزرگ سفالی که داخل آن آبی رنگ بود،
آب پر می کردیم و داخل آن نان خرد می کردیم .به
ما می گفت ظرفی خوب است که دست زیادی در آن
برود  ،ظرفی که سرش تنگ است خوب نیست ،ظرف
باید دهانه اش باز باشد که همه بتوانند بهره ببرند .و
ما نمی دانستیم  5تا همسایه ای که سر سفره ما می
نشستند و با هم می خوردیم ،همه بیکار بودند .پدرم سواد
نداشت ! ما هر روز آب دوغ خیار می خوردیم ولی یک
فلسفه ای را یاد گرفتیم؛ « تقسیم کن»  ،خودت را ،
فکرت را ،برای همین می گویم چیزی جز عشق نبود.
شنیده اید می گویند این ملک اوقافی است؟ یعنی
زمینش مال کسی است .کسانی که در کار خانه بازی و
ملک بازی هستند ،این ها را زیاد دوست ندارند .بعضی
ها زندگیشان اوقافی است  ،مال خودشان نیست ،خیلی
ها مثل خانه های اوقافی ،این زندگی را دوست ندارند.
اگر می خواهی وقف بشی  ،باید خودت را وقف کنی.
پس در عبارت هر خانه یک کارخانه است ،از هر
جنبه ای که نگاه کنید فلسفه های بسیاری نهفته
است از لحاظ احساسی ،عاطفی  ،مالی و غیره.
خیلی از چیز ها را باید در خانه آموخت ولی به ما یاد
نداده اند  ،چون لزومی ندیده اند ،کسی می تواند یک
چیزی را یاد بدهد که یاد گرفته باشد .من تشنه
محبت بودم  ،محبت کردند یاد گرفتم ،حاال محبت
می کنم .شما آن  6-5سالی که در خانه هستید
شخصیتتان شکل می گیرد پس باید آن جا را بسازیم.
در کارخانه وقتی همه کارگرها متحد باشند  ،محصول خوبی
خارج می شود .در خانه نیز اگر همه متحد باشند ،خانه آرامش
دارد .خیلی ها ثروت دارند ولی آرامش ندارند ،می بینید
طرف خیلی ثروت جمع کرده است بعد که می خواهد از آن
استفاده کند میگوید به یک روستا می روم تا آرامش داشته
باشم .ما کال داریم تالش می کنیم که به آرامش برسیم،
پس چرا آرامش بدون پول نداریم  ،مسیر را گم کرده ایم.
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"عشق بود ،عشق"

درست است ،امروزه آمار طالق زیاد شده است ،درگیری
و آمار دادگستری زیاد شده است .ما یاد نگرفته ایم
مشکالتمان را به مسأله تبدیل کنیم و مسأله را حل
کنیم ،به همین دلیل وقتی ازدواج می کنیم می خواهیم
همسرمان همان چیزی باشد که ما می گوییم و چون این
اتفاق نمی افتد با یکدیگر دعوا کرده و از هم جدا می شویم.
به بیرون از خانه که می رویم با کوچک ترین عکس
العملی درگیر می شویم و حتی گاهی اوقات یکدیگر را
به قصد کشت می زنیم و به زندان می رویم .وقتی می
خواهیم با کسی معامله کنیم چون بلد نیستیم چک
می دهیم  ،چکمان برگشت خورده و ما را به زندان می
برند .پس این نشان می دهد که ما هنوز فکر کردن را
یاد نگرفته ایم  ،اگر فکر کردن را یاد بگیریم می توانیم
همسر خوبی برای همسرمان باشیم ،اینکه خانم خانه
بداند برای چه کار می کند و نگوید من این جا صبح
تا شب دارم کلفتی می کنم و آقا هم نگوید من برای
تو دارم می روم کار می کنم ،نوکری می کنم .بلکه
عشق است و انسان هم از عشق بازی خسته نمی شود.
ما محفوظاتمان باالست ،هِی به ما کتاب داده
اند و گفته اند از بر کن و بیا بگو ! شعر های کتاب
فارسی را خوانده ایم و لغاتش را حفظ کرده ایم
بدون اینکه اصال درکی از مطالب داشته باشیم.
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که  10بچه در این کارخانه بود ولی یه عالمه آدم موفق
از آن کارخانه بیرون آمد که دارند به جامعه خدمت می
کنند .آن جا پول نبود

اما بعضی از خانواده ها شاید توان بلوغ فکری
را نداشته باشند ،در این صورت چه باید کرد؟

به عنوان کالم آخر شما چه توصیه ای به جوانان
می کنید؟
توصیه می کنم همان گونه که خداوند شما را خلق
کرده  ،به شما  2گوش داده و یک زبان  ،دو برابر آن
چه می گویید بشنوید .و تجربه دیگران را کسب کنید.
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یک کیک درست کنید ،آرد ،تخم مرغ  ،شکر و غیره که
هر یک ماهیتی جداگانه دارند را داخل ظرفی می ریزید و
با همزن آن را هم می زنید .دیگر هیچ یک از مواد ماهیت
اولیه خود را ندارند .آرد دیگر آرد نیست ولی خواص آرد را
دارد  .شما اگر بخواهید از آرد کیک درست کنید ماهیت
ها را باید عوض کنید ولی محتوا تغییری نمی کند .پس
آدم ها را اول باید کمی مالوندشون  ،این کار شما نیست.
برای کیک همزن این کار را انجام می دهد اگر خودت
بخواهی هم بزنی مچت درد می گیرد .ما هم زن شما ها
شده ایم  ،ما می رویم هم می زنیم و بعد می گوییم برنامه
این است ولی اجرای
آن را شما ها باید انجام
دهید .وقتی شما  10تا
اجرا انجام دهید ،دیگر
شما را باور می کنند و
حرفتان را می پذیرند
و بعد دیگر نیازی به
همزن نیست.
سپس غذای آماده مد
می شود .کیک آماده
وارد بازار می شود ،
شما فقط آن را در فر
می گذارید و پس از
پخته شدن آن را می
خورید ولی قبال که
کیک آماده در بازار
وجود نداشت باید برای
تهیه کیک در خانه
خودتان کلی کار انجام
می دادید.
پیتزا نیز آماده اش
وجود دارد  ،می خریم
و در فر می گذاریم آماده خوردن می شود .قبال باید پیتزا
را خودمان درست می کردیم  ،آن را می خورد  ،از آن
خوشش می آمد ،بعد می گفتیم خب حاال یواش یواش
بیا در صف بایست  ،بیا آن را از بیرون بخر ،حاال در خانه
ات هم می توانی از پیتزا آماده استفاده کنی .کار ما این
است که شما ها را تبدیل به پیتزای آماده کنیم .اما اول
باید مدیران را پیتزا خور کنیم  ،ابتدا باید باورهای قدیمی
خود را دور بریزند و افکار جدید را باور کنند.
شما اسم کانال تلگرامی خود را عبارت" هر خانه
یک کارخانه است" گذاشته اید  ،فلسفه انتخاب این
عبارت چیست ؟

و قتی می گوییم هر خانه یک کارخانه است ،یعنی
هر خانه یک ورودی و یک خروجی دارد .ما باید در هر
خانه قدرت تغییر داشته باشیم .وقتی فرزندی در خانه
ای متولد می شود ،بتوانیم او را به یک فرد مؤثر برای
جامعه تبدیل کنیم  .در این صورت است که کارخانه،
خوب تولید کرده است .اگر خانه خوب شکل بگیرد
خروجی خوبی خواهد داشت .ما می خواهیم بگوییم
خانواده ها می توانند مولد باشد و یک خانواده همواره
یک سری زمان هایی برای دور هم بودن دارند ولی االن
با فضایی که ایجاد شده به جای دور هم جمع شدن،
جوان ها پای لپ تاپ
خود هستند یا موبایل
به دست گرفته یک
گوشه می نشینند و در
شبکه های اجتماعی
خود به سر می برند و
پدر و مادر ها هم که
با یکدیگر حرف های
تکراری می زنند .ما
می خواهیم بگوییم
اگر این را تبدیل کنیم
به یک کارخانه  ،همه
در یک پروسه تولید
شریک باشند .در
نتیجه پسر یا دختر
خانواده در خانه می
بیند که می تواند از
این کار پول در بیاورد
دیگه موبایل را کنار
میگذارد و به جای
چت کردن حاال کار
می کند و چون آن جا
دارد مشاهده می کند
که این پول چگونه به دست می آید برای آن یک حس
پیدا می کند ،دیگر راحت هم خرجش نمی کند .پس
ما اگر بخواهیم اقتصاد کالن مملکت را درست کنیم
باید از اقتصاد خرد شروع کنیم .اگر تفک ِر هر خانه ،یک
کارخانه باشد بعد در کارخانه هم درست کار می کنیم.
دنیای امروز دیگر دنیای کارخانه داری نیست ،االن %8
کارخانه  ،فیزیک  ،سوله ،ماشین می خواهند %92 ،فکر
می خواهند  .گفته می شود کسی بخواهد یک کارخانه
داشته باشد باید پول داشته باشد .ولی من همه جا دارم
شعار می دهم که "پول ،پول را نمی آورد  ،فکر ،پول را
می آورد" .در پس این شعار فلسفه ی زندگی من است
و برای اینکه اثبات کنم ،گفتم :من در کارخانه ای بودم

»توضیح کتاب«
خالقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و عامل کلیدی موفقیت و
بقای سازمان ها جایگاه واقعی خود را در جامعه و محافل علمی و
تحقیقاتی کشور پیدا نکرده است.امروزه خالقیت و نوآوری به قدری
اهمیت پیدا کرده است که تعدادی از دانشگاهای بزرگ دنیا مانند
دانشگاه بوفالوی آمریکا در رشته خالقیت  ،دوره کارشناسی ارشد برگزار می کند.به طور کلی این
موج از قرن نوزدهم یعنی زمانی که مهمترین اختراع بشر (تکنیک های خالق ) ابداع شد،به حرکت
درآمد و موجب شد که به سرعت کشورهای توسعه یافته نظام ملی نوآوری را طراحی و تدوین نمایند
19
مقدمه کتاب
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نام کتاب :خالقیت جوهره کارآفرینب
نویسنده :جلیل صمدآقایی
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معرفی کتاب

معرفی سایت
 : www.iise.orgآدرس

یک انجمن غیرانتفاعی بین المللی است که به حمایت از مهندسان صنایع و افراد IISE
درگیر با بهبود کیفیت و بهروری می پردازد .دارای بخش های اخبار  ،آرشیو مجالت
،آموزش آنالین نرم افزار و برگزارکننده ی کنفرانس در زمینه های ارگونومی  6،سیگما
، .سیستم های سالمت و ...می باشد
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در این شماره از نشریه به آموزش رسم نمودارهای کنترلی میانگین که در درس کنترل کیفیت آماری با آن آشنا
شده ایم خواهیم پرداخت.
در کارخانجات و شرکت ها برای آن که بتوانند یک محصول با کیفیت داشته باشند و همچنین حدود این کیفیت را
در اختیار داشته باشند از ابزارهایی استفاده می کنند.یکی از این ایزارها نمودارهای کنترلی می باشند.با استفاده از
این نمودارها می توان تشخیص داد که آیا محصوالت ما در محدوده کنترلی دلخواه سازمان قرار دارد یانه؟
اگر در محدوده دلخواه بود که کیفیت محصول تایید شده و اگر در محدوده نبود از روش هایی استفاده می شود تا
تشخیص داده شود که آیا این تخطی از محدوده دلیل خاصی داشته است یا خیر!
ابتدا  kبار نمونه های  nتایی انتخاب می کنیم.انحراف معیار نمونه  Sو میانگین را برای هر گروه منطقی محاسبه
می کنیم.در نتیجه در پایان  kتا  Sداریم که هر کدام توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار به ترتیب  µSو  Sو
همچنین  kتا داریم که هر کدام توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار به ترتیب و دارد.پس از انجام محاسبات
مربوطه(ما از گفتن آن ها در اینجا اجتناب می کنیم) فرمول حدود کنترلی حاصل می شود که با کمک آنها می
توان نمودارهای کنترلی میانگین و پراکندگی را رسم کرد.
حال به آموزش این نمودار در نرم افزار  mini tabمی پردازیم،برای درک بهتر آموزش از مثال زیر استفاده می
نماییم:
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رسم نمودار میانگین() و پراکندگی()در نرم افزار mini tab

معرفی کتاب
نام کتاب :نوپای خود را به دنیا بیاور
نویسنده :رید هافمن -بن کاسنوچا
مترجمان :ونوس هادی جعغری (هادیان)،حمید رمضانی

مثال)فرض کنید می خواهید مطالعه ای بر روی گلوکز خون  9بیمار دیابتی که تمرینات خاصی انجام می
دهند،انجام دهید.در  02روز برای  9بیمار مقدار گلوکز آن ها را ثبت می کنید.حال نمودارهای کنترلی میانگین و
پراکندگی آن ها را رسم کنید.
حل ابتدا از نوار باالی نرم افزار مورد  Fileرا انتخاب می کنیم،از بین موارد موجود گزینه Open Worksheet
را می زنیم.مانند
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»توضیح کتاب«
آنچه در سراسر کتاب «نوپای خود را به دنیا بیاور» بدان پرداخته میشود
»این است که خود مسئولیت رشد خویش را برعهده گرفته و به کمک «ماما
خو ِد برترمان را متولد کنیم .شبکهسازی و پیدا کردن این ماماها چیزی است که به عنوان یک مهارت
در جایجای کتاب آموزش داده میشود .ما انسانها صاحبان شرکت نوپای خود هستیم که بنا به دالیل
تاریخی این هویت را به فراموشی سپردهایم .الزم است بیدار شویم ،خویش را نظاره کنیم و به کمک هنر
ارتباطات ،بالقوهها یمان را در محیط عمل به فعل برسانیم.ضروری است که بدانیم هیچ انسانی به سعادت
نمیرسد مگر آنکه دوبار زاده شود :یکبار از مادر ،و دیگر بار از خویشتن ،تا حقیقت درونش در زایش دوم
.هویدا شود و زندگی واقعی او آغاز گردد
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پس از انتخاب موارد باال صفحه ای همانند شکل زیر باز می شود.در بخش All observation for a chart
 in one columnستون  C3را انتخاب کرده و در قسمت  Subgroup sizesعدد  9را وارد کرده و  OKرا
می زنیم.

با انتخاب گزینه  Open Worksheetصفحه ای مانند شکل زیر باز می شود.از داخل فایل های مربوط به نرم
افزار مینی تب بخش  Sample Dataرا باز کرده و از میان موارد موجود در صفحه گزینه  Bloodsugarرا
انتخاب می کنیم.این مورد به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار دارد.

صفحه زیر که به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار دارد باز می شود.

با زدن گزینه  OKنمودار های کنترلی  Xو Sنمایش داده می شوند.نمودارهای مثال ما به صورت شکل زیر است.

پس از باز شدن صفحه قبل به نوار باالی صفحه مراجعه کرده و ازمیان گزینه ها مورد  Statرا زده Control
 Chartرا انتخاب کرده و بر روی مورد  Variable Chart for Subgroupsکلیک می کنیم.از میان مورد
های باز شده  Xbar-Sرا برمی گزینیم.
همانگونه که در شکل قابل مالحظه است هم پراکندگی و هم میانگین گلوکز خون بیماران تحت کنترل است.
بدین ترتیب توانستیم نمودارهای کنترلی را در نرم افزار  mini tabرسم کنیم و از محاسبات طوالنی و دستی
اجتناب کنیم.
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مسابقه
تحلیل خود از عکس زیر را به آیدی ادمین کانال تلگرام ما به نشانی زیر
ارسال کرده و ضمن بهره مندی از جایزه این شماره نشریه پویان از نظرات
سایر دوستان خود در کانال ما استفاده کنید
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The Global Innovation Index 2017

LEADERS IN
INNOVATION
Switzerland
Sweden
Netherlands
USA
UK

Global

Regional *
Europe

South East Asia, East Asia,
and Oceania

1 Switzerland
2 Sweden
3 Netherlands

Northern America

1 USA
2 Canada

1 Singapore
2 Republic
of Korea
3 Japan

Northern Africa and
Western Asia

1 Israel
2 Cyprus
3 UAE

Latin America and the Caribbean

1 Chile
2 Costa Rica
3 Mexico

Central and Southern Asia

1 India
2 Iran
3 Kazakhstan

Sub-Saharan Africa

1 South Africa
2 Mauritius
3 Kenya

Income group *

Low income

Upper-middle income
High-income

1 Switzerland
2 Sweden
3 Netherlands

1 China
2 Bulgaria
3 Malaysia

Lower-middle income

1 Viet Nam
2 Ukraine
3 Mongolia
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1 Tanzania
2 Rwanda
3 Senegal

* Only economies with a data coverage of more than 66% are considered.

1
2
3
4
5

Every year, the Global
Innovation Index ranks the
innovation performance of
nearly 130 countries and
economies around the world.
Each country is scored
according to 81 indicators.

