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سر مقاله

مصطفی درخشان نیا

مکان یابی رویا
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خیال آغاز وجود است.نقطه ابتدای خلق کردن و آفریدن.از آن لحظه ای
که قوه خیالمان را به کار می بریم چیزی در درون جهان زاییده می شود.
نطفه ای در بطن هستی حیاتش را آغاز می کند.ژول ورن خودش این را
می دانست یا نه،نمی دانم ولی از همان لحظه ای که ایده نوشتن «سفر به
کره ماه» در ذهنش شکل گرفت چیزی در این جهان دست به دست هم
داد تا صد سال بعد آرمسترانگ اولین قدمش را روی سطح ماه بگذارد و
بگوید«:این گامی کوچک برای یک مرد و گامی بزرگ برای بشریت است».
اگرچه حرف زدن درباره خیال در مجله ای علمی در قرن حاضر -که
گزاره «آن چه که علمی نیست پس درست نیست» برای بسیاری آیه ای
مقدس است-شبیه شوخی است؛اما بگذارید کمی شوخی کنیم.بگذارید
کمی خیال کنیم.
خیالمان را با این پرسش آغاز کنیم:دوست داریم دانشگاه مورد عالقه مان
چه شکلی باشد.این چه شکلی باشد از شکل ظاهری تا شیوه تدریس و
آزمون و … را در بر می گیرد.
این خیال مهم است.چرا که فضا و مکان مهم اند.مکان ها دارای روحی
هستند که از ذهن ما شکل گرفته و به ذهن ما شکل می دهند .دکارت
«بودن» را در «اندیشیدن» می دانست و این جمله معروف از او به یادگار
مانده که «می اندیشم پس هستم».اما هایدگر «سکنی گزیدن» یا
«باشیدن» را الزمه «بودن» می خواند  .او معتقد بود که نمی توان به
انسان ها فکر کرد بدون این که آنها را به عنوان موضوعاتی که در جهان
جای گرفته اند در نظر بگیریم و این اهمیت مکان هایی را می رساند که
آدمی ارتباط بیشتری را با آنها دارد.
روح مکان از راه های گوناگونی می تواند متجلی شود.از بین آن ها شاید
بتوان به نظام روابط موجود در یک مکان و دیگری شکل فیزیکی یا
همان معماری بنا اشاره کرد.برای مثال یک زندان را در نظر بگیرید.در
زندان هم نوع قوانین و مقررات حاکم و نوع روابط زندانبان و زندانیان
با یکدیگر بیان گر و تجلی گر روح حاکم بر فضا یعنی اسارت است و هم
نوع معماری سلولی و فضای بسته آن.یا در خانه هم نوع روابط خانواده
نشانگر حمایت است و هم شکل فیزیکی خانه پس از مدتی برای ما نماد
حمایت و امنیت می شود.
اما از پرسش خیال انگیز خود دور نشویم.دانشگاه ایده آل چه شکلی باید
باشد؟ در پرونده ویژه این شماره از منظر اول به این پرسش پرداخته شده
است.یعنی شاخص هایی کمی و کیفی مطرح شده که هدفشان نمایان
کردن مختصات دانشگاه ایده آل است.اما در این نوشتار تمایل دارم منظر
دوم را برجسته و پر رنگ کنم.دانشگاه از لحاظ معماری باید چه شکلی
باشد؟
به اهمیت مکان و تاثیر آن پرداختیم.از آن جایی که دانشجو حداقل
 ۴سال حیاتی از زندگی
خود را در دانشگاه می
گذارند،اهمیت این پرسش
مشخص است.
برای ساده تر شدن
بحث سوژه دانشگاه را به
دانشکده تقلیل می دهیم.
معتقدم فضای دانشکده
باید کامال منطبق با رشته
ای باشد که در آن تدریس
می شود.به عنوان مثال

معماری دانشکده حقوق باید به گونه ای باشد که روح عدالت خواهی را در درون
دانشجو بدمد.معماران باید ترکیبی از چوب و سنگ و رنگ را به کار برند که تنفس
در فضای دانشکده این حس را القا کند.شیوه نور پردازی و طراحی فضاها،سقف ها و
… نیز باید در همین راستا باشد.
حال اگر بخواهیم یک دانشکده صنایع را طراحی کنیم چه باید کرد؟
قدم اول رجوع به روح این رشته است.اگر بتوانیم روح مهندسی صنایع را بشناسیم
می توانیم از آن در طراحی دانشکده کمک بگیریم.برای نمونه مهندسین صنایع باور
دارند که هیچ چیز بهترین نیست ولی هر چیز جای بهتر شدن دارد.بنابراین اگر بتوان
فضای داخلی را به گونه ای شکل داد که بعدها خود دانشجویان و اساتید بتوانند برای
استفاده بهینه از فضا مطابق با نیازشان آن را تغییر دهند هم قاعده باال رعایت شده و
هم قاعده دیگر:عالقه مهندسین صنایع به مشارکت در امور گوناگون.
همین میل به مشارکت باید در چینش صندلی های کالس ها نیز در نظر گرفته شود.
شاید چینش  Uشکل صندلی ها تا حدی این نیاز را بر آورده کرد.
زمان عنصر مهم دیگری است که باید در معماری دانشکده صنایع به آن توجه شود.
اتاق ها و سالن ها و آزمایشگاه ها و سایر فضا ها باید با شبکه ای منطقی به یکدیگر
وصل شوند که اهمیت زمان را در ناخودآگاه دانشجویان نهادینه کنند.دقایق معطل
شدنتان در صف آسانسور دانشگاه خودمان را به یاد آورید برای رسیدن به آموزش
دانشکده.محلی که باید در دسترس ترین فضای دانشکده باشد.
چندین ایده و نکته دیگر را باید به کار گرفت تا دانشکده صنایع ایده آل را ساخت.
دانشکده که اگر امروز رؤیایی و خیالی است،فردا شاید به دست ما ساخته شود.

نکته ای درباره دریچه:

با فارغ التحصیل شدن تعدادی از اعضای دریچه و تغییر ترکیب انجمن علمی،تحوالتی
در ساختار مجله به وجود آمد که
تغییر مدیرمسئول و شورای
سردبیری از آن جمله اند.از مژگان
وظیفه دوست ،مهتاب موسوی و
امیرحسین معصومی که در به
این نقطه رسیدن مجله زحمات
فراوان کشیده اند،قدردانی ویژه
می کنیم.هم چنین سپاس گزار
دانشجویان تازه نفس وروردی ۹۳
و  ۹۴هستیم که دعوت دریچه را
پذیرفتند و بدون کمک هایشان
این شماره به سرانجام نمی رسید.
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اصال چرا بازدید علمی؟ مگر آشنایی سطحی با یک کارخانه یا پاالیشگاه یا مرکز تولیدی چه منفعت و ارزش افزوده ای برای ما دارد؟
باید توجه داشت که آشنایی با محیط های صنعتی مختلف و شرایط شغلی آینده در انتخاب های ما تاثیر گذارند .چنین بازدید هایی است
که سبب می شود که مثال در انتخاب شغل با شرایط کاری سخت و دور از خانه تصمیمی سازگار با شخصیت خود بگیریم و بدانیم در دوران
دانشجویی خود در چه زمینه هایی سرمایه گذاری کنیم و در کدام زمینه ها بر دانش خود بیفزاییم .در نهایت چه کسی از کمی تفریح دسته
جمعی و عوض کردن آب و هوا و زندگی روزمره بدش می آید؟
تاریخ بازدید 95/9/17 :
مکان بازدید  :پاالیشگاه های فاز های  13و  19پارس جنوبی ،ساحل
خلیج فارس ،گور دخمه های تاریخی سیراف ،جنگل های حرا
شرح بازدید :
جاده های استان بوشهر مناظری از ترکیب دریا و نخلستان ها و کوه های بلند
دارد ،اما جاده عسلویه – کنگان به کل شما را به حیرت وا می دارد .درسمت
جنوبی جاده لوله های پیچ در پیچ و توربین ها و مخازن و مبرد ها خودنمایی
می کنند و در سمت شمالی جاده کوه های بلند با شعله های زیبای آتش
چشم نواز تر شده اند .آتشی که وظیفه نرمال سازی فاز ها و تخلیه گاز موجود
در پاالیشگاه ها در مواقع ضروری را دارد و به آن ((  )) flairمی گفتند.
مجموعه پاالیشگاه های پارس جنوبی از  24فاز متشکل شده است که جنوب
جاده عسلویه – کنگان و بین جاده و دریا قابل مشاهده هستند .از این 24
فاز  12فاز به بهره برداری کامل رسیده اند و  12فاز دیگر در دست اجرا می
باشند .فاز های  13و  19که مورد بازدید گروه قرار گرفت هنوز در حال ساخت
بود و به حداکثر ظرفیت خود نرسیده بودند .در شکل زیر می توانید زنجریه
ارزشی که در هر فاز پارس جنوبی در جریان است را ببینید.
احداث این پاالیشگاه ها از سال  1377آغاز شده است و تا سال  8 87فاز این
مجموعه به بهره برداری رسیده است .سپس در سال  94پس از چندین سال
رکود  3فاز دیگر نیز به بهره برداری می رسند و هم اکنون  3فاز برای بهره

برداری در سال  96در حال آماده شدن هستند.
قرارداد های ساخت فاز های اولیه بیشتر با شرکت های خارجی مثل توتال ،تویا و
 MEبه اجرا درآمده است و این نوع قرداد ها از جنس بیع متقابل ( buy back
) بودند .به این معنی که پیمانکار موظف است همه وجوه سرمایه گذاری ،نصب
تجهیزات ،راه اندازی و  ...را برعهده بگیرد و پس از راه اندازی آن را به شرکت ملی
نفت و گاز ایران واگذار کند و مبلغ مورد توافق را دریافت کند .پس از تحریم ها
و خروج شرکت های معتبر از ایرن ،شرکت ها چینی و داخلی مثل پتروپارس و
قرارگاه خاتم االنبیا عهده دار تکمیل پروژه ها شدند .این امر باعث شد ساخت هر
فاز که به طور معمول بین  35ماه تا  42ماه قابل اجرا بود ،بیش از  55ماه به طول
بیانجامد و هزینه  2برابری داشته باشد .البته زود بازده بودن و کوتاه بودن دوره
بازگشت سرمایه در این پروژه ها ،توجیه اقتصادی انجام این پروژه ها را تضمین
می کردند .اکنون پس از برجام مذاکره با شرکت های معتبر خارجی برای بازگشت
دوباره به پروژه ها در جریان است.
برای آن که از عظمت و بزرگی آن چه در پارس جنوبی در جریان است آگاه شوید،
کافی است بدانید بهره برداری از فاز  12پارس جنوبی در ابتدای سال  ،94سه
درصد از سهم افزایش تولید ناخالص داخلی را بر دوش کشید .هر کدام از این
فاز ها آن قدر وسیع و بزرگ است که مثال برای احداث فاز  13چندین تپه و کوه
صاف شده و قسمتی بزرگی از دریا خشکانده شده است .مسلما چنین پروژه هایی
اهمیت زیادی در توسعه زیر ساخت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران دارد.
احتماال سالیان دور که یادی از دانشگاهمان بکنیم ،تصاویر و خاطرات پاالیشگاه
های عظیم عسلویه و جنگل های حرا و تلولو خورشید بر امواج خلیج فارس با ما
خواهد بود.
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پرونده اول
اقتصاد

مهرداد شریفی نیک نفس

امیر حسین پورصالح

مجید حیدری

مهدیه عزتی

پیام محمودی
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مقدمه

موفق ترین سیستم های اقتصادی دنیا ،دو اقتصاد متناقض ،دو اقتصاد از بنیان متفاوت،
اول و آخر طیف تمامی سیستم های اقتصادی:
اقتصاد باز ( غرب) و اقتصاد بسته ( چین)
امکان ندارد هنگام صحبت با پدر محترم (هنگام دیدن اخبار اقتصادی از تلوزیون و البه
الی یک سری «بوق» های آبدار) ،یا صحبت های کسل کننده شوهرعمه عزیز ( سر میز
شام فامیلی و همراه با نگاه های عاقل اندر سفیه شوهرعمه جان) و یا بحث های اقتصادی
گروه تلگرام دوستان دبیرستان ( که با خبر رئیس جمهور شدن ترامپ باال گرفته و
چندتایی از دوستان قدیمی که وارد کار اقتصادی شدند حسابی اظهار فضل می کنند و
آخرش به «یه قراری بذار ببینیمت» ختم می شود) به این سؤال بر نخورده باشید که:
در آخر دولت باید دخالت مثبت بکند یا منفی؟ یا اگر بخواهیم کلی تر بگوییم ،اصال دولت
دخالت بکند یا نکند؟
اقتصاد کشور ما چیزی بین اقتصاد باز و بسته ولی بیشتر به سمت اقتصاد بسته است .از
این رو دولت بر کار تمامی بنگاه های اقتصادی نظارت همیشگی دارد .این نظارت در مورد
بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل اهمیت ویژه بانکداری بسیار زیاد و تأثیرگذار است.
از طرف دیگر دو رکن اساسی در بانکداری هم تأثیر زیادی بر تولیدات اقتصادی کشور دارد،
هم معیشت مردم را تحت سلطه خود دارد .این دو رکن بانکداری تورم و سود بانکی است.
پس بیاید به سؤالمان جواب دهیم:
در آخر دولت باید دخالت مثبت بکند یا منفی؟ یا اصال کلی تر ،دولت دخالت بکند یا نکند؟

آزادسازی اقتصادی
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها و حرکت به سوی بازار رقابتی است .در رده بندی
کشور ها که توسط شاخص هریتیج  2016ارائه شده است از میان  187کشور؛ هنگ کنگ ،سودان جنوبی ،نیوزیلند ،استرالیا
و سوئد در رتبه های نخست و ایران رتبه 171ام است .از این رو این مبحث برای کشور ما اهمیت باالیی دارد.
دولت در اقتصاد آزاد همانند یک داور بی طرف و مجری اجرای قواعد بازی است ،داور به هیچ عنوان حق تغییر قوانین ،ورود
به بازی و تعیین نتیجه را ندارد .در این بازی قواعد رعایت حقوق مالکیت و مبادله داوطلبانه این حقوق است و مداخله دولت
در نظام بازار نقض قوانین بازی است و نتیجه نقض قواعد بازی؛ اطالعات نادرست ،لطمه به خالقیت و تخصیص غیر بهینه
منابع است.

آزاد سازی اقتصادی

آدام اسمیت متفکر اقتصادی و بنیانگذار مکتب کالسیک ،دخالت دولت در
اقتصاد را قبول نداشت و وظیفه دولت را تنها برقراری نظم و نگهبانی از مالکیت
خصوصی و وظایف حکومتی می دانست .وی اعتقاد داشت در صورتی که افراد
به دنبال سود شخصی خود باشند ،در نظام اقتصادی ،دست نامرئی خود بازار را
تنظیم می نماید و منافع جامعه به بهترین شکل حاصل می شود.
این ایده بنیان اقتصاد آزاد را پایه نهاد.
آزاد سازی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت و آزادی ورود و خروج در
بازار هاست .یعنی کاستن از مقررات و محدودیتهای دولتی در اقتصاد در قبال
مشارکت بیشتر بخش خصوصی .آزادسازی به اختصار ،زدودن کنترلها به منظور
تشویق توسعه اقتصادی و به معنای ساده تری "خصوصی سازی" است.
درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس  ۵شاخص عمده :اندازه دولت ،قوانین
امنیت مالکان ،دسترسی به نقدینگی ،آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی
تشکیل شده است.
آزاد سازی در اکثر کشور ها با مقررات زدایی ،آزادی بازار های مالی ،سرمایه و
تجاری و در نهایت با خصوصی سازی همراه بوده است .آزاد سازی اقتصادی اگر
در کادر یک برنامه توسعه ملی ،توسعه توان تولیدی و رقابت ملی طراحی شود
مانند کشور های توسعه یافته می تواند دستاورد های قابل مالحظه ای داشته
باشد در غیر این صورت پیامد های غیر قابل جبرانی خواهد داشت.
آزادسازی تجاری به شکل کلی دیدگاه های موافق و مخالف بسیاری دارد ولی
بهترین نتیجه همواره از تفکر میان این مخالفت ها و برطرف کردن نقص های
موجود به وجود می آید .اقتصاد دانان مکتب کالسیک که بنیان گذاران اقتصاد
آزاد هستند همواره بر این عقیده بودند که تجارت آزاد کاال با بهبود قدرت
تولیدی افزایش سرمایه موجب پیشرفت
کشور های است ولی مهمترین مخالف
این نظریه "فردریک لیست" آلمانی
اعتقاد داشت هدف اصلی تجارت تنها
تأمین کاال نیست بلکه مهمترین انگیزه
افزایش قدرت تولیدی و سیاسی کشور
هاست .وی اعتقاد داشت آزادسازی
اقتصادی برای کشور های توسعه یافته
با قدرت تولیدی باال بسیار خوب عمل
می کند .ولی در کشور های ضعیف
تر باید ابتدا قدرت تولیدی و سیاسی
را افزایش داد ،سپس اقتصاد آزاد را
در آن ها پیاده کرد .از این رو تجربه
همه کشور های توسعه یافته نشان می
دهد که قبل از آزاد سازی از سیاست
های مداخله جویانه صنعتی ،تجاری
و فناوری با هدف تقویت صنایع
نوپا استفاده می کردند و پس از
تسلط اقتصادی ،گام به گام به سوی
آزادسازی اقتصادی حرکت کردند.

آزاد سازی اقتصادی و تورم

پاسخ این سوال که اثر آزادی اقتصادی بر تورم افزایشی یا کاهشی است قابل
پیشبینی نیست .شاخص آزادی هریتیج از ده زیرشاخص تشکیل شده که
برآورد به روشهای مختلف نشان می دهد برخی شاخصها بی تأثیر بوده و
جهت و میزان تأثیرگذاری سایر شاخصها نیز متفاوت میباشد .شاخص بنیاد
هریتیج حاصل میانگین سادهی ده زیر شاخص محاسبه شده از سی و چهار
شاخص و دارای دامنهای میان صفر و صد است که بزرگتر بودن عدد نهایی دال
بر آزادتر بودن آن کشور می باشد  .بر اساس این شاخص و بررسی آن در کشور
های خاورمیانه هیچ یک از کشورهای این منطقه در گروه کشورهای آزاد قرار
ندارند و بیشترین تعداد آنها در گروه "عمدتا بسته " و "تقریبا آزاد" هستند .
وضعیت آزادی اقتصادی وتورم در کشورهای منطقه ،طی این سالها نشان می
دهدکه گروه های کشورهای "بسته"" ،تقریباً آزاد" و"عمدتاً آزاد" متوسط تورم
کمتری در مقایسه با کشورهای"تقریباً بسته" دارند .به بیان دیگر به نظر میرسد
که آزاد سازی اقتصادی در آغاز منجر به افزایش تورم شود وپس از افزایش
آزادی اقتصادی به کاهش آن کمک میکند  .در نتیجه کشورهای"عمدتاً بسته"
بیشترین میزان تورم را دارند.

تجربه کشور های مختلف

" هاجون چانگ" اقتصاددان برجسته کره ای و استاد دانشگاه کمبریج در مطالعات
گسترده خود نشان میدهد کشور های پیشرفته کنونی مانند بریتانیا ،آمریکا و
آلمان قبل از دستیابی به توسعه ،سیاست های حمایتی خود را در بخش های
مورد نظر اعمال نموده و بعد از تقویت صنایع ،در زمان مناسب اقدام به آزاد
سازی اقتصادی نمودند.

بریتانیا

با وجود این که بریتانیا از قرن  19دارای
اقتصاد آزاد است؛ ابتدا صنایع تولیدی
خود را از طریق اقداماتی همچون
سیاست های جایگزینی واردات ،اعطای
یارانه صادراتی به صنایع منتخب ،تعرفه
های وارداتی ،اصالحات در قانون تجارت
و از این دست به حمایت از صنایع
داخلی مورد نظر پرداخت و به این نحو
توانست به عنوان نخستین کشور موفق
در استراتژی تقویت صنایع نوپا عمل
کند .این کشور در 1860آزاد سازی
اقتصادی را گام به گام و تحت نظارت
دولت به اجرا درآورد.

آمریکا

از سال  1816در سیاست گذاری آمریکا
تحول چشمگیری رخ داد؛ این کشور
حمایت های تعرفه ای اعمال نمود و
تمامی سیاستگذاران اقتصادی آمریکا
قبل از ورود به مرحله توسعه یافتگی،
با نگاه حمایتی وارد عرصه سیاستگذاری
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شدند .این کشور علی
رغم داشتن مزیت
نسبی در کشاورزی،
شروع به خلق مزیت در
بخش صنعت پرداخت.
قابل توجه است نگاه
حمایتی آمریکا برای
توسعه اقتصادی نبود
بلکه سرمایه گذاری
در تحقیق و توسعه،
واگذاری زمین های
دولتی به دانشکده
های کشاورزی ،تقویت
توسعه زیرساخت های
حمل و نقل و  ...از
حمایت های دولت بود.

کره جنوبی

کره تا پایان جنگ جهانی دوم مستعمره ژاپن و در سال های میانی سده بیستم از
فقیرترین کشور های آسیا ( بجز هند) بود .دولت کره جنوبی از دهه  1960برخی
از صنایع راهبردی خود از جمله خودرو سازی ،کشتی سازی ،صنایع الکترونیکی،
مواد شیمیایی و سیمان را انتخاب نمود و از طریق حمایت های ویژه و مشروط به
تقویت صنایع داخلی خود پرداخت تا این صنایع توانایی رقابت با دیگر کشور ها
را داشته باشند .الزم به ذکر است این کشور در مقابل حمایت های هدفمند خود،
عملکرد این صنایع را نیز مورد بررسی قرار می داد و در صورت رضایتمند نبودن
عملکرد حمایت های خود را دریغ می نمود.
در جدول نرخ تعرفه محصوالت صنعتی برای کشور های توسعه یافته نیز میتوان
تأثیرات حمایت دولتی و آزاد سازی اقتصادی را یه وضوح دید:آیا ایران آمادگی
الزم برای آزاد سازی را دارد؟
بر اساس تجربیات ،پیاده سازی موفق این سیاست به شرایط زیرساختی و قدرت
اقتصادی آن کشور وابسته است و در ایران بسیاری از الزامات و بستر های اجرای
آن فراهم نیست .وضعیت کنونی کشور نشان دهنده رکود بی سابقه آن است و
شرایط تولید بسیار نا به سامان است.
با نگاهی به وضعیت تجارت کشور نیز به سادگی قابل فهم است ایران با توجه
به مزیت نسبی خود در نفت و گاز ،اتکا به صادرات مواد خام با ارزش افزوده کم
نموده است.
مروری بر آمادگی کشور در آزادسازی بازار سرمایه نیز حاکی از آن است که
بسیاری از فاکتور های الزم بر جذب سرمایه خارجی وجود ندارد .بر اساس شاخص
های بین المللی ،ایران هنوز آمادگی الزم برای جذب سرریزهای سرمایه های
خارجی را نداردو در جدول زیر امتیاز ایران در برخی از این شاخص ها نمایش
داده شده است:
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بنابراین حرکت به سوی
آزاد سازی در ایران می
تواند بخش تولید را بیش
از پیش تضعیف کند.
آزادی اقتصادی نیازمند
بستر سازی در کشور
است به همین دلیل
تالش دولت ها بعد از
جنگ تحمیلی برای آزاد
سازی اقتصادی به دلیل
عدم وجود بستر مناسب
محکوم به شکست بوده
است .پیش از حرکت به
سوی آزاد سازی تقویت
تولید از طریق حمایت هدفمند از سوی دولت الزامی است .سال هاست دولت
های مختلف تنها از طریق حمایت های بدون هدف و بدون بررسی عملکرد بنگاه
های اقتصادی تنهای منابع کشور را بدون تقویت تولید کشور مصرف نموده اند و
این به نوبت خود باعث تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت های کشور شده است و
دستاوردی نیز به دنبال نداشته است.
حمایت از بخش های اقتصادی باید بر اساس نقشه راه ( استراتژی توسعه صنعتی)
و به صورت هدفمند صورت گیرد تا مضمون توسعه ای داشته باشد .این حمایت
باید مشروط ،مدت دار ،قابل پیگیری و در طی زمان کاهنده باشد .بخش های
مورد حمایت باید پاسخگو این حمایت ها با بررسی عملکرد بنگاه ها باشند.
در پایان می توان نتیجه گرفت آزاد سازی در صورت وجود زیرساخت های مناسب
و مهیا بودن بستر های اولیه سیاست خوبی می تواند باشد و دستاورد های مثبتی
به دنبال دارد ولی اجرای آن بدون برنامه ریزی استراتژیک و غیر هدفمند قطعا
عواقب منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
 -1اقتصاد به زبان ساده؛ معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات و بررسی های
اقتصادی  31مرداد 1395
 -2مایکل تودار .1395.توسعه اقتصادی جهان سوم ،انتشارات کوهسار
 -3آزادی اقتصادی مفاهیم و الزامات ،مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی ایران ،شهریور 1393
 -4آزادسازی و عملکرد اقتصادی ،موسی غنی نژاد
 -5شاخص آزادی اقتصادی هریتیج Economic Freedom 2016
6- Chaudhary, C. M. India's economic policies. sublime
publications. ISBN 5-121-8192-81-978.
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کاهش سود بانکی
مرگ یا تولد؟؟؟؟
بی شک یکی از مباحث جنجال برانگیز دو سال اخیر ،بحث کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی دولت و بانک
مرکزی است .تصمیمی که تأثیر زیادی بر معیشت افرادی دارد که زندگی روزمره خود را با همین سودهای ناشی از
سپرده های بانکی می گذرانند .همچنین این روند کاهشی تأثیراتی بر روی رشد اقتصادی کشور داشته است .در این
خصوص دولت و بانک مرکزی دلیل این روند کاهشی را در طی دو سال اخیر ،متعادل سازی و همگام سازی نرخ سود
و بهره بانکی با نرخ تورم کنونی توصیف کرده اند .جدول زیر میزان نرخ سود بانکی را برای سود سپرده های یکساله
(از اوایل سال  1393افتتاح سپرده هایی با سر رسید بیش از یک سال برای بانک ها ممنوع شده است) و هچنین نرخ
تورم را در طی سال های  1393و  1394و  1395نشان می دهد ( .تمامی اطالعات نقل شده در این مقاله از سایت
بانک مرکزی ایران استخراج شده است).

همانطور که مشاهده
می کنید در طی دو
سال گذشته با کاهش
 7درصدی نرخ سود
سپرده های بانکی مواجه
هستیم؛ البته در طی این
دو سال نیز شاهد کاهش
نرخ تورم و به احتمال
زیاد تک رقمی شدن آن
در سال  1395هستیم.
در کشور های توسعه یافته میزان نرخ بهره بانکی را نقطه تقاطع نمودار
عرضه و نمودار تقاضای منابع مالی تعین می کند .در حقیقت نرخ دقیق سود
بانکی نقطه بهینه نمودار مجموع عرضه و تقاضاست .ایران بر خالف کشور
های توسعه یافته ،این نرخ را به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار
بر حسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی مشخص می کند.
در اقتصاد های توسعه یافته و مبتنی بر ساز و کار بازار ،نرخ بهره ،متغیر
اصلی ایجاد تعادل میان عرضه ی منابع مالی و تقاضا برای آن منابع است.
همچنین در چنین
اقتصاد هایی نرخ بهره
می تواند به عنوان یک
ابزار قوی ،نقش مؤثری
در سیاست گذاری های
اقتصادی ایفا کند .نرخ
بهره عاملی است که
از یک طرف انگیزه ای
برای مشتریان بانک
است برای پس انداز
و از طرف دیگر پس
انداز های جدید را
به مصارف مختلف از
جمله سرمایه گذاری
در بخش های مختلف
اقتصادی و تولیدی و
اهدای وام به اقشار و
سازمان های مختلف

تخصیص می دهد.
طبق این نمودار عرضه
کنندگان منابع مالی
همان مردم یک جامعه
یا به عبارت دیگر سپرده
گذاران در بانک ها
هستند و همچنین تقاضا
کنندگان منابع مالی
نیز استقراض کنندگان
و بنگاه ها و بخش های
تولیدی و خدماتی و صنعتی کشور هستند .همانطور که مشاهده می کنید
میان نرخ بهره و پس انداز (عرضه ی منابع مالی) رابطه مستقیم و میان نرخ
بهره و تقاضا منابع مالی رابطه معکوس وجود دارد ،به این معنی که با افزایش
(کاهش) نرخ بهره عرضه کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر (کمتر)
منابع خود به سوی بانک ها می کنند و از طرف دیگر تقاضا کنندگان منابع
مالی تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر (بیشتر) می کنند.
در نمودار فوق خطوط عرضه و تقاضا در یک نقطه با یکدیگر متقاطع هستند،
این نقطه را نقطه تعادل بازار می
نامند زیرا در این نقطه میزان *I
(نرخ بهره و سود تعادلی) و *Q
(میزان سپرده تعادلی) مشخص
است و همچنین هم بخش
عرضه و هم بخش تقاضا در این
نقطه به نحوی راضی از میزان
تخصیص یافته منابع مالی خود
هستند .عبور از این نقطه باعث
بی ثباتی در اقتصاد و همچنین
نحوه تخصیص منابع مالی می
شود و این بی ثباتی بازار را وادار
به تغییر در جهت ایجاد ثبات می
کند.

رابطه نرخ بهره و سود
بانکی با نرخ تورم

در کشور های توسعه یافته
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نشریه علمی دریچه
شماره دوم سال دوم
آذر ماه 95
سرمایه
بیشتر
گذاری ها در قالب
تولید و ایجاد
خدمات انجام می
پذیرد .جامعه ایران؛
به دلیل اقتصاد
محدود و بی ثباتی
های اقتصادی  ،که
ناشی از دولتی بودن
اقتصاد و تحریم های
جهانی است ،تمایل
دارد سرمایه خود
را در قالب سپرده
های بانکی پس انداز
نمایند .بخشی از
دالیل این اختالف
به شرح زیر است:
 .1اکثریت مردم کشور افرادی ریسک گریز هستند و چون ریسک سپرده
گذاری در بانک ها بسیار کم (تقریباً صفر) است در نتیجه مردم تمایل
زیادی به این کار دارند.
 .2معافیت مالیاتی باالتر سود سپرده ها نسبت به فعالیت های اقتصادی
دیگر در کشور.
 .3واریز سود سپرده ها به صورت ماهانه و امکان دسترسی مردم به سود
سپرده هایشان در پایان هر ماه
 .4اعتماد و اطمینان مردم نسبت به بانک ها.
 .5باال بودن ریسک سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی در ایران
به دلیل باال بودن احتمال وضع تحریم های جدید از سوی کشور های
دیگر.
 .6و دلیل آخر این که اکثرا ً پول و سرمایه اشخاص برای خرید انواع دیگر
دارایی مانند مسکن و زمین و ...با بازده باالتر نسبت به سپرده گذاری در
بانک ها کم است.
با توجه به دالیل فوق و تمایل زیاد مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک
ها ،حساسیت نرخ سود و بهره ی بانکی و ارتباط تنگاتنگ و پیچیده آن با
نرخ تورم مشخص می شود .از این رو کمی تغییر در این نرخ ،سبب تأثیرات
باالیی در میزان سپرده گذاری بانک ها می شود.
از نظر برخی صاحب نظران اقتصادی ،تورم ،مهم ترین عامل باال بودن نرخ
سود بانکی در ایران است .با توجه به رابطه ی «فیشر» (نرخ تورم – نرخ
سود اسمی = نرخ سود واقعی) با باال بودن نرخ تورم ،برای مثبت نگه داشتن
نرخ سود واقعی باید نرخ سود اسمی را افزایش داد .اگر می خواهیم نرخ
سود بانکی را کاهش دهیم در ابتدای این امر باید نرخ تورم را کاهش دهیم
تا با نرخ سود منفی مواجه نشویم؛ علیرغم این رابطه در طی دو دهه اخیر
در ایران به دلیل باال بودن نرخ تورم و اختالف زیاد نرخ تورم با نرخ سود
اسمی با نرخ سود واقعی منفی در ایران مواجه بودیم .مطالعات نشان می
دهد ،در دو دهه اخیر تورم ایران از دو منشأ سر چشمه می گیرد:
تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه.
تورم ناشی از تقاضا مربوط به افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی
از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (که خود ناشی از
کسری بودجه ساختاری دولت است) و تورم ناشی از فشار هزینه مربوط
به باال بودن قیمت تمام شده محصول به دلیل پایین بودن فناوری تولید،
ناکارآیی بنگاه های بزرگ که اغلب دولتی هستند ،ضعف ساختار حکمرانی
شرکتی در بنگاه ها ،بی توجهی به روش های جدید مدیریت منابع در بنگاه
ها ،نبود بستر رقابت و فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری است.

رابطه نرخ سود و بهره بانکی با رشد اقتصادی

سطح پس انداز جامعه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی آن اهمیت

ویژه ای دارد و در بلند
مدت زمینه ساز توسعه
ظرفیت های تولیدی یک
اقتصاد است .زیرا پس
انداز ها از اصلی ترین
منابع تأمین سرمایه گذاری
هستند و یک راه جمع
آوری پس انداز ،سپرده
های بانکی به شمار می
روند .در اقتصاد ایران دو
نوع سرمایه گذاری داریم:
 -1سرمایه گذاری مالی
مانند سپرده های بانکی و
سهام و. ...
 -2سرمایه گذاری در
دارایی ثابت مانند مسکن و
زمین و خودرو و . ...سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری همواره به دو متغیر
نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بانکی توجه می کنند و با توجه الگوی ریسک
پذیری شان دست به انتخاب می زنند .انتظار می رود که اگر نرخ سود سپرده های
بانکی پایین تر از نرخ تورم قرار گیرد بر اساس رابطه فیشر با نرخ سود واقعی منفی
مواجه شویم و این امر موجب جهت گیری پس انداز های مردم به سمت کاالهایی
که قادر به حفظ ارزش پول آن ها باشند (مانند دارایی های ثابت مشابه مسکن ،طال
و ارز) می شود .چرا که باال بودن نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها ،نه تنها
قدرت خرید سود سپرده های بانکی و همچنین سهام های خریداری شده را کاهش
می دهد بلکه قدرت خرید اصل سپرده را نیز تحلیل می برد؛ پس همانطور که گفته
شد باال بودن نرخ تورم و یا پایین بودن نرخ سود های بانکی هر دو از عواملی هستند
که باعث می شود سرمایه و پس انداز های مردم از بانک ها خارج شده و به سمت
دارایی های ثابت و کاهش دارایی های مالی پیش برود .از آن جا که بانک ها نقش
تأمین نقدینگی کوتاه مدت و گاهاً بلند مدت بنگاه های تولیدی و اقتصادی را دارند،
در نتیجه ی کاهش دارایی های مالی بانک ها ،سبب به مشکل افتادن بانک ها در
تأمین نقدینگی و دادن وام و سرمایه گذاری در این بانک ها شده است که تبعات
منفی برای رشد اقتصادی کشور در پی خواهد داشت .سرمایه گذاران ،منابع مالی
مورد نیاز خود را به طور کلی از دو منبع شخصی و استقراض تأمین می کنند .در
اقتصاد هایی مانند اقتصاد ایران به دلیل این که بازار سرمایه توسعه نیافته و محدود
است ،بازار استقراض بانک محور است؛ یعنی بنگاه ها و استقراض کنندگان برای
تأمین منابع مالی مورد نیاز خود امکان برقراری ارتباط مستقیم با پس انداز کنندگان
(عرضه کنندگان وجوه قابل استقراض) از طریق فروش سهام و یا اوراق قرضه را
ندارند .لذا تنها محل تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاران و بازار رسمی ،بانک ها
هستند و اگر بانک ها نتوانند وجوه مورد نیاز آن ها را تأمین کنند تنها گزینه ممکن
برای سرمایه گذاران ،بازار غیر رسمی استقراض با بهره بیشتر است که این نیز تبعات
منفی برای رشد اقتصادی خواهد داشت .پس همانطور که گفته شد می توان نتیجه
گرفت که رشد اقتصادی با نرخ بهره رابطه معکوس دارد به این معنی که افزایش
(کاهش) نرخ بهره از طریق اثر بر سرمایه گذاری و استقراض موجب کاهش (افزایش)
نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.
منابع:
 -1فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی -سال اول -شماره -3دکتر عباسعلی
ابونوری و دکتر تیمور محمدی و سرکار خانم سمیه السادات سجادی
 -2تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر متغیر های کالن اقتصادی -سایت خبری بینا
www.bina.ir
 -3سایت بانک مرکزی www.cbi.ir

این پنجمین گام از بخش « امروز با بورس» است .از
منسجم ترین قسمت های مجله که در هر شماره پای
ثابت مجله بوده است.

امروز با بورس
در شماره گذشته با هم اصطاالحات پرکاربرد بورس را آموختیم DPS .و  EPSرا شناختیم و نحوه محاسبه آن ها را یاد
گرفتیم .همچنین راه های افزایش سرمایه را آموختیم و شاخص های بورس را بررسی کردیم.
در گام پنجم با راه های ورود به بورس اوراق بهادار آشنا می شویم .از تحلیل بنیادی و فنی صحبت میکنیم ،پرتفوی را
می آموزیم و با راه های کسب درآمد از بورس آشنا می شویم.
با فراگیری این گام می توانیم تحلیل افراد مختلف را مطالعه نماییم و به کمک آن ها سهام های سود ده را شناسایی
کنیم.

گام پنجم :اصطالحات بورسی

راه های ورود به بورس
ورود به بازار سرمایه به عنوان خریدار در گذشته ای نزدیک مشکالت بسیاری
را دارا بوده .قبل از گسترش شبکه جهانی اینترنت ،خرید و فروش یک سهم
باید به صورت دستی و حضوری انجام میگرفت .می توان تصور کرد حجوم این
تعداد انسان به تاالر بورس چه مشکالتی ایجاد می کرد .از این رو شرکت های
کارگزاری برای تسهیل در این امر ایجاد شدند .شرکت های کارگزاری عالوه بر
اینکه نماینده تعدادی از مصرف کنندگان در تاالر بورس بودند ،با تحلیل بازار
بورس به مشتریان خود مشاوره خرید و فروش می دادند.
امروزه با اینترنتی شدن خرید و فروش این نیاز کمتر احساس می شود ولی
با این حال مزایای بسیار کارگزاری های مجاز ،از جمله حفظ امنیت سیستم،
وجود آن ها و امکان خرید و فروش سهام از طریق آن ها را در بازار بورس
اجباری نموده است.
به طور کلی برای ورود به بازار بورس به عنوان خریدار و یا فروشنده خرد ،شش
مسیر وجود دارد:
 -1سرمایه گذار خود بازار را تحلیل و خود سهام مورد نظر را انتخاب کند
 -2مشاور سرمایه گذار بازار را تحلیل کند به بیان دیگر سرمایه گذار به کمک
مشاور خود سهام را انتخاب کند
 -3از مشاوره شرکت کارگزاری برای انتخاب سهام استفاده کند
 -4روی سبد های سهام سرمایه گذاری کند ( با استفاده از تحلیل خود ،مشاور
و یا کارگزاری)
 -5روی برگه های صندوق مشاع سرمایه گذاری کند
 -6روی سهام با اختیار معامله سرمایه گذاری کند
برای توضیح موارد باال می توان گفت مورد اول و دوم و سوم برای سرمایه
گذاری روی فقط یک نوع سهم و یا تعداد محدودی سهم می باشد ولی موارد
چهارم ،پنجم و ششم کمی پیچیده تر است.
سبد سهام
پیشنهاد من برای تمامی شما سرمایه گذاران نوپا این عرصه سبد سهام است.
سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد و تازه کاران بورس بهترین نوع سرمایه
گذاری ست .این مفهوم به این معناست که سرمایه گذار میزان موجودی خود
را روی بخش های متفاوت سرمایه گذاری کند .نکته قابل توجه در این سرمایه
گذاری این است که بخش های مورد انتخاب با یکدیگر کمترین ارتباط را
داشته باشند.
برای مثال من به عنوان یک سرمایه گذار نوپا ،سرمایه خود را به چهار قسمت
تقسیم کرده ،یک قسمت را روی حمل و نقل ،دیگری را روی لبنیات ،قسمت
سوم را روی تکنولوژی و قسمت آخر را در بانکداری سرمایه گذاری میکنم.
دلیل این سرمایه گذاری های متفاوت این است که اگر بخش حمل و نقل
کشور به مشکلی برخورد ،من فقط روی قسمتی از سرمایه ام زیان میکنم نه
روی تمام آن.
این نوع سرمایه گذاری سود کالن به دنبال ندارد ولی بسیار ریسک پذیر بوده
و سرمایه را به خطر نمی اندازد .ویژگی دیگر این نوع سرمایه گذاری این است
که معموال سرمایه گذاران با سهام های خود بازی( خرید و فروش متناوب)
نمی کنند و سبد سرمایه خود را تا حدودی ساکن نگاه می دارند.
برگه های صندوق مشاع
صندوق مشاع یا صندوق مشترك سرمایهگذاری یك امكان را برای سرمایههای
كوچك بوجود میآورد تا بتوانند با در كنار هم قرار گرفتن ،توانایی سرمایههای

بزرگ را داشته و حركتهای بزرگتر انجام دهند.
در اصل افراد مختلف سرمایههای كوچك خود را در یك صندوق ریخته و به میزان
سرمایهاشان از این صندوق سهیم میشوند .نهایتا این صندوق كه یك شخصیت
حقوقی واحدی دارد دارای سرمایه بزرگی میشود كه از انباشت سرمایههای كوچك
بوجود آمده ،لذا با این سرمایه میتواند در بازارهای مختلفی از جمله بورس وارد شده
و یك سبد سهام تشكیل داده و اداره شود كه از محل رشد این سبد تمامی اعضا و
یا شركا به همان نسبت رشد ،بهرهمند میشوند.
در برخی از كشورها مانند امارات ،افراد خارجی نمیتوانند به طور مستقیم در سهام
همه شركتها سرمایهگذاری كنند اما در این صندوقها براحتی این امر امكان پذیر
است.
سهام با اختیار معامله
اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار
قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را
با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد .بنابراین براساس این قرارداد،
دو طرف توافق میکنند که در آینده معاملهای انجام دهند .در این معامله خریدار
اختیار معامله ،در ازای پرداخت مبلغ معینی ،حق خرید یا فروش دارایی مندرج در
قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است،
به دست میآورد .از طرف دیگر ،فروشندة قرارداد اختیار معامله ،در مقابل اعطای
این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد ،براساس مفاد قرارداد،
آماده فروش دارایی مذکور است.
چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست ،دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال
حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت
صرفنظر وی از اجرای قرارداد ،مبلغی را که در ازای این حق ،پرداخته است از
دست میدهد .از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار ،مجبور به اجرای
قرارداد است.

روش های تحلیل بازار بورس
 -1تحلیل بنیادی

تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند که با دیدگاهی بنیادی ( مبتنی بر مدیریت
و قدرت شرکت و سایر نیروهای غیر اقتصادی) را در ارزیابی سهام و تخمین قیمت
بنیادی سهام به کار میگیرند.
تجزیه و تحلیل بنیادی عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی و بنیادی تعین
کننده ارزش سهام .تحلیلگر بنیادی به بررسی دارایی ها ،بدهی ها ،فروش ،ساختار
بدهی ها ،محصوالت ،سهم بازار ،ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با رقبا می پردازد
و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می زند.ابزار تحلیلگر بنیادی عبارت است از
نسبت های مالی که از ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان طی چند سال به دست
می آید .تحلیل بنیادی در تحقق اهداف بلند مدت در رشد سهام مؤثر تر است تا
تعین نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام.
 -2تحلیل تکنیکال ( فنی)
بر خالف تحلیلگران بنیادی ،تحلیلگران فنی کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت
اوراق بهادار کامال توسط نیروهای عرضه و تقاضای اوراق تعین می شود .در عین
حال که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در جای خود می توانند واقعی ،قابل مشاهده
و یا ذهنی باشند .عالوه بر این تحلیلگران فنی عقیده دارند ،که با وجود نوسانات
هر روزه ،قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می کند و برای دوره های طوالنی
بدون تغییر باقی می ماند .این تحلیلگران از نمودار ها و چارت ها در تحلیل های
خود استفاده میکنند.
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نشریه علمی دریچه
شماره دوم سال دوم
آذر ماه 95
 -3تئوری نوین پرتوی
پرتوفی در حقیقت مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار است .به طور کلی سرمایه
گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی ،بسیار کارآمدتر از سرمایه
گذاری در یک سهم می باشد.
چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری ،ریسک مجموعه کاهش می
یابد .علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از
شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند ،به عنوان مثال وقوع
جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی در برداشته باشد .فرض
کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد؛
در صورت ایجاد ناامنی در منطقه و درگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و
امکان صادرات محصوالت پتروشیمی کاهش خواهند داشت.
بازده سرمایه گذاری در پرتفوی ،معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود؛
اما ریسک پرتفوی در غالب موارد کمتر از متوسط ریسک سهام داخل سبد می
باشد .میزان آن بستگی دارد به تاثیر متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد.
اگر سهام موجود در سبد متعلق به شرکتهایی باشد ،که کاالها یا خدمات آنها
جانشین یکدیگر هستند ،ریسک تا حدود زیادی کاهش می یابد .زیرا در صورت
بروز هرگونه عامل ریسک زا و کاهش بازده یکی از سهام ،تقاضا برای کاالهی
جانشین افزایش یافته ،بازده اضافی حاصل از آن بازده از دست رفته شرکت اول
را جبران می کند.
بر خالف بازده مجموعه ،ریسک الزاما میانگین موزون اجزای تشکیل دهنده
مجموعه نیست،بلکه با توجه به ارتباط بین سهام از نظر تاثیرپذیری و ارائه عکس
العمل مشابه یا مخالف ،در برابر وقایع ایجاد کننده ریسک ،می تواند کمتر از این
میانگین بوده و حتی حذف شود .لذا محاسبه همسویی و شدت آن سهام ،بین
دیگر سهام ،از اهمیت ویژه ای برای تعیین ریسک برخوردار است.
سود یک سهم میتواند ضرر سهام دیگر را جبران کند .یک ضربالمثل معروف
میگوید« :همه تخممرغها را در یک سبد نگذارید ،».چرا که ریسک شکستن
سبد ،باعث نابودی همه تخممرغها خواهد شد.
روش های کسب درآمد از بورس
بهره برداری از بورس به طور کلی به دو راه صورت میگیرد .هرکسی که قصد
ورود به بازار بورس را دارد ابتدا باید مشخص نماید از کدامیک از این دو طریق
قصد کسب سود دارد:
سود سالیانه سهام :عده ای با توجه به میزان اعالمی سود سالیانه
-1
سهام توسط شرکت ،سهام آن شرکت را خریداری کرده و پس از مجمع عمومی
سود سالیانه سهام خود را دریافت ی نمایند .الزم به ذکر است ،نیاز نیست سهام
شرکت در طول سال تحت تملک صاحب سهام باشد بلکه فقط کافی است در
هنگام مجمع عمومی سالیانه مالک سهام باشد.
رشد قیمت سهام :عده ای دیگر از رشد قیمت سهام استفاده می
-2
کنند .به عموان مثال قیمت سهام هنگام خرید  500تومان بوده و بعد از مدتی
به  1000تومان می رسد .سهامدار سهام خود را در قیمت جدید می فروشد .در
حقیقت این افراد از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می کنند.
گام ششم که در شماره ی بعدی منتشرخواهد شد بطور کلی در مورد نکاتی
است که هنگام خرید سهام باید در نظر داشت که شامل محاسبات سودآوری
هر سهم می شود.
منابع:
 -1سازمان بورس اوراق بهادار
 -2تحلیل تکنیکال ،جان مورفی
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آمازون
از  Aتا Z

معرفی

در هنگام رانندگی از شهر نیویورک به سیاتل ،پشت ترافیک سنگین خروجی
بزرگراه  ،هنگامی که همسرش ناراحت بود از این که کتابی که مطالعه میکرد
به اتمام رسیده است و سرگرمی ای در این ترافیک وجود ندارد و مکان کتاب
فروشی های سیاتل را نیز بلد نیست؛ ایده اولین کتاب فروشی تحت وب به
فکرش رسید.
وقتی جف بزوس وارد دانشگاه شد و شروع به مطالعه فیزیک کرد ،اما
بالفاصله به رشته مورد عالقه خود یعنی علوم کامپیوتر و مهندسی برق وارد
شد و سرانجام در این رشته فارغ التحصیل شد .جف پس از اتمام تحصیالتش
در چندین شرکت شروع به کار کرد ،شرکت فیتل یکی از این شرکتها بود
که بر روی پیاده سازی شبکههای کامپیوتری فعالیت میکرد و بعد از آن
وارد شرکت کامپیوتری  SHAWشد .اما این مشاغل با رویای کودکی جف
فاصله بسیاری داشت .در این دوران بود که ایدهای در ذهن وی شکل گرفت
و همزمان با آن توجهش به رشد بی نظیر شبکه جهانی وب معطوف شد .او
در کمال تعجب دید که رشد استفاده از اینترنت در سال  ۱۹۹۴نسبت به
سال قبل  ۲۳برابر شده است.
اینجا بود که جف ایده خود را با شبکه جهانی وب تواًم ساخته و به فکر
ساخت یک وب سایت برای معرفی عناوین کتابها کرد .مزایای این وب
سایت نیز کامال وی را توجیه کرده بود:
 .1عدم نیاز به تهیه کاتالوگ فیزیکی
 .2کاهش شدید هزینه ها
 .3افزایش سرعت در عملیات خرید
 .4امکان تغییر روزانه کاتالوگ و ...
هنگامی که جف طرحش را با رئیس خود در میان گذاشت و گفت که تصمیم
دارد برای ایجاد یک کتاب فروشی آنالین کارش را ترک کند ،رئیسش او
را به تجدید نظر تشویق کرد و به او گفت که روزی از این کارت پشیمان
خواهی شد .جف در جواب به او گفت" :حتی اگر روزی شکست بخورم ،اظهار
پشیمانی نخواهم کرد ،ولی اگر این کار را امتحان نکنم ،تمام عمر پشیمان
خواهم بود"
بعدها وی در گفت و گو با مجله تایم گفت" :به خود میبالیدم از این که
ریسک بزرگی میکردم که هیچ کس حاضر به انجام آن نبود ،تمام پایه کار
را روی چیز جدیدی به نام اینترنت میگذاشتم که معامله خطرناکی بود".
جف نام  Abracadabraبه معنی ورد و طلسم(چیزی معادل "اجی مجی
ال ترجی") را برای سایتش برگزید ،اما دوستانش او را متقاعد ساختند که
این نام مناسبی نیست و سرانجام نام amazon.comرا برگزیدند .اما چرا
آمازون؟ برای تداعی کردن بزرگی و گستره کار شرکت .آمازون که در ابتدا
ادعا داشت بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در جهان است ،با این نام
میخواست ،بزرگی کار خود را به رود بزرگ آمازون در آمریکا جنوبی ،مانند
کند.
طولی نکشید که توجه اکثر رسانهها به سایت آمازون و ایده آنها که در آن
سالها عجیب به نظر میرسید آغاز شد و همین امر تا حدود زیادی باعث
استقبال مردم از آمازون شد .جف میگوید :از همان ابتدای کار مشخص
بود که رشد خواهیم کرد با شروع کار آمازون ،جف و همکارانش پیوسته
در تالش بودند تا این سایت را با مشتریان وفق داده و همه نیازهای آنان
را برآورده کنند .آنها ابتدا ایده خرید با یک کلیک را پیاده سازی کردند و
سپس پخش نظرات خریداران را راه اندازی نمودند .در سال  ۱۹۹۷فروش
سهام آمازون از طریق سایت راه اندازی شد و در پی آن کار آمازون به چند
کشور دیگر از جمله کانادا ،ژاپن ،انگلستان و فرانسه گسترش یافت.
تاکید جف همواره بر روی برآورده ساختن همه نیازها و سالیق مشتریان
بود و بدین ترتیب فروش کتاب هر روز با استقبال بیشتری روبرو میشد.

مشتریان کم کم شروع به ارسال
ایمیلهایی کردند که در ان
درخواست اقالم بیشتری از
جمله سی دی و لوازم خانگی
از آمازون داشتند .جف نیز
بالفاصله دست به کار شده و
اقالم بیشتری را به فروشگاه
اضافه کرد و بدین ترتیب روز
به روز به وسعت آمازون اضافه
میشد .ایده اولیه راه اندازی
آمازون ساخت یک فروشگاه
اینترنتی بود که کاربران و یا شرکت ها بتوانند کتب و محصوالت فرهنگی خود
را از طریق آن به فروش برسانند اما پس از نشیب و فرازهایی که در اواخر دهه
 90نصیب آمازون شد بعدها محصوالت دیگری نظیر  ،VHSدی وی دی ،سی
دی ،بازی های کامپیوتری ،نرم افزار ،وسایل الکترونیک ،وسایل منزل ،مواد
غذایی و اسباب بازی و  ...را نیز به فروشگاه خود اضافه کرد.

حباب دات کام

یک حباب اقتصادی در خالل سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۰میالدی بود (که در ۱۰
مارس  ۲۰۰۰با رسیدن شاخص نزدک به  ۵۲ ۵۱۳۲به اوج رسید) که طی آن
بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی شان
بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخههای مرتبط با آن ناشی میشد.
از مشخصههای این دوره تأسیس (که در بسیاری موارد به شکست اقتصادی
انجامید) گروه جدیدی از شرکتهای بر پایه اینترنت بود که به طور کلی به آنها
شرکت دات-کام گفته میشد .شرکتها دریافته بودند که اگر یک پیشوند «»e-
به ابتدای نام خود ویا یک پسوند «دات کام» به انتهای نام خود بیفزایند ،بهای
سهام آنها در بازار افزایش مییابد.
در آن سال شرکت آمازون مانند بسیاری از شرکتهای دیگر امتحان سختی را
پس داد .امتحانی که در ان بسیاری از شرکتهای اینترنتی ورشکسنت شده یا
با شرکتهای بزرگتر ادغام شدند(.بحران معروف حباب اینترنتی که بر اساس
ان شرکتهای کوچک اینترنتی که در زمان کوتاهی به غولهای اینترنت تبدیل
شده بودند مثل یک حباب ترکیدند .ظاهرا دلیل این امر مربوط به خبرهای
زیادی بود مبنی بر مشکل ساز شدن کامپیوترها در سال  ۲۰۰۰که در پی آن
مردم از اینترنت فاصله گرفتند).
در این سال قیمت سهام آمازون افت شدیدی کرد و ۱۰۶دالر در دسامبر ۱۹۹۹
به  ۴۱دالر در سپتامبر  ۲۰۰۰رسید .آمازون نیز به مرز ورشکستگی نزدیک شده
بود اما جف که حاضر نبود از رویای کودکی خود دست بکشد بیکار ننشست .او
 ۱۳۰۰نفر از کارمندان شرکت را کم کرد و کاالهایی که فروش کمی داشتند و
سود آور هم نبودند را حذف کرده و شروع به بستن قراردادهایی برای خدمات
بهتر به مشتریان و تسهیل حمل کاال کرد .در پی این اقدامات نه تنها آمازون
و جف شکست نخوردند ،بلکه در سال  ۲۰۰۳درآمد خالص آمازون به 73.2
میلیون دالر رسید.

کسب و کار آمازون

خطوط کسبوکار آمازون شامل موارد ذیل است:
 .1خردهفروشی آنالین
 .2خدمات اینترنتی كتابخوان ديجيتال
 .3اکوسیستم
Kindle
 -1خرده فروشی آنالین
خط خردهفروشی آنالین کسبوکار شامل محصوالتی است که توسط آمازون
به روش خردهفروشی قدیمی و اغلب با قیمت پایین فروخته میشود .آمازون
ادعا میکند که «بزرگترین مجموعه از محصوالت و خدمات دنیا» را در
مجموعهای از وبسایتها ،با پایینترین قیمت و سود کمینه فراهم کرده است.
آمازون همواره سعی کرده است موقعیت خود را بهعنوان وبسایت مقصد
حفظ کند ،بنابراین ،این استراتژی شرکت را به خردهفروش موفق در طول
سالها تبدیل کرده است که توانسته است بدون افزایش هزینههای سربار سبد
کاالیی گستردهای را در اختیار مشتریان و مراجعهکنندگان خود قرار دهد .با

گسترش این مدل خردهفروشی آمازون
توانسته است ،فروش محصوالت دست
دوم را رونق بخشد .باید یادآور شد که
این ایده در ابتدا برای رقابت با شرکت
 eBayطراحی شده بود .بر این اساس
تبلیغات و حملونقل برعهده فروشندگان
و خردهفروشان بوده و آمازون درصدی
از مبلغ فروش و معامله را با هدف حفظ
پایداری این شبکه دریافت میکند.
 -2سرویس ها و خدمات اینترنتی
خدمات اینترنتی آمازون را نمیتوان بهعنوان یک خط مستقل کسبوکار در نظر
گرفت ،زیرا این بخش به طرز چشمگیری با بخش خردهفروشی و اکوسیستم
 Kindleدر هم تنیده شده است .از نظر مصرفکننده ،شرکت آمازون به ارائه
خدماتی نظیر  Amazon Primeشامل امکان حمل ونقل و تحویل دو روزه
برای خریدهای انجام شده از بخش خردهفروشی و استفاده از جریان آزاد ویدئو و
دسترسی رایگان به کتابخانه  Kindleبه مدت یکسال اقدام کرده است .آمازون با
پوشش مشترک و پیادهسازی چنین مدل کسبوکاری در کنار مدل خردهفروشی
اشاره شده ،به دنبال ارتقای ارزش مشتری است.
با این حال بسیاری از مشتریان آمازون نمیدانند که خدمات اینترنتی دیگری توسط
شرکت آمازون ارائه میشود که تحت عنوان  AWSیا «خدمات وب آمازون» از آن
یاد میشود .آمازون در آغاز این سرویس را بهعنوان یک کسبوکار فرعی راهاندازی
کرده بود ،در ادامه تصمیم بر آن شد در قالب این سرویس ،سرورهای شرکت
آمازون به شرکتها و افراد اجاره داده شود .درحالیکه این سرویسها بخشی از
استراتژی اصلی این شرکت محسوب نمیشدند ،آمازون بهزودی مشغول مدیریت
تعداد بسیار زیادی از سرورها و سرویسهای اینترنتی شد.
 -3اکو سیستم Kindle
شرکت آمازون در بخشی از کسبوکار خود به تولید و توزیع تبلتهایی از خانواده
 Kindleپرداخت .این محصوالت الکترونیک که اساسا بهعنوان کتابخوانهای
الکترونیک طراحی شده بودند به تبلتها و ابزارهای ارتباطی بسیار کاربردی تبدیل
شدند .هماکنون آمازون بهعنوان تنها تولیدکننده و خردهفروش اصلی Kindle
شناخته شده است .درحالیکه فروش این تبلتها برای شرکت چندان سودآور
نبود ،این شرکت ادعا میکند فروش ابزارهای الکترونیک ،در آینده کمک بزرگی
به افزایش فروش کتابها و بازیهای الکترونیک و ویدئوها و جبران خسارت اولیه
خواهد کرد.
در پایان بهرغم خطوط کسبوکار اشاره شده ،آمازون به دنبال برقراری برخی
سازگاریها است .ارزش در این شرکت قیمت و رفاه است و توجهی به محصول
و خدمات نمیشود .استراتژی قیمتهای پایین نیز به بهای برقراری ارتباط با
مشتری پایدار هستند .بخش نشر شرکت آمازون همچنان یکی از حوزههای مهم
سرمایهگذاری آن محسوب میشود .در کنار ارائه خدمات و ابزارهای حوزه چاپ و
نشر ،به نویسندگان تازه کار اجازه دسترسی به فروشگاه آمازون داده میشود .این
سیاست ریشههای آمازون را در صنعت چاپ و نشر روز به روز عمیقتر میکند و
به این ترتیب احتمال ایجاد اختالل در این صنعت همواره وجود دارد.
سیاستهای ارزشی آمازون در حوزه قیمت گذاری و گسترش رفاه در بخشهای
مختلف این شرکت با موفقیت اجرا شده و آمازون را در گسترش کسبوکار
به صنایع و بازارهای مختلف و مستحکم كردن روابط با مشتریانش یاری کرده
است .این شرکت توانسته است خردهفروشی آنالین را اجرا کند و با بهرهگیری از
منابع مالی و قدرت خرید بر بازار تسلط کامل داشته باشد .این سلطه در آینده
در حوزههای مختلف ارائه محصوالت و خدمات تسری پیدا خواهد کرد .آنچه
از شرکت آمازون انتظار نمیرود استفاده از مدلهای کسبوکار منحصربهفرد و
قدیمی است .این شرکت به خوبی توانسته است نوآوریهایی را در بخش تجارت
الکترونیک تحقق بخشد که قابل استفاده در انواع مختلف مدلهای کسبوکار
است .مهمترین نکته آموزنده از استراتژیها و سیاستهای شرکت آمازون توانایی
رشد در عصر دیجیتال است ،در واقع تجربه اين شركت نشان ميدهد بهتر است
به جای ابداع مدلهای کسبوکار جدید به بهبود مدل کسبوکار خود بیندیشید.
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پرونده ویژه
دانشگاه

طی کرده است و از
است که گذاری را
دنیا چند وقتی
دانش رسیده است.
سیستم اقتصادی
ه اقتصاد مبتنی بر
تنی بر نیروی کار ب
معه اهمیت اساسی
اقتصاد صنعتی مب
آکادمیک برای جا
ست که تحصیالت
ما  ،حاال مدارک
در چنین جهانی ا
نند بقیه ی دنیای
می توان گفت ما
قاضا برای آموزش
پیدا کرده است و
است .با افزایش ت
تولید انبوه رسیده
ی برای دانشگاه ها
دانشگاهی نیز به
رتبه بندی متفاوت
آن ،سیستم های
دانشگاهمان را در
ن
د
عالی و جهانی ش
در تصویر روبرو رتبه
به وجود آمده اند.
در انتها رتبه خواجه
2
از ابتدای قرن 1
آورده شده است و
رین رتبه بندی ها
رت
 3مورد از معتب
وم آورده شده است.
مره دهی وزارت عل
نصیر در سیستم ن

رتبه بندی شانگهای

دانشگاه خواجه نصیر تا به
حال نتوانسته است در 500
دانشگاه برتر این رتبه بندی
قرار گیرد.
رتبه بندی تایمز

601-800
رتبه بندی QS
دانشگاه خواجه نصیر تا به
حال نتوانسته است در 800
دانشگاه برتر این رتبه بندی
قرار گیرد.
وزارت علوم

نمره از 100

38.34

علی سماعی

شاید برای هریک از ما دسته کم یک بار اتفاق افتاده باشد که یکی از اقوام و
آشنایان اسم و مکان دانشگاه محل تحصیلمان را پرسیده باشند .آنگاه است
که ما کلی دریک لحظه به خود می بالیم و با افتخار پاسخ می دهیم دانشگاه
خواجه نصیر.
اما سی ثانیه نمی گذرد که تمام آن افتخار نیست و نابود می شود آن هم با این
سوال؛ دانشگاهتان دولتی است؟
آن وقت است که در یک لحظه همه ی درد و بالی دنیا می ریزد روی سرمان
و بر می گردی به قدیم که کاش فالن درس را بیشتر می خواندم و کنکور را
که محبوب دل های همه ی ماست را بهتر می دادم.
اما واقعا وضعیت علمی دانشگاه خواجه نصیر در چند سال اخیر چطور بوده
است؟ آیا استحقاق این همه کم لطفی را دارد؟
هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مخابرات است
که در سال ۱۳۰۷ش در محل فعلی دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه تأسیس و
در سال  ۱۳۱۸اساسنامۀ آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی ،در سال ۱۳۵۹
و بهدنبال تصویب ستاد انقالب فرهنگی طی ادغام  ۹مرکز آموزش عالی با
عنوان مجتمع فنی و مهندسی ،بنیاد نهاده شد و سپس در سال  ۱۳۶۲نام آن
به «دانشگاه فنی و مهندسی» تغییر یافت .تغییر نهایی نام دانشگاه به عنوان
فعلی ،به سال  ۱۳۶۷برمیگردد که در آن سال ،دانشگاه به نام دانشمند پرآوازۀ
اسالمی و ایرانی ،حکیم خواجه نصیرالدین طوسی ،مزین شد.
هماکنون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با  ۱۱دانشکده ،به
فعالیتهای پربار آموزشی خود ادامه میدهد :مهندسی برق ،مهندسی مکانیک،
مهندسی عمران ،مهندسی هوافضا ،مهندسی صنایع ،مهندسی نقشهبرداری،
مهندسی کامپیوتر ،مهندسی و علم مواد ،ریاضی ،فیزیک ،شیمی.
اما اگر بخواهیم از وضعیت علمی دانشگاه بگوییم بهتر است اول شاخص های
رتبه بندی و امتیاز دهی دانشگاه ها را بشناسیم.
سال  2003برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های جهان با نام academic
 world universityمنتشر شد .پس از آن هر ساله توسط موسسه های
متعددی رتبه بندی های مختلفی برای دانشگاه ها منتشر می شود .و پس از
انتشار و یا هر تغییر کوچکی در یک رتبه بندی ما دانشجویان هستیم که هجوم

نیما کریمی

می بریم تا ببینیم آیا مثل همیشه خواجه نصیر پشت در های بسته این رتبه
بندی ها مانده است یا خیر؟
انتشار رتبه بندی های دانشگاهی نتیجه مستقیم انبوه شدن روز افزون تحصیالت
عالی در جهان است .دانشجویان به طور فزاینده ای برای تحصیالت به خارج از
کشور خود می روند و باید راهی برای انتخاب بین گستره عظیمی از دانشگاه ها
را داشته باشند .خود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هم تمایل داشتند تا
ابزاری برای دریافتن موقعیت خود بین دانشگاه های دنیا داشته باشند تا بتوانند
عملکرد و پیشرفت خود را بسنجند.
چنین بود که این رتبه بندی ها پدید آمدند .این رتبه بندی ها یا جهانی هستند
و یا کشوری .در این مورد  3مورد از مهم ترین رتبه بندی های جهانی و رتبه
بندی مخصوص وزارت علوم را بررسی می کنیم.

Academic world university

سال  2003این چینی ها بودند که برای اولین بار این رتبه بندی ها را توسط
دانشگاه شانگهای آغاز کردند .در این رتبه بندی  500دانشگاه برتر مورد ارزیابی
قرار می گیرند .در رتبه بندی سال  2016از ایران تنها  2دانشگاه تهران و امیر
کبیر حضور دارند.
مسلما شما هم از نبود دانشگاه شریف متعجب شده اید ،بهتر است نگاهی به
معیار های این رتبه بندی داشته باشیم تا از چرایی این اتفاق مطلع شویم.
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QS

سال  2002در کنفرانسی ریچارد لمبرت در کنفرانسی به اهمیت تبیین رده
بندی برای دانشگاه ها پرداخت .موسسه کواکولی سیمونس که دکتر لمبرت با
آن همکاری می کرد با کمک مجله تحصیالت عالی تایمز اقدام به انتشار رتبه
بندی از دانشگاه های دنیا کرد .البته همکاری این موسسه و نشریه تایمز تا
سال  2009تداوم یافت .این رتبه بندی اتکای زیادی به تصورات جامعه علمی
از دانشگاه ها دارد .به طوری که  40امتیاز هر دانشگاه به نظر اساتید و چهره
های علمی دنیا از آن دانشگاه دارد .نکته ای که بسیاری از آن به عنوان ضعفی
اساسی یاد می کنند.
از ایران تا کنون دانشگاه های شریف ،علوم پزشکی ایران ،صنعتی امیرکبیر ،سطح  :۱صنعتی اصفهان ،صنعتی امیر كبیر ،صنعتی شریف ،عالمه طباطبائی،
علم و صنعت ایران
دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی حضور داشته اند.
سطح  :۲صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
در جدول زیر شاخص های این رتبه بندی را می توانید ببینید :
صنعتی بابل ،صنعتی سهند تبریز ،هنر
سطح  :۳تحصیالت تكمیلی صنعتی و ف ّناوری پیشرفته ،صنعتی جندیشاپور ،هنر
اسالمی تبریز ،هنر اصفهان
سطح  :۴صنعتی قم ،صنعتی كرمانشاه ،ف ّناوریهای نوین قوچان ،هنر شیراز
اما در اواخر تابستان  ۱۳۹۵مجددا نتایج سطح بندی پروژه ی ذکر شده اعالم
شدکه در سطح بندی جدید دانشگاه خواجه نصیر در سطح  ۱دانشگاه های کشور
قرار گرفت.
سطح – 1شامل  :صنعتي اصفهان–صنعتي اميركبير–صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي –صنعتي شريف –عالمه طباطبائي–علم وصنعت ایران
سطح – 2شامل  :علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان –صنعتي بابل–صنعتي
سهندتبريز
سطح – 3شامل  :تحصيالت تكميلي صنعتي وف ّناوري پيشرفته–صنعتي
رتبه بندی مجله تایمز
و باالخره رتبه بندی ای که جایی هم برای دانشگاه ما در بین  800دانشگاه جنديشاپور–هنراسالمي تبريز–هنراصفهان
سطح – 4شامل  :صنعتي قم–صنعتي كرمانشاه–ف ّناوريها ي نوين قوچان–
برتر دنیا قرار داده است.
این رتبه بندی از سال  2009هنگامی که مجله تحصیالت عالی تایمز از موسسه هنرشيراز
(( ))QSجدا شد؛ به وجود آمد .از این رتبه بندی به عنوان دقیق ترین رتبه جمع بندی
بندی فعلی یاد می شود .شاخص های مورد استفاده در این روش که درصفحه نتیجه ای که از این همه رنکینگ و مقایسه بین دانشگاه به دست می آید را می توان در
یک کلمه خالصه کرد :
مقابل می بینید به نسبت قابل اعتماد تر هستند.

وزارت علوم

شاخص هایی که وزارت علوم برای رتبه بندی بین دانشگاهی استفاده می کند
را می توانید در صفحه بعد ببینید.
دانشگاه خواجه نصیر در چند سال و اخیر فراز و نشیب های زیادی در رتبه
بندی ها داشته است.
در سال  ۱۳۹۲دانشگاه خواجه نصیر رتبه پنجم دانشگاه های صنعتی ایران را
کسب کرد و جدولی به همراه امتیازات توسط سازمان سنجش منتشر شد که
در صفحه مقابل آن را مالحظه می نمایید.
اما در سال  ۱۳۹۴سازمان سنجش در قالب یک پروژه مطالعاتی معتبر با
مشارکت خبرگان و متخصصان دانشگاه ها و موسسات عالی کشور اقدام به
سطح بندی دانشگاه های کشور کردکه در اولین گزارش حاصل از این تحقیقات
که در تیر ماه  ۱۳۹۵منتشر شد دانشگاه خواجه نصیر در سطح  ۲دانشگاه های
کشور قرار گرفت.
سطح بندی به شرح رو به رو یود:
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هیچ!!!!
هنوز  15سال از به وجود آمدن این رتبه بندی ها نگذشته است و این سیستم ها هنوز در
ابتدای راه پر پیچ و خم ارزیابی عملکرد دانشگاه ها هستند .به طور خاص هر مدل رتبه
بندی مشکالتی مختص به خود دارد .مثال (( ))QSرا بسیار غیر دقیق می دانند و دخیل
کردن نظرات و باور های جامعه علمی از دانشگاه ها را اشتباه و با خطای زیاد برآورد می
کنند .یا مثال (( )) Academic ranking for world universitiesهمیشه متهم
بوده است که رتبه بندی را به نفع دانشگاه های شرق آسیا دستکاری کرده است.
پس اصال این رتبه بندی ها چه چیزی را می سنجد؟
در یک کالم؛ تولید پژوهشی و علمی هر دانشگاه .که این راحت ترین شاخص ممکنی است
که می تواند سنجیده شود .پس امتیاز روش های تدریس چه می شود؟ امکانات رفاهی
چطور؟ مباحثی مثل استقالل دانشگاهی و مسائل مالی در کجا دیده می شود؟ دوره ها و
کورس های دانشگاه ها در کجا طبقه بندی می شوند؟ هیچ کجا!!!!!
و این بزرگ ترین ضعف این رتبه بندی هاست .شاخص های کیفی در هیچ رتبه بندی
و هیچ امتیاز دهی دیده نشده است .مطمئنا برای دانشجویان که می خواهند دانشگاهی
را برای تحصیل خود به خصوص در خارج از کشور مادری خود انتخاب کنند ،جنبه های
دیگر دانشگاه ها به غیر از جنبه های پژوهشی هم اهمیت دارد .از آن جایی که اقدامات
موسسات غربی بر خالف ما با برنامه ریزی و تدبیر پیش می رود مسلما قدم بعدی برای
موسسات رتبه بندی کمی کردن شاخص های کیفی و گسترده تر کردن دامنه سنجه های
موجود است.
اقدامی که به راحتی می توان در ایران نیز آن را پیاده سازی کرد .تنها اگر موسسه های
علمی ما تصمیم بگیرند فراتر از کنکور و آموزش نرم افزار عمل کنند و خیل عظیم مقاالت
و پایان نامه های ما کمی هم جنبه عملی پیدا کنند.
پس اگر می خواهید نتیجه ای در مورد دانشگاهی بگیرید و یا در مورد دانشگاهی در خارج
از ایران تحقیق کنید تا شما هم به لیست بلند باالی نخبگان فرار کرده ایرانی اضافه شوید؛
به این رتبه بندی ها اکتفا نکنید .در کنار این رتبه بندی ها سری به سایت دانشگاه ها
بزنید و هر گزارش تحلیلی در مور آن دانشگاه را مطالعه کنید .با فارغ التحصیالن قبلی
دانشگاه مورد نظر خود صحبت کنید م کورس های دانشکده مورد نظر خود را بررسی کنید
تا حداقل کمی دید جامع تری داشته باشید.

معیار های مورد استفاده توسط وزارت علوم

نمره  5دانشگاه صنعتی اول کشور با معیار وزارت علوم
شاخص های مورد استفاده توسط رتبه بندی تایمز
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فراتر از شاخص ها

مفاهیم بنیادین و ارزش های دانشگاه بر
چه اساسی هستند؟ آیا شاخص های فعلی
پژوهشی و آموزشی و رفاهی نشان دهنده یک
دانشگاه خوب هستند؟
به زعم بسیاری جامعه ما تحت تاثیر انقالب الکترونیکی و تحوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات و جهانی شدن از جامعه ای "پیشا صنعتی" به جهان
"مابعد مدرن" پرتاب شده است .در ایران هیچ گذار و فرآیندی به مدرنیته
ختم نشده است و هر جزء زندگی ما یک جزء وارداتی است .فرهنگ و اجتماع
ما نیز به همراه ورود تکنولوژی و مدرنیزاسیون بسط داده نشده و درونی
نشده است.
دانشگاه نیز منفک از جامعه و فرهنگ ما نیست و درگیر چالش های سنت و
مدرنیته است .نشانه ها بسیارند :
 استقالل علمی و مالی دانشگاه ها هیچ گاه وجود نداشته است .استقاللدانشگاهی به کرات زیر نفوذ نهاد های تمامیت خواه خارج از دانشگاه بوده
است .دانشگاه ها برای تامین مالی خود دست به اقداماتی زده اند که بیشتر آن
ها را شبیه یک شرکت سود محور و نه غیر انتفاعی کرده است .مثل دانشجو
های بین الملل شریف و یا پردیس های دانشگاه تهران
 نگرش بازار کار به مدارک تحصیلی و از دست رفتن اعتبار تحصالت عالی مدرک گرایی مطلق و گسترش قارچی دانشگاه ها و فارغ التحصیالن که بهتبع آن مشکالت عمیقی هم در بخش اشتغال به وجود آورده است .بر طبق
تحقیقی در سال  82از کل شاغالن بخش خصوصی تنها  12دارای مدرک
فوق دیپلم و یا باالتر هستند.
 دفتر طرح های ملی ( )1382طی تحقیقاتی دریافت از بین پاسخگویان باتحصیالت عالی تنها  5درصد مالک علمی را در تصمیم گیری های شخصی
خود دخیل کرده اند .دانشگاه ها و آموزش عالی به ایران آورده شده اند و
هر روز بر تعداد موسسات آموزش عالی افزوده می شود اما از سوی دیگر نه
هنوز نگرش ها و ارزش ها و گرایش های علم گرایانه داریم و نه تقاضایی برای
دانش در بازار.
به نسبت ارزیابی عملکرد یک بنگاه اقتصادی که ما مهندسین صنایع ادعای
زیادی هم در این زمینه داریم ،ارزیابی عملکرد دانشگاه چیزی فراتر از شاخص
های مالی و مشتری و فرآیند هستند .در این مطلب نگاهی داریم به برخی از
شاخص هایی که بنیان و ارزش آموزش عالی محسوب می شوند اما در کمتر
جایی به چشم خورده اند و در نظر گرفته شده اند.

استقالل دانشگاهی
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استقالل دانشگاهی به این معنی است که مدیریت دانشگاه را خود دانشگاهیان
بر عهده داشته باشند و تصمیمات مربوط به دانشگاه در خود دانشگاه گرفته
شود .این تصمیمات ابعاد مختلفی دارد .برنامه ریزی آموزشی و درسی،
سیستم پذیرش دانشجو ،نظام کیفیت دانشگاهی ،تخصیص منابع ،سیستم
مدیریتی دانشگاه و ...
دانشگاه های خارج به طور معمول از
دل تغییرات و تحوالتی از دل رنسانس
و عصر روشنگری در اروپا بسط داده
شده اند .فرآیند شکل گیری دانشگاه
ها و عدم تمرکز قدرت در یک نهاد
در جوامع اروپایی سبب شده است تا
ارزش هایی مثل استقالل دانشگاهی و
دانشگاهیان در بطن فرهنگ و جامعه
نهادینه شود .اما دانشگاه های ایران از
دل تحوالت درونی سنت های تعلیمی
ما به وجود نیامده اند .بلکه روند
جهانی شدن بود که دانشگاه های ما
را به صورت وارداتی به وجود آورد.

بدین ترتیب هنجارهای نظام دانشگاهی در ایران مثل استقالل دانشگاهی هیچ
گاه شکل نگرفت و هم چنین تمرکز قدرت در نهاد دولت و تمایل به اقتدار گرایی
دولتی سبب شد که استقالل دانشگاه های ایرانی همواره مورد تهدید قرار گیرد.
استقالل دانشگاهی در دوره های مختلف تاریخی چالش های متفاوتی را تجربه
کرده است .اولین دانشگاه ایران دانشگاه تهران بود که در سال  1313تاسیس شد.
در دوره رضا شاه با وجود آن که دانشگاه تحت نفوذ دولتی توسط شورایی به نام
معارف قرار داشت ،اما تا حد خوبی مستقل و توسط خود بنیان گذاران دانشگاه
تهران اداره می شد .در  12سال اول حکومت پهلوی دوم با کاهش اقتدار گرایی
و دیوانساالری دانشگاه های کشور نیز سطح قابل قبولی از استقالل را تجربه
رکدند .اداره دانشگاه به صورت شوراهای دانشکده ای و هیئت امنایی درآمد .اما
در پی اتفاقات سال  32و تمامیت خواهی حکومتی ،استقالل دانشگاهی به طور
کامل زیر چکمه های دیکتاتوری محمدرضا شاه نابود شد .با انقالب اسالمی و
تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی؛ بسیاری انتظار داشتند استقالل دانشگاهی
در ایران به رسمیت شناخته شود .ولی این اتفاق نیفتاد و شورای عالی انقالب
فرهنگی( )1360اعالم کرد " سیستم حکومتی جکهوری اسالمی متمرکز است
و دانشگاه باید نظام اداره متمرکز داشته باشد .با وجود احیای هیئت امناهای
دانشگاه ها در سال  74اما هنوز مشکالت ساختاری و عمده ای در سر راه استقالل
دانشگاهی وجود دارد .مثل غلبه سیاست و ایدئولوژی مذهبی و تمامیت خواهی در
آموزش عالی ،دیدگاه های سنتی و دولت گرا ،ضعف در مدیریت مالی دانشگاه ها،
فرهنگ مدیریت دولتی و ...
تبعات این عدم استقالل بسیار ملموس است .از آن جمله می توان به عدم شکل
گیری رشته های دانشگاهی با توجه به نیاز های محلی و بازار ،ناتوانی دانشگاهیان
از اداره دانشگاه و تعیین ریاست از طرف وزارت علوم ،شکل نگرفتن سیستم بهینه
اداره دانشگاهی ،ناتوانی دانشگاه در انتخاب دانشجویان ،تحمیل ظرفیت ها و رشته
ها خارج از توانایی و ظرفیت عملی دانشگاه اشاره کرد.
در حالی که در همه جای دنیا استقالل دانشگاه ها با چالش هایی مثل کاالیی
شدن و بازتعریف دانشگاه پویا مواجه است ،در ایران اما دانشگاه ها درگیر گفتمان
های "پیشا مدرنی" هستند.

آزادی علمی

" اعضای جامعه علمی در فعالیت ها و کنش های علمی خود مستقل هستند و هیچ
فشار و سلطه ای از جانب عقاید سازمان های سیاسی ،مذهبی و یا مسلکی بر آن
ها تحمیل نشود ".اجتماع علمی اصطالحی است که شامل اعضای هیئت علمی ،
دانشجویان و یا هر ذی نفع دیگری در آموزش عالی می شود .پس آزادی علمی
تنها به این معنا نیست که هیئت علمی بتواند با فراغ بال مقاالت و کتب علمی
را منتشر کند و معنا بیافریند بلکه این که دانشجویان بتوانند محل و رشته مورد
عالقه خود را با توجه به واجد شرایط بودن ،انتخاب کنند ،و یا در انتخاب واحد
ها و مدرس آزادی داشته باشند و بتوانند در ارزشیابی مدرسین موثر واقع شوند و
مشارکت و فعالیت دانشجویی آزاد داشته باشند را نیز شامل می شود.
از تعاریف باال مشخص است که این شاخص و بنیان دانشگاهی نیز در وضعیت
مطلوبی قرار ندارد .در جنبه هیئت علمی و پژوهشی دانشگاه ها تحت سلطه
عمیق ایدئولوژی و سیاست هستند .مداخله تمرکز گرایانه دولت در برنامه ریزی
آموزشی و علمی و مدیریت دانشگاه ها و گزینش استاد و دانشجو مشهود است.
در جنبه دانشجویی نیز هیچ
کدام از موارد ذکر شده در
باال محقق نمی شوند.
البته باید توجه داشت
که آزادی علمی جدا از
جامعه به دست نمی آید و
خود زیر سیستم فرهنگ
کالن ماست .به همین
دلیل آزادی علمی پیش
نیاز هایی خارج از دانشگاه
نیاز دارد .الزمه هایی از
جنس فرهنگ و سیاست و
اقتصاد .مسلما دانشگاهی که
وابستگی شدیدی به بودجه

های دولتی داشته باشد نمی تواند گامی در جهت
تحقق جامعه آزاد علمی بردارد .بدون ساختار های
دموکراتیک و تصمیم سازی از پایین به باال نمی
توان زمینه مساعدی برای آزادی علمی فراهم کرد.
اگر الگو ها و هنجار های جامعه تکثرگرایی و دیگر
پذیری و ترک مطلق اندیشی را نپذیرند چگونه می
توان چنین مفاهیمی را در جامعه علمی نهادینه
کرد؟

بالندگی هیئت علمی

اواخر دهه  60میالدی ،مفاهیمی مثل توسعه
سازمانی و توسعه منابع انسانی مورد توجه
اندیشمندان علم مدریت قرار گرفت .به تبع آن و
با گسترش آموزش و توسعه نیروی انسانی ،توسعه
و بالندگی کارکنان دانشگاهی و هیئت علمی نیز
در دستور کار دانشگاه ها قرار گرفت .عواملی مثل
تغییرات اجتماعی و اقتصادی و شرایط رقابتی
جدید ،افزایش شمار هیئت علمی ،تحوالت
ساختاری علمی با توجه به ظهور اقتصاد دانش
بنیان ،ظهور پرشتاب فناوری اطالعات و ارتباطات
زمینه ساز های این توسعه هستند.
توسعه و بالندگی هیئت علمی را می توان در سر
فصل هایی مثل موضوعات پایین بیان نمود.
 نحوه ارزشیابی دانشجویان – نوآوری در متد های چگونگی تعریف تکالیف و ابزارتدریس
 ایجاد انگیزش درهای فعالیت دانشجویان
 تغییر در سرفصل ها و دوره هادنشجویان
مطابق با نیاز
موضوع توسعه جامعه علمی چنان اهمیتی در دنیا
یافته است که یک محقق انگلیسی (2004 foote
) اثربخشی دانشگاه را منوط به توسعه کارکنان و
هیئت علمی می داند .به راحتی مشاهده می شود
چطور استادی کمترین مهارت های کار با کامپیوتر
را ندارد .ارتباط ناقص و سطح پایین بین برخی
اساتید و دانشجویان هر روز قابل مشاهده است و
سیستم های منسوخ ارزشیابی و تعامل حداقلی با
دانشجویان مشکالتی را ایجاد کرده است .این دست
مشاهدات گواه نیاز به پیاده سازی چنین توسعه
ای در ایران است .البته این مهم هیچ گاه بدون
حل برخی از مشکالت ابتدایی دانشگاه ها در دستور
کار قرار نمی گیرد و حتی اگر در دستور کار قرار
بگیرد معلوم نیست واکنش جامعه علمی ما که خود
باید الگوی تفکر انتقادی و تکثرگرایی و نقد پذیری
باشند ،چه خواهد بود.
شاخص های ذکر شده در باال و شاخص هایی از این
دست شاخص هایی هستند که در نه در رتبه بندی
ها موجود هستند و نه در ارزیابی کیفی دانشگاه ها
مورد توجه قرار می گیرند .اما باید دانست اگر قرار
باشد پیشرفت بلند مدتی در آموزش عالی و دانشگاه
های ما شکل بگیرد ،بدون تحقق چنین پایه هایی از
آموزش عالی اتفاق نمی افتد .امری که باید در زمره
سیاست های کالن و توسعه ای کشور قرار بگیرد.

دانشگاه کارآفرین
چندین سال است که کارآفرینی در اذهان
عمومی مورد اقبال قرار گرفته است و مسئولی
پس از مسئول دیگر سعی در مانور تبلیغاتی به
کمک شعار کارآفرینی دارند .سال  81بود که
دانشگاه های کشور ملزم به ایجاد مراکز رشد
شدند .مراکزی که اهداف آن توسعه کارآفرینی و
رونق محلی مبتنی بر فناوری است .اما چه شده
است که با وجود این تمهیدات تنها رشد قارچ
گونه شرکت های دانش بنیان را می بینیم که
بدون ارزش افزوده رانت های نفتی را چسبیده اند
و بدون آن ها هیچ گاه دوام نمی آورند.
در این مقاله نگاهی داریم که چرا اساسا دانشگاه و
روند آموزش عالی حتی ذره ای به روند کارآفرینی
در کشور ما کمک نمی کنند.
کارآفرینی را می توان در  5مضمون بررسی کرد.
سر مشق اقتصاد سنجی کار آفرینی را این
چنین تعریف می کند "کارآفرین کسی است که
مواد و منابع و نیروی کار و دانش را باهم ترکیب
کرده و ارزش افزوده ایجاد می کند".
رهیافت روانشناختی حاصل ترکیبی از خصایص
فردی را در کارآفرین بودن یا نبودن فرد موثر می
دانذ .صفاتی مثل کنترل درونی ،استقالل طلبی،
پذیرش مخاطره ،خود تنظیمی.
بخش جامعه شناختی بر نیاز به نهاد های
مناسب و تسهیل گر انگشت می گذارد .سیستم
ها و ساختار های حقوقی و قانونی و نحوه سیاست
گذاری در این رهیافت بررسی می شوند.
سر مشق مدیریتی از دریچه دیدگاه های
مدیریتی ،قدرت سازمان دهی و سبک رهبری و
فرهنگ سازمانی موضوع را می نگرد.
و سرمشق آموزشی هم به فسلفه و روش های
آموزش و پرورش و آموزش عالی و تطابق آن ها با
پیش نیاز ها و اصول کارآفرینی می پردازد.
با بررسی نظام آموزش عالی در به کمک ترکیبی
از رهیافت های باال می توان دریافت که نظام
آموزش عالی ما سمت و سوی کارآفرینی نگرفته
است.
سرکوب کارآفرینی و خالقیت در نظام آموزش
عالی ما حتی پیش از ورود به دانشگاه کلید می
خورد.مانعی به نام کنکور .ساختار کنکور سبب
می شود کارآیی و اثربخشی تحصیالت مدارس
زیر سوال برود و مهارت های زندگی و تحصیلی
دانش آموزان کاهش فوق العاده ای پیدا بکند.
کنکور به تفکر ،تعمق ،تحقیق و ابتکار دانش

تن

ها شعار
ی بی محتوا؟؟؟؟

آموزان صدمات جبران ناپذیری وارد می کند و عالیق
غیر درسی نوجوانان ایرانی را سرکوب می کند .گویا
( )1381در تحقیق در مورد آسیب شناسی کنکور ،از
اصطالح یادگیری کنسروی استفاده می کند و بیان
می دارد دانش آموزان به جای توانایی های علمی و
اکتشاف به مهارت های تست زنی روی می آورند.
در سرمشق اقتصاد سنجی دانشگاهی که چنین وابستگی
عظیمی به بودجه های مستقیم دولتی و به خصوص
رانت دارد ،هیچ گاه نمی تواند نقش کارآفرینانه ای در
پیش گیرد .سیستم بهینه برای تامین مالی دانشگاه که
اکنون در دنیا به کار می رود ،تامین مالی از طریق پروژه
های علمی و شرکت های تحقیقاتی وابسته به دانشگاه
است که مستقیما هم هیئت علمی و هم دانشجویان را
منتفع می سازد .در چنین فضایی است که تمایل واقعی
به خلق ارزش افزوده و کارآفرینی پدید می آید.
از منظر روانشناختی دانشگاه باید با بسط شایستگی های
کانونی دانشجویان مثل آینده نگری ،تفکر انتقادی ،هوش
تجاری و توانایی ارتباطی بیافزاید .چنین برنامه هایی را
پیاده سازی نظریه رشد و بالندگی دانشجو می گویند .اما
آن چه در عمل در ایران اتفاق می افتد عکس این است.
رجب زاده ( ) 1380در تحقیقی نشان داد که تفاوت
های معنی دار چندانی میان نگرش ها و گرایش های
دانشجویان سال اول و چهارم وجود ندارد و دانشجویان
بیشتر تحت تاثیر عوامل فرادانشگاهی تغییرات را می
پذیرند .که چنین چیزی نشان از شکست آموزش عالی
ما در زمینه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه کردن ارزش
های و اصول آن دارد.
در مضمون مدیریتی می توان گفت دانشجویان ایرانی از
هم قطاران خارجی خود بسیار عقب هستند .در خارج از
ایران آموزش هایی مثل تصمیم گیری و تصمیم سازی،
مدیریت زمان  ،مدیریت شخصی ومفاهیم مدیریت ریسک
و مدیریت در وضعیت عدم اطمینان به طور مفهومی و
بنیادین از مدارس به دانش آموزان آموخته می شود .در
حالی که مشاهده می شود دانشجویان ایرانی در زمینه
های مدیریتی بسیار ناتوان اند .این مسئله به راحتی در
ناتوانی بسیاری از روسای دانشگاه ها در اداره دانشگاه
مشهود است .هم چنین نبود یک سیستم ارزشیابی
سازمانی مناسب و یک استاندارد کیفیتی با کارآیی باال
در مورد دانشگاه ها؛ هر روز وضعیت را بغرنج تر می کند.
حتی جزئی ترین رکن دانشگاهی ما مثل کالس رفتن
و روش های تدریس هم در راستای تخریب دانشگاه
کارآفرین عمل می کنند .روش های سنتی تدریس
مبتنی بر هدف های رفتاری از پیش تعیین شده و
انتقال یک طرفه پیام و کمبود چرخه های مشارکتی و
خالق یاددهی –یادگیری به تخریب خالقیت و روحیه
ابتکار دانشجویان کمک می کند .روش های تدریس
فعلی مطمئنا نمی تواند ظرفیت های نهفته شناختی/
انگیزشی و مهارتی دانشجویان را تقویت کند و استعداد
های کارآفرینی آنان را شکوفا کند.
با تمام این اوصاف مسلما دانشگاه با مراکز رشد و چند
ابالغیه و اساسنامه کارآفرین نمی شود و باید طرحی نو
در انداخت.
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پرونده سوم
فناوری اطالعات

به ما صنایعی ها چه؟؟

پوریا رضایی
غزاله بیارسن
درسا کیانی
شهاب مالکی حقیقی
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فناوری اطالعات  ،آن گونه که انجمن فناوری
اطالعات آمریکا (  ) ITAAتعریف کرده است ،به
طراحی ،توسعه ،پیادهسازی،پشتیبانی و
مطالعهّ ،
یا مدیریت سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر رایانه،
خصوصا برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه
میپردازد .بهطور کوتاه ،ف ّناوری اطالعات با مسائلی
مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار
سر و کار دارد تا تبدیل  ،ذخیره  ،حفاظت  ،پردازش
 ،انتقال و بازیابی ّ
اطالعات به شکلی مطمئن و امن
انجام پذیرد.
اخیرا ً تغییر اندکی در این عبارت داده می شود تا این
اصطالح به طور روشن دایره ی ارتباطات مخابراتی
عده ای بیشتر مایلند تا
را نیز شامل گردد ؛ بنابراین ّ
عبارت «ف ّناوری اطالعات و ارتباطات» یا به اختصار
ICT ( Information and Communication
 )Technologyرا به کار برند.

چیا داره؟؟

ف ّناوری اطالعات متش ّکل از چهار عنصر اساسی
انسان  ،ساز و کار  ،ابزار و ساختار است ؛ به طوری

که در این ف ّناوری ّ ،
اطالعات از طریق زنجیرهی ارزشی
که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد می شود جریان
یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود
قرار می دهد.
ف ّناوری اطالعات با توجه به نیاز بشر هر روز مورد
استفادهی بیشتری قرار میگیرد .بسیاری مفهوم
ف ّناوری اطالعات را با کامپیوتر و انفورماتیک اشتباه
می گیرند؛ این در حالی است که این ابزارهای ف ّناوری
اطالعات می باشند نه تمامی آنچه که ف ّناوری ّ
اطالعات
عرضه می کند.

به چه کارم میاد؟؟

امروزه معنای اصطالح « ف ّناوری اطالعات » بسیار
گسترده تر شده است و بسیاری از جنبه های محاسباتی
و ف ّناوری را در بر می گیرد و نسبت به گذشته شناخت
این اصطالح آسان تر شده است .چتر ف ّناوری اطالعات
تقریبا بزرگ است و بسیاری از زمینه ها را پوشش می
دهد .متخصص ف ّناوری اطالعات وظایف گوناگونی دارد
؛ از نصب برنامه های کاربردی تا طراحی شبکه های
پیچیده ی رایانه ای و پایگاه داده های اطالعاتی  .در

ایران متولّی اصلی ف ّناوری اطالعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات می دانند.

ایرانم داره؟؟

در بیشتر کشور ها این دانش در دانشگاه ها با عنوان رشته ی « ف ّناوری
اطالعات »شناخته می شود در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان
آموزش عالی کشور عنوان « مهندسی ف ّناوری اطالعات » برای این رشته
به کار برده می شود و رشته ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطالعات
و ارتباطات ( )ICTبه پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اخیرا ً در
دانشگاه های ایران تدریس می شود.
برای نخستین بار دانشگاه صنعتی امیر کبیر اقدام به پذیرش این رشته کرد و
اولین فارغ التحصیل آن رشته در مقطع دکتری نیز از این دانشگاه بوده است.
در بین دانشکده های فنی و حرفه ای نیز برای نخستین بار دانشکده ی
شهید شمسی پور اقدام به پذیرش این رشته در مقطع کاردانی نمود .هم
چنین رشته ی میان رشته ای دیگری با عنوان رشته ی «مدیریت ف ّناوری
اطالعات» در دانشگاههای ایران و دیگر کشور ها وجود دارد که از ترکیب
دو رشته ی « مدیریت» و «فناوری اطالعات» به وجود آمده است .رشته ی
مهندسی فناوری اطالعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی دادهها می
پردازد و رشته ی مدیریت فناوری اطالعات به چگونگی تدوین سیستم و
استفاده از داده ها می پردازد.

به ما صنایعی ها چه؟؟

طراحی فرایند کسبوکار و فناوری اطالعات ارتباط تنگاتنگی دارند و
مهندسی صنایع برقرارکننده این ارتباط است .آنچه از فناوری اطالعات
ب و کار و مدلسازی است.
در مهندسی صنایع بکار میرود ابزار آنالیز کس 
معموال مهندسان صنایع فرایند پیادهسازی یک فناوری جدید اطالعاتی مانند
سیستمهای اطالعاتی را در سطح کارخانهها مدیریت میکنند .از کاربردهای
اصلی فناوری اطالعات در محیط کارخانهها میتوان به کنترل و برنامهریزی
تولید ،مدلسازی فرایند ،سیستمهای اطالعاتی مدیریت مواد اولیه و لجستیک
اشاره کرد.
بازطراحی یک فرایند کسب و کار بوسیله فناوری اطالعات فرایندی پنج
مرحلهای است که در شکل زیر مشاهده میکنید

ترم اولی ها!!!!

صنایع را با نرم افزار میل کنید!!!

از ابتدای تحصیلم دررشته صنایع همیشه این سوال در ذهنم آالرم میداد که
یک مهندس صنایع برای حضور پر قدرت و پردرآمد در بازار کار عالوه بر مدرک
دانشگاهی به چه چیزهایی دیگری نیاز دارد؟(البته اگر از اهمیت داشتن سرمایه
اولیه و خویشاوندی در محیط کار دلخواه صرف نظر کنیم!) خاطرم هستم این
سوال کلیشه ای خیلی واضح در ترم  2توسط دکتر ابراهیمی پاسخ داده شد .زبان
انگلیسی و نرم افزار! و پس از آن روز به روز اهمیت این دو کلمه برایم ملموس تر
شد .اولین تیری که از جانب نرم افزار خوردم ترم  3و سر کالس برنامه نویسی بود
،دقیقا لحظه ای که دکتر صمیمی فرمودند این ترم قرار است با نرم افزار» متلب»
کار کنیم.و پس از آن متوجه شدم فقط این درس قابلیت تیراندازی ندارد،اگر
بخواهم دقیق تر بگویم هیچ درسی وجود ندارد که تیر اندازی در این حوزه را بلد
نباشد.پس سعی کردم جدی تر به با این علم آشنا شوم.بی شک قبل از ورود هر
مهندسی به دنیای نرم افزار چند سوال ریشه ای شکل میگیرد که یاداوری شان
خالی از لطف نیست.
.1مایلم نرم افزاری که یاد میگیرم برای تکمیل دنیای کنونی ام باشد یا ورودم به
دنیایی جدید؟
.2این یادگیری قرار است چه زمانی به بازگشت اقتصادی برسد؟آیا حاظرم یک
سال منتظر بمانم و وقت و انرژی و پول صرف کنم سپس میوه های آن را برداشت
کنم؟
.3انتظارم از لحاظ درآمدی چقدر است؟هرچه بیشتر بهتر؟شاید بهتر باشد در
عمل پاسخ دقیق تری پیدا کنیم.آیا قرار است کمک هزینه من باشد؟آیا قرار است
درآمد اصلی باشد؟آیا ممکن است روزی به شغل اصلی من تبدیل شود؟
این سواالت ممکن است در ذهن هرکسی شکل بگیرد و هر فرد خروجی متفاوتی
از آن داشته باشد.ولی نکته ای که کسی نمی تواند منکر آن شود این است که
یادگیری نرم افزار های بیشتر شمارا در مهندسی صنایع غول میکند!
اگر بخواهم در اینجا یادی هم از کلش آف کلن کنم باید بگویم یادگیری هر نرم
افزار مانند آپ گرید کردن خانه میماند.دهکده تان چندین برابر بزرگتر و بهتر
میکند .در اینجا شرحی مختصر از نرم افزار های بسیار مهم و کلیدی مهندسی
صنایع ارایه میکنم که یادگیری شان از نان شب واجب تر است.هرچه زودتر بهتر!
:Excel
اکسل دنیایی بی نهایت است که ابزاری بسیار ویژه و گسترده برای هر مهندسی
به شمار میرود .اکثر کسانی که اکسل استفاده میکنند یا در حد Data Entry
بلدند یا ترسیم چند نمودار.اما یک یا چند مورد از توانایی های زیر در اکسل
میتواند یک کاربر معمولی را به یک متخصص خواستنی و جذاب تبدیل کند.
1ماکرو نویسی برای اکسل(VBAحتی اگر تخصصی هم بلد نباشیم دانستن نکات
اولیه ومبانی ساده آن،تمایز بزرگی را ایجاد میکند).
.2استفاده از نرم افزرا های مکمل برای اکسل مانند  Power Pivotکه برای
هوش کسب و کار یا  Business Intelligenceمفیدند.
.3استفاده از ماژول هایی مانند  Power Queryکه به اتوماتیک کردن فرایند ها
دراکسل و به روزرسانی جدول ها کمک زیادی میکند.

:Matlab

شرکت سازنده متلب مت ورکس نام دارد.این شرکت در سال  1984بنیان نهاده
شده است هم اکنون بیش از  2000نفر پرسنل دارد.متلب یک زبان سطح باال با
محیطی جذاب است که بر اساس زبان برنامه نویسی  Cتوسعه داده شده است.
 Matlabاز دو واژه ی(MAtrixماتریس) و (Laboratoryآزمایشگاه) گرفته
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نشریه علمی دریچه
شماره دوم سال دوم
آذر ماه 95
شده است که از رویکرد ماتریس محور برنامه داللیت میکند.در متلب امکان
عملیات ماتریسی،محاسباتی و توابعی،استفاده از الگوریتم های مختلف وهم
چنین امکان ارتباط آسان با زبان های مختلف برنامه نویسی را به کاربر
میدهد.
متلب دارای طیف کاربردی گسترده ای است.از جمله میتوان به سیگنال
و پردازش تصویر،ارتباطات،طراحی کنترلر،تست و اندازه گیری،مدل سازی
مالی و تجزیه تحلیل و زیست شناسی محاسباتی اشاره نمود.از ویژگی های
منحصربه فرد متلب میتوان به:
.1زبان سطح باال برای محاسبات فنی
.2محیط توسعه برای مدیریت کد،فایل و داده ها
.3ابزاری مناسب برای حل های مبتنی برتکرار،طراحی و حل مسیله
.4توابع ریاضی برای جبرخطی،آمار،تجزیه تحلیل،فیلتر کردن بهینه سازی و
یکپارچه سازی عددی
.5توابع گرافیکی دوبعدی و سه بعدی برای تجسم اطالعات
.6ابزاری برای ایجاد یک رابط کاربر گرافیکی
.7توابعی برای یکپارچه سازی الگوریتم های مبتنی بر متلب یا برنامه های
خارجی و زبان مانند،++C،Cفورترن،جاوا،مایکروسافت اکسل
برای یک مهندس صنایع ،این نرم افزار خیلی اهمیت دارد .از جمله در
مباحث بهینه سازی و پیاده سازی الگوریتم های فرا ابتکاری مانند ژنتیک،
سیستم های فازی یا تحلیل های مرتبط با مهندسی مالی که جعبه ابزارهای
مرتبط با هریک در این نرم افزار گنجانده شده است.

پروژه را پشتیبانی میکند.
 Project Managment :1.MS Projecy Standardبه عنوان برنامه ای تک
کاربره شامل قابلیت هایی جهت پشتیبانی اصول مدیریت پروژه از جمله زمانبندی
فعالیت ها،مدیریت منابع،پیگیری پیشرفت و گزارش گیری پروژه میباشد.
 Enterprise Project .2با به کارگیری سه نسخه Server،Professionalو
 MSP Serveal calدر کنار یکدیگر،سازمان میتواند به مدیریت و تجزیه تحلیل
:Comfar
اطالعات پروژه بپردازد،ازسازگاری داده های ورودی و گزارشات اطمینان حاصل
برای
توجیهی
گزارش
و
مالی
محاسبات
برای
کالسیک
صورت
خیلی ها به
نماید و به راحتی از طریق استخر منبع مرکزی شرکت به مدیریت منابع بپردازد.
است.
بوده
تقاضا
همیشه
کامفار
میروند.برای
کامفار
سراغ
ها
وطرح
پروژه ها
:Primavera Project Planner
رخنه
بانک
دریک
تابتوانند
میخواهند
شده
عددسازی
های
گزارش
عده ای
 Primaveraنرم افزاری قدرتمند در مدیریت پروژه است که به طور وسیع مورد
کنند و وام بگیرند یا وامی که گرفتند را مستند کنند و عده ای دیگر برای توجه مهندسان درگیر با امر مدیریت پروژه قرار گرفته است .اساس کار این نرم
اینکه بفهمند سرمایه گزاری هایشان تا چه حد جواب خواهد داد.میتوان افزار که در گذشته با نام  P3معروف بود و اکنون به علت آپدیت برنامه به نام p6
گفت کامفار به ما برای نوشتن گزارش های توجیهی (حتی بدون نرم افزار) معروف است،به این ترتیب است که اطالعات پروژه را در قالب یک بانک اطالعاتی
وامکان سنجی اقتصادی( )Feasibility Studyدید میدهد.
دیکشنری گر ایجاد میکنیم.از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار در مقابل
عبارتی
به
ویا
سنجی
به طور خالصه این نرم افزار براساس مطالعات امکان
سایر نرمافزار های کنترل پروژه (مانند )MSP،PS،TLقابلیت پروژه های گروهی
برای
یابی
فرصت
ومطالعات
توجیه پذیری وقابل اجرا بودن یا نبودن طرح
آن است.
هرطرح صنعتی ومعدنی طراحی گردیده است.نتایج این نرم افزار بیانگر
:Gams
جذابیت اقتصادی طرح براساس محدود یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی
گمز مهمترین و قدرتمند ترین نرم افزار درس تحقیق در عملیات( )ORاست که
سازمان مجری است.
درمسایل برنامه ریزی خطی(،)LPغیرخطی(،)NLPعدد صحیح و مختلط بکار
شما پس از گزراندن درس اقتصاد مهندسی با بسیاری از کلیدواژه های
میرود.انواع محدودیت را دربرمیگیرد و تابع هدف در آن متغیر را تعریف میکند .به
پرکاربرد این نرم افزار که حکم ورودی های آن را دارد،آشنا میشوید.
طور کلی هرجا نیاز به تصمیم گیری بهینه با محدودیت زمان،هزینه و منابع داشته
:)Microsoft Project)MSP
باشیم باید از مدل سازی ریاضی استفاده کرده که گمز از ابزار های بسیار کارآمد
 MSPتقریبا مهمترین نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه است که هنگام حل این نوع مدل هاست.
گزراندن درس کنترل پروژه تاحدزیادی با آن آشنا میشوید.این نرم افزار یکی
از محصوالت شرکت مایکروسافت است،مجموعه ای غنی از ویژگی ها و
ابازارهایی است که جهت افزایش توانایی کاربران در امور زمانبندی،مدیریت
تیمی،برنامه ریزی منابع،پیگیری پیشرفت و گزارش وضعیت پروژه ها فراهم
آمده است .مجموعه نرم افزار های  MSPدرکنار هم دو رویکرد در مدیریت
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از وقتی مسئولیت بخش فناوری اطالعات نشری ه را قبول کردم تو فکر این بودم که چطور مطلبی باب میل صنایعیهای

عالقهمند به حوزه  ITو نرمافزار هست؟ از اونجا که خودم جزء این دسته محسوب میشوم به این نتیجه رسیدم که به
دنبال جواب مهمترین دغدغه خودم توی این حوزه باشم .یعنی استفاده از تجربیات و نظرات کسی که از رشته صنایع
وارد حوزه  ITشده باشد و چه بهتر که در این راه موفق باشد و چه بهتر که خواجهنصیری باشد و همدورهی خودم!!
همین باعث شد تا در این شماره با آقای پدرام کاشانی دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خواجهنصیر و
مدیر عامل شرکت رایان پردازان هرمس بین الملل مصاحبهای ترتیب دهم .امیدوارم مباحثی که مطرح شده پاسخگوی
سوال شما  ITدوستان صنایعی باشد.
سالم .لطفا خودتون را معرفی کنید.
پدرام کاشانی هستم .متولد سال  .1372دانشجوی
مهندسی صنایع خواجه نصیر .در همین ابتدای
صحبتمون باید اشاره کنم اینجا یه فرد "عالقه مند"
برای مصاحبه انتخاب شده نه یک آدم مثال "موفق".
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
چند ماهی است که شرکتی در زمینه فناوری
اطالعات تاسیس کردم و مشغول به کارم .فعالیت
شرکت در زمینه طراحی و تولید نرمافزار ،دیجیتال
مارکتینگ و حوزههای مرتبط است .به تازگی
نیز واحدی با عنوان  IoTبه شرکت اضافه شده
است که در حوزه هوشمند سازی و اینترنت اشیاء
فعالیت میکند .در این زمینه میتوان به خانههای
هوشمند اشاره کرد که امروزه اخبار مرتبط با آن
خیلی شنیده میشود.
کار در حوزه  ITو برنامهنویسی را از چه
زمانی آغاز کردید؟
سال پنجم دبستان بودم که در یک دوره آموزشی
یادگیری برنامهنویسی ،ویژوال بیسیک را یاد گرفتم.
به مرور زمان شروع به یادگیری  ++Cو  #Cکردم.
بعد از مدتی به حوزه وب عالقه پیدا کردم و بطور
جدی در این زمینه فعالیت داشتم.
به نظر شما الزمه موفقیت در این زمینه شروع
در دوره کودکی است؟ چون این زمینه به
قدری گسترده هست که شخص من که عالقه
دارم ولی دانش کافی ندارم با خودم فکر
کنم در این زمینه اشخاصی فعالیت دارند که
خیلی حرفهای ترند و برای یادگیری من دیر
شده.
بستگی به فرد دارد .کسی که از کودکی شروع کرده
لزوما موفق نیست و نمیتوان گفت کسی که در
دوره دانشجویی شروع به یادگیری میکند لزوما
شکست خواهد خورد یا از سایرین عقبتر است.
اگر کسی مهمترین فاکتور یعنی "عالقه" را داشته
باشد یقینا به موفقیت میرسد.
با توجه به زمینه مورد عالقهتان چرا رشته
صنایع را انتخاب کردید؟ نرمافزار یا IT
مرتبطتر نبود؟
از اینکه رشته صنایع را انتخاب کردم کامال راضی
هستم .جمله معروفی هست که میگویند رشته
صنایع دریایی است به عمق  1متر .این جمله
درست است .ولی نقطه ضعف نیست و برعکس

به نظر من نقطه قوت است .چیزی که امروزه
جامعه بدان احتیاج دارد خالقیت و ترکیبی از علوم
مختلف است که صنایعیها میتوانند نقش مهمی
در این زمینه ایفا کنند .در ابتدا به رشته نرمافزار
عالقه داشتم .ولی با تحقیقاتی که انجام دادم به این
نتیجه رسیدم که رشته نرمافزار یا حتی  ITچیزی
نیست که واقعا میخواهم .رشته صنایع بیشتر با
روحیات من سازگار بود.
آیا دروس رشته صنایع به شما کمکی در این
زمینه کردند و ایده خاصی از آنها گرفتید؟
بله .یکی از ویژگیهای دروس صنایع کاربردی
بودنشان است .مثال از درس آنالیز تصمیمگیری
ایدههای خوبی گرفتم .درسی که ارتباط خوبی
با این زمینه دارد و پیشنهاد میکنم دوستان از
این درس نهایت استفاده را ببرند MIS ،است .در
این درس به جنبه عملی کار و درس بسیار توجه
میشود.
قبل از تاسیس شرکت چه تجربههایی در این
زمینه داشتید؟
در دوران کارشناسی روی استارتاپی کار کردیم
که موضوع آن خرید و فروش کتابهای دست
دوم برای دانشجویان بود .این سایت این امکان را
میداد که دانشجویان با کمترین هزینه کتابهای
مورد نیاز خود را تهیه کنند .ایده خوبی بود .ولی به
دلیل ضعف در کار تیمی ،در فاز دوم متوقف شد.
حتی سایت هم آماده شده و باال آمده بود .ولی
تصمیم گرفتیم این سایت به حالت تعلیق درآید
تا ایده پختهتر شود و تیم قویتری تشکیل دهیم.
پیشنهادتان برای موفق شدن در این زمینه
استفاده از فرصتها به بهترین نحو .تجربه شخصی
من که نقطه عطف زندگیم بود ،پیشنهاد داییم
برای گذراندن دورهای در هند بود که از این فرصت
استفاده کردم و در شرکتی در هند که در زمینه
فناوری اطالعات کار میکردند مدتی را گذراندم .با
توجه به اینکه در پس ذهن هدف تاسیس شرکت
بستگی به فرد دارد .کسی که از کودکی
شروع کرده لزوما موفق نیست و نمیتوان
گفت کسی که در دوره دانشجویی شروع به
یادگیری میکند لزوما شکست خواهد خورد یا از
سایرین عقبتر است .اگر کسی مهمترین فاکتور
یعنی «عالقه» را داشته باشد یقینا به موفقیت
میرسد.

را داشتم سعی کردم با روند این شرکتها در آن
کشور آشنا شوم .پس از تاسیس شرکت نیز در
حال انجام پروژهها و فعالیتهای مشترک با همان
شرکت هندی هستیم.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد داشتن
دوستانی خوب و یادگیری کار تیمی است.
در شرکت شما مهندس صنایع هم هست؟؟
نه .در حال حاضر تنها صنایعی خودم هستم .اما
برنامه داریم که در آینده از بچههای صنایع بیشتر
استفاده کنیم.
برای استخدام کردن افراد در شرکت چه
معیارهایی دارید؟
بستگی به جنبه کار دارد .برای من معدل و دانشگاه
خیلی مالک نیست .چون به شخصه افراد زیادی
را دیدم که در کار خیلی قوی هستند اما معدل
پایینی دارند .مهمترین معیار برای من خالقیت
است .خصوصا بچههای صنایع باید بتوانند ایده
پرداز باشند و آنها را به مرحله عمل برسانند.
حاضرید به بچههای دانشکده در زمینه
کاراموزی کمک کنید؟
بله حتما .برای کارآموزی فرصتهای بسیاری
در شرکت وجود دارد .به غیر از آن در هر زمینه
دیگری که کمکی از دستم بر بیاید کمک خواهم
کرد.
نظرتون در مورد بازار IT؟ تقاضای خوبی
وجود دارد؟
فناوری اطالعات خیلی روی بورس است .البته
حوزه وسیعی دارد .برای بخشی که ما در آن
فعالیت داریم همیشه تقاضا هست .ولی بخشی از
تقاضا به صورت پنهان است .یعنی کسب و کارها
از فرصتهای خود اطالع ندارند و نمیدانند که
تکنولوژی به چه سمتی پیش میرود .ما به آنها
مشاوره میدهیم که چه چیزهایی میتواند عامل
موفقیت آنها در این عرصه باشد و با مطلع کردن
آنها ،تقاضا را ایجاد میکنیم.
حرف آخر
در آخر از اساتید خواهشمندم که از دانشجویان
حمایت کنند تا مسیرشان را پیدا کنند و دانشجویان
هم هرگز از هدفی که به آن ایمان دارند نا امید
نشوند .هرگز از خالقیت دست نکشید.
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نشریه علمی دریچه
شماره دوم سال دوم
آذر ماه 95

پرونده چهارم
مدیریت و کارآفرینی

ضرورت مدیریت دانش در دنیای امروز

دانیال پور موسی

علی هدایتی کیا

فیروزه ملک محمدی

زهرا خطی
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باپیچیده تر شدن سازمانها  ،سرعت سریع تغییرات  ،افزایش
روند جهانی شدن ،تحوالت فناوری های اطالعاتی و ارتباطی
اعم از جوامع شبکه ای و رسانه های جدید و نوآوریهای آموزشی
 ،ضرورت بازبینی شیوه های مدیریت اطالعات و دانش بیش از
پیش احساس می شود  .چراکه زمانی که ساختارهای سازمانی
قدیمی با فناوریهای جدید آمیخته شود حاصلی جز باال بردن
هزینه ها برای آن سازمان نخواهد داشت .لذا ضروری است با
بازنگری بر مفهوم  ،مدل ها  ،محدودیتها  ،امکانات و چالشهای
مطرح در این حوزه ،نگاهی نو درمدیریت اطالعات و دانش
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داشت تا با ارتقای سطح
سازمانی در سطح خرد و کالن از صرف هزینه های گزاف و بی
حاصل اجتناب نمود .
مفهوم مدیریت اطالعات ودانش در هرسازمانی کامال ساده و
روشن است .معموالبر اساس جمع آوری و انتقال داده ها به
منظور آگاه شدن از فرایندهای اساسی در حمایت از برنامه های
تدوین شده  ،عمل می کند  .مدیریت دانش موجب بهبود و
تسهیل فرایند اشتراک ،توزیع ،خلق ،دریافت و درک دانش می
گردد و موسسات آموزشی و اقتصادی را از سازمانی بروکراتیک
به سازمانی دانش مدار تبدیل می کند .عناصر اصلی که سازمان
ها را متاثر می سازند شامل راهبردها ،سبک های اجرای پروژه
ها ،ساختار سازمان و مدیریت انواع خدمات است.
مدل های توسعه مدیریت دانش
توسعه ملی مدیریت اطالعات و دانش از طریق مدل هایی
همچون مدل هوش ملی و نظام ملی مدیریت اطالعات صورت
می گیرد و فرصت های برای دستیابی به خدمات اثربخش
برای جامعه فراهم می آورد  .انتظاراتی که از سوی رسانه ها و
تجارب افراد نسبت به فناوری و خدمات می تواند تحوالتی را

در رویکردهای راهبردی نحوه مدیریت اطالعات و دانش در
سطح جمعی به وجود آورد .اطالعات را می توان به عنوان داده
های سه گانه در نظرگرفت که از منابع مادی و دانش کیفی
براساس نحوه تفسیر افراد ،معنی و کاربرد اطالعات گردآوری
می شود  .بنابراین اطالعات مشابهی می تواند نتایج متفاوتی
را بدنبال داشته باشد  .لذا بازبینی اطالعات جاری و کنونی
می تواند افراد را یاری دهد تا دانش و افکار خود را مدیریت
کنند .مدیریت اطالعات شیوه اثربخشی است که به کسب
ادراکات واقع گرایانه و خدمات کارآمد منتهی شود .این امر
مستلزم کسب و انتقال داده های کیفی است
از نظر تاريخي ،مي توانيم سه نسل از مديريت دانش را از
يكديگر متمايز كنيم .دوره  1990-1995به عنوان نخستين
نسل مديريت دانش شناخته شده است .در طي اين نسل،
بسياري از اقدامات بر تعريف مديريت دانش ،بررسي فوايد
بالقوه مديريت دانش براي تجارت و طراحي پروژه هاي
تخصصي مديريت دانش مبتني بود (نوناكا1994 ،؛ ويگ ،
. )1993
نسل دوم مديريت دانش حدود  1996پديدار شد .به اين
شكل كه بسياري از سازمانها پستهاي جديد سازماني براي
مديريت دانش در نظر گرفتند از جمله مدير ارشد دانش.
منابع متفاوت مديريت دانش با يكديگر تركيب شده و به
سرعت در مباحث روزانه سازماني به كار گرفته شدند .نسل
دوم مديريت دانش بر اين نكته تأكيد ميكند كه مديريت
دانش تغيير نظامند سازماني است ،جايي كه شيوه هاي
مديريتي ،نظامهاي سنجش ،ابزارها و مديريت محتوا نياز به
گسترش مشترك دارد.
در نتيجه ديدگاهها و شيوههاي نوين ،اكنون نسل سوم

مديريت دانش در حال پديدار شدن با روشهاي جديد و نتايج جديد
است .نسل سوم مديريت دانش با فلسفه سازمان ،استراتژي ،اهداف،
شيوهها ،نظامها و رويههاي سازماني يكپارچه شده و تبديل به كار
روزانه كاركنان و محرك براي اقدامات آنها شده است .به نظر مي رسد
كه نسل سوم بر پيوند ميان دانستن و عمل تأكيد ميكند.
عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش:
مديريت دانش ،مانند هر موضوع ديگر از زواياي مختلفي مورد بررسي
قرار گرفته است .برخي از پژوهشگران ،وجود زير ساختهاي فني و
فناوري را به عنوان عامل كليدي موفقيت ،مورد تأكيد قرارداده و برخي
ديگر نيز بر عوامل فرهنگي تاكيد كرده اند.
مدل اروپایی بنیاد مدیریت کیفی
این مدل برنامه ریزی و مدیریت دانش است و یک برنامه راهبردی
محسوب می شود  .ساختار مدیریت این راهبردها براساس معیارهای
زیر است :
 -1براساس نیازهای جاری وآینده سازمان،
 -2براساس اطالعات از عملکرد،
 -3گسترش  ،بازنگری و به روز کردن
 -4به کار گرفتن شواهد از طریق تدوین چارچوبی از فرایندهای اصلی،
 -5ابالغ و اجرا
مدل اروپایی بنیاد مدیریت کیفی اشاره به استانداردهای مفید در
مدیریت اطالعات و فرایندهای اصلی دارد که به :
 -1گردآوری  ،سازمان دهی مدیریت اطالعات و دانش در حمایت از
سیاستها و راهبردها،
 -2دسترسی مناسب به کاربردهای درونی و بیرونی اطالعات و دانش
مرتبط،
 -3اطمینان بخشی و بهبود میزان اعتبار  ،تجانس و امنیت اطالعات
 -4جستجوی دانش الزم و افزایش کاربست دانش بطور اثربخش،
 -5تولید تفکر خالق و مبتکرانه در موسسات و کاربرد اطالعات و منابع
دانش مرتبط.
کلید واژه ها :مدیریت دانش و اطالعات ،فناوری های اطالعاتی
وارتباطی ،مدل اروپایی بنیاد مدیریت کیفی

 .1دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه
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چشم ها را باید شست!

خالقانه باید دید!!

این روزها صحبت از کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها داغ داغ است .در دانشگاه
,رسانه ها و حتی میان مردم .همه ما به صورتی هیجانی و با دیدن نمونه های موفقی
چون دیجیکاال  ,اسنپ و همکاران سیستم و  ...به این کسب و کارها به عنوان شغل
آینده خود نگاه میکنیم غافل از اینکه همیشه این راه به موفقیت ختم نمی شود  .شاید
خیلی از شماها هم به فکر راه اندازی یک استارتاپ بوده باشید .ما تصمیم گرفتیم که
در سلسله مقاالتی علمی تر و دقیق تر به این بحث بپردازیم .از اولین مرحله یعنی
پرورش روحیه خالقانه آغاز میکنیم و به ایجاد کمینه محصول پذیرفتنی خواهیم رسید
اما موضوع این مقاله را خالقیت قرار دادیم ؛ چون خالقیت جز جدانشدنی یک کسب
کار موفق است ودر تمامی مراحل از ایجاد ایده و طراحی آن تا پایان عمر یک کسب
کار نیازمند راهکارهای خالقانه هستیم
در دنیای کارآفرینی نقش شور و اشتیاق در حل مسائل بسیار مهم است حتی مهم
تر از انگیزه کسب و کار و کارآفرینی مستلزم آن است که جهان را مملو از فرصت ها
به شمار آورید و به وسیله ابزار های در دسترستان راه های خالقانه ای به وجود آورید.
ازساده ترین ومهم ترین راه های دست یابی به یک ایده ،خیال پردازی وخالقیت است؛
بسیاری ازما قدرت خیال پردازی خوبی داریم اما تنها تعداد اندکی از ما به آن اهمیت
می دهیم و بیشتر بی تفاوت ازکنارآن می گذریم؛ همه ما درباره افرادموفق شنیده ایم
آنها کسانی هستندکه هر ایده و راه حلی که به ذهنشان می رسد رابه سرعت روی کاغذ
می آورند .حال شما چه خیالی درذهن دارید؟
در ابتدا بهتر است با دسته بندی افراد از لحاظ ریسک پذیری و تاثیر آن روی راه حل
ها وایده های خالقانه انها آشنا شویم.
برای اینکه درک بهتری از این دسته بندی داشته باشید موضوع را همراه یکی از
تمرین های تدریس شده در دوره های کارآفرینی دانشگاه استنفورد یعنی "تمرین پنج
دالری" بیان می کنیم  .فرایند این تمرین به این صورت است که گروه ها می بایست
با سرمایه اولیه  :پنج دالر و مهلت تالش و تفکر  :دو ساعته و در یک فعالیت  4روزه
کسب کاری راه بیاندازند وسرمایه خود را افزایش دهند
راه ها و ایده های پیشنهادی دانشجویان به این صورت بود:
.1خرید بلیط بخت آزمایی :این افراد در زمره گروهی قرار میگیرند که مایلند در ساحل
امن و آسایش باقی بمانند و بدون تالش در زندگی ،ثمره بگیرند.
.2خرید وسایل کارواش یا دکه فروش لیموناد :این ها افرادی هستند که میخواهند در
بازه زمانی کوتاه مدت پول توجیبی خود را بدست آورده و به همین آب باریکه قناعت
کنند.
.3یکسری از گروه ها نیز سرمایه ی پنج دالری خود را استفاده نکرده اما بیش از 600
دالر سود کردند :این دسته ،افرادی هستند که که با گذشتن از فیلتر پیش فرض ها
به جست و جوی تجربه ها میروند و با دسترسی به دنیایی از امکانات ارزشمندترین
دستاوردها را می آفرینند.
برای مثال یک گروه در رستوران هایی که صف های طوالنی و خسته کننده برای رزرو
میز تشکیل میشود ،مشغول به فعالیت شده و با دستگاه های پیجر نوبت رزرو میکردند
و وقتی نوبتشان نزدیک میشد آن را به قیمت  20دالر میفروختند .گروهی دیگر مقابل
ساختمان اجتماعات دانشگاه دکه ای نصب کرده و به دوچرخه سواران عبوری پیشنهاد
میدادند باد الستیک دوچرخشان را رایگان کنترل کنند و اگر الستیک آن ها به باد
بیشتری نیاز داشت در ازای دریافت یک دالر این کار را انجام میدادند .این دانشجویان
پس از مدت یک ساعت تصمیم گرفتند از گفتن قیمت ثابت یک دالر خودداری کنند
و میزان دستمزد را به عهده مشتری بگذارند ،با این ابتکار عمل تازه درآمدشان سیر
صعودی پیدا کرد.
شما با  5هزار تومن چه کار می کنید؟ با این اوصاف شما در کدام دسته قرار می
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نشریه علمی دریچه
شماره دوم سال دوم
آذر ماه 95
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گیرید؟
ـ چه ایده هایی را می توان ترکیب کرد؟ـ یک
هر
پذیری
ریسک
سطح
به
توجه
حال با
آلیاژ چطور است؟ـ اگر مخلوط شود چه می
های
وایده
راهکارها
در
ان
وتاثیر
فرد
شود؟ـ ترکیب هدفها چطور است؟ـ چطور است
خالقانه هر فرد به بررسی تکنیک اسکمپر
بطور دسته جمعی ...؟ـ دسته ای از انواع مختلف
یکی از ملموس ترین تکنیک های پرورش
چطور است؟
خالقیت می پردازیم .این تکنیک که به
مثالهای واقعی
نام سئواالت ایده برانگیز و یا صورت
ـ برای شستن پنجره های قطار ،برس بزرگی
تطبیقی ( )Checklistنیزمعروف است.
ساخته شد که یک لوله آب درون آن تعبیه شده
اسکمپر( )SCAMPERاز حروف اول
بود.
هفت کلمه تشکیل شده است  .هر یک
ـ تولید عینکهایی که عدسی آنها دو تکه است
از آنها نشانه ی یک سمت و سوی فکری
(دوربین و نزدیک بین)
است که شامل یک سری سئواالت تیپ
تمرین سئواالت ترکیبی :
می شود .این تکنیک که کاربرد اصیلش
ـ کدامیک از وسایل اتاق یا آشپزخانه را می توان
بر پایه ایده یابی فردی طراحی شده است،
با هم ادغام کرد؟ـ در مورد کاال یا خدماتی که سازمان شما ارایه می کند فکر و
عنوان
به
باشد.
مفید
نیز
ها
گروه
می تواند به نحو بسیار اثر بخشی برای
تدبیری کنید که ضمن افزایش کیفیت ،هزینه ها کاهش یابد
مثال می توان از آن ،قبل از جلسات بارش فکری استفاده کرد .هدف
اقتباس یا انطباق (: ) Adapt or Adopt
اصلی این تکنیک تحریک قدرت تصور است تا آنرا در ابعاد مختلف و
برای ایده یابی باید به دنبال مشابهت ها بود؛.طرح این پرسش های زیر کمک
ضروری به حرکت در آورد .این تحریک بوسیله یک سری سئواالت تیپ
بسیاری به اقتباس ازمواردمشابه یاانطباق آن باموارد دیگرمی کند ،به عبارت
و ایده برانگیز صورت می گیرد و نهایتا با افزایش ایده ها ،کیفیت ان را
دیگرذهن راهدایت می کندتا ما از یک مفهوم وایده به مفاهیم دیگر دست پیدا
تضمین و ارتقامی بخشد .با توجه به اهمیت و فراگیری این تکنیک ،برای
کنیم.
هر یک از جهات فکری ،تعدادی سوال نمونه و مثال واقعی ارایه و در
سئوالهای نمونه :
پایان ،تمریناتی برای هر یک از آنها تهیه شده است.بحث را با سه مورد
ـ این را شبیه چه چیزی می توانیم بسازیم؟ـ آیا چیز مشابهی وجود دارد که
از هفت مورد جهات فکری ادامه میدهیم
بتوان از آن اقتباس کرد؟ـ چه ایده های دیگری پیشنهاد می کنید؟ـ این به چه
() substituteجانشینی :
چیز شبیه است؟ـ تقریبا همه ی آهنگها اقتباسی است
کرد
نوع
این
از
سوالهایی
خود
از
توان
می
برای یافتن ایده های بیشتر
مثالهای واقعی:
چیز
چه
این
“بجای
یا
کنیم؟و
این
جانشین
"چه چیزی را می توانیم
ـ رودلف دیزل،ساخت موتورهای دیزلی را از فندک اقتباس کرد .با اقتباس از
دیگر...؟” جستجو برای جایگزینها یک روش سعی و خطاست که همه پیچ چوب پنبه باز کنی ،سیم بلندی را گرفته و آن را به صورت پیچهای چوب
ما می توانیم در زندگی روزمره ی خود آن را بکار بریم؛ تغییر این بجای پنبه باز کن در آورد.این سیم وقتی به سرعت در درون جعبه ی پر از مهره می
"آن"به اشیا محدود نمی شود بلکه با این تیپ سواالت می توان مکان چرخید،می توانست بیش از یکصد مهره در دقیقه بیرون آورد.
ها ،اشخاص ،عواطف و حتی ایده ها را انتقال و جایگزین نمود .جانشینی تمرین سئواالت اقتباسی:
تا آنجا پیش می رود که می توان یک چیز را با هیچ و سپس هیچ را ـ فرض کنید تولید کننده تشک هستید،برای تولید تشک از چه چیزهایی می
جانشین چیز دیگری کرد(.مثال المپ مهتابی)
توانید الهام بگیرید؟ـ تلویزیون را شبیه چه چیزهایی می توان ساخت؟ کارکرد
سئوالهای نمونه
و نقش محصول یا خدمات تولیدی سازمانتان را با الهام از نقشهای دیگر شرح
فرآیند
چه
از
بریم؟ـ
بکار
فعلی
موارد
بجای
توانیم
می
را
ـ چه مواردی
دهید به عنوان مثال اگر تولید کننده ی مداد پاک کن هستید .می توانید مداد
کار
بهتر
دیگری
محرک
نیروی
چه
کنیم؟ـ
استفاده
توانیم
دیگری می
پاکن را به مواد شوینده ،برف،کارواش،تعمیر کار،پزشک و ....ارتباط دهید.
تبلیغ
توانیم
می
دیگری
روش
چه
از
تلویزیون
در
تبلیغ
بجای
می کند؟ـ
تکنیک اسکمپر  4جهت فکری دیگر نیز دارد که به ترتیب  :تغییرـ بزرگ سازی
کنیم؟
( )Modify _Magnify؛ کاربردهای دیگر () Put to other uses؛ حذف
...؟
را
کسی
چه
او
بجای
کردن ( )Eliminate؛ تغییر ترتیب(  ) Rearangeهستند.
واقعی:
مثالهای
تکنیک های خالقیت های زیاد دیگری هم وجود دارد می توان از تکنیک
 1ارشمیدس برای تشخیص میزان ناخالصی تاج زرین  ،آن را در آب " "TRIZنیز به عنوان یکی از تکنیک های خالقیت شناخته شده دیگر نام
فرو برد و حجم آنرا بدست آورد در واقع بجای اندازه گیری حجم تاج برد واگر عالقه مند به این روش یا روش های دیگر خالقیت هستید می تونید
،اندازه ی جابجایی آب را بدست آورد -2.بجای خال المپهای گاز تنگستن به سایت  WWW.mindtools.comمراجعه کنید  ,و با دیگر تکنیک
،آرگون را مصرف شد که نهایتا منجر به تولید المپ مهتابی گردید.
های خالقیت هم آشنا شوید اما نکته ای که حائز اهمیت اینست که روحیه
تمرین سئواالت جایگزینی :
خالق چیزی است که تنها با تمرین می توان به آن رسید.اکثر این تکنیک های
سرگردید
موی
شدن
خیس
مانع
توان
می
طریقی
ـ هنگام بارندگی از چه
خالقیت شامل تمرین هایی است که شمارادراین مسیر همراهی کند
(به غیر از چتر ،کاله یا روشهای معمول دیگر) ـ چه وسیله یا چه طریقی
می تواند جایگزین چراغ راهنمایی رانندگی شود تا وقت افراد پشت چراغ منابع :
قرمز تلف نگردد؟ـ بجای امتحانات کتبی ،شفاهی یا عملی چطور می  -تینا سیلیگ ،مترجم محمدرضا یاسینی« ،ای کاش وقتی بیست ساله بودم می
توان علم با مهارت افراد را اندازه گیری کرد؟......
دانستم»،انتشارات هامون
ترکیب(: )Combine
 WWW.mindtools.comغالب ایده ها از طریق ترکیب به دست می آیند تا آن حد که عده ای
معتقدند ترکیب به عنوان اساس خالقیت تلقی می گردد .این روش
همانطور که از اسم ان مشهود است از ترکیب چند ایده ایجاد شده .برای
هدایت تصور به این مسیر می توانیم از خود سئواالتی از این نوع بکنیم:
سئوالهای نمونه

