سخن

طاهره
میروکیلی
دبیر انجمن

هر فرد جامعه چه قبل از ورود به محیط دانشگاه و چه بعد از آن دغدغه
های فراوانی از قبیل علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...دارد؛ بر دانشگاه
و مسئوالن آن چه در سطح کالن کشور و چه در سطح خرد دانشگاه های
کشورمان ،واجب است تا فضایی آرام و مطمئن جهت تعامالت علمی و فرهنگی،
همراه با ورود دانشجو به جو آکادمیک را فراهم سازند.
در فضای هر دانشگاه ،انواع و اقسام تشکل های دانشجویی حاضر هستند.
اسامی آنها را هم همه می دانید و شاید در خیلی از آن ها عضو هستید و حتی
تالش می کنید تا با حضور در آنها ،به علمی کردن ایده ها و افکار خود مشغول
شوید منتهی متأسفانه خیلی از دانشجویان ورودی جدید در چند سال اخیر،
به خاطر آثار برخی رویکردهای اشتباه در مورد تشکل ها ،اصال شناخت درستی
نسبت به فضای این نهادها ندارند و یا با ابراز نوعی ترس و نگرانی از تداخل
درس با کارهای فوق برنامه دانشجویی ،عالقه ای به فعالیت کردن ندارند و بهانه
می آورند نتیجه این مسئله تک بعدی سازی دانشجو و فرد در آینده خواهد
بود که نوعی هشدار به مقامات مسئول علمی دانشجویی کشور است که باید
سیاست های خود را به درستی تدوین کنند تا روحیه فعالیت و پرسشگری
دانشجو از بین نرود.

باسمه تعالی

مهدی
زاده کاظم
سردبیر

با سپاس ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت و با استعانت از درگاه
بی کرانش و با یاری و تالش جمعی از دانشجویان مهندسی صنایع ،نشریه علمی
و تخصصی راهبرد در آبان ماه  1396در ادامه راه تیم قبلی که چند سالی کار این
نشریه متوقف شده بود ،این نشریه را تدوین و شروع به کار کرد.
در این راه با نظر به وجود نشریات مختلف و متنوع و این که در عصر ارتباطات
آشنایی و دسترسی به اطالعات در دنیای مجازی به سرعت غیرقابل باوری رسیده
است ،منتشر کردن نشریه ای که گاهنامه است با اما و اگرهای فراوان روبرو است،
آن چه که باعث شد علی رغم همه چالش های پیش رو انتشار نشریه در اولویت
قرار بگیرد و فرصتی ناب تعبیر شود ،این است که اصحاب فکر و قلم و دانشجویان،
محلی برای بیان نظرات و اندیشه های خود داشته باشند و در آن به تعامل و
تفاهم در خود برسند و محلی برای نقد و بررسی آرا و عقیده های موجود باشد.
راهبرد در نظر دارد تا مطالب علمی و تخصصی در زمینه مهندسی صنایع را
جهت ارتقاء سطح علمی ،آشنایی دانشجویان باالخص دانشجویان کارشناسی با
اصطالحات و مفاهیم مهندسی صنایع  ،در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای
استفاده دانشجویان ،انتقال و تبادل تجربیات افراد موفق در این زمینه  ،انتشار
نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مهندسی صنایع و پاسخگویی به
نیازها و سوال های موجود در اذهان دانشجویان و صاحب نظران این عرصه را
منتشر کند  .همچنین راهبرد سعی بر این دارد عالوه بر مباحث مهندسی صنایع،
مطالب را به گونه ای تهیه و جمع آوری نماید تا برای دانشجویان رشته های دیگر
نیز مثمرثمر باشد.

خوشبختانه رویکرد جدید وزارت علوم در یکی دو سال گذشته ،نوعی حمایت
از انجمن های علمی را نشان می دهد؛ هرچند با وجود برخی محدودیت های
کوچک ،به نظر زمینه برای فعالیت بیشتر و اهداف بلندتر فراهم است.
نکته اميدبخش این است که در یک سال گذشته و با فعال بودن و تندتر شدن
چرخ های انجمن علمی ،بچه های دانشکده شوق و رغبت بیشتری نسبت به
عضویت و فعالیت در این تشکل دارند و با تقسیم بندی و ساختار سازی جدید
انجمن ،زمینه برای تحرک و همکاری بیشتر دانشجویان فراهم شد.

ناگفته نماند که مسلما نشریه راهبرد خالی از اشکال نیست و نقاط ضعفی
که ممکن است داشته باشد را میخواهیم با کمک و همکاری شما مخاطبان و
عالقمندان عزیز بر طرف نماییم لذا موجب شادی است اگر هر پیشنهاد و نقدی
راجع به نشریه دارید با ما از طریق راه ای ارتباطی مشخص شده در میان بگذارید.

درخواست ما در سال جدید از بچه های ورودی های  95و  96این است که
فعالیت و همکاری موثر را مخصوصا در نشریه و تأمین مطالب آن همچنان ادامه
دهند و بتوانند به فرآیند عضو گیری و توسعه ساختارهای تخصصی انجمن،
کمک نمایند.

نکته آخر اینکه از تمامی دانشجویان گرامی دعوت میشود در هر زمینه ای که می
توانند در نشریه با ما همکاری داشته باشند .امید است گاهنامه علمی و تخصصی
راهبرد بتواند رضایت خاطر مخاطبین عزیز را فراهم نماید.

انشاهلل که در سال جدید نیز توفیق خدمت همچنان فراهم باشد.

مهدی زاده کاظم
سردبیر و مدیر مسئول
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مصاحبه

خالقیت
اصلی ترین مهارت است
در گفتگو با استادیار مهندسی صنایع ،دکتر مجید شخصی نیائی

سیده زهرا
موسوی
ترم دوم بود و اولین برخورد من با دکتر شخصی نیائی .تقریبا همه ی همکالسی ها درس
اقتصاد  1را گرفته بودند .هیچ کس ذهنیتی درباره این درس نداشت اما شنیده ها درباره
استاد این درس حاکی از این بود که با استاد خوش اخالقی طرف هستیم! اندکی از ورود
ایشان به کالس و آغاز درس نگذشته بود که همه ی بچه ها نسبت به درس اقتصاد و استاد
آن احساس عالقه می کردند .خیلی به طول نیانجامید که با ورود ایشان فعالیت های
دانشجویی و انجمن علمی پس از مدتی طوالنی جان تازه ای گرفت .با من همراه باشید تا
با ایشان بیشتر آشنا بشوید و مراحل مختلف تحصیل و چالش های آن را از زبان ایشان
بیشتر بشناسید.
 .1.لطفا خودتان را معرفی کنید و شرح
مختصری از سوابق تحصیلی و کاری خود
را بیان کنید.
مجید شخصی نیائی هستم .دوره کارشناسی
را در دانشگاه یزد و دوره کارشناسی ارشد
و دکترا را در دانشگاه تهران گذراندهام  .در
دوران کارشناسی ارشد به مدت  3سال در
گروه پژوهشی صنعتی آریانا فعالیت داشتم و
در دوران دکترا و پس از آن ،مجموعا به مدت
 5سال در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
مشغول به کار بودهام.
به موازات فعالیت در موسسه مذکور  ،در
سال  1390دبیر کارگروه مدیریت پروژه دفتر
برنامهریزی آموزش عالی بودهام و مسئول
تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
مدیریت پروژه با پنج گرایش بودهام که پس
از تصویب توسط وزارت علوم ،در سال 1391
مسئول راهاندازی این رشته در دانشگاه تهران
و تا سال  1394مسئول برنامهریزی آموزشی
آن در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه
تهران بودم .پس از این موارد ،از مهرماه 1395
به عنوان عضو هیات علمی در گروه مهندسی
صنایع دانشگاه یزد مشغول به کار شدهام .و با
توجه به برنامه گروه مهندسی صنایع دانشگاه
یزد برای ارائه گرایش مدیریت پروژه در مقطع
کارشناسی ارشد ،افتخار همکاری در دانشگاه
یزد را دارم.
 .2چرا رشته صنایع را انتخاب کردید؟
با توجه به اینکه از دوره دبیرستان به نرمافزارها
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و مباحث مرتبط با آن عالقه داشتم؛ یکی از
آشنایان که استاد دانشگاه بودند و خودشان
هم در زمینه مهندسی صنایع فعالیت
میکردند پیشنهاد کردند که در این حوزه نه
تنها بحث نرم افزارها مهم هست بلکه مسائل
مدیریتی هم دخیل شده و ترکیبی از ابزارها و
رویکردهای مدیریتی را ارائه میکند .به همین
دلیل عالقهمند شدم و بعد از مطالعات بیشتر
این رشته را انتخاب کردم.
 .3مشروط هم شدید؟
بله متاسفانه! ترم اول دانشگاه هر روز از ساعت
 8صبح تا  10شب کار میکردم و نمیتوانستم
در کالسها شرکت کنم .اما شکر خدا با تغییر
شغلی که داشتم برای دانشگاه وقت بیشتری
گذاشتم و آن مسیر تغییر کرد و ترمهای آخر
شاگرد اول میشدم.
 .4دورهی کارآموزی خود را چگونه
گذراندید؟ و چه تاثیری در به دست
آوردن تجربه و پیادهسازی دروس صنایع
در محیط کار داشته است؟
کارآموزی را در شرکت برق منطقهای یزد
گذراندم .از قضا مسئول واحدی که در آن
مشغول به کار شدم ،خود دانشآموخته
کارشناسی مهندس صنایع دانشگاه یزد بودند
و این برای من خیلی خوب بود .با همفکری،
گزارشهای توانیر را بررسی کردیم که در
کجاها پتانسیل تعریف کار وجود دارد و در
یکی از حوزهها که میزان باالی قبضهای
برگشتی ،به مشکلی دائمی برای سازمان

تبدیل شده بود سعی کردیم با مدل ایشی کاوا
(استخوان ماهی) مسئله را در چهار حوضهی
مختلف ریشهیابی کنیم و سپس نمونهگیری
کردیم که در هر حوزه چه مواردی با چه
تعداد فراوانی باعث ایجاد خطا میشوند .در
نهایت بر اساس اصل پارتو گزارش کردیم
که موارد کلیدی که بیشترین تاثیر را دارند
چه چیزهایی هستند و با کمک متخصصان
آن شرکت یک سری راهکار بهبود پیشنهاد
دادیم .کارآموزی نقطهی شروعی بود که فراتر
از فضای درسها به بررسی نیاز سازمان گام
برداشتم؛ یعنی در درسها یک سری ابزار یاد
میگیریم اما فرض کنید در یک سازمان نیازی
وجود داشته باشد که نتوان با هیچکدام از آن
ابزارها به آنها پاسخ داد .این شما هستید که
باید تشخیص بدهید که این مسئله را چگونه
با آموختههای خود و یا چیزهای جدیدی که
باید یاد گرفت ،پاسخ داد.
 .5به نظرشما خوب است که دوره ی
کارشناسی و کارشناسی ارشد را متوالی
بخوانیم؟ خودتان چکار کردید؟
پاسخ این سوال برای هر فرد متفاوت است!
بعضی ادامه تحصیل را ترجیح میدهند اما بعضی
دیگر قرار گرفتن در فضای تجربی /عملیاتی را
ترجیح میدهند .خود فرد باید تشخیص دهد
میخواهد در کدام زمینه فعالیت کند .مقطع
کارشناسی ارشد فقط یک مرحله باالتر از
کارشناسی نیست! بلکه فضای پژوهشی آن
بسیار پررنگتر است و فرد باید ببیند که آیا
آن فضای پژوهشی را دوست دارد یا خیر .البته
قبول دارم که عرف جامعه کارشناسی ارشد
را در ارتقا شغلی بیشتر میپذیرد ،ولی شاید
برای یک فرد تجربهگرا ،اگر این دو سال را
در حالت تجربه کاری یا شرکت در دورههای
تخصصی بگذراند بهتر باشد  .اگر بخواهم فقط
در خصوص وجود یا عدم وجود فاصله زمانی
بین کارشناسی و کارشناسی ارشد نظر بدهم؛
توصیه عمومی این است که برای رشتههایی
مثل  mbaیا گرایش مدیریت پروژه بهتر است
که بین کارشناسی و کارشناسی ارشد زمانی را
برای کسب تجارب کاری در نظر بگیرید زیرا
مباحثی که در دروس مدیریتی مطرح میشود
به گونهای است که اگر فرد آنها را تجربه نکرده
باشد ممکن است برایش ملموس نباشد .اما اگر
میخواهید در حوزههای تئوری کار کنید مثال
گرایش بهینهسازی سیستمها برعکس توصیه
میکنم وقفهای بین کارشناسی و کارشناسی
ارشد ایجاد نکنید.
 .6چرا استاد دانشگاه شدید؟ قبل از آن
چه شغل دیگری مد نظرتان بود؟
من همهی شغل ها را دوست داشتم! اما چون
از اواخر دوران دبیرستان در آموزشگاههای یزد
برخی از نرمافزارها را تدریس میکردم؛ عالقه
خود را در آن دیده بودم .همچنین چند معلم
و دبیر هم داشتم که در زندگی من خیلی
تاثیرگذار بودند و این باعث شد از همان ابتدا
بدانم به تدریس عالقه دارم .االن هم هرجا که
میپرسند چکاره هستی؛ میگویم معلم هستم
چون واقعا واژهی مقدسی هست و من با این
که در سالهای اخیر موقعیت مالی و شغلی

خیلی خوبی داشتم و حدود دو سال مدیر
پروژهی توسعهی سامانهی «بهسما» برای
شرکت» بهینهسازی مصرف سوخت» بودم؛
آن را رها کردم که بتوانم در فضای تدریس
فعالیت کنم.
 .7در حال حاضر نظرتون راجع به بازار
کار صنایع چی هست؟
با توجه به بازخوردی که از دانشجویان و
فارغالتحصیالن دیدهام؛ موقعیت کاری زیاد
است اما حقوق پرداختی خیلی باال نیست.
شاید در  3ماه اخیر  8یا  9مورد درخواست
نیروی کار به من اعالم شده که من در کانال
انجمن علمی هم اعالم کردم اما متاسفانه
حقوق پرداختی آن عمدتا در حد حداقل
دستمزد مصوب بوده است.
 .8از نظر شما مهارتهای الزم برای یک
مهندس صنایع جهت ورود به بازار کار
چه چیزهایی است؟
خالقیت اصلیترین مهارت است .یعنی آمادگی
این را داشته باشید که برای صورت مسئله
ها یا مشکالتی که جلویتان قرار داده شده؛
راهکارهایی مناسب پیدا کنید .باید خوب
بتوانید تحلیل کنید چه نیازهایی وجود دارد
و چه راهکارهایی می توان برای آن ارائه داد.
در یکی از کارگاههای همایش (از مشکلیابی
تا مسالهسازی ،مهارت ضروری مهندسان
صنایع) هدف این بود که مسائل مختلف با
یک سری الگو مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرند
تا کم کم ذهن فرد برای مواجهه با مسائل و
ارائه راهکار برای آن شکل بگیرد .مهارت مهم
بعدی ،مهارتهای ارتباطی و اصول مذاکره
است .اگر یک مهندس صنایع ایده یا طرحی
دارد باید بتواند آن را در حضور چند مدیر
مطرح کند و آن ها را برای اجرای ایدهاش

قانع کند و به همین دلیل باید بتواند ارتباط
کاری خوبی را شکل دهد .سومین مهارت
مهم ،نرمافزارها هستند .یک مهندس صنایع
باید نسبت به نرم افزارهای کاربردی آگاهی
عمومی داشته باشد و اگر خواست در زمینهی
خاصی کار کند نرم افزار مورد نیاز را تخصصی
بیاموزد.
این سه مورد برای شروع خوب هستند اما برای
ادامه کافی نیستند! ایجاد کردن دیدگاه کلی
هم بسیار مهم است که با مطالعه غیردرسی،
شرکت در سمینارها و کارگاههای مختلف
بدست میآید.
 .9در حال حاضر موضوعات الزم برای
پایان نامه چه موضوعاتی هستند؟
در مقطع کارشناسی عمدتا موضوعات در
قالب پیادهسازی یک یا چند ابزار در یک
سازمان یا حوزه تعریف میشوند اما در مقاطع
باالتر عمدتا به دنبال ارائه نوآوری در ابزارها،
مسائل و رویکردهای مواجهه با مسائل هستند.
برای آشنایی با موضوعات قابل تعریف در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میتوانید به
پایاننامههای ثبت شده در پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) مراجعه
کنید .عالوه بر این ،جناب آقای دکتر خادمی
زارع (از اساتید گرانقدر دانشگاه یزد) در حال
بررسی و دستهبندی موضوعات تعریف شده
در پایاننامههای این مقاطع هستند که توصیه
میکنم تمامی دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی نتایج پژوهش ایشان را پیگیری کنند.
در این پژوهش ،تعداد زیادی از نوآوریهای
قابل ارائه در پایاننامههای کارشناسی ارشد و
دکتری بررسی شدهاند که شامل مواردی مانند
گذر از قطعیت به عدم قطعیت ،گذر از ایستایی
به پویایی ،گذر از سیستمهای سخت(کمی) به
نرم(کیفی) ،استنتاج اطالعات از یک یا چند
زاویه دیگر و  ...هستند.

.10در مورد همایش ملی دانشجویی که در
آذر ماه در دانشگاه برگزار شد توضیحاتی
بدهید.
هدف از همایش ملی دانشجویی مهندسی
صنایع آشنا کردن دانشجویان دوره کارشناسی
با فضای انجام کار پژوهشی بوده است .اهمیت
آن برای دانشجویان کارشناسی در این
بوده است که به طور ناخواسته و به سبب
مالحظات موجود در داوری مقاالت ،مخاطب
اصلی کنفرانس هایی از این دست دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکترا بودهاند و دانشجویان
دوره کارشناسی از چنین فضایی محروم شده
بودند .از این رو ،تمرکز اصلی همایش بر روی
دانشجویان کارشناسی قرار گرفت و محورهای
همایش نیز با توجه به نیازهای آنان طراحی
شد و همچنین کارگاهها و سمینارها نیز با
توجه به ضرورتهای کاری ایشان طراحی
شدند .هدف از برگزاری همایش در سطح
ملی نیز ،ایجاد همافزایی و پل ارتباطی بین
دانشجویان دانشگاههای مختلف بوده است.
 .11توصیهای برای دانشجویان؟
دوست ندارم نصیحت کنم! اما اگر مخاطب این
صحبت را خودم فرض کنم؛ توصیه میکنم
که همه ما بدون توجه به نتیجه تالش کنیم؛
نتیجه خود به خود ایجاد میشود .دانشجویان
نبایستی اجازه بدهند هیچ کس و هیچ چیز
آنها را سرخورده نماید؛ بلکه در عوض تالش
کنند خود را در زمینههای مختلف تقویت
کنند .اعتقاد دارم همیشه برای افرادی که
توانمند باشند؛ هم کار وجود دارد و هم به
سرعت پیشرفت میکنند.
 .12سخن آخر؟
سخن خاصی ندارم؛ برای همه دانشجویان
گرانقدر آرزوی سالمت و موفقیت دارم.
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مقاالت عمومی

تب داغی به نام برند!
برند چیست ؟ الکچری ؟ تجمل گرایی ؟ پرداخت
هزینه زیاد و به اصطالح پول مارک دادن  ...؟

محمد
سماعی

در واقع هیچ کدم از این
تعریف درستی از برند
وجود ندارد چون در هیچ
متداوم در ایران کار نکرده
فروغ گذشته خود را مدت
«فیک» کشور ندارند  ،باعث
ذهن هیچ کدام از ما وجود

ها تعریف برند نیست  .در بین ما هیچ
وجود ندارد و تعجبی هم از این بابت
مقطع پایدار زمانی برندی به صورت
و این حقیقت تلخ که برند های ایرانی
هاست که در بازار این روز های سراسر
شده تا ذهنیت درستی از برند در
نداشته باشد .

همین دلیل است که مصرف کنندگان از برند
استفاده میکنند و دچار حس اقناع ،رضایت
و شادمانی میشوند و با خرید خود ،رابطه
عمیق و طوالنی برقرارمی کنند.
گاه یک مدیر موفق ،احساس میکند که باید
خودکارش حتماً دارای برند خاصی باشد .برند
خودروی سواری او تنها میتواند یکی از سه
یا چهار برند مطرح اصلی در کشور باشد.
برند پوشاک او باید از میان گرانترین یا
لوکسترین برندهای جهان انتخاب شود .این
موضوع به این معنا است که برند به بخشی از
فرهنگ مصرف مدیران تبدیل شدهاست.
طبیعی است که این شکل از برندسازی هم
مانند همهی اشکال دیگر ،در نهایت میتواند
منافع اقتصادی بلندمدت برای مالکان برند به
همراه داشته باشد.
اما طبیعتاً برندهایی میتوانند از این منافع
استفاده کنند که به برند خود ،نه فقط به
عنوان ابزاری برای فروش بیشتر ،بلکه از آن
به عنوان ابزاری برای ایجاد هویت جمعی
قدرتمندتر ،استفاده کنند.
همه این تفاسیر سبب شده است متخصصان
حرفه بازاریابی به این باور برسند که مردم
به دالیل منطقی برند نمیخرند بلکه دالیل
احساسی است که سبب گرایش آن ها به
برندها میشود و به همین دلیل است که
برندهای مطرح دنیا برای فروش بیشتر و برای
حفظ مشتریان خود تنها به معرفی
محصول ،تجارت یا نام تجاری
خود اکتفا نمیکنند بلکه در
تالشاند مشتریان را عاشق
برند خود کنند.

برای تولیدکنندگان و قانون گذاران که درصدد
هستند اقدامی علیه این تجارت انجام دهند،
ضرورت دارد که دلیل این تقاضا را بدانند.
تحقیقات نشان داده که در رشته فشن به
دلیل وجود تبلیغات میدانی و رسانه ای بیشتر،
تولید اجناس فیک رواج بیشتری دارد.
بحث برندسازی و برند در کشور داستان توأم
با تلخی ها و شیرینی های زیادی بوده است.
اکنون که این داستان روی تلخ خود را به ما
نشان می دهد باید عدم موفقیت آن را در
ویروسی به نام دولتی شدن جست و جو کرد.
در ادامه باید گفت که به دلیل شرایط نامساعد
بسیاری از شرکتهای ایرانی اصوالً برنامهای
برای عرضه محصول خود تحت یک نام مشخص
ندارند .بسیاری از تولیدکنندگان کیف ،کفش
و پوشاک ترجیح میدهند محصوالت خود را با
یک برند فیک به فروش رسانند و این در حالی
است که اگر تنها کیفیت محصول مدنظر باشد
 ،نیازی به این کار نیست.
بر خالف تصور این موضوع معلول ضعف
اعتماد به نفس تولید کنندگان نیست بلکه
به دلیل شرایط به وجود آمده است که تولید
کنندگان در آن ترجیح می دهند طی زمانی
کوتاه سود خود را حداکثر کنند و البته در
شرایطی که تولیدکننده هم زمان باید با نزول
کردن ارزش دارایی خود در اثر تورم و رقابت
با محصوالت مشابه خارجی دست و پنجه نرم
کند ،جای تعجبی هم نیست.
این مطلب می تواند آغازگر مبحث دیگری
مبتنی بر عدم حضور برند های ایرانی در بازار
باشد .پرسشی که پاسخ آن در پیچیده بودن

کارمند و تولید بیست و پنج میلیون جفت
کفش در سال و چهارصد شعبه و پنجاه و
دو کارخانه روز های درخشانی را سپری می
کرد ،هم اکنون با داشتن فقط هفتصد کارمند،
حیات سختی را تجربه می کند.
ازعوامل ناموفق بودن کفش ملی ازبین رفتن
هماهنگی اولیه آن در بخش های تهیه ،تولید
و توزیع بوده است .
تهیه  ،تولید و توزیع سه رکن اساسی یک
صنعت محسوب می شود ،بعد از گذشت مدتی
به دلیل عدم تعامل در مدیریت سه رکن اصلی
نام برده ،حضور نامهای آشنای صنعت کفش
رفتهرفته کمرنگ شد و به تعطیلی مطلق آن
ها انجامید.
رفته رفته بود که کارخانه های بزرگ به طور
کامل تجزیه شدند .کارمندان و کارگران این
کارخانهها با سرمایه و تجربه خود فعالیتهایی
را آغاز کردند که اینگونه فعالیت بدون وجود
یک تولید واحد در صنعت کفش ،تولید خرد و
پراکنده را رقم زد.
بعد از ایجاد پراکندگی در این صنعت ،وجود
نداشتن سازمان خاصی برای تهیه آمار از تولید
کنندگان کفش سبب شد که یک پارچه کردن
این صنعت هم به امری دشوار تبدیل شود.
برندینگ در ایران
به طور کلی دولتها وظیفه دارند تا در
اقتصاد نقش ناظر را ایفا
کنند .دولت وظیفه
برای
بسترسازی
اقتصاد را دارد؛ دولت
با بسترسازی در
هر صنفی گردش
ایجاد
اقتصادی

در ابتدای امر باید تعریف درستی از برند
بیان کنیم؛
برند ،تنها نام و نشان تجاری نیست .ادراک
مصرفکننده و تداعیات ذهنی او هنگام
مواجهه با نام و نشان تجاری است .هر چه
تصویر ذهنی مصرفکننده قدرتمند تر باشد،
ادراک او از ارزش خرید افزایش خواهد یافت
که نتیجه آن وفاداری مشتری به برند به دلیل
ایجاد مطلوبیت ذهنی باالتر برای اوست.
از نظر روانشناسی اثبات شده که مخاطب
با دیدن ،شنیدن ،حس کردن و یا هر گونه
ارتباط دیگری با برند ،ویژگی هایش را در
ذهن و قلب خود تداعی می کند .در واقع برند
شامل همه ی احساسات و مفاهیم گره خورده
به نام آن است.
برند دارای ماهیت اجتماعی است و برند های
قدرتمند در افراد ایجاد حس مالکیت می کنند
و برانگیزاننده عواطف و احساسات مشتریان
خود هستند.
اهمیت برند از منظر روانشناسی
اما حقیقتا شگفت انگیز ترین دیدگاه که
نسبت به برند می توان داشت بررسی آن از
منظر روانشناسی است؛
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شخصیتهای انسانی گروه های
زیادی را در بر می گیرد  .عده ای از افراد
درونگرا هستند  ،عده ای دیگر برونگرا ،
جمعی خالق و ریسک پذیر بوده و دسته ای
هم محافظه کار و اهل تقلید اند  .به طور کلی
حوزه کار کردن با مقوله برند به نحوی است
که هر صفتی را که به انسانی نسبت میدهیم
میتوانیم در مورد یک برند هم به کار ببریم .
همه ما از بدو تولد  ،خود را بر مبنای تصویری
که دیگران از ما دریافت میکنند و به ما
بازمیگردانند میشناسیم .آنچه دیگران از
ما تصور میکنند در شکلگیری «ایگو» یا
«خود» ما نقش بسیار مهمی دارد .به همین
دلیل است که برای اکثر افراد مهم است که
دیگران آنها را چگونه میبینند یا چگونه
میپندارند.
یک برند خوب به این آرزو و اشتیاق پاسخ
میدهد  .برند  ،ظهور و ابراز نیمه برتر گمشده
ماست  .انعکاسی است از اندیشهها  ،احساسات
و رفتارهای فردی که آرزو داریم باشیم.
برندها راهی برای خلق «خود» ما هستند .به

معضلی به نام فیک  ...؟
حال با همه ی این تعلقاتی
که برند می تواند در مشتریان
ایجاد کند پدیده ای مخرب به
نام « فیک بازی» هم پیش می آید.
پیش از هر بحثی باید یادآور شویم که در
بازار دو دسته کاالی تقلبی وجود دارد؛ «تقلب
فریبکارانه « زمانی رخ میدهد که خریدار از
تقلبی بودن کاالی خریداریشده مطلع نباشد
و صرفاً به دلیل مشابهت ظاهری آن با کاالی
اصل و اعتماد به برند اقدام به خرید کند.
برعکس« ،تقلب غیرفریبکارانه« به مواردی
گفته میشود که مصرفکنندگان آگاهانه ،
برند تقلبی را خریداری میکنند .گروه اول
تنها نیاز به سیاستها و قوانین نظارتی و
حمایتی دارد که بتواند از ورود اجناس تقلبی
به بازار ممانعت کند .بحث اصلی در اینجا گروه
دوم هستند؛ یعنی کسانی که آگاهانه جنس
تقلبی میخرند.

روند فعالیتهای تجاری و مشارکتی برندها در
ایران است.
چه بر سر برند های ایرانی آمد...؟
ده ها نام به جا مانده از انقالب صنعتی ایران
همچون  « :ارج »« ،آزمایش»« ،نساجی
مازندران»« ،پارس الکتریک»« ،هپکو»،
«کفش ملی» و  ...؛ هر کدام حکایت از مردانی
دارد که اولین برند های ایرانی را بنا نهادند .
اگر پای حرف پدر و مادر خود بنشینید در ال
به الی خاطراتشان به تصویر فیل زردی اشاره
می کنند که تا مدت های طوالنی به نمادی از
کیفیت تبدیل شده بودند.
مدت زمان زیادی از حضور گسترده کفشهای
ملی ،بال ،وین ،جم ،گنجه و عده ی دیگری از
نام ها در بازار می گذرد؛ اکنون بازار پر رونق
آن روز ها جای خود را به تولیدات کارگاه های
کوچک و اجناس فیک وارداتی داده است.
کارخانه کفش ملی که روزگاری با ده هزار نفر

میکند ؛ دولت
با دریافت مالیات پروژههای عمرانی و
زیرساختها را به سمت جلو پیش میبرد .

نگاهی به وضعیت این برندها نشان می دهد
که بخش زیادی از موفقیت برندها مربوط
به توانایی تولید محصوالت قابل رقابت با
نمونههای خارجی است ؛ درباره محصوالت
غذایی با برند ایرانی می توان ادعا کرد که این
محصوالت در سطحی تولید و عرضه می شوند
که می توانند با رقبای خارجی مقایسه شوند .
عامل دیگر موفقیت برند های ایرانی در صنایع
غذایی قوانین سخت گیرانه بهداشتی در ایران
است که سبب می شود که در هنگام صادرات
با قوانین بهداشتی شرکت مقصد به مشکل
برخورد نکنند.
در بررسی عوامل شکست پروسه برندینگ در
ایران رد پای اقتصاد دولتی کامال مشهود و
ملموس است ؛ برند آیس پک مثالی خوبی در
این خصوص است.
این برند که مدت های زیاد با اوقات فراغت
ما عجین بوده است؛ به هنگام ثبت با مخالفت
مراجع تصمیمگیرنده به دلیل غیرفارسی بودن
آن مواجه شد .سرانجام بنیان گذار با جست
وجوی فراوان در فرهنگ لغات دهخدا  ،آیس
را معادل مایوس و پک را معادل قورباغه یافت
؛ لذا با ترکیب «قورباغه مایوس» به دلیل
غیرفارسی آن موافقت گردید!
آیسپک با این ترفند مشکل را حل کرد اما
به راستی چند نام و نشان تجاری دیگر  ،چند
محصول دیگر و چند کسبوکار دیگر با چنین
خوششانسی ای روبهرو بودهاند!؟
بخش مهمی از شکست برندینگ در ایران را
باید به دولتی بودن و کنترل دولت بر اقتصاد
مربوط دانست .وقتی دولت به عنوان یکه تاز
عرصه اقتصاد بر کلیت آن مسلط باشد و اغلب
صنایع را زیر چتر خود پوشش دهد ،اولین
چیزی که در این میان به بوته فراموشی
سپرده میشود ،رقابت برای حفظ یا کسب
سهم بازاری است.
از این منظر ،تا زمانی که قوانین بد بر
ساختار اقتصاد حاکم باشند و چینش
مکانیسمهای تحریک کننده آن ،
مناسب نباشند ،نمی توان به احیای
برند های ایرانی امیدی داشت.

متاسفانه در کشور ما خواسته یا ناخواسته به
سمتی حرکت شده که دولت خود درگیر تولید
شده است  .از درگیریهای دولت میتوان به
کارخانههای بزرگ تولیدی همچون
ذوبآهن  ،باشگاه داری و  ...اشاره
کرد  .دولت در کشور باید با برداشتن
و رفع موانع تولید در کنار فعالیت
بخش خصوصی  ،ناظر و ایجادکننده
بستر فعالیت اقتصادی باشد .
از طرف دیگر می توان به عملکرد
برند های ایرانی در عرصه صنایع
غذایی اشاره کرد که به مراتب بهتر و
متفاوت تر است .
جایی که برندهایی همچون بیسکویت مادر ،
مواد غذایی و لبنیات کاله  ،آبمعدنی دماوند
 ،چای گلستان و موارد بسیار دیگری نام های
آشنایی برای همه ما هستند .
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هنر شناخت و
ارتباط با دیگران

بزرگی میگوید « :به تشنه لب هر کسی میتواند آب بفروشد  ،هنر واقعی فروختن شن
به بادیه نشین است » ؛ سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان با هر
فردی ارتباط بر قرار کرد و او را نسبت به ایدهها و اندیش ه های خود عالقهمند ساخت؟
واقعیت امر این است که نمی توان به این
سوال یک جواب مطلق داد چرا که انسان یک
پدیده خطی مثل ریاضی یا مکانیک نیست،
بلکه چند بعدی است که هرچه بهتر بتوانیم
این ابعاد شخصیتی را بشناسیم جواب این
سوال به سمت مثبت میل پیدا خواهد کرد.
در واقع کلید برقراری ارتباط با دیگران  ،خواه
برای تفهیم نظراتمان باشد و خواه برای تاثیر
گذاشتن بر رفتار آن ها  ،درک انگیزه های شان
و توانایی پاسخگویی به نیازهای آن هاست.

است میپردازیم تا با شخصیت خود و افرادی
که با آن ها در ارتباط هستیم بیشتر آشنا
شویم و رفتارهای احتمالی شان را بهتر
پیشبینی کنیم .این مدل  ،خصایص اصلی
شخصیت را که در تمام افراد وجود دارد به
دقت شناسایی می کند  .توجه داشته باشید
که این مدل نمیگوید که یک تیپ شخصیتی
بر دیگری برتری دارد ؛ بلکه به ما کمک می
کند تا تواناییهای طبیعی و ضعف های بالقوه
خود را بهتر بشناسیم.

ما انسان ها در تمام طول عمر به طور مداوم
در حال انجام رفتار هایی هستیم و از طرفی
در مقابل اشخاص مختلف رفتارهای یکسانی
از خود نشان نمیدهیم ،حتی زمانی که با
اعضای خانواده هستیم رفتارمان با وقتی که با
نزدیک ترین دوست خود هستیم فرق میکند؛
اما این بدان معنا نیست که با تغییر موقعیت،
شخصیت ما نیز تغییر میکند  .درست برعکس،
ما به عنوان موجوداتی که ویژگی آگاهی را با
خود یدک میکشیم ،به جای آن که رفتاری
آگاهانه از خود نشان دهیم در اغلب موقعیت
ها واکنشهای مان خودکار است و به طریقی
عمل میکنیم که برای مان راحتتر باشد.

تیپ شخصیتی از چهار مؤلفه یا «بُعد»
تشکیل شده است که جداگانه به بررسی هر
بعد میپردازیم.

و میزان آن تغییر میکند ،نه کلیت آن.
حال به بررسی مدلی رفتاری به نام تیپ
شخصیتی که رایج ترین مدل رفتاری برای
معرفی و بررسی این قبیل رفتارهای مادرزادی
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بُعد اول :از کجا انرژی می گیریم؛
که خود یک نمودار دو بعدی با دو قطب
متضاد است که در یک سمت آن برونگرایی و
در سمت دیگر آن درونگرایی قرار دارد.
از کجا انرژی می گیریم

برون گرا

افراد خجالتی میخواهند که با دیگران ارتباط
خوبی داشته باشند ولی از انجام این امر ناتوان
هستند در حالی که درونگراها احتماال  ،اصال
عالقهای به برقراری ارتباط با دیگران ندارند.

ابتدا دست به عمل زدن و بعد راجع به آن
فکر کردن یا قبل از دست به کار شدن
درباره مسائل فکر کردن؟

مفهوم این بُعد قطعا چیزی بیشتر از تمایل
افراد به تعامل اجتماعی است ،البته نمیتوان
کتمان کرد که احتماال این تعامل اجتماعی،
اساسی ترین معیار برای تشخیص برونگرایی
و درونگرایی است و از طرفی باید توجه داشت
که ترکیب این بعد با سه بعد دیگر که آن ها
هم هر کدام دو قطب متضاد را در دو طرف
نمودار خود دارند ،باعث می شود در نهایت
شانزده تیپ شخصیتی داشته باشیم که هر
کدام تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند و
در بعضی از آن ها درونگراها افرادی خونگرم و
معاشرتی و برونگراها افرادی خجالتی هستند.

سید فاضل
موحدی

با این که تردیدی نیست برخی از رفتارهای
هر آدمی اکتسابی است و هویت هر فرد را
خاطرات و محیط اطراف و تجربیات امثال آن
شکل میدهد؛ بخش بزرگ تری از رفتارها،
طبیعی شخصیت مادرزادی افراد
ظهور و بروز
ِ
است که در طول زندگی ،اغلب فقط شدت

افرادی خجالتی ،و برونگراها افرادی معاشرتی
و پرحرف هستند که البته من فکر نمیکنم
فردی مثل بیل گیتس که شخصیتی درونگرا
دارد زیاد خجالتی به نظر برسد!

برای مدت طوالنی حفظ می کنند و به همین
دلیل افراد بسیار وفاداری هستند و همچنین
خوشحال تر خواهند بود که در پشت صحنه
باشند تا این که در کانون توجه قرار بگیرند.

درون گرا

هیچ کس به طور مطلق درونگرا یا برونگرا
نیست و ممکن است یک نفر در یک موقعیت
درونگرا و در موقعیتی دیگر ،برونگرا باشد اما
هر کس به طور فطری به یکی از دو طرف این
مقیاس تمایل بیشتری دارد.
بعضیها از کلمات درونگرا و برونگرا این
گونه استنباط میکنند که الزاما درونگراها

درونگرا یا برونگرا؟
دو سوالی که بیش از همه در تعیین این دو
مفید است عبارت اند از:
تعامل با دیگران یا تنها بودن؟ در دنیای
بیرونی آدم ها و چیزها یا در دنیای درونی
افکار و اندیشهها؟ اولویت با کدام است؟
برونگراها «دیگری محور» هستند .یعنی
انرژی خود را از افراد و چیز های بیرون از
خودشان می گیرند و این انرژی را روی آنها نیز
متمرکز میکنند درحالی که درونگراها بیشتر
«خود محور» هستند .منظور این نیست که آن
ها آدم های خود خواهی هستند ؛ بلکه بیشتر
خودکفا و خوداتکا هستند و بیشتر عالقه دارند
در هر موقعیت ،دریافت ها و تجربیات خود را
به کار گیرند تا این که برای جواب  ،چشم به
بیرون از خودشان بدوزند.

برونگراها معموال ترجیح میدهند سریع کار
کنند و به سرعت از یک کار به کار دیگری
بروند .نیروی محرک آنها کشش و عمل است.
اما درونگراها ترجیح میدهند با ریتم کندتر
و یکنواختتری کار کنند و به جمع آوری
اطالعات و جزئیات بیشتری بپردازند؛ قبل از
شروع کار تمام جوانب آنرا بسنجند و آنگاه
میزان پیشرفت خود را حین انجام کار و در
فرصت مناسب ارزیابی کنند.
درونگراها افکار خود را درون ذهنشان می
پزند و وقتی حساب همه چیز را کردند ،آن
را با دیگران در میان میگذارند .در مقابل،
برونگراها افکار خود را فقط تا حدودی
در ذهنشان می پزند و ترجیح
میدهند پروراندن آن را در
دنیای خارج و حین
انجام کار کامل
کنند .شاید

درونگراها به اندازه برونگراها صحبت نکنند،
کمی را با کیفیت سخنان و
ولی این ضعف ّ
سوال های خود جبران می کنند  .به نظر ،
درونگراها شنونده های بهتری نسبت به
برونگراها هستند.
درونگراها اغلب تودار و پنهانکارند و
شناختشان دشوار است ،البته اگر از دوستان
صمیمیشان یا آن هایی باشید که به شدت به
شما عالقه دارند  ،احتماال تمام اسرارشان را
با صداقت برایتان بازگو می کنند؛ همچنین،
اطالعات یا محرک هایی که به موضوع مورد
عالقه آن ها ربطی نداشته باشد به هیچ
وجه اجازه ورود پیدا نمیکند .از آنجایی که
برونگراها سخت گیری کمتری نسبت به
درونگراها از خود نشان می دهند معموال
از هر نوع محرک خارجی استقبال می کنند
و اغلب احساس می کنند هرچه بیشتر بهتر
است.

افراد خجالتی میخواهند
که با دیگران ارتباط خوبی
داشته باشند ولی از انجام
این امر ناتوان هستند
در حالی که درونگراها
احتماال ،اصال عالقهای به
برقراری ارتباط با دیگران
ندارند.

نتیجهگیری اولیه:
بنابراین ،این اندیشه که الزاما کمی شوخ طبع
و خوشصحبت بودن و لبخند زدن مداوم در
مالقات ها میتواند یکی از اعوامل تضمین
کننده موفقیت شما در برقراری ارتباط
سازنده با طرف مقابل باشد اساسا غلط است،
چرا که اگر طرف مقابل یک درونگرا باشد،
احتماال دادن اطالعات و جزئیات به صورت
متمرکز و جدی چاره سازتر خواهد بود
و شاید حتی دادن اطالعات به صورت
غیرحضوری و به صورت یک نامه یا
مثال ایمیل در موفقیتتان موثرتر و ا قع
شود.
در شماره های بعدی نشریه به بررسی بعد
دوم تیپ های شخصیتی میپردازیم.-

از آنجا که برونگراها از بودن در کنار دیگران
انرژی می گیرند ،به شکلی طبیعی بیش از
درونگراها جوینده و خواهان دیگران هستند
و به همین دلیل است که برونگراها معموال
دوستان و معاشران زیادی دارند.
برونگراها دوست دارند توجه خود را به
ماجراهای دنیای پیرامون معطوف کنند و
ترجیح میدهند تمرکزشان را روی یک کار
به خصوص ،سرمایهگذاری نکنند در حالی
که درونگراها اغلب ترجیح می دهند خود را
کامال غرق کاری کنند که به آن عالقه دارند و
این باعث میشود وقت بیشتری را به تنهایی
اختصاص داده و از رویدادهای پیرامونشان
کمی غافل باشند.
با توجه به موارد گفته شده پیشبینی می شود
که برونگراها دوستان زیادی داشته باشند ،در
فعالیت ها و اجتماعات متعدد وارد شوند و از
بودن در مرکز کار لذت ببرند ،اما در عوض
درونگرا ها احتماال دو یا سه دوست خیلی
صمیمی دارند و فوق العاده به آن هایی که
دوستشان دارند  ،عشق می ورزند و آن ها را
راهبـــرد | شماره نهم ،اردیبهشت 1397
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رشته ی ریاضی از زمانی که ستاره ی بخت
صنعت و تولید در کشور رو به افول گذاشتن
کرد  ،دیگر آن اقبال سابق را پیدا نکرد  .از بعد
از آن بود که همه ی دانش آموزان با انتخاب
رشته تجربی سودای قدم نهادن در راهی را
داشتند که پزشکان این روز های کشور از
طریق آن توانسته اند پول خوبی را را از جیب
مردم بیمار و ناخوش و رو به کهولت کشور
خالی کنند.

مهندسی صنایع
چیست؟

اصال اگر فقط چند رشته خاص «رشته های
خوب» هستند پس چه نیازی به وجود سایر
رشته ها است؟

این سوال از ابتدای دوران انتخاب رشته و به احتمال زیاد تا حاال هم ذهن ما را به خود
درگیر کرده است  .احتماال بحث های زیادی با دوستان دیگر رشته ها بر سر رشته مان
داشته ایم و صرفا برای کم نیاوردن و دفاع از حیثیت و آبروی رشته خودمان متعصبانه
از آن به دفاع پرداخته ایم ؛ اما فارغ از همه ی این هیاهو ها و جنجال ها  ،در یک جمع
صمیمی تر و دوستانه تر و به دور از تمام القاب نا جوانمردانه ای که بچه های دیگر رشته
ها به ما صنایعی ها نسبت میدهند! الزم است که وقتی اختصاص دهیم و رشته خود را از
نو بشناسیم .این بود که تصمیم گرفتم در اولین چاپ نشریه پس از مدت های طوالنی ،
پایه سریالی از مطالب را بنا کنم که در نهایت می تواند منجر شود تا آگاهی نسبت به این
رشتهی درست شناخته نشده بیش تر شود!

تابستان پیش از ورود به دانشگاه در ایام
استراحت پس از دریافت جواب های اولیه
کنکور بود که به ناگهان و در همان حس و
حال تنبلی به ناچار مجبور به انتخاب رشته
دانشگاهی شدیم.
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در آن ایام تحت تاثیر مسائلی قرار داشتیم
اجازه ی هیچ تمرکزی به ما نمیدادند؛ مسائلی
از جمله احساس حسرت و افسوس از خراب
کردن درس ها و به باد دادن کنکور  ،این
که خیلی از دوستان با زحمت کمتر رتبه
بهتری آورده بودند و یا مسئله همیشگی مان
«استرس» که همه رشته ها را پنبه کرده بود.
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برای بررسی رشته انسانی باید دالیل دانش
آموزان را در این انتخاب بررسی کرد ؛ متاسفانه
این انتخاب فقط برای فرار از ریاضیات انجام
می شود و «دیگه نمیخوام ریاضی بخونم»
استدالل اکثریت بزرگی از داوطلبان این رشته
را تشکیل می دهد!

پشتیبان کانون و مشاور تحصیلی توصیه اکید
شد که رشته صنایع را به هیچ عنوان انتخاب
نکنم!

محمد
سماعی

برای بررسی الزم است که با بازگشت به دوران
انتخاب رشته دانشگاهی  ،شروع به جمع آوری
تکه های گم شده این پازل کنیم.

در رشته انسانی هم این مشکل و به شکل
بسیار آسیب زننده تری به چشم می خورد و
باید بپذیریم که این مشکل در رشته انسانی
بیش از بقیه رشته ها باعث آسیب رسیدن به
کشور می شود.

البته فرآیند انتخاب رشته به طور مستقیم
تحت تاثیر مسائل دیگری قرار می گیرد  ،که
مشکل اصلی و سازمانی هم در همین مسائل
نهفته است.
در رابطه با این مسائل سواالت زیادی در ذهن
مطرح می شود؛ این که چرا انتخاب همه ی
ما بچه های ریاضی بین چند رشته خاص (و
اغلب رشته های فنی) محدود بود؟ مگر رشته
های علوم پایه عیب خاصی داشتند؟ اصال به
طور خاص تر چرا از بین همین رشته های
فنی فقط چند تای خاص همواره مورد نظرمان
بوده است؟
نمونه ای از ماجرا که برای من اتفاق افتاد این
بود که در بحبوحه انتخاب رشته به من در
زمان مشاوره پیش از انتخاب رشته  ،از سوی

پاسخ تلخ این جاست که به دلیل ساده ای در
یک جامعه ایده آل چیزی به نام رشته خوب
و بد وجود ندارد ،این دلیل ساده حاکی از این
است که جامعه برای قسمت های مختلف خود
به طیف گوناگونی از توانمندی و تخصص در
رشته های مختلف نیازمند است.
اما در حال و هوای این روز های محیط
آکادمیک کشور این اوضاف بیشتر به یک
جوک شباهت دارد.
اگر می خواهید به طنرآمیز بودن این اوضاف
در کشور ما پی ببرید کافی است باز هم یک
قدم به عقب باز گردیم یعنی به دوران انتخاب
رشته ی دبیرستان.
در باب حال و هوای آن دوران ابتدا مثال
شخصی خودم را میزنم؛ این که در دبیرستان
محل تحصیل من در مقطع دوم  ،دو کالس
ریاضی و سه کالس چهل نفره تجربی تشکیل
شد و رشته انسانی اصال به حد نصاب هم
نرسید.
به طور مختصر ،با فرا رسیدن انتخاب رشته دانش
آموزان پیش از ورود به مقطع دوم ؛ انتخاب
رشته «الگویی» نقش اصلی را در انتخاب رشته
دبیرستان ایفا کرد .ساز و کار در آن دوران به این
ترتیب بود که بیشتر بچه ها بین دو رشته ی
ریاضی و تجربی تقسیم می شدند.

رشته انسانی به مطالعه انسان ها و حرکات
و رفتار های آن ها می پردازد  .پس بدیهی
است که این رشته برای پیشرفت کشور امری
حیاتی حسوب می شود و در کشور های دیگر
جمع بزرگی از سیاست مداران و تئوریسین ها
در این رشته تحصیل کرده اند  .اما در کشور
ما که سیاست مداران همه تحصیل کرده ی
رشته های علوم تجربی  ،فنی یا علوم پایه
اند طبیعی است که پیشرفت به خصوصی در
زمینه استراتژی های کالن دیده نشود.
درباره رشته ی مهندسی صنایع هم اوضاع به
همین ترتیب است ؛ دالیل مورد انتخاب قرار
گرفتن این رشته مسائلی مثل آسان تر بودن
آن و کمتر پرداختن آن به ریاضیات به نسبت
سایر رشته ها است  .به طور کلی و در یک
کلمه آسان تر بودن آن.
ورود به دانشگاه در ترم های اولیه و پاس کردن
شماری از درس های علوم پایه و عمومی هم
طبیعتا به شناخت کسی کمکی نمی کند.
با آغاز ترم سه بود که انصراف دادن نفر اول
ورودی ما از تحصیل ابعاد تازه ای را در این
زمینه بر من گشود.
بنا بر دالیل گفته شده دانشجویان تا قبل از
قبولی در دانشگاه شناختی از رشته ندارند و
با گذراندن دروس علوم پایه هم به شناخت
بیشتری نمی رسند  .حال عده ای از آن ها
که در این دروس مردود می شوند و در ادامه
برای انتخاب واحد ترم های آینده به مشکل بر
می خورند  .پس چرخه معیوب شکل گرفته
بار دیگر آن ها را دچار مشکل کرده و یادگیری
های اصلی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
سرانجام هنگامی که دوران دانشجویی با همه
فراز و نشیب ها به پایان می رسد نوبت کار فرا
می رسد و اکثر فارغ التحصیالن با این حقیقت
هولناک رو به رو می شوند که دانشگاه را
بدون یاد گیری هر گونه مهارت به خصوصی
ترک کرده اند.

در این نوشته در تالش هستم به معرفی رشته
مهندسی صنایع ،ابعاد و افق های آن بپردازم
تا بتوانم در حد توانم این رشته ی زیبا را این
بار به نحوی دیگر معرفی کنم.
در تعریف ویکیپدیایی مهندسی صنایع داریم:
«مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و
تکنیک هایی به منظور بهبود  ،طراحی و نصب
سیستم هایی شامل انسان  ،مواد ،اطالعات،
انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان
تولید کاالها و ارائه خدمات به شکل کارا و
مطلوب می باشد».

 .1در اهمیت زبان و نرم
افزار در مهندسی صنایع
باید گفت که این دو به
منزله ی دو بال برای یک
مهندس صنایع هستند.

در ادامه داریم:
«مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره
وری در مدیریت منابع انسانی ،روش ها و
تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته های
مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها و
فراورده ها می باشند».
اما همه این ها به چه معنا است؟
در حقیقت یک مهندس صنایع باید بتواند با
استفاده از نرم افزار ها و دانش بهینه سازی
توانایی استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان
سازمانی خود ایجاد نماید.

 .2شاید در این رشته نگرش
هایی مثل نمره گرایی،
مدرک گرایی و یک بعدی
بودن و فقط خواندن دروس
دردی از دانشجویان دوا
نکند.

مهندسی صنایع با در برداشتن نگرش
سیستماتیک و فراگیر ،ارتباط تخصص های
مختلف و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده
و امور برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و
نظارت بر امور اجرایی با هماهنگی بیشتری
دنبال می گردد.
به طور خالصه این طور بیان می شود که
رشته های مهندسی دیگر بیشتر به فرآیند
ها و ابعاد فنی در صنعت تمرکز دارند در
حالی که مهندسی صنایع پاسخ گوی خدمات
مهندسی و مدیریتی مدرن است که به بررسی
سیستماتیک تحوالت می پردازد.
در این رشته به جز دانش عمومی آن که با
مطالعه و گذراندن دروس به دست می آید دو
رکن زبان و نرم افزار نقش بسیار مهمی ایفا
می کنند در واقع مهندس صنایع که صرفا با
تکیه بر دانش آکادمیک خود بخواهد وارد بازار
کار شود نمیتواند هیچ گونه جایگاهی کسب
کند.
در حال و هوای این روز های فضای دانشگاهی
و همچنین فضای کسب و کار کمتر کسی
وجود دارد که به اهمیت بلد بودن دانش زبان
خارجی پی نبرده باشد.
در اهمیت زبان و نرم افزار در مهندسی صنایع
باید گفت که این دو به منزله ی دو بال برای
یک مهندس صنایع هستند! دانش زبان به
معنای داشتن توانایی کسب دانش و مطالعه
منابع متعبر و به عبارتی ابزاری برای به روز
بودن است.
در حالی که نرم افزار یه طور کلی برای پیاده
سازی و اجرایی کردن طرح ها و پروژه ها
برای یک مهندس صنایع کاربرد دارد ؛ و
این موضوع تنها در مورد مهندسی صنایع
راهبـــرد | شماره نهم ،اردیبهشت 1397
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مقاالت عمومی
وجود ندارد بلکه در تمام رشته ها یک امر
جاری و ساریست ؛ کمتر مهندس مکانیکی
وجود دارد که برای رسم نقشه های ابزار
های صنعتی  ،کار دستی را به کار کردن
با  CATIAیا  SolidWorksترجیح دهد.
به طور خاص در مورد مهندسی صنایع؛ نرم
افزار در تمامی ارزیابی ها ،انواع گزارش
گیری های مالی و آماری ،شبیه سازی
ها  ،بهینه سازی ها ،امکان سنجی ها و
بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد مثال نرم
افزار  Comfarمربوط به گزارش گیری
های مالی و نرم افزار ها ی  MSPو �Pri
 maveraبرای فیلد های مدیریت پروژه و
 Gamsبرای مهم ترین مبحث رشته که
همان بهینه سازی است به کار می رود.
یکی از دوستان که چند وقتی است به پروژه
های عملی صنایع عالقه مند شده؛ بعد از
اینکه که برای کارآموزی به یکی از شرکت
های مرتبط مراجعه کرد با پرسش «چه نرم
افزار هایی بلدی» مواجه شد و متاسفانه
مسلط نبودن او به نرم افزار های مربوطه
باعث ناکامی او در گرفتن این پروژه شد و
حتی معدل باال هم برای جلوگیری از این
امر به او کمکی نکرد.
همان طور که گفتیم مهندسی صنایع تنها
رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از
مولفه های اصلی سیستم های مورد مطالعه
آن را تشکیل می دهد  ،پس در آن مطالعات
انسانی هم از اهمیت باالیی برخوردار است.
مهر تایید بر این نکته را می توان در
برادر دو قلوی رشته مان در شاخه انسانی
مشاهده کرد؛ منظور از این برادر دو قلو در
واقع رشته مدیریت صنعتی است که سر
فصل های آن تا حد زیادی مشابه صنایع
است با تفاوت هایی مانند این که در صنایع
دروس ،تاکید بیشتر بر مباحث تحقیق در
عملیاتی و ریاضیاتی دارند و این به معنای
آن است که باز هم در گستره انتخاب فیلد
آینده ،انتخاب های بیشتری را در برابر خود
می بینیم.
در حقیقت با نگاه
کوچکی به واحد
های مهندسی
صنایع در دوره
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مقاالت تخصصی
کارشناسی می توان به این نکته پی برد که
این واحد های درسی دانشجویان را به هیچ
عنوان برای آینده کاری پیش روی خود
آماده نمی کند.
برای مثال به نرم افزار ها به هیچ عنوان
پرداخته نمی شود و زبان هم در بهترین
حالت تنها پنج واحد درسی دانشجویان را
در بر می گیرد.
همچنین در مهندسی صنایع مطالعات
اقتصادی هم از جایگاه مهمی برخوردار
است  .در بین دروس کارشناسی دروس
اقتصاد خرد و کالن و اقتصاد مهندسی به
این زمینه می پردازد و برای یک مهندس
صنایع بسیار مهم است که با کارکرد های
بازار آشنا بوده و با مکانیزم های مالی آشنا
باشد.
ورود مهندسین صنایع در حوزه های بورس،
امکان سنجی اقتصادی و مشاوره های ایزو
گواهی از اهمیت مطالعات اقتصادی برای
یک متخصص صنایع است.
هم چنین در مقطع کارشناسی ارشد گرایش
سیستم های مالی گواهی بر آمیخته بودن
صنایع به مطالعات اقتصادی است.
به طور کلی یک مهندس صنایع پس از فارغ
التحصیلی می تواند در حوزه هایی مانند
برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی ،مدیریت
تولید ،مدیریت مهندسی ،مدیریت پروژه،
مهندسی لجستیک ،مهندسی سیستم های
کیفیت ،مهندسی مالی ،مهندسی سیستم
های بهره وری ،طراحی فرآیند ها و ساختار
های سازمانی ،مشاوره های مالی ،مشاوره
در امر بورس ،مشاوره ی ایزو مشغول به
کار شود.
همه ی این ها تنها چند نمونه از فیلد
های بی شماری بود که یک فارغ التحصیل
صنایع می تواند در آن ها مشغول به کار
شود .
ردپایی از این فیلد ها را در بعضی از دروس
صنایع می توان مشاهده کرد مثال مدیریت

پروژه در درس کنترل پروژه یا مهندسی
سیستم های کیفیت در درس کنترل
کیفیت آماری .البته تنها به بعضی از این
فیلد ها در دروس دانشگاهی پرداخته می
شود و بسیاری از آن ها هنوز به واحد های
درسی راه پیدا نکرده اند.
حقیقتی که درباره ی این رشته وجود دارد
این است که مطالب مورد بحث در آن در
اکثر اوقات برای اولین بار و در دانشگاه
پرداخته می شود (تازه اگر پرداخته شود!)
و از دروس گذشته هیچ پیش زمینه ای از
آن ها در ذهن دانشجویان وجود ندارد پس
بدیهی است که فعالیت های دانشجو در
این دوران نقش تعیین کننده ای در آینده
شغلی آن ها خواهد داشت ( البته اگر از
اهمیت داشتن سرمایه اولیه و خویشاوندی
در محیط کار دلخواه صرف نظر کنیم!)؛
همه این ها به این معناست که شاید در این
رشته نگرش هایی مثل نمره گرایی ،مدرک
گرایی و یک بعدی بودن و فقط خواندن
دروس دردی از دانشجویان دوا نکند.
در واقع اولین گام برای هر کدام از
داوطلبان مشخص کردن هدف خود با توجه
به امکانات و ابزاری است که رشته می تواند
در اختیار آن ها قرار دهد .بدیهی است که
در این شرایط کالس درس هر دانشجو در
محضر خود او و در فعالیت هایی است که
خود را ملزم به انجام آن ها می کند  .سر
در گم بودن دانشجویان در دوران تحصیل
با پاسخ سخت و صریح از سمت محیط کار
رو به رو می شود و در واقع بیان نامالیم تر
این موضوع این است که با همین فعالیت ها
در دوران دانشجویی است که آینده هر کدام
از آن ها رقم می خورد.
در این شماره و شماره های آینده بر آن
هستم که دید صحیحی از رشته مهندسی
صنایع در دانشجویان ایجاد کنم.

بازاریابی

راهبرد تعیین می کند که مشتریان هدف چه
کسانی هستند و چرا باید محصول شما را با
وجود رقبای دیگرتان خریداری کنند .بدون
راهبرد شما نمی توانید توانایی های خاصی را
که قرار است به واسطه ی آن ها متمایز باشید
را تعیین و ایجاد کنید.
و اما راهبرد چه چیزی را محقق می کند؟

احمد
تراب زاده
اکثر ما در مواجه با بازاریابی مفاهیم پراکنده و اکثرا اشتباهی به ذهنمان می آید .احتماال
اولین برخورد هر یک از ما با بازاریابی به زمانی بر می گردد که دوران اوج شرکت های
نتورک مارکتینگ بود و هنگام پرزنت شدن و در جلسه اولیه ،از این مفهوم فراوان یاد
می شد!
به بازاریابی در مقطع کارشناسی تنها دو واحد آن هم به صورت اختیاری اختصاص داده
می شود ،که بدیهی است که به هیچ عنوان ،حتی اندکی هم کافی به نظر نمی رسد.
به دلیل گستردگی این مفهوم الزم است که دنباله ای از آن در هر سری به چاپ برسد.
با ما همراه باشید!
ابتدا الزم است مختصری از تاریخچه و مفاهیم
ومقدمات کلی بازاریابی ( )marketingبیان
شود .بازاریابی از گذشته های بسیار دور که
مبادالت شکل ساده تری داشته اند تا به حال
وجود داشته است؛ گرچه اسامی آن همیشه
دستخوش تغییرات بوده است .اما می توان
گفت موضوع بازاریابی راجع به مردم است؛
مهم ترین جزء بازار را مردم تشکیل می دهد
و بدون آنها بازاریابی معنی پیدا نمی کند.
درک نیاز های مردم و رفع آنها به گونه ای
که رضایت آن ها جلب و سود مورد نظر ما
از این فرآیند تامین شود از وظایف بازاریابی
است .عصر امروز  ،عصر اقتصاد نوین نامیده
می شود درواقع شرایط نسبت به قبل که
عصر انقالب صنعتی و حتی قبل تر از آن عصر
گسترش کشاورزی  ،تغییرات زیادی کرده
است.در تجارت جهانی ملزومات گوناگونی
ایجاد شده که خالقانه ترین مبحث و به نوعی
مهم ترین آن بازاریابی می باشد.فارغ ازینکه
کسب و کار کوچکی را مدیریت می کنید یا
صاحب بزرگترین آن در منطقه ی خودتان
هستید  .حتی مهم نیست که کارمند یک
شرکت باشید؛ دانستن اصول بازاریابی می
تواند به پیشرفت شما کمک کند ،بگذریم¬
که ¬در کسب و کارها نبود یک برنامه ی
منسجم بازاریابی نابودکننده است و در اهمیت
این علم ،بدانید که حتی برخی برای به دست
آوردن آرا و جذب مردم به گروه خود نیز از
همین اصول بهره می برند.
الزم است¬درابتدا تعریف مشخصی از کاال
برای انسجام مفهوم بیان شود .کاال همان
چیزی است که به مشتریان فروخته می شود.
این اقالم فروختنی می تواند شامل خدمات
هم باشد؛ در بازاریابی خدمت نیز در زمره
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راهبرد چگونگی تخصیص منابع  ،بر روی اهداف
عینی کسب و کارمان را تعیین می کند.

کاال تلقی می شود .هم چنین بازاریابی به
طور مطلق فروش و تبلیغات وقیمت گذاری
ومواردی از این دست نیست بلکه تمامی این
مفاهیم جزئی از بازاریابی به شمار می روند
و الزم است تفکیک شوند .در واقع بازاریابی
دارای حوزه های گوناگونی است که می توان
از آن ها به حوزه های تاکتیکی و حوزه های
راهبردی اشاره کرد  ،مباحثی مثل تبلیغات
زیر مجموعه ای از حوزه ی تاکتیکی می باشد
 .در پنجاه سال گذشته تا کنون وجود محیط
رقابتی شدید ،صرفا وجود تاکتیک در بازاریابی
را ایجاب نمی کند .درواقع بازاریابی امروز،
بر راهبرد ها؛ اعم از درک نیاز های لحظه به
لحظه مشتریان ،درک رقبا ،طراحی محصول
و  ...تاکید دارد.
این سری مقاالت به هر دو رو رویکرد تاکتیکی
و راهبردی میپردازد.
تعریف ،ارزش ادراک شده چیست ؟
ارزش ادراک شده درواقع حداکثر بهای مادی
ای که مشتری ( مشتری احتمالی ) حاضر
است برای محصول شما بپردازد .مشتریان
طبق ادراکشان نسبت به محصول شما( و نه
مطابق افکار مدیران) رفتار خواهند کرد .
البته توجه کنیدکه ارزش ادراک شده ،قیمت
محصول شما نیست.
اهمیت آن تا حدی است که در تعریف دیگر
بازاریابی از آن استفاد می شود.
در حقیقت بازاریابی اداره کردن ارزش ادراک
شده است.

به تعبیر آقای دونالد ای .سکستون ،استاد
ستاد بازرگانی دانشگاه کلمبیا ،راهبرد در واقع
سه  cرا بیان می کند:
( coordinateهماهنگی)
( concentrateتمرکز)
( communicateارتباط)
که به طور خالصه می توان گفت راهبرد تمامی
منابع و اقدامات سازمان را به نحوی هماهنگ
می کند که همگی ،اهداف یکسانی را مد نظر
قرار دهند که توأم با اختالف نظرها و نحوه¬ی
انجام،منتهی به هدف یکسانی شوند.
البته ،دست یابی به اهداف ،مستلزم متمرکز
کردن تالش ها فقط بر روی یک بازار خاص
است که به آن بازار هدف گفته می شود .شما
مجبورید انتخاب کنید که چه کسانی قرار
است در آینده مشتری شما باشند .اگر فکر
کنید که همه قرار است مشتری شما باشند،
هیچ کسی مشتری شما نیست و نخواهد بود!
شما باید روی خواسته های فعلی و آینده
مشتریانتان متمرکز شوید و می دانیم که
در گروه های مختلف مردم خواسته ها نیز
متفاوت است.
و در نهایت راهبردی که اخذ می کنید با ایجاد
ارتباط موثر با افراد سازمان ،به آن ها این
مفهوم را منتقل می کند که چه انتظاری از
آن ها می رود.
البته مفهوم ارتباط را در قبال مشتریان نیز
مطرح خواهیم کرد وچنین ارتباطی اگاهی
از نیاز آنها را براورده میکند.مشتریان تعیین
کننده ی همه ی ساز و کار ها در بازاریابی
هستند.
و همین موضوع بوده که بسیاری از مدیران
را به ورطه ی این اشتباه انداخته که تصور
می کنند نظرات مردم همان نظرات خودشان
است.
یک توصیه :مدیر آینده!لطفا انتقادها و شکایات
مردم را مانند طال در نظر بگیر.
در مقاله ی بعدی با مولفه های راهبرد بیشتر
آشنا خواهیم شد و نحوه ی تدوین یک راهبرد
خوب را بیشتر تشریح خواهیم کرد.

حال با حوزه ی راهبرد ادامه می دهیم .در واقع
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مقاالت تخصصی

مروری بر مفاهیم و کاربردهای

داده کاوی
محمد
جوکار

محمود
حسینی نسب

داده کاوی از مباحث مطرح دنیای کنونی است .دنیایی که حجم
داده های بسیار عظیمی را در خود گنجانده است؛ که مدیریت و
دسترسی به این داده ها نیازمند برنامه و الگوریتم های خاصی می
باشد .با استفاده از داده کاوی می توان پایگاه داده های عظیم و ابر
داده ها را مدیریت کرده و همچنین در برنامه ریزی امور و تجزیه
و تحلیل مسائل برای رسیدن به یک نتیجه بهتر از آن استفاده
کرد .داده کاوی ،از فناوری های توسعه یافته برای استفاده از
پایگاه داده ،دست آورد های آماری ،تشخیص الگو ،شبکه های
عصبی ،بازیابی اطالعات و پردازش سیگنال استفاده می کند .در
این مقاله ضمن مطالعه مفاهیم داده کاوی ،انواع راهکارها و شیوه
های استفاده از آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

توانند در اطالع یابی به موقع ،صحیح و مورد نیاز تاثیر زیادی داشته
باشند .یکی از این ابزارهای مورد استفاده در این فناوری ها ،داده کاوی
می باشد .داده کاوی با حداقل دخالت کاربران ،به وسیله الگوهای مفید
در داده ها ،اطالعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهد تا
بر اساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی اخذ شود.
هرچه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد ،دسترسی
به اطالعات نهفته در میان داده ها مشکل تر می شود و نقش داده کاوی
به عنوان یکی از روشهای کشف دانش روشن تر می گردد .حجم انبوهی
از داده های مربوط به صنعت وجود دارد که این داده ها می توانند به
اطالعات مفیدی تبدیل شوند و برای استخراج قسمتی از این اطالعات به
تجزیه و تحلیل نیاز است .استخراج اطالعات تنها روند مورد نیاز در داده
کاوی نیست؛ بلکه داده کاوی شامل مراحلی مانند تشخیص داده ،ادغام
داده ،انتقال داده ،الگوی ارزیابی و ارائه داده ها می باشد[.]1, 2
 .3کاربرد داده کاوی
داده کاوی به عنوان علم استخراج اطالعات از مجموعه عظیمی از داده ها
تعریف شده است .شکل( ،)1برخی از موارد استفاده داده کاوی را نشان
می دهد.

تحلیل
بازار

تشخیص

در استخراج الگو های تکراری از داده کاوی استفاده می شود .الگو های
تکراری الگو هایی هستند که در آن غالبا داده ها به صورت تراکنشی
صورت می گیرند که در زیر /به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
مجموعه های تکراری :به مجموعه ای از آیتم ها اشاره دارد که معموال با
یکدیگر ظاهر می شوند ،به عنوان مثال می توان به نان و پنیر اشاره کرد.

موارد
استفاده
داده کاوی

کنترل
تولید

.1مقدمه
در سالهای اخیر حجم اطالعات و داده ها به صورت قابل توجهی افزایش
یافته است .افزایش کیفیت فایل های صوتی و تصویری ،نگهداری و
پشتیبان گیری از اطالعات ،تبدیل داده های قدیمی به دیجیتال؛ از
مهمترین عوامل افزایش محل نگهداری داده ها می باشد؛ به طوری
که حتی در مصارف خانگی نیز کاربر به حجم های باالتری نیاز پیدا
کرده است .استفاده از وب و دسترسی به اطالعات جهانی به عنوان
موثرترین عامل گسترش حجم اطالعات است .حجم بسیار زیاد اطالعات
و عواملی مانند دسترسی به آن ،جستجوی سریع اطالعات و دسته بندی
آنها ،کاربران را به فکر چاره انداخت تا بتوانند در این حجم گسترده
اطالعات گزینه مورد نظر خود را بیابند .داده کاوی به عنوان راه حلی
برای مدیریت دسترسی به داده های حجیم ،پایگاه داده های بزرگ و
مکان هایی که از حجم اطالعاتی زیادی برخوردارند ،استفاده می شود.
داده کاوی از تکنولوژی های پایگاه داده ،شبکه های عصبی ،سیستم
های شناسایی ،هوش مصنوعی و ...استفاده می کند تا بتواند به بهترین
نحوه کارایی خود را نمایش دهد .فرایند استخراج دانش از یک پایگاه
داده بزرگ ،کار راحتی نیست و داده کاوی با استفاده از تکنیک های
خاصی برای شناسایی و مدیریت بر داده ها جهت استخراج و دسترسی به
داده ها مورد استفاده قرار می گیرد .رشد بی رویه داده ها در شکل ها و
ساختارهای پیچیده تر روش های داده کاوی را نیز تحت تاثیر خود قرار
داده است .چگونگی برخورد تکنیک های داده کاوی با این نوع از داده
های خاص ،روش های جدیدی را می طلبد .کاوش در میان داده های
متنی ،یافتن الگوهای مفید در داده های چند رسانه ای ،کار بر روی گراف
ها ،جستجو در داده های وب و ...موضوعاتی هستند که امروزه دغدغه
بسیاری از محققان است.
 .2مفهوم داده کاوی
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی ،جمع آوری ،ذخیره ،ارزیابی،
تحلیل و تفسیر ،بازیایی و اشاعه اطالعات و دانش به کاربران خاص ،می
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اکتشاف
بنابراین اطالعات یا دانش استخراج شده می تواند طبق جدول شماره 1
برای هر یک از برنامه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :
تحلیل بازار ،تشخیص تقلب ،حفظ مشتری ،کنترل توليد ،علم اکتشاف،
نرم افزار داده کاوی
ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع

تشخیص محصوالت مناسب برای دسته های مختلف مشتریان ،تشخیص
فاکتورهایی برای جذب مشتریان جدید ،تعیین الگوهای خرید مشتریان،
تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار ،پیشگویی میزان خرید مشتریان از طریق
پست ( فروش الکترونیکی ) ،پیش بینی الگوهای کالهبرداری از طریق
کارتهای اعتباری و شناسایی جرایم مالی ،تشخیص مشتریان ثابت و
دسته بندی مشتریان با توجه به رفتار مشابه آنها در زمینه بانکداری
و بازپرداخت وام ،تعیین میزان استفاده از کارت های اعتباری بر اساس
گروههای اجتماعی ،تحلیل اعتبار مشتریان ،شناسایی فاکتورهای اصلی
در ریسک بازپرداخت وام ،تحلیل پاسخگویی مشتریان به ارائه خدمات
جدید بانکی ،پیشگویی میزان خرید بیمه نامه های جدید توسط مشتریان،
تحلیل ریسک و برآورد حق بیمه مشتریان بر اساس میزان ریسک هر
مشتری ،پیشبینی میزان خسارت بر اساس گروه های مشتریان ،مدیریت
ارتباط با بیمه گذاران و تدوین استراتژی بر اساس مشتریان هدف ،تعیین
عوامل وفاداری و یا روی گردانی مشتریان ،شناخت نیازها و الگوهای
خرید سرویسهای بیمه ای توسط مشتریان ،شناخت تخلفات بیمه ای،
تعیین نوع رفتار با بیماران و تعیین روش درمان بیماری ها ،پیشگویی
میزان موفقیت عمل های جراحی و تعیین میزان موفقیت روشهای
درمانی در برخورد با بیماری های سخت ،بررسی میزان تاثیر دارو بر
بیماری و اثرات جانبی آن ،تشخیص و پیش بینی انواع بیماریها مانند
تشخیص و یا پیش بینی انواع سرطان ،تجزیه و تحلیل داده های موجود
در سیستم های اطالعات سالمت ،تحلیل عکس های پزشکی و. ]3 ,4 [...

اﺳﺘﻔﺎده از
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ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﮐﺎوي
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داده کاوی در پیش بینی وضع آینده بازار ،گرایش مشتریان و شناخت
سلیقه های عمومی آنها برای شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از کابردهای آن عبارت اند از :
پیدا کردن الگوی خرید مشتری ،برنامه ریزی برای معرفی محصول
جدید ،دسته بندی مشتریان بر اساس نوع خرید ،آنالیز خرید مشتریان،

توالی مکرر :دنباله ای از الگوهایی است که اغلب رخ می دهند ،مانند
خرید یک دوربین با کارت حافظه.
طبقه بندی و پیش بینی :طبقه بندی فرایند شامل یافتن یک مدل است
که کالس های داده و یا مفاهیم را توصیف می کند .هدف استفاده از مدل
در این مرحله ،پیش بینی کالس اشیایی است که به صورت ناشناخته
هستند .این مدل از تجزیه و تحلیل مجموعه داده های آموزشی به دست
آمده است .این مدل مشتق شده می تواند در اشکال طبقه بندی قوانین،
درخت های تصمیم گیری ،فرمولهای ریاضی ،شبکه های عصبی مورد
استفاده قرار گیرد .توابع درگیر در این فرآیند به شرح زیر است:
 .1رده بندی :پیش بینی کالسی از اشیا که به صورت ناشناخته هستند.
هدف از این کار ،استخراج یک مدل به منظور توصیف کالس داده ها و
یا مفاهیم متمایز است .مدل استخراج شده بر روی یک سری از مجموعه
ها تجزیه و تحلیل می شوند.
 .2پیش بینی :از این روش در مواقعی استفاده می شود که در انجام پیش
بینی ناتوان باشیم و یا به داده های آن دسترسی نداشته باشیم که در این
صورت از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای پیش بینی استفاده می شود.
هم چنین می توان برای شناسایی روند توزیع مبتنی بر داده ها مورد
استفاده قرار گیرد.
 .3تجزیه و تحلیل پرت :پرت به عنوان اشیایی که با رفتار کلی یا مدل
داده های موجود منطبق نیستند تعریف می شود.
 .4تکامل تجزیه و تحلیل :تکامل تجزیه و تحلیل به توضیحات و مدل
های مربوط به قواعد یا روندهای موجود برای اشیاء و نیز به رفتار تغییرات
در طول زمان اشاره دارد [. ]5
نرم افزار های داده کاوی :با توجه به اهمیت داده کاوی در دنیای کسب
و کارهای بزرگ و حرفه ای  ،ابزارها و نرم افزارهای متعددی برای این
منظور طراحی و توسعه داده شده اند  .برخی از این ابزارها ،رایگان و
 Open Sourceهستند و برخی دیگر به صورت بسته های نرم افزاری
تجاری ارائه شده اند .به عنوان نمونه ،نرم افزار« » Rیکی از مهم ترین و
پرکاربردترین نرم افزارهای داده کاوی است که یک زبان برنامه نویسی
و محیط نرم افزاری محاسبات آماری و تحلیل داده ها است و به صورت
رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است ،» Weka « .یکی دیگر از

مجموعه های نرم افزاری  Open Sourceاست که به زبان جاوا پیاده
سازی شده است ،»Matlab « .یکی از نرم افزارها و زبان برنامه نویسی
پر کاربرد در رشته های مختلف است که برای تحلیل و استنتاج آماری،
شبکه های عصبی مصنوعی ،سیستم های فازی ،بهینه سازی و پیش
بینی و  ...استفاده می شود[.]6
بنابراین داده کاوی در حوزه هایی مانند تجزیه و تحلیل و مدیریت بازار،
تجزیه و تحلیل شرکت ها و مدیریت ریسک ،تشخیص تقلب و ...بسیار
مفید است .عالوه بر این ،داده کاوی می تواند در زمینه های کنترل تولید،
حفظ مشتری ،اکتشاف علم ،ورزش ،طالع بینی و وب گردی نیز مورد
استفاده قرار گیرد [. ]5
 .4شبکه داده ها و تکنیک های داده کاوی
بهبود مدیریت داده ها یکی از بزرگترین چالش هایی است که شبکه داده
کاربران با آن مواجه است .در واقع تکنیک های مورد استفاده در این
روش؛ استقالل عمل ،پویایی و جدا ناپذیری از منابع داده ها می باشد .
درک ویژگی های سیستم ،رفتار کاربران و استفاده از الگوهای مکرر می
تواند در دستیابی به مدیریت کارآمد و عملکرد بهتر مورد استفاده قرار
گیرد .اعتقاد ما بر این است که به منظور افزایش عملکرد سیستم های
شبکه ،تکنیک ها و ابزارهای جدید برای استخراج این دانش مورد نیاز
است ،که با استفاده از این تکنیک ها  ،اطالعات شبکه های اجتماعی از
قدیم تا کنون را می توان به صورت با ارزش تری استخراج نمود.
کشف دانش در سیستم های شبکه ای می تواند در بهبود فعالیت مدیران
سیستم ها نقش به سزایی ایفا نماید .تکرار یک راه برای بهبود مدیریت
و رفع چالش های موجود در شبکه داده ها است  .بسیاری از استراتژی
های ارائه شده در نظرسنجی های صورت گرفته به این حقیقت اشاره
دارند که روش تکرار ،در بسیاری از فایل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آن ها در واقع فایل های مورد جستجو را بر اساس الگوی دسترسی ایجاد
شده با استفاده از حساب کاربری و یا الگوی دسترسی به فایل ،شناسایی
می کنند که در بسیاری از برنامه های کاربردی ،فایل ها ممکن است
از نظر دسترسی با یکدیگر ارتباط داشته باشند .در رابطه با این موضوع
تکنیک های داده کاوی زیادی وجود دارند که به عنوان یک ابزار قدرتمند
برای استخراج دانش ،الگوهای پنهان و یا ناهنجاری هایی از یک مجموعه
بزرگ داده مورد استفاده قرار می گیرند [. ]7
 .5نتیجه گیری
گسترش استفاده از سیستم های کامپیوتری ما را وادار می کند تا در
امور هر چند ساده خود نیز از کامپیوتر و برنامه های آن استفاده نماییم.
در مسائل گسترده تری همچون استفاده از پایگاه داده ،کارهای آماری،
تشخیص الگو ،شبکه های عصبی ،بازیابی اطالعات و پردازش سیگنال و...
استفاده از کامپیوتر به امر حیاتی مبدل شده است .الگوریتم ها ،برنامه
ها و راهکارهای ارائه شده می تواند در بهبود استفاده از این موارد کمک
شایانی به انسان ها نماید و از این رو داده کاوی به عنوان مهم ترین روش
در ارائه خدمات در این نوع برنامه ها شناخته شده است .داده کاوی با
شناسایی و نگهداری اطالعات قبلی و شناسایی راهکارهای مورد استفاده
کاربران ،به ادامه کار آنها کمک می کند .در واقع با درک عادت ها و
عالیق کاربران در پردازش های بعدی از این موارد به خوبی استفاده می
کند .در واقع هدف از داده کاوی ایجاد مدل هایی برای تصمیم گیری
است .این مدل ها رفتارهای آینده را براساس تحلیل های گذشته پیش
بینی می کنند.
1. Hamrouni, T. and Slimani, S. (2015), «A ciritical survey of data
grid strategies based on data mining techniques,»International
Conference On Computational Science, pp. 27792788.
2.Agrawal, SH. and Agrawal, J. (2015),›Survey on
Anomaly Detection using Data Mining Techniques», 19th
International Conference on Knowledge Based and Intelligent
Information and Engineering Systems, pp 708–713.
3.http://www.thearling.com/text/dm white/dm white.htm.
4.https:/en.wikipedia.org/wiki/Data mining.
5.http:/fairccse.org/journalijdkpijdkp.html.
6. Abdullah H. Wahbeh, Qasem A. Al-Radaideh, Mohammed
N. Al-Kabi, and Emad M. Al-Shawakfa. (1970), «A Comparison
Study between Data Mining Tools over some Classification
Methods, «International Journal of Advanced Computer Science
and Applications, Special issue on Artificiallntelligence.
7. http://www.kidnuggets.com/?s=data-mining.
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معرفی
کانادا هستند .تحصیالت عالی در کانادا به
سه بخش مختلف ؛ کالج  ،دانشگاه و مدارس
فارغ التحصیلی تقسیم بندی می شود ؛ که
دانشجویان برای تحصیل در دوره ارشد باید
در دانشگاه یا مدارس فارغ التحصیلی ثبت نام
نمایند.

تحصیل در کشور
برگ های افرا
سوگند
حقیقت

محمد
جوکار

هرساله رتبه بندی جهانی دانشگاه ها از سوی نظام های رتبه بندی جهانی مانند :تایمز،
شانگهای  QS ،و  ...اعالم می گردد .این رتبه بندی ها براساس فاکتور ها و شاخص های
مختلفی تعریف می شوند  ،معیارهایی که در آن ها مواردی از قبیل کیفیت سطح آموزش،
تعداد مقاالت منتشر شده ،رضایت دانشجویان  ،استانداردها و دورنمای فارغ التحصیلی
و مواردی از این دست در آن لحاظ می شود.
از این جهت عالقه مندان به تحصیل در دانشگاه های برتر دنیا همواره توجه بسیاری به
این رتبه بندی ها دارند .اما نباید فراموش کرد که برای انتخاب مقصد مناسب مواردی مهم
تر از این رتبه بندی ها هم وجود دارند؛ مواردی که در نظر نگرفتن آن ها به سادگی می
تواند رویای زیبای شما را از تحصیل در خارج از کشور به یک کابوس مبدل سازد.
در این شماره و شماره های بعدی در تالش هستیم تا با بررسی فاکتور های تاثیرگذار
در مهاجرت تحصیلی ،دید صحیحی را نسبت به این مسیر ایجاد کنیم .در هر شماره به
بررسی یکی از کشورهایی که می تواند مقصدی برای مهاجرت باشد ،می پردازیم.
با در نظر گرفتن سطح کیفی دانشگاه ها و
همچنین استاندارد های مطلوب زندگی ؛
تحصیل در کانادا برای کسانی که به دنبال
ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه های دنیا
هستند ،می تواند مدنظر باشد.

آب و هوا
آب و هوای کانادا بسته به مناطق مختلف،
حتی از ایالتی به ایالت دیگر متغیر و متفاوت
است  .در شمال کانادا تنها برای چند ماه هوا
به باالی صفر درجه می رسد و بیشتر مردم
کانادا در مرز های جنوبی کشور ،در شهرهایی
همچون تورنتو ،کبک ،اتاوا ،رجینا و ...زندگی
می کنند در مناطق جنوبی ،فصل بهار و
تابستان که حداقل  7ماه را شامل می شود،
معتدل و دلپذیر است.
تنوع آب و هوایی کانادا و وضعیت تقریبا غیر
قابل پیش بینی آن به مردم این کشور آموخته
تا همواره شرایط اقلیمی را برای انجام دادن
امور خود مد نظر داشته باشند.

فرهنگ
تنوع جمعیت و به دنبال آن تنوع فرهنگی،
یکی از ویژگی های مشخص جامعه کانادایی
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است .مردم کانادا از طیف گسترده ای از ملیت
ها ،نژادها ،مذاهب و فرهنگ های مختلف
تشکیل شده اند؛ که این تنوع فرهنگی برآمده
از قرن ها مهاجرت است.
دولت کانادا برای تنوع جمعیت ارزش زیادی
قائل بوده و از طریق قانون چند فرهنگی تالش
می کند از میراث فرهنگی شهروندان خود ،تا
زمانی که هیچ یک از قوانین را نقض نکنند،
حمایت کند.
کانادایی ها به طور کلی مردمی صبور ،بسیار
مؤدب و اجتماعی هستند و اگرچه به لحاظ
فرهنگی ،فرد گرا هستند؛ ولی در عین حال
در مسائل اجتماعی ،بسیار مسئولیت پذیر و
همراه جامعه اند  .این تعادل موجب کیفیت
باالی زندگی در کانادا است.
در کانادا به زبان های مختلفی سخن گفته می
شود که البته ،بر اساس قانون اساسی کانادا،
زبان انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبان رسمی
شناخته شده اند  .همه خدمات و قوانین دولت
هم به هر دو زبان قابل دسترسی است.

تحصیل در کانادا
کشور کانادا دارای  26دانشگاه در رنکینگ
های برتر است و در حال حاضر حدود 13000
دانشجوی بین المللی مشغول تحصیل در

مدارس فارغ التحصیلی و آژانس های
تحقیقاتی قسمتی از هزینه های دانشجویان
خارجی را تحت عنوان بورسیه برای راهیابی
آن ها به دوره ارشد تأمین می کنند  .مدل
های مختلف بورسیه تحصیلی در این کشور بر
اساس شرایط درسی و تحصیلی متقاضی است
و برای دریافت این بورسیه ها  ،متقاضی باید
دارای صالحیت های علمی همانند معدل باال،
مقاله و گاها نمره زبان انگلیسی مناسب باشد
 .طول دورهی کارشناسی ارشد  1-2سال و
زبان تدریس دانشگاه ها انگلیسی و فرانسوی
است .
تحصیل در مقطع دکترا نیز به علت کیفیت
آموزش باال ،هزینه های نسبتا پایین و امکانات
مدرن در دانشگاه های این کشور ؛ استقبال
دانشجویان بین المللی را به دنبال داشته است
 .دولت این کشور نیز به خوبی از اهمیت جذب
دانشجو در این مقطع مطلع است  ،به همین
دلیل بورسیه های بسیاری برای دانشجویان
این مقطع تحصیلی در نظر گرفته است  .طول
دوره دکتری  3سال و زبان تدریس انگلیسی
است.

5-McMaster University

( رتبه  140در جهان )

6-University De Montreal

( رتبه  130در جهان )

وضعیت اشتغال به کار
هزینه های زندگی و تحصیل با توجه به شهر یا
استان محل زندگی متفاوت هستند .اما به طور
میانگین ،شهریه دانشگاه ها برای دانشجویان
خارجی در دوره های تمام وقت ،در مقاطع
تحصیالت تکمیلی  ،حدود  18000دالر است.
بخش عمده هزینهای که دانشجویان خارجی
در کانادا باید متقبل شوند ،هزینه مسکن،
خوراک و حمل و نقل است .بهای
متوسط منازل مسکونی در این کشور
برابر  35000دالر کانادا است.

بعد از اتمام تحصیالت ،دانشجویان میتوانند
تقاضای مجوز کار بدهند .تا زمانی که نتیجه
مشخص نشده است ،تازه فارغ التحصیالن
میتوانند به طور تمام وقت کار کنند  .اگر
مجوز صادر نشود باید به کشور خود بازگردند
در غیر این صورت میتوانند تا زمان اعتبار
مجوز به کار کردن و زندگی در کانادا ادامه
بدهند؛ پس به طور کلی یکی از فاکتور های
مهم جهت انتخاب کشور هدف ،توانایی شما
برای پیدا کردن شغل مناسب پس از اتمام
تحصیالت است  .نرخ بیکاری در هر کشور
تا حدودی گویای وضعیت بازار کار آن کشور
است ؛ که بر اساس سایت بانک جهانی در سال
 ،2016نرخ بیکاری در کشور کانادا  1/7درصد
عالم شده است.

دولت کانادا برای تنوع
جمعیت ارزش زیادی قائل
بوده و از طریق قانون
چند فرهنگی تالش می
کند از میراث فرهنگی
شهروندان خود  ،تا زمانی
که هیچ یک از قوانین را
نقض نکنند ،حمایت کند.

به رغم معقول بودن نسبی هزینه ها در
کانادا ،بسیاری از دانشجویان خارجی
باید در کنار تحصیل کار کنند .تمامی
دانشجویان خارجی که مجوز تحصیلی
) (study permitدارند ،میتوانند
همزمان با تحصیل ،تحت
شرایطی در داخل و
خارج از محل تحصیل
خود کار کنند.

در زمینه رشتهی مهندسی صنایع  ،در
حال حاضر  14دورهی مختلف در مقطع
کارشناسی ارشد  ،در کانادا ارائه
می شود  .دوره های تحصیالت
تکمیلی مهندسی صنایع در کانادا
با سه عنوان ؛ مدرک ارشد علوم
کاربردی (  ،) MASCارشد
مهندسی ( ) MEngو دکترا
ارائه می شوند.
 6دانشگاه برتر ارائه
دهندهی رشته مهندسی
صنایع در کانادا برای تحصیالت
تکمیلی ،در گرایش های مختلف از جمله:
مهندسی ساخت و تولید ،مدیریت مهندسی،
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک و تحقیق
در عملیات براساس نظام رتبه بندی  QSبه
صورت زیر است:
1-Queen’s University Kingston

( رتبه  224در جهان )

2-York University

( رتبه بین  450-441در جهان )

�3-Concordia University Mon

treal

( رتبه بین 440-431در جهان )
4-University of Guelph

( رتبه  500-491در جهان )
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معرفی
است که توجه را جلبکند .مواردی از قبیل
«موبایلی بسازیم که فقط یک دکمه داشته
باشد» ،ایده «استیو جابز» برای آیفون؛ و یا
«رادیویی که در جیب جا شود» ،ایدۀ انقالبی
«ماسارو ایبوکا مؤسس سونی» مثال هایی
عالی در این زمینه هستند.

ایده عالی مستدام !

اصل دوم:
غیرمنتظره بودن؛ مغز انسان توانایی
عجیبی دارد .مغز بهراحتی میتواند کاری
کند که چیزهای جلوی چشم مان را
نبینیم .علت این است که ما به مغزمان
فرمان میدهیم که مکررات را حذف کن!
جمله معروف دکتر شریعتی«:عقل تکرار را
نمی پسندد ولی احساس تکرار را دوست
دارد»  ،توضیح دهنده این مفهوم است و
به خوبی نحوه اثربخشی تبلیغات بر انسان
ها را بیان می کند .انسانها به چیزهایی
که تکراری است توجهی نمیکنند .آنها به
دنبال غیرمنتظرهها هستند .غیرمنتظرهها
نظر افراد را جلب میکند ،اما توجه آنها را
حفظ نمیکند .برای حفظ آن باید در دانش
آنها شکاف ایجاد کنیم و با ایده خود آن را
پرکنیم .برای اینکه بفهمید همه این ها این
یعنی چه ،الزم است این کتاب را بخوانید.

سیده زهرا
موسوی
آیا تا به حال برای تان پیش آمده که با خود احساس کنید که ایده های ارزشمندی در
ذهن دارید که فرصت عملی کردن آن ها برای تان پیش نیامده است؟ آیا برای این موضوع
جامعه اطراف را سرزنش می کنید؟
نگران نباشید! شما تنها در دام خطایی گرفتار شده اید که « رولف دوبلی » در کتاب جدید
خود « هنر شفاف اندیشیدن » آن را خطای ارزشمند بودن می نامد.
پس کدام ایده ها واقعا ناب هستند؟ چگونه ایده های نابمان را تشخیص دهیم و سپس
چگونه آن ها را به ثمر بنشانیم؟
برای گرفتن پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید.
نویسنده :برادران هیث
ترجمه :سید رامین هاشمی و مجتبی
اسدی ،انتشارات آریانا قلم
ساختار اولیه ایده های ماندگار توسط برادران
هیث و در کتاب ایده عالی مستدام معرفی
شد .چیپ هث ،استاد مدرسه مدیریت دانشگاه
استانفورد و دن هیث ،پژوهشگر؛ این کار را
با بررسی  1500ایده ماندگار انجام دادند .در
اهمیت این کتاب ذکر این نکته الزم است
که اين كتاب جزو ده كتاب برتر در حوزه ي
كسب و كار سايت آمازون معرفي شده است!
دنیای ما دنیای ایدههای تازه است .هر روز
میلیونها ایده در ذهن انسانها متولد میشوند،
هزاران مورد از آن ها به زبان میآیند ،صدها
مورد از آنها اجرا میشوند ،دهها مورد از آنها
زنده میمانند و در بستر زمان معدودی از آنها
جاودانه میشوند!
کم نیستند کسانی که معتقد هستند صاحب
ایدهاند و هر یک از ایدههای آنها میتواند
تحولهای بزرگی ایجاد کند .اما معموالً گوش
شنوایی برای ایدههای خود پیدا نمیکنند.
مطمئنا هر یک از ما درون خود چنین
احساسی داریم و همواره از محیط اطرافمان
به خاطر شنیده نشدن ایده های به اصطالح
نابمان گالیه داریم!
ایده عالی مستدام ،کتابی است که به ما
میآموزد چگونه از زمین خوردن ایدههایمان
جلوگیری کنیم .این کتاب ،سرشار از مثالهای
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اصل سوم:

گوناگون از مشاغل و افراد مختلف است و
همین ویژگی باعث شده تا طیف گسترده ای
از مخاطبان را شامل شود و محدود به گروه،
تخصص و سازمان خاصی نباشد؛ مسلما به این
دلیل که در جامعه ایده پردازی منحصر به
گروه و طبقه خاصی نیست و همه افراد برای
کار و زندگی شخصی شان ایده هایی را در سر
می پرورانند .
ایده قبل از هر چیز ،باید چنان خالقانه باشد
که صاحب ایده را به شوق بیاورد؛ چنان جذاب
باشد که سرمایهگذار را مجاب کند؛ چنان روح
نواز باشد که مردم را همراه خود کند و چنان
ارزش آفرین باشد که نهایتاً به یک جریان
مالی خوب و کسب و کاری سودمند تبدیل
شود.
برادران هیث شش اصل برای ماندگار کردن
ایدهها و روشهایی برای پیاده سازی آن
ها ارائه داده اند .بیان این روشها همراه با
داستانهای جذابی است که کتاب را فراموش
نشدنی میکند .در ادامه؛ هریک از اصول به
طور مختصر شرح داده خواهد شد.
اصل اول:
درون مایه ساده داشته باشد؛ پرحرفی،
عدم تمرکز و مشخص نبودن مغز ایده از
مهمترین دالیل ضعف ایدهها است .باید شاخ
و برگها را بزنید و اجازه دهید مغز ایده
خودش را نشان دهد .اصل الزم (و نه کافی)
برای موفقیت ایده ،ساده بودن مغز ایده
است .البته منظور از مغز ساده ،یک جمله
کوتاه نیست؛ بلکه جملهای کوتاه و حکیمانه

ایده قبل از هر چیز ،باید
چنان خالقانه باشد که
صاحب ایده را به شوق
بیاورد .چنان جذاب باشد
که سرمایهگذار را مجاب
کند .چنان روح نواز باشد
که مردم را همراه خود کند
و چنان ارزش آفرین باشد
که نهایت ًا به یک جریان
مالی خوب و کسب و کاری
سودمند و ماندگار تبدیل
شود.

ملموس بودن؛ وقتیکه شما ایده خود را
در چارچوب اطالعات ملموس و فعالیتهای
انسانی توضیح دهید ،نظر افراد به ایده شما
جذب میشود .برای مثال دانش آموزان
همیشه از آموزگاران خود میپرسند که چه
زمانی از جبر و ریاضی استفاده خواهیم کرد؟
یک معلم در پاسخ جالبی به دانش آموزان
خودگفته است«:هیچوقت؛ شما هرگز از آن
استفاده نخواهید کرد! افراد وزنههای سنگین
بدنسازی را به این دلیل بلند نمیکنند تا
اگر روزی شخصی در خیابان به آنها حمله
کرد ،آماده باشند .آنها به این دلیل این کار
را میکنند تا سالم باشند .شما هم تمرینات
ریاضی را انجام میدهید تا بتوانید توانایی
تفکر منطقی خود را بهبود بخشید و بتوانید
وکیل ،پزشک ،معمار یا پدر بهتری باشید.
ریاضی تمرین وزنهبرداری ذهنی است .ریاضی
خودش بهتنهایی پایان راه نیست ،بلکه راهی
بهسوی پایان است».
در این جا آموزگار با استفاده از تمثیل سعی
می کند تا به پرسش دانش آموز به بهترین
شکل پاسخ دهد .ملموس صحبت کردن تنها
راهی است که میتوان مطمئن شد که ایده
ما برای همه مخاطبان معنی واحدی دارد.
اصل چهارم:
معتبر بودن؛ ایدههای زیادی بودهاند که
متخصصین ،آزمایشها و آمارها ،آن را تأیید
کردهاند اما ماندگار نشدهاند .علت آن است
که چگونگی باور کردن مردم است که ایدهای
را معتبر یا آن را بیاعتبار میکند .اگر تأیید

متخصصین و آمارها در جهت باور مردم نباشد،
ایده معتبر و ماندگار نمیشود .به عنوان مثال
همه میدانند که سیگار مضرات بسیاری
دارد؛ اما هیچکس بهاندازه «پام الفین» در
جلوگیری از کشیدن سیگار مؤثر نبوده است.
الفین موضوع کمپین تبلیغاتی ضدسیگار
در دهه  ۱۹۹۰بوده است .او در سال ۱۹۹۸
مادر بیستونهساله دو کودک بود  .الفین از
دهسالگی شروع به کشیدن سیگار کرده و
در بیستوچهارسالگی دچار بیماری ریوی
شده بود .او از جراحی ناموفق پیوند ریه رنج
میبرد .مسئولین بخش مبارزه با دخانیات از
الفین خواستند که داستان خود را با مردم در
میان بگذارد و او هم موافقت کرد .مسئولین
یک سری آگهی برای ساعات پربیننده تهیه
کردند .آنها نشان میدادند که الفین چگونه
با مرگ دست و پنجه نرم میکند و به خاطر
درست کار نکردن ریهاش آرام آرام خاموش
میشود .این ایده که به سیگاریها شوکی
سخت وارد کنیم جواب داد  .الفین نماد
ضددخانیات شد .او در سال  ،۲۰۰۰در ۳۱
سالگی ،از دنیا رفت؛ اما توانست بر کسانی
که در این مسیر اشتباه حرکت میکنند ،اثر
بسیار مهمی بگذارد.
اصل پنجم:
احساسی بودن؛ امروزه ثابت شده است که
نقش اصلی در تصمیمات انسانی بر عهده
احساسات است و تحلیلهای عقالنی لزوماً
و در بیش از  ۹۰درصد مواقع عامل اصلی
نیستند .اگر ایده حس خاصی در افراد ایجاد
نکند ،به آن توجه نمیکنند؛ هرچقدر هم که
آن ایده از نظر عقالنی مورد پذیرش باشد.
بنابراین یافتن احساس درست و برانگیختن
صحیح آن ،عامل کلیدی در ماندگاری ایده
است .چگونگی برانگیختن احساس را در
کتاب بخوانید.
اصل ششم:
داستانی بودن؛ چه کنیم تا دیگران بر
اساس ایده ما عمل کنند؟ باید داستان
بگوییم! پژوهشها نشان میدهند که تمرین
ذهنی برای هر موقعیت کمک میکند تا ما
در مواجهه با آن موقعیت در محیط واقعی
عملکرد بهتری داشته باشیم .در واقع شنیدن
داستانهای مناسب ما را برای پاسخ سریعتر
و مؤثرتر آماده میسازد .داستان ،امکان تمرین
ذهنی به ما میدهد تا در موقعیت واقعی از
آمادگی بیشتری برخوردار باشیم.
خاتمه
نکته کلیدی این است که بهخوبی این شش
اصل را درک کنیم و روابط آنها را بهدرستی
تشخیص بدهیم .امیدواریم شرایطی فراهم
شود که با ارائه ایدههای ماندگار ایرانی ،امید
و روحیه خوبی در جامعه در جهت نوآوری و
خالقیت ایجاد گردد.
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سینما

آمریکا بدون صنعت نظامی و با هالیوودش ،باز هم ابرقدرت دنیاست!

سینما انعکاسی از زندگی
علیرضا
جاللی زاده

سینما در لغت به دو معنی است.
 ) 1حرکت و جنبش تصاویر:
سینما نمایش سلسله وار تصاویر است
به گونهای که در مخاطب توهم حرکت
ایجاد کند  .میتوان سینما را ادامه عکاسی
دانست .کارگردانان بزرگ ،در همین مرحله
ی ثبت تصویر است که نماهای فیلم های
شان(استوری بورد) را میسازند تا در هنگام
فیلم برداری تسلط بیشتری داشته باشند.
 ) 2محل و مکان مخصوص فیلم دیدن

سه نگاه متفاوت به سینما

وجود دارد :

سینما در وهله اول یک رسانه است؛
رسانهای دیداری و شنیداری .رسانه واژهای
مشتق (رسان+ه) است؛ پس سینما قرار
است رساننده و انتقال دهنده باشد .نه فقط
مخصوص انتقال پیام؛ بلکه به منظور انتقال
حس و انتقال پیام .چون انتقال هر دوی این
ها هم زمان صورت میگیرد سینما بر مخاطب
اثر گذار است  .بدون تأثیرگذاری هیچ پیامی
منتقل نخواهد شد حتی اگر آن پیام در فیلم
با صدای بلند داد زده شود؛ در سینما بیشتر
از آن که «چه» گفتن مهم باشد« ،چگونه»
گفتن است که اهمیت دارد؛ به عنوان مثال
ساخت فیلمی درباره ارزش های دینی و ملی
زمانی ارزش سینمایی دارد و تأثیر میگذارد
که چگونه گفتن آن حرف ها را بلد باشیم و
بتوانیم آن حرف ها را وارد قصه کنیم .
سینما به عنوان یک صنعت؛ در مورد
رابطهی سینما و اقتصاد باید گفت که نه
افراط ،کار درستی است و نه تفریط؛ ساخت
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سوپرمن  «:من توی کانزاس بزرگ شدم
 ،ژنرال؛ پس حدس می زنم منم یه
آمریکاییم».

سید فاضل
موحدی

آیا تا به حال شده فارغ از جنجال و هیاهوی فیلم های پر فروش و موفق ،از خود درباره
علم سینما سوال کرده باشید .اگر می خواهید کمی به سینما به عنوان مسئله ای « فراتر
از یک کلیشه ی عامه پسند » نگاهی داشته باشید  ،این مطلب را دنبال کنید.

سینما یعنی چه؟

ژنرال  « :یه سوال واضح می کنم  :از کجا
بدونیم بر علیه آمریکا اقدامی نمیکنی؟»

فیلمی سطح پایین و نازل ،صرفاً برای فروش
در گیشه یا ساخت فیلمی که کام ً
ال از فروش
به دور باشد آن هم به بهانهی هنری بودن
که هیچ ارتباطی با عامه مردم برقرار نکند،
قابل قبول نیست .در ایران روند فروش فیلمها
نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است
اما سینمای ایران هنوز با تبدیل شدن به
یک صنعت پول ساز که مانند هالیوود عامل
موثری در اقتصاد یک کشور باشد ،فرسنگها
فاصله دارد .
سینما به عنوان هنر؛ مشهور به هنر هفتم؛
سینما یک مدیوم مستقل و زنده است و در
عین زنده بودن با سایر رشتهها و هنرها ارتباط
دارد که ویژگی جذاب سینما در
حقیقت همین است  .در
سینما هنر هایی مثل آشنایی
با نقاشی و طراحی به
منظور خلق استوری
بورد ،آشنایی با عکاسی،
موسیقی و تئاتر اهمیت
و کاربرد فراوانی دارد  .از
این نظر شاید بتوان سینما
را جلوهگاهی از تمامی هنرها
دانست.
البته که سینما با وجود
داشتن اصول و قواعد مشخص
به کارگردان اجازه میدهد
آزادانه فیلم خود را بسازد
و حتی گاهی بعضی از
ساختارهای رایج را بشکند؛
یعنی خالقیت که یکی از
ارکان هنر است ،در سینما
مشهود است .

مرد پوالدی ۲۰۱۳
در فیلم «جنگوی زنجیربریده» یا
همان  Djang Unchainedدر جریان
یکی از سکانسها  ،لئوناردو دیکاپریو
آن چنان در نقش خود غرق شده بود
که در هنگام نشان دادن عصبانیتش
 ،کف دستش را محکم روی میز
میکوبد و به طور اتفاقی یک لیوان
را میشکند که باعث میشود دست
دیکاپریو خونریزی کند  ،اما او بدون
توجه به این مسئله کار خود را با همان
حالت ادامه میدهد و کارگردان هم
که دستور توقفی نمیدهد  ،در انتها
تصمیم میگیرد این صحنه را در فیلم
نهایی نگهدارد تا فیلمش خونآلودتر
و خشنتر از آن چیزی باشد که پیش
بینی شده بود .
از فیلمی که کارگردانش
تارانتینو است ،کمتر از
این هم انتظار نمیرود !

یک سناریوی همیشگی که هر بار تکرار
میشود؛ جان انسان ها توسط اشخاص شرور
تهدید میشود و یک قهرمان که همیشه
یک فرد آمریکایی است یا حداقل به گونهای
مرتبط با آمریکا است ،منجی جهان می شود.
حتی موسیقی این فیلمهای پرطرفدار آن
چنان جذاب و شنیدنی کار شده است که
صدا و سیمای ایران بدون اسفاده از آن ها ،
حداقل نصف برنامه هایش بدون موزیک تصور
می شود  ،پس به نظر جای تردیدی باقی نمی
ماند که چرا عکس شخصیتهای این فیلمها،
از لباس و کیف و لوازم تحریر کودکان و
نوجوانان سر درمی آورد.
بدون شک سینما ابزاری برای اشاعه فرهنگ
یک ملت یا به طور کلی ترویج یک تفکر است
که میتواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
در رفتار و نگرش مخاطبینش اثرگذار باشد .
مسأله قابل تأمل در این مورد این است که
یک فیلم برای آن که بر جامعهای تأثیرگذار
باشد ،نیازی ندارد که الزاما اجتماعی یا مطابق
با واقعیتهای امروز جامعه باشد  .حال آن
که می بینیم مارول با قهرمانانش به چنان
اثرگذاری و محبوبیتی در دنیا رسیده که از این
حیث کمتر فیلم اجتماعی را می توان به مانند
آن یافت .البته نمیتوان گفت که فیلمهای
اجتماعی اصال تأثیرگذار نیستند ،اما باید این
را پذیرفت که با پیشرفت تکنولوژی و با هر
چه بیشتر واقعگرایانهتر شدن جلوههای ویژه ،
مردم به سمت سینمای «بالک باستری» سوق
پیدا کردهاند .اصطالح بالک باستر را به عنوان
یک عالمت اختصاری آسان برای آن دسته از
فیلمهایی به کار میرود که بیشتر مبتنی بر
جلوههای ویژه هستند تا گفتار و شخصیت.

به هر ترتیب همین کاراکترهای سطحی و
به لحاظ شخصیت پردازی ناقص ،به سبب
استقبال مردم از این نوع سینما (حال به
هر دلیلی) ،امروزه بیشترین تأثیرگذاری را
در میان مخاطبین و به خصوص قشر جوان
جامعه دارند .این تأثیرگذاری می تواند در
شکل های مختلفی باشد مثال مردم مدتها
دیالوگهای یک فیلم را به عنوان تکیه کالم
خود استفاده کنند یا فراتر از تکیه کالم ،با
دیالوگها و مفاهیم آن زندگی کنند ،رفتار
خود را مطابق با شخصیت قهرمان مورد
عالقهی خود تغییر دهند یا نوع پوشش خود
را شبیه شخصیت محبوب خود انتخاب کنند.
بدین جهت هالیوود با فیلمهایش ،یک فرهنگ
را صادر میکند  ،فرهنگی که در آن  ،فردی
از جامعه ی آمریکایی ،دنیا را نجات میدهد.
ممکن است حتی هدف فیلم ،پیام و مفاهیم
زیبایی هم چون :ایثار ،فداکاری ،شجاعت و
عشق باشد اما در بسیاری از موارد تمام این
ها فقط ظاهری زیبا دارند و به دلیل پرداخت
نامناسب ،پیام این چنین فیلم هایی فقط در
حد شعار باقی بماند ،حال اگر این شعارها
که پیشزمینهی مناسبی هم ندارند ،آنچنان
گسترش یابد که سبب همهگیر شدن آن شود،
دیگر درست و غلط اهمیت چندانی نخواهد
داشت و بحث درباره ی مضمون و کارکترهای
یک فیلم بیهوده به نظر می رسد؛ مردم در
زندگی خود از شخصیتها و مضامین فیلم
الگو میگیرند غافل از آن که واقعیت امر با
آنچه در فیلم گفته شد فرسنگها فاصله دارد.

هالیوود با
فیلمهایش ،یک
فرهنگ را صادر
میکند ،فرهنگی
که در آن ،فردی
از جامعه ی
آمریکایی ،دنیا را
نجات میدهد.

اگر به محتوی اهمیت داده شود ،میتوان
درست را از غلط جدا کرد اما گویا فعال رویهی
اهمیت به محتوی ،رنگ باخته و کمپانیهای
فیلم سازی ،زیاد حاضر به ریسک کردن در
فضای موجود نیستند.
خوب است فیلم دیدن را برای تفریح و لذت
بردن انتخاب کرد  ،اما کمی تعمق راجع به
فیلم و شخصیتهایش هم راه به جای دوری
نمیرود!

متاسفانه در این نوع سینما (بالک باستری)
به جای آنکه شاهد شخصیتپردازی مناسب
در رفتار و گفتار کاراکترها باشیم بیشتر
سعی میشود تماشاگران را با جلوههای ویژه
و سکانس هایی اکشن و پرخرج اغوا کرد .
استقبال از چنین سینمایی  ،سبب شده امروزه
فیلم های کمی را بتوان در میان بالک باسترها
پیدا کرد که به لحاظ محتوی ،اثری درخور و
قابل قبول باشند.
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