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:به جاي سرمقاله
پرسش درباره اقتصاد مقاومتي 10پاسخ رهبر انقالب به 

  انقالب معظم رهبر مقاومتي، اقتصاد سياست هاي ابالغ از پس
  ابهاماتي و سؤاالت به رضوي مطهر حرم در سخنراني در اسالمي

 ابالغيه از پس .دادند پاسخ بود شده مطرح باره اين در كه
  در سخنراني در اسالمي انقالب رهبر مقاومتي، اقتصاد سياستهاي

  مطرح باره اين در كه ابهاماتي و سؤاالت به رضوي مطهر حرم
 سوال ده اين به پاسخ مي آيد ادامه در آنچه .دادند پاسخ بود شده
  منتشر را آنKHAMENEI.IR اطالع رساني پايگاه كه است
.است كرده

  آن مثبت خصوصيات نيست؟ چه و هست چه مقاومتي اقتصاد .1 
چيست؟ آن سلبيِ و منفي خصوصيات و

  آن اين ــ است ما كشور نيازهاي با متناسب علمي الگوي يك
  بسياري يعني نيست؛ هم ما كشور به منحصر اما ــ مثبت جنبه ي

  رو و زير و اجتماعي تكانه هاي اين به توجه با امروز كشورها، از
  اتّفاق گذشته سال سي بيست اين در كه اقتصادي اي شدن هاي

  كاري چنين يك فكر به خودشان شرايط با متناسب است، افتاده
  انجام داريم ما كه حركتي اين اينكه اول مطلب پس .افتاده اند
.نيست ما مخصوص هست؛ هم كشورها ديگر دغدغه ي ميدهيم،

معناست؟ چه به  درون زا مقاومتي اقتصاد .2
  دل از يعني چه؟ يعني است درون زا .است درون زا اقتصاد اين

  نهال اين رشد ؛ميجوشد ما مردم خود و ما كشور خود ظرفيتهاي
  به درون زا خودمان؛ كشور امكانات به است متّكي درخت، اين و

.است معنا اين
است؟ اقتصاد درون گرايي همان مقاومتي اقتصاد درون زايي آيا .3

 كه نيست معنا اين به مقاومتي، اقتصاد اين يعني نيست؛ درون گرا
  خود در ميكنيم محدود و ميكنيم محصور را خودمان اقتصاد ما

  جهاني اقتصادهاي با است؛ برون گرا اما است، درون زا نه، كشور؛
 .ميشود مواجه قدرت با ديگر كشورهاي اقتصادهاي با دارد، تعامل

  .نيست درون گرا اما است، درون زا بنابراين
  همين در كه است اين خاطر براي ميكنم، عرض كه را اينها

  كه كارند مشغول ،مغرض مغزهاي و زبانها و قلمها االن زمينه ها
  در و كنند محدود را كشور اقتصاد ميخواهند اينها بله،« ]كنند القا[

  ملّت اينكه براي را تحليل ها اقسام و انواع .»كنند محصور داخل
  بكنند جدا ـ است سعادت راه كه ـ راه اين از را مسئوالن و را

  روشن عمومي مان افكار براي تا ميكنم عرض من .ميكنند دارند
.باشد

است؟ دولتي اقتصادي مقاومتي، اقتصاد آيا .4  
  ميشود، مطرح مقاومتي اقتصاد عنوان به كه اقتصادي اين

  است؛ مردم بنياد

 اقتصاد نيست، دولتي اقتصاد و نيست دولت محور بر يعني
  مردم حضور مردم، سرمايه ي مردم، اراده ي با است؛ مردمي
 كه نيست معنا اين به »نيست دولتي« اما .ميكند پيدا تحقّق
 مسئوليت دولت چرا، ندارد؛ مسئوليتي آن قبال در دولت

 .دارد كمك و هدايت ،ظرفيت سازي ،زمينه سازي ،برنامه ريزي
  مردم مال است، مردم دست اقتصادي فعاليت و اقتصادي كار

  ميكند، نظارت ـ عمومي مسئول يك به عنوان ـ دولت اما است؛
  .ميكند كمك ميكند، هدايت
  از يعني است دانش بنيان اقتصاد اقتصاد، اين گفتيم ،چهارم

  تكيه علمي پيشرفتهاي به ميكند، استفاده علمي پيشرفتهاي
  اين آن معناي اما ميدهد؛ قرار علم محور بر را اقتصاد ميكند،
  فقط و است دانشمندان به منحصر اقتصاد اين كه نيست

  نخير، مقاومتي؛ اقتصاد در كنند ايفا نقش ميتوانند دانشمندان
  و تجربه ها صنعت، صاحبان تجربه هاي ـ مهارتها و تجربه ها
  اثر ميتواند ـ مهارتند و تجربه داراي كه كارگراني مهارتهاي

.كند ايفا نقش اقتصاد اين در ميتواند و بگذارد
؟مي شود تعريف چگونه مقاومتي اقتصاد در عدالت .5

 اقتصاد شاخصهاي به تنها يعني است؛ عدالت محور اقتصاد، اين
  اكتفا ــ ملّي ناخالص توليد ملّي، رشد ]مثل[ ـ سرمايه داري

  شد، زياد اينقدر ملّي رشد بگوييم كه نيست اينها بحث نميكند؛
  جهاني شاخصهاي در كه شد؛ زياد اينقدر ملّي ناخالص توليد يا
  توليد كه حالي در .ميكنيد مشاهده سرمايه داري اقتصاد در و

  هم كساني اما ميرود، باال هم خيلي كشوري يك ملّي ناخالص
  .نداريم قبول ما را اين !ميميرند گرسنگي از كشور آن در

  در اجتماعي عدالت و اقتصادي عدالت ـ عدالت شاخص بنابراين
  اما است، مقاومتي اقتصاد در مهم شاخصهاي از يكي ـ جامعه
  هم دنيا موجود علمي شاخصهاي به كه نيست اين آن معناي

  بر اما ميشود، توجه هم شاخصها آن به نخير، بشود؛ اعتنايي بي
  اين در و بيان اين در عدالت .ميشود كار هم »عدالت« محور
  و ثروت توليد معناي به بلكه نيست، فقر تقسيم معناي به برنامه
.است  دادن افزايش را ملّي ثروت

  كنوني مشكالت مقاومتي، اقتصاد برنامه هاي به توجه با .6
شد؟ خواهد حل كشور اقتصاد

 مشكالت حلّ راه بهترين مقاومتي اقتصاد گفتيم اينكه در
  كه نيست اين آن معناي اما نيست، شكّي است كشور اقتصادي

  آن از مقداري يك كه ـ است كشور كنوني مشكالت به ناظر
  غلط به مربوط مثالً آن از مقداري يك است، تحريم به مربوط
  اقتصاد .است هميشه مال اين نه، ـ است برنامه فالن بودن

 اين اقتصاد؛ پايه هاي محكم سازي ،مقاوم سازي يعني مقاومتي
  تحريم، غير شرايط در چه تحريم، شرايط در چه اقتصادي چنين
.اول سؤال اين .ميكند كمك مردم به و بود خواهد بارور
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  است، تحقّق پذير ميدهيم، را آن شعار كه مقاومتي اقتصاد آيا .7
است؟ خام خياالت نه، يا است، ممكن
  چرا؟ است؛ ممكن حتماً عمالً، كامالً، نخير، كه است اين پاسخ

  فوق العاده ظرفيتهاي داراي كشور، اين چون ؛ظرفيتها به خاطر
  .ميكنم عرض را كشور ظرفيتهاي از قلم چند حاال من .است
  ندارد، الزم عجيب و غريب آمارهاي كه است چيزهايي اينها

.مي بينند همه است، همه چشم جلوي
  چه مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در ما كشور هاي ظرفيت .8

باشد؟ مي
  .است ما انساني نيروي ظرفيت ما، مهم ظرفيتهاي از يكي

  ظرفيت هاي بزرگ ترين از يكي ما، كشور در انساني نيروي
  كرديم، عرض .است بزرگ فرصت يك اين است؛ ما كشور

  حجم يك ــ سال سي تا سال پانزده از ــ كشور جوان جمعيت
  ظرفيت يك خودش اين ميدهند؛ تشكيل را ما ملّت از عظيم
 ده داريم؛ را دانشگاه ها دانش آموخته ي ميليون ده تعداد .است

  دانشگاهها از سالها اين طول در ما جوانهاي از ميليون
  .شدند فارغ التّحصيل

  هيچ .است طبيعي منابع ما كشور مهم ظرفيتهاي از يكي
 .ندارد گاز و نفت هم روي بر ايران، به قدر دنيا در كشوري
  غرب و شرق ــ دنيا كشورهاي همه ي از ما گاز و نفت مجموع

 فلزّات معادن و طال معادن اين، بر عالوه ي .است بيشتر ــ عالم
  سنگ .دارد وجود و است پراكنده كشور اين سرتاسر در كمياب
  ــ اساسي و الزم فلزهاي اقسام و انواع قيمتي، سنگهاي آهن،
  هم اين دارد؛ وجود كشور در ــ ميشوند محسوب صنايع مادر كه
.است بزرگي ظرفيت يك

  كشور پانزده با ما است؛ ما جغرافيايي موقعيت ديگر ظرفيت
  ترانزيت نقل و حمل .دارند رفت وآمد اينها كه هستيم همسايه

  هست ما كشور براي اين است؛ كشورها بزرگ فرصتهاي از يكي
  منتهي محدود آبهاي به شمال در و آزاد درياي به جنوب در و

  جمعيت ميليون 370 حدود در ما، همسايه هاي اين در .ميشود
  رونق براي ،همسايه ها و ارتباطات مقدار اين كه ميكنند زندگي

  عالوه اين .است بزرگي بسيار فرصت يك كشور يك اقتصادي
  هر براي كه ميليوني 75 بازار يك است؛ ما خود داخلي بازار بر

.است مهمي بازار بازاري چنين يك اقتصادي،
  زيرساخت هاي دارد، وجود كشور در كه ديگري ظرفيت يك

  سياستهاي اين مثل نرم افزاري است؛ سخت افزاري و نرم افزاري
  سال چند اين در كه كارهايي اين و چشم انداز سند ،44 اصل
  سد و جاده مثل گوناگون زيرساخت هاي همچنين و گرفته انجام

.اينها امثال و كارخانه و پل و
  ظرفيت هاي از مي توان اقتصادي تحريم هاي وجود با آيا .9

كرد؟ استفاده كشور
  ظرفيتها اين از نبود تحريم اگر بگويد كسي است ممكن خب،

  نميتوانيد هست تحريم ]چون[ اما كنيد، استفاده خوب ميتوانستيد
.نيست درست اين، است؛ خطا اين كنيد؛ استفاده ظرفيتها اين از

  آن الزامات است، ممكن مقاومتي اقتصاد تحقّق اگر .10  
بگيرد؟ انجام بايد كارهايي چه چيست،

  اساس ملّي، توليد .كنند حمايت ملّي توليد از بايد مسئوالن اوالً
  توليد از بايد مسئوالن .است اقتصاد پيشرفت اساسي حلقه ي و

  دارد، الزم قانون كه جا يك ؟چه جوري .كنند حمايت ملّي
  است، الزم قضائي حمايت كه جا يك كنند؛ قانوني حمايت
  تشويق بايد است، الزم اجرايي حمايت كه جا يك بگيرد؛ انجام
  ملّي توليد .بگيرد انجام كارها اين بايد بكنند؛ كارهايي و كنند
.كند پيدا رونق بايد
  هم آنها هستند، توليدگر كه كار نيروي و سرمايه صاحبان دوم،

  كه معنا اين به معنا؟ چه به بدهند؛ اهميت ملّي توليد به بايستي
  كه امكاناتي از يعني ،بهره وري .بدهند افزايش را بهره وري

  ميكند، كار كه كارگر بشود؛ بهينه استفاده ي حداكثر دارد وجود
  اين ،فأتقنه عمالً عمل امرء اهللا رحم بدهد؛ انجام دقّت با را كار

 رحمت :است شده نقل پيغمبر قول از است؛ بهره وري معناي
  محكم ميدهد، انجام كه را كاري كه است كسي آن بر خدا

  سرمايه گذاري كه كسي آن .بدهد انجام متقن بدهد، انجام
  بگيرد؛ انجام سرمايه آن از استفاده حداكثر كند سعي ميكند،
  ،بي تدبيري ها از بعضي بدهند؛ كاهش را توليد هزينه هاي يعني

  وريبهره   باال، برود توليد هزينه ي ميشود موجب بي سياستي ها
.بشود كم كار و سرمايه
  ترجيح را توليدي فعاليت كشور، در سرمايه صاحبان سوم،
 سرمايه اي كه را كساني ديديم ما .ديگر فعاليتهاي بر بدهند
  به راه هايي يك در را اين ميتوانستند و ــ زياد يا كم ــ داشتند

  رفتند نكردند؛ كنند، كسب زيادي درآمدهاي و بيندازند كار
  اين بشود؛ تقويت كشور توليد ميخواهيم گفتند توليد؛ سراغ
  است؛ كارها بهترين جزو اين است، صدقه اين است، حسنه
  چه كم، سرمايه هاي چه ــ هستند سرمايه داراي كه كساني

  كشور توليد خدمت در بيشتر را آن ــ افزون سرمايه هاي
.بگذارند

  يعني .كنند ترويج را ملّي توليد سطوح، همه ي در مردم ،بعدي
  در اين، از قبل سال سه دو من كه مطلبي همين يعني چه؟

  مصرف« از است عبارت آن و گفتم فراوان اصرار با جا همين
  داخلي جنس يك كه وقتي شما !من عزيزان .»داخلي توليدات

  اندازه همين به هم خارجي، توليد جنس به جاي ميكنيد خريد را
  كرده ايد وادار را ايراني كارگر هم ،كرده ايد ايجاد اشتغال و كار
  مصرف كه داخلي جنس ميدان؛ بياورد را خودش ابتكار اينكه به

  روز به روز را ابتكارات اين دارد، ابتكاراتي كار، كننده ي آن شد،
  ميكنيد، مصرف داخلي جنس كه وقتي شما داد؛ خواهد افزايش
  طاغوت، دوران در گذشته، در .داده ايد افزايش را ملّي ثروت
 كه جنس سراغ بود؛ سنّت يك به عنوان خارجي مصرف ترجيح

  بود، خارجي اگر خارجي؟ يا است داخلي ]ميپرسيدند[ ميرفتند،
.بشود به عكس و برگردد بايد اين داشتند؛ رغبت آن به بيشتر
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مهندسي ارزش ابزاري قدرتمند در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
مهندسي ارزش متدولوژياقتصاد مقاومتي و  ابالغيهمطالعه تطبيقي بندهاي 

:نويسندگان 
بيرانوندنقي داود 

صنايع، دانشگاه  -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

سيمياريبهمن 
خوارزميكارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه 

مقاومتيارزش، اقتصاد مهندسي : كلمات كليدي

:چكيده مطلب
  در دو هر مقاومتي اقتصاد ابالغي سياستهاي و ارزش مهندسي
  تواند مي سازماني- جمعي و خانوادگي-فردي زندگي دوجنبه
  مقاله اين در اين در .باشند داشته كاربرد و بگيرند قرار سرلوحه
  فردي زندگي در ارزش مهندسي مفهوم كاربردي بررسي ضمن

  پياده در ابزار اين اثربخش و فراوان كاربردهاي به سازماني و
  اشاره اقتصاد اعتالي جهت در مقاومتي اقتصاد بندهاي سازي
.شد خواهد

 در ارزش بهبود به فردي زندگي جنبه در ارزش مهندسي
  مصرفي منابع ارزش افزايش و وري بهره بهبود منابع، مصرف
  چه منابع، مصرف نحوه به محور ارزش نگاه .شود مي منجر
  كاهش به منجر فردي زندگي در زماني يا مالي انساني، منابع
  بود خواهيم قادر صورت اين در .شد خواهد منابع اين رفت هدر
  ميزان با موضوع هر براي شده صرف منبع ميزان ارزيابي با

  و ارزش شاخص بهبود به منبع، آن صرف از شده كسب ارزش
  و خرد تصميمات و شخصي زندگي در بهتر عملكرد نتيجه در

.كنيم پيدا دست كنيم، مي اتخاذ پيوسته كه كالني
  كه نقشي و ها سازمان در ارزش مهندسي كاربرد خصوص در
  است شده نوشته بسياري مطالب دارد سازماني عملكرد بهبود در
  قرار بررسي مورد خوبي به تكنيك اين كاربرد هاي جنبه و

  هزينه حذف در ارزش مهندسي كاركردگراي نگاه .است گرفته
  آن به اشاره ضمن مقاله اين در .است راهگشا غيرضروري هاي
  ابالغيه سازي پياده در مستقيم صورت به كه كاربردي به موارد
  بيشتر نظر دقت مورد باشد، داشته تواند مي مقاومتي اقتصاد
.گيرد مي قرار

:مقدمه 
  برآورده منظور به كارآمد روش يك عنوان به ارزش مهندسي
  كاركرد بهترين و هزينه كمترين با پروژه و طرح اهداف ساختن
  متدولوژي ترين موفق ار يكي تكنيك اين .است شده شناخته
  مي كيفيت و عملكرد بهبود و هزينه كاهش ، مسئله حل هاي
  به باالي سرعت ، ارزش مهندسي كاركردگراي رويكرد . باشد
  وجوه از كند مي ارايه كه اجرايي حلهاي راه و آن رسيدن نتيجه
 .است مهندسي روشهاي و تكنيكها ديگر با مقايسه در آن تمايز
  گروهي كار انجام ، ارزش مهندسي موفقيت رموز از ديگر يكي

 است خالقيت با همراه پروژه با رابطه در مختلف تخصصهاي با
  تازه هاي گزينه پيشنهاد خالقانه، گروهي كار اين ثمره  كه

.است كيفيت ارتقاي يا حفظ و هزينه كاهش براي
  نيز و بررسي دست در بزرگ طرحهاي به باتوجه حاضر، حال در

  بهينه و اقتصادي اجراي بر مبني كشور كالن مديريت اراده
  ملي جويي صرفه بر ويژه تاكيد و دولت هاي وبرنامه طرحها

  مطالعات انجام جهت مناسبي بسيار زمينه كه گفت توان مي
  مهندسي اجراي اگر .است فراهم طرحها اين در ارزش مهندسي

  صرفه %10 يعني شده، ثبت دستاورد حداقل بتواند تنها ارزش
  حجم باشد، داشته همراه به را عمر دوره هاي هزينه در جويي
  .بود خواهد بزرگي بسيار رقم طرحها اين هزينه در جويي صرفه
  مالي دستاورد هيچ ارزش مهندسي مطالعات صورتيكه در حتي
 ارزش مهندسي اجراي دستاورد كمترين باشد، نداشته همراه به

  طرح مشاور توسط مناسب گزينه انتخاب به مديريت اطمينان
  مي گيري پي و دنبال را طرح بيشتر اطمينان با ادامه در و است
  براي را مشخصي و روشن اهداف تواند مي همچنين .نمايد

  .كند تعيين بعدي مراحل در مجريان و مشاورين

ش ابزاري قدرتمند
مهندسي ارز
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ارزش مهندسي بكارگيري زمان و هدف
  نيست معنا اين به لزوماٌ طرحها در ارزش مهندسي اجراي

  عمل خوب خود اي حرفه وظايف به طرح مشاور يا طراح كه
  مهندسي كارگاه اجراي ضمن در همچنين .است نكرده
  دست ساير يا مشاور از جويي عيب دنبال به نبايد ارزش

  شود تاكيد واقعيت اين بر بايستي بلكه ،برآيد طرح اندركاران
  شود مي يافت اقتصادي و فني ،اجتماعي شرايط همواره كه
  باالتر كيفيت و كمتر هزينه به دسترسي شرايط آن در كه

 انديشي هم براي شرايطي كه هنگامي ويژه به .است ميسر
.آيد فراهم سازي بهينه براي پروژه اركان همه بين

  ها هزينه كاهش براي تيپ طرح يك ارزش مهندسي
  راهكارهاي يافتن دنبال به ارزش مهندسي بلكه .نيست

  با طرح كاركردهاي و اهداف به دستيابي جهت ،جايگزين
  .باشد مي كارگروهي قالب در فردي خالقيتهاي بر تكيه

  با ارزش مهندسي كاري برنامه گفت توان مي بنابراين
  سازي بهينه جهت مشاور مهندسين كه اقداماتي مجموعه

  وجود زيادي عوامل .است متفاوت كامالٌ دهند مي انجام كار
  مي طرحها بر اضافي هاي هزينه تحميل موجب كه دارد
  گونه، عادت تفكر ،ناكافي اطالعات قبيل از عواملي شوند
  غير معيارهاي و استانداردها از استفاده ،انساني روابط ضعف
 مراحل در كارفرما نيازهاي در تغيير ،گريزي ريسك مرتبط،
  باعث مالي منابع در محدوديت نيز و اجرا و طراحي مختلف

  در حتي و اجرا طول در زيادي هاي هزينه تا شود مي
.گردد تحميل ها پروژه بر برداري بهره مراحل
  نه است كاركرد به توجه ارزش مهندسي در اصلي هدف
  كاهش ، كاركرد بهترين انتخاب كه چرا هزينه، نه و كيفيت
 .دارد دنبال به خود به خود را كيفيت ارتقاي يا حفظ و هزينه
 ارزش مهندسي مطالعه انجام از نتايج بهترين اينكه براي

  اولين در مطالعه كه است اين متخصصان توصيه آيد بدست
  طراحي و پروژه مطالعات چه هر زيرا . شود انجام پروژه فاز

  شود تر نزديك اجراي مراحل به پروژه و رود پيش آن هاي
  كاهش ظرفيتهاي از مندي بهره و آن دادن تغيير امكان
  .شد خواهد كمتر هزينه

  كمترين با ممكن، تغييرات بيشترين اعمال پروژه، ابتداي در
  كمترين اعمال ، پروژه پايان در اما .است پذير انجام هزينه

  كه چرا .پذيرفت خواهد صورت بااليي هزينه با تغييرات
  به پروژه عمده بخشهاي و شده انجام خريدها از بسياري
 شرايطي چنين اين در است بديهي .اند رسيده اجرا مرحله
 است ممكن وقتي تغيير كوچكترين مورد در گيري تصميم

  بررسي ، ديگر عوامل از بسياري با آن  تعامل و تاثير كه
.باشد شده

  اقتصاد سازي پياده در ارزش مهندسي كاربرد
سازماني بعد در مقاومتي
 .نيست ها هزينه كاهش براي تيپ طرح يك ارزش مهندسي

  ،جايگزين راهكارهاي يافتن دنبال به ارزش مهندسي بلكه
  بر تكيه با طرح كاركردهاي و اهداف به دستيابي جهت

  مي بنابراين .باشد مي كارگروهي قالب در فردي خالقيتهاي
  كه اقداماتي مجموعه با ارزش مهندسي كاري برنامه گفت توان

  كامالٌ دهند مي انجام كار سازي بهينه جهت مشاور مهندسين
  تحميل موجب كه دارد وجود زيادي عوامل .است متفاوت
  قبيل از عواملي شوند مي طرحها بر اضافي هاي هزينه

  ،انساني روابط ضعف گونه، عادت تفكر ،ناكافي اطالعات
  ،گريزي ريسك مرتبط، غير معيارهاي و استانداردها از استفاده
  نيز و اجرا و طراحي مختلف مراحل در كارفرما نيازهاي در تغيير

  زيادي هاي هزينه تا شود مي باعث مالي منابع در محدوديت
  تحميل ها پروژه بر برداري بهره مراحل در حتي و اجرا طول در

.گردد
  برآورده منظور به كارآمد روش يك عنوان به ارزش مهندسي
  كاركرد بهترين و هزينه كمترين با پروژه و طرح اهداف ساختن
  متدولوژي ترين موفق ار يكي تكنيك اين .است شده شناخته
  مي كيفيت و عملكرد بهبود و هزينه كاهش ، مسئله حل هاي
  به باالي سرعت ، ارزش مهندسي گرايكاركرد رويكرد . باشد
  وجوه از كند مي ارايه كه اجرايي حلهاي راه و آن رسيدن نتيجه
  مهندسي روشهاي و هاتكنيك ديگر با مقايسه در آن تمايز
  كار انجام ، ارزش مهندسي موفقيت رموز از ديگر يكي .است

  با همراه پروژه با رابطه در مختلف تخصصهاي با گروهي
 پيشنهاد خالقانه، گروهي كار اين ثمره  كه است خالقيت
  كيفيت ارتقاي يا حفظ و هزينه كاهش براي تازه هاي گزينه
.است
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  نيز و بررسي دست در بزرگ طرحهاي به باتوجه حاضر، حال در
  بهينه و اقتصادي اجراي بر مبني كشور كالن مديريت اراده

  ملي جويي صرفه بر ويژه تاكيد و دولت هاي وبرنامه طرحها
  مطالعات انجام جهت مناسبي بسيار زمينه كه گفت توان مي

  مهندسي اجراي اگر .است فراهم طرحها اين در ارزش مهندسي
  صرفه %10 يعني شده، ثبت دستاورد حداقل بتواند تنها ارزش
  حجم باشد، داشته همراه به را عمر دوره هاي هزينه در جويي
 .بود خواهد بزرگي بسيار رقم طرحها اين هزينه در جويي صرفه
  مالي دستاورد هيچ ارزش مهندسي مطالعات صورتيكه در حتي
 ارزش مهندسي اجراي دستاورد كمترين باشد، نداشته همراه به

  طرح مشاور توسط مناسب گزينه انتخاب به مديريت اطمينان
  مي گيري پي و دنبال را طرح بيشتر اطمينان با ادامه در و است
  براي را مشخصي و روشن اهداف تواند مي همچنين .نمايد

  .كند تعيين بعدي مراحل در مجريان و مشاورين
  ارزنده و راهگشا مفيد، جانبي اثرات ارزش مهندسي از استفاده

  زير موارد به توان مي جمله از كه دارد فوق موارد بر عالوه اي
:كرد اشاره

گروهي كار تمرين
ايده ها اطالعاتي بانك تشكيل
معمول طراحي هاي در نو ايده هاي از استفاده
آنها كردن روز به و استانداردها ارتقاء  
صاحب نظران تجارب از استفاده و آموزش
از آگاهي و يكديگر با مختلف كارشناسان آشنايي و ارتباط  

آنها تخصص هاي و توانايي ها
ذي نفع مراجع و بهره برداران نقش به مناسب تر توجه  
جديد ايده هاي طرح توسط جديد تكنولوژي هاي با  
صاحب نظران تجارب مستند شدن
بين الرشته اي مسايل با كارشناسان آشنايي
كارفرما بخش هاي مشكالت و مسايل از بيشتر شناخت،  

يكديگر از پيمانكار و مشاور
فراهم و مبتالبه مسايل در كارشناسان بيشتر مشاركت  

  آنها توانايي بروز براي مناسب زمينه كردن
ارزش مهندسي اجراي روند آموزش
طرح واهداف نيازها سازي شفاف
كوتاه در طرح به نسبت تيم اعضاي دانش سازي يكسان  

مدت
طرح به نسبت ذينفع عوامل ابهامات بررسي
طرح بهبود  براي سازي زمينه
كيفيت افزايش
طرح اجراي زمان و كاهش هزينه.

  موارد اكثريت همگي، نگوييم اگر است مشخص كه همانطور
  و نهاد هر يا بنيان دانش هاي شركت براي تواند مي فوق

  اقتصاد اهداف به استوار و بلند گام يك را ديگري سازمان
  بخواهيم اگر تر واضح و تر عملياتي .نمايد تر نزديك مقاومتي

  موارد سازي پياده در ياري و تحقق به ارزش مهندسي كنيم بيان
  اي ماده 24 فرمان موارد از ؛20 ،16 ، 15 ،8 ،5 هاي شماره
  تواند مي مستقيم و واضح كامال صورت به ، مقاومتي اقتصاد
.كند كمك

  از استفاده با افزوده ارزش ايجاد به اشاره 5بند در كه همانطور
  نيك كه همانطور و است شده كاركنان بين در خالقيت افزايش

  و مهم مراحل از يكي نوآوري و خالقيت موضوع دانيم، مي
  جانبي اثرات جزء البته كه است ارزش مهندسي تكنيك اساسي
.گيرد مي قرار نيز آن سازي پياده

  هم دارد مصرف مديريت به اشاره كه 8بند در و ديگر جاي در يا
  مي جامعه افراد شخصي زندگي بعد در هم و سازماني بعد در

  تحليل از استفاده با اي كننده تعيين و مشخص تاثير تواند
  ايراني مشابه كاالي كردن جايگزين و نياز مورد كاالهاي كاركرد

  داشته همراه به كمتر هزينه با را كاركردها همان كه كيفيت با و
.نمايد نقش ايفاي باشد،

  اشاره جانبي اثرات بخش در كه همانطور 20 و 16 ،15 موارد در
  اقتصاد اهداف پيشبرد راستاي در اثرات اين از توان مي شد

  به پاداش و نشان اعطاي راستا همين در و .جست بهره مقاومتي
  عملي و كاربردي صورت به كه افرادي و ها سازمان و ها پروژه

  و وري بهره افزايش و ارزش شاخص بهبود در ارزش مهندسي از
  و ملي اقتصاد عرصه در پذيري رقابت قدرت افزايش بالطبع
  بخش انگيزه و فايده به مفيد تواند مي ،اند كرده استفاده فراملي

.باشد آفرين حركت و
  مي اشاره خوبي به مجامع و علمي مقاالت در كه همانطور اما

 مشكالت با گروهي و تيمي كار انجام موضوع ما كشور در شود،
  ناگفته ضمناً .است مواجه اخالقي و تربيتي فرهنگي، عديده

  هر اصوالً يا بهبود تكنيك ،ابالغيه پروژه، هر انجام كه پيداست
  افراد، مساعدت و همكاري سايه در تنها جلو به رو حركت
 افراد كه زماني تا و .است انجام قابل ها نهاد و ها سازمان
  صورت به نتوانند اجتماع و نهادها ها، سازمان دهنده تشكيل
  بپردازند، خود نقشهاي و وظايف به گروه يك قالب در و گروهي
  هر يا و مقاومتي اقتصاد واالي و كالن اهداف توانست نخواهند
  مهندسي بازهم اينجا در .سازند محقق را ديگري كالن برنامه
.باشد راهگشا تواند مي ارزش

ش ابزاري قدرتمند
مهندسي ارز
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  چشم بهبود پيشنهاد اگر حتي ارزش مهندسي كارگاههاي در
  تيمي شيوه به توجه با نشود، مطرح اي ويژه آفرين ارزش و گير
  كارگاه راهبر توسط تيم هدايت همگاني، مشاركت كارگاه، اداره

 ارزش مهندسي كارگاههاي در كه دست اين از مواردي .... و
  گروهي كار يك انجام براي خوبي بسيار تمرين افتد، مي اتفاق

  كارگاهها اين مداوم انجام صورت در كه شود مي محسوب
  صورت به سازمان در نياز مورد هاي پروژه و موضوعات براي

  عدم مشكل بهبود در توانست خواهد حتماً مدت دراز در متناوب،
  به اعتماد و همدلي روحيه و .باشد موثر گروهي كار توانايي
.داد خواهد افزايش جامعه افراد عموم و كاركنان بين در را نفس

 : گيري نتيجه و بندي جمع
 .نيست ها هزينه كاهش براي تيپ طرح يك ارزش مهندسي

  ،جايگزين راهكارهاي يافتن دنبال به ارزش مهندسي بلكه
  بر تكيه با طرح كاركردهاي و اهداف به دستيابي جهت

  كاري برنامه .باشد مي كارگروهي قالب در فردي خالقيتهاي
  جهت مشاور مهندسين كه اقداماتي مجموعه با ارزش مهندسي

  .است متفاوت كامالٌ دهند مي انجام كار سازي بهينه
  اضافي هاي هزينه تحميل موجب كه دارد وجود زيادي عوامل

  تفكر ،ناكافي اطالعات قبيل از عواملي شوند مي طرحها بر
  و استانداردها از استفاده ،انساني روابط ضعف گونه، عادت

  كارفرما نيازهاي در تغيير ،گريزي ريسك مرتبط، غير معيارهاي
  مالي منابع در محدوديت نيز و اجرا و طراحي مختلف مراحل در

  در حتي و اجرا طول در زيادي هاي هزينه تا شود مي باعث
  .گردد تحميل ها پروژه بر برداري بهره مراحل

  اقتصاد كالن سياستهاي ابالغ به باتوجه حاضر، حال در
  مديريت اراده نيز و بررسي دست در بزرگ طرحهاي مقاومتي،

 توليدات و طرحها بهينه و اقتصادي اجراي بر مبني كشور كالن
  زمينه كه گفت توان مي ملي جويي صرفه بر ويژه تاكيد و ملي
 اين در ارزش مهندسي مطالعات انجام جهت مناسبي بسيار

  بتواند تنها ارزش مهندسي اجراي اگر .است فراهم طرحها
  هزينه در جويي صرفه %10 يعني شده، ثبت دستاورد حداقل
  در جويي صرفه حجم باشد، داشته همراه به را عمر دوره هاي
  در حتي .بود خواهد بزرگي بسيار رقم طرحها اين هزينه

  همراه به مالي دستاورد هيچ ارزش مهندسي مطالعات صورتيكه
  اطمينان ارزش مهندسي اجراي دستاورد كمترين باشد، نداشته
  در و است طرح مشاور توسط مناسب گزينه انتخاب به مديريت

  .نمايد مي گيري پي و دنبال را طرح بيشتر اطمينان با ادامه

  مشاورين براي را مشخصي و روشن اهداف تواند مي همچنين
  .كند تعيين بعدي مراحل در مجريان و

 خصوص در مقاله اين در كه تطبيقي مطالعه به توجه با ضمناً
  پنج در حداقل گرفت، صورت مقاومتي اقتصاد ابالغيه بندهاي

  به و جست بهره ارزش مهندسي از مستقيم صورت به آن از بند
.است شده فراهم خوبي بسيار بهبود فضاي رسد مي نظر

: منابع
  مقاومتي، اقتصاد خصوص در رهبري معظم مقام ابالغيه .1

92 بهمن 29 مورخ
  و سليمي حسين محمد ، "ترديد بي بهبود"عنوان با كتاب .2

رسا فرهنگي خدمات موسسه دوم چاپ ، كريمي محمد
  امام دانشگاه واحدي، خداداد دكتر ارزش، مهندسي سمينار .3

)ع(حسين
  عليرضا ،"ارزش مهندسي جامع كتاب " عنوان با كتاب .4

 اول چاپ صفايي، شاهين ،صافدل علي صادقي، ميرمحمد
فرات انتشارات

  به دستيابي در ارزش مهندسي از استفاده عنوان با مقاله .5
  پرداز، بهينه مهندسي فصلنامه مقاومتي، اقتصاد اهداف

  جعفرپور علي و دروديان افسانه ،دروديان حسين نويسندگان
علوي

2 و 1 شماره داخلي خبرنامه ، ايران صنايع مهندسي انجمن .6
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 ويژه موضوع رساند، مي گرامي پژوهشگران اطالع به

 مديريت در ريسك مديريت ريزي برنامه« آينده شماره
.باشد مي »پروژه

 و ارزش مهندسي موضوع اهميت لحاظ به اما 
 اين حوزه، اين در كاربردي مباحث به پرداختن ضرورت
 ارزشمند تجربيات انتشار به عالقمند همواره نشريه
.باشد مي عرصه اين فعالين



مروري بر روشهاي بهينه سازي در پروژه هاي عمراني
و بررسي داليل بهينه شدن پروژه هاي عمراني

:نويسندگان 
ناصريعليرضا 

سيد محمود سادات حسيني
ارشد مهندسي عمران  كارشناسان 

پارس جنوبي 14بخش فرا ساحل فاز
شركت نفت و گاز پارس

پروژه هاي باالدست، پروژه هاي دست   :كلمات كليدي
پايين، شبكه هاي عصبي، جريان نقدينگي

:مطلب چكيده

  اجراي در تجهيزات و منابع بودن محدود به توجه با امروزه
  موجود امكانات از بهينه استفاده ،عمراني هاي پروژه اغلب
  به توجه با .باشد مي ضروري امري ها، هزينه كاهش جهت

  سازي بهينه هاي تكنيك در كه چشمگيري پيشرفتهاي
  خصوص به مهندسي علوم در آن كاربرد است، شده حاصل

 در .است شده واقع توجه مورد پيش از بيش عمران مهندسي
 جهت مختلفي هاي الگوريتم و روشها گذشته سال بيست
  .است گرفته قرار استفاده مورد سازي بهينه

  از يكي عمراني هاي پروژه در سازي بهينه روشهاي
  در عمراني هاي پروژه مشـكالت و ائلمســ مهمتـرين

  و »پايين دست يا باال دست طراحي« مبحث كشور سطح
  تكميل هزينه و زمان افزايش يعني آنها از ناشي معضالت
  سازمان آمار براساس كه طوري به ،هاست پروژه اينگونه
  اندازي راه زمان متوسط كشور ريزي برنامه و مديريت
.است سال 8 حاضر حال در بر، سرمايه و ملي طرحهاي

: مقدمه
  .هستند طراحي مشكالت داراي عمراني هاي طرح از درصد54
  از درصد28 و شوند مي اجراء ناقص عمراني طرحهاي از درصد27

  .هستند مشكل داراي برداري بهره مرحله در عمراني طرحهاي
  به عمران مهندسي قاموس در پايين دست يا باال دست طراحي
.شود مي اطالق بهينه غير صورت به طرحها طراحي و مطالعه

باال دست هاي پروژه
Over)باال دست هايي پروژه Design)، اتالق هايي پروژه به  
  ظرفيت و حد از باالتر طراحي و مطالعه مرحله در كه شوند مي
  هاي ظرفيت حالت اين در .شوند طراحي و مطالعه نياز مورد
  به .گيرند نمي قرار استفاده مورد برداري بهره مرحله در پروژه
  آهن راه يا راه مسير طراحي و مطالعه هنگام در نمونه عنوان
  پل نظير فني ابنيه و برداري خاك ريزي، خاك نظير هايي بخش

  مرحله در اگر.گيرند قرار مدنظر بايد كه دارند وجود ها تونل و ها
  ابنيه و خاكي عمليات حجم نشود، انتخاب خوبي به مسير مطالعه،

  اگر نيز طراحي مرحله در .يابد مي گيري چشم افزايش فني
  و ها پل نظير فني ابنيه قبيل از پروژه اجراي و فني مشخصات

  محاسبه و طراحي برداري بهره حد از باالتر بارهاي براي ها تونل
  انساني نيروي و مصالح رفتن هدر شاهد اجرا مرحله در شوند؛
  يك در .يافت خواهد افزايش طرح اجراي زمان و ها هزينه و بوده
  و فني مشخصات اگر نيز توليدي كارخانه يك نظير صنعتي پروژه

  فــاز در ،ودشــ رحطــ موردنظر حد از باالتر كارخانه ظرفيت
  نمي قرار استفاده مورد كامل طور به آن ظرفيت برداري بهره
  .گيرد

مروري بر روشهاي بهينه سازي در پروژه هاي عمراني
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پايين دست هاي پروژه
Under)پايين دست هايي روژهپــ عكس ــرب design)

  و حد از تر پايين طراحي و مطالعه فاز در كه شوند مي تلقي
  .شوند طراحي و مطالعه )ها نامه آيين حداقل( نياز مورد ظرفيت

  به.نيست بردار بهره نيازهاي پاسخگوي پروژه حالت اين در
  به سازي راه پروژه يك مطالعه مرحله در اگر نمونه عنوان
 احداث از پس نشود، توجه مسير از عبوري مسافر و بار ظرفيت

  در يا و بود نخواهد مسافر و بار ظرفيت گوي پاسخ پروژه راه،
  حد از كمتر ها تونل و ها پل نظير فني ابنيه اگر سازه مهندسي

  اين در شوند، محاسبه و طراحي مطالعه، برداري، بهره نياز مورد
  بهره محدوده و توان از بيش همواره آن اجزاي و سازه صورت
  و ترميم به نسبت بايد صورت، آن در شده، بارگذاري آن برداري
  و سازه مقاومت رساندن منظور به ها، سازه گونه اين تقويت
.كرد اقدام نياز مورد مقاومت به آن اجزاي

  دوباره از ناشي هاي هزينه افزايش موجب نيز طراحي حالت اين
  مجدد ارگيريكـــ به و افيــاض مصالح مصرف ها، كاري
  طراحي خصوص در كه شرحي مشابه .شود مي انساني نيروي
  گرديد، بيان عمران مهندسي ديدگاه از پايين دست و باال دست

  ديدگاه از مثالً است، طرح قابل نيز تخصصها ديگر ديدگاه از
  نماسازي هاي هزينه تناسب ،كاربريها با فضاها تناسب معماري

  ديدگاه از يا شود مي مطرح پروژه كاربرد با سازي محوطه و
 مشخصات و تجهيزات ميزان بودن متناسب تاسيسات مهندسي

  حجم به باتوجه .است اهميت داراي پروژه كاري شرايط با آنها
  پروژه اجراي و مطالعات صرف ساليانه كه مالي اعتبارات انبوه
  غير هاي طراحي پديده كه اثراتي و گردد، مي عمراني هاي
  اينگونه تكميل زمان افزايش اغلب و ها هزينه افزايش در بهينه
  مي روي آنها اجراي و طراحي مطالعه، مراحل طول در ها پروژه
  در برداري بهره دوره در كه كارايي كمبـود همچنين و دهد
  ضروري را گفته پيش موضوع بررسي شود، مي ظاهر ها پروژه
.سازد مي

عمراني هاي پروژه شدن بهينه غير داليل
  كه است اين عمراني هاي پروژه شدن بهينه غير داليل از يكي

  كنترل و گيرد مي صورت مشاوران وسيله به طراحي و مطالعات
  در نقص كه كارفرماست عهده بر آنها به شده واگذار هاي پروژه
  آن علل كه گذارد مي اثر آن بودن بهينه و پروژه بر مرحله هر

  نياز مورد مناسب و دقيق اطالعات و آمار نبود : از عبارتند
  و مطالعات مراحل در ضعف موجب كه مشاوران و طراحان
.شود مي عمراني هاي پروژه طراحي

  عمـرانــي هاي پروژه مختلف مراحل در مستندسازي عدم
  به توجه عدم اند؛ رسيده برداري بهره به و تكميل قبال كه

  مختلف مراحل ارزيابي منظور به ،عملكرد ارزيابي مبحث
  مجرب؛ كارشناسان از تيمي وسيله به عمراني هاي پروژه
  بهينه شكل به ها پروژه از كه صورتي به بردار بهره ضعف
  در مـوجود نقــايص آيد؛ نمي عمل به برداري بهره

  شرح قراردادها، امــور پيرامون ها بخشنامه و مقررات ،قوانين
  هاي الزحمه حق و اجرا و نظارت مطالعات، قراردادهاي خدمات
 مطالعات مراحل در نقص و ضعف پيمانكاران؛ و مشاوران

  بر كه را بعدي مراحل طراحان و مشاوران كه مقدماتي
.سازد مي اشتباه دچار كنند، مي اتكا آنها اطالعات

  مصوب و مناسب هاي نامه آيين و استانداردها نبود
  داشته همخواني كشور ...و جغرافيايي اقليمي، شرايط با كه

 روشهاي و دستورالعملها در موجود نقايص باشند؛
  پروژه پيمانكاران و مشاوران انتخاب و بندي درجه ،ارزيابي

  منظور به مناسب هاي ليست چك نبود عمراني؛ هاي
  عمراني؛ هاي طرح تصويب و كنترل
 كارشناسي هاي تيم از مناسب گيري بهره عدم

  هاي پروژه اجراي و طراحي مطالعه، مختلف مراحل در مجرب
  زمينه در ويژه به تخصصي هاي رشته كمبود عمراني؛
  و مشاوران اجرايي و فني كادرهاي در اجرايي روشهاي

  جديد روشهاي از گيري بهره و توجه عدم پيمانكاران؛
  و مديريت ضعف عمراني؛ هاي پروژه در اجرا و طراحي

.عمراني طرحهاي مجريان و كارفرما كارشناسي كادر

عمراني هاي پروژه شدن بهينه هاي روش
  هاي الگوريتم به توان مي سازي بهينه روشهاي جمله از

  محاسبات هاي تكنيك ،تطابقي تصادفي جستجوي مختلف
  جديدترين و عصبي هاي شبكه ،ژنتيك الگوريتم ،تكاملي

  سال در بار اولين براي ،PSO الگوريتم .نمود اشارهPSOآنها
Eberhart توسط 1995 & Kennedyيك عنوان به  
  رفتار يك شبيه آن اساس و شده معرفي سازي بهينه روش
  گروه حركت دادن نشان براي آن از كه باشد مي جمعي دسته

.كرد اشاره شود؛ مي استفاده ها ماهي و پرندگان
  قابل طرح يك كردن پيدا اصلي هدف طراحي فرايند يك در

  و علمي نيازهاي كه است موردنظر مسئله براي كافي يا قبول
  برآورده مربوطه ضوابط به توجه با را مسئله محدوديتهاي

  .باشد بهينه نمي تواند الزاماً طرحي چنين كه است واضح .مي كند
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  بهترين يافتن اصلي هدف ،بهينه طراحي در ديگر طرفي از
  اين به و است قبول قابل طرحهاي مجموعه ميان از طرح
  بهينه سازي تئوري توسط ،فرايند اين از عمده اي سهم جهت

  تئوري اين عملي كاربرد نتيجه كه ،رايانه اي روشهاي و
  كردن مدل شامل بهينه طراحي ،مي گردد تأمين ،مي باشد
  هدف تابع ،قيدها ،طراحي متغيرهاي كردن مشخص مسئله،

  حل براي مناسب بهينه سازي روش يك انتخاب نهايت در و
  به كه هستند كميته هايي طراحي متغيرهاي .است مسئله
  قيدها .مي كنند شركت طراحي فرايند در متغير صورت

  تابع و بوده سازه رفتار در موجود محدوديت هاي بيان كننده
  بهينه آن به نسبت طرح كه است معياري بيان كننده هدف

.مي شود
  روشهاي به مي توان را كالسيك بهينه سازي روشهاي  

  روشهاي در .نمود دسته بندي عددي روشهاي و تحليلي
 حساب روشهاي از بهينه نقاط تعيين براي تحليلي

  بهينه مقدار يافتن در روش اين .مي شود استفاده ديفرانسيل
  كه اين به توجه با .هستند مفيد مشتق پذير و پيوسته تابع

  مشتق ناپذير و ناپيوسته هدف تابع داراي واقعي مسائل
  .مي شود استفاده عددي روشهاي از معموالً لذا هستند،
  كه است تقريبي مقادير دنباله اي توليد بر روشها اين مبناي

  يك در ديگر عبارت به .مي يابند بهبود هدف تابع سمت به
  روشها اين .مي روند پيش بهينه نقطه سمت به تكراري روند

  آن از .مي شوند توأم مشكالتي با طراحي متغيرهاي افزايش
  يا و همگرايي كندي ،رايانه اي زياد زمان به مي توان جمله
  بهينه نقاط به شدن منجر ،همگرايي به نرسيدن اصوالً
.نمود اشاره محلي
  مرحله بدو از ها طرح در ارزش مهندسي انجام

  كاهش منظور به پروژه از برداري بهره زمان تا مطالعاتي
  عمراني؛ هاي پروژه سازي بهينه و روشها بهبود ها، هزينه

  بردار بهـره وامكانات نيازها و برداري بهره به تــوجه
  عمراني؛ هاي پروژه راحيطــ و مطـالعات مرحله در

  بخشنامه و قوانين در موجود نقايص كردن برطرف
  پيرامون كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان هاي

  ارزيابي، روشهاي ها، الزحمه حق خدمات، شرح ،قراردادها
  هاي پروژه پيمانكاران و مشاوران انتخاب و بندي رتبه

  و تدوين ذيربط؛ دستگاههاي هماهنگي با عمراني
  امر در مناسب استانداردهاي كردن نهادينه
  نگاه روز به و عمراني هاي پروژه اجراي و طراحي مطالعات،
  و مدارك اسناد، مستندسازي استانداردها؛ داشتن
  گيري بهره منظور به قبلي هاي پروژه يها ربهـــتج

 از گيري بهره آتي؛ و جاري هاي پروژه در آنها از مناسب
  نمونه كه اجرا و طراحي مطالعه، امر در جديد روشهاي

  از يافته توسعه كشورهاي در كه اجراست و طرح روش آن
شود مي استفاده آن

 بهينه سازي در مصنوعي عصبي شبكه هاي كاربرد
: سازه ها

  متوالي دفعات در را سازه است الزم سازه ها بهينة طراحي در
  بهينه پروسة در سازه مشخصات و توپولوژي زيرا نمود، تحليل
  تقريبي روش هاي از استفاده .مي كند پيدا تغير مرتب سازي
  زيرا مي باشد دقيق تحليل براي مناسبي جانشين سازه تحليل

  بهينه براي رايانه اي محاسبات زمان مدت دقيق روش در
  .مي يابد افزايش مالحظه اي قابل بطور سازي
  بسيار سرعت ،ديگر روش هاي بر عصبي شبكه هاي برتري
  صورت اين در .است داده ها به دادن پاسخ در آنها زياد

  كاهش را سازه ها سازي بهينه براي نياز مورد زمان مي توان
  .نمود بهينه را واقعي دنياي در بزرگ سازه هاي و داد

  عنوان به سازي بهينه در عصبي شبكة يك از استفاده براي
 يك اساس بر شبكه ابتدا است الزم ،سريع كنندة تحليل يك
  .شود داده آموزش تصادفي خروجي ورودي هاي زوج سري
  دقت تا شود كنترل بايد قبالً شبكه كاركرد كه است بديهي

  شبكه آموزش از پس .باشد قبول قابل محدودة در خروجي ها
  مجدد تحليل به نيازي ديگر سازه، سازي بهينه مرحلة در و

  مي گيرد صورت كه شمار بي تكرارهاي در بلكه ،نيست سازه
  مي عمل سريع كنندة تحليل يك عنوان به عصبي شبكة
.نمايد
:گيري نتيجه و بندي جمع
  بكار با موثر طور به توان مي را ها سازه تحليل شك بدون
  رايانه از استفاده با و شده داده توسعه رياضي ضوابط گيري
  كارگيري به كه دارد وجود مواردي ليكن و داده انجام

  صرفه محاسبه زمان در و شده واقع موثر تقريبي روشهاي
  جديدي روشهاي .گيرد مي صورت اي مالحظه قابل جويي
  و عصبي شبكه هاي ،ژنتيكي الگوريتم از استفاده نظير

  مختلف زمينه هاي در و مطرح گذشته دهه در فازي روشهاي
  انجام بين اين در .گرفته اند قرار استفاده مورد بهينه سازي
  زمان تا مطالعاتي مرحله بدو از ها طرح در ارزش مهندسي

  روشها بهبود ها، هزينه كاهش منظور به پروژه از برداري بهره
  بهينه راستاي در تواند مي عمراني هاي پروژه سازي بهينه و

  .باشد راهگشا عمراني هاي پروژه سازي
:منابع

]1[ M.Y. Rafiq, G. Bugmann, D.J.
Easterbrook: "Neural network design for
engineering applications", computers &

structures 79 (2001).
  عصبي هاي شبكه از استفاده با ها سازه سازي بهينه"}2{

  سال كبير، امير منش؛ ايران عباس كاوه، علي ،"مصنوعي
.10 شماره دهم،

  ،سازه ها تحليل و طرح در مصنوعي عصبي شبكه هاي }3{
  و ساختمان تحقيقات مركز چاپ ،ثروتي همايون و كاوه علي

.1379 تهران، ،مسكن
  پروژه در )اجرا- مناقصه- طراحي( متعارف روش بررسي}4{

  ،كيوج منصوري فرهاد  ،كارايي بهبود براي عمراني هاي
.1387تهران، دانشگاه

مروري بر روشهاي بهينه سازي در پروژه هاي عمراني
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  هزينه ، ها آن ايجاد كننده محدود  اصلي عوامل بعد، بخش در
  توانند مي كه را عواملي و تكنولوژي قراردادهاي و معامله هاي
 .كنيم مي بررسي دهند تقليل را ها محدوديت اين
  است مفهومي چارچوبي ايجاد مقاله اين در ما اهداف از يكي
  .باشد نوآورانه كار تقسيم هم و تكنولوژي انتقال شامل هم كه

  فاكتورهاي و بازار به تكنولوژي ورود كار تقسيم چگونگي
  چند يا و اختصاصي هاي فناوري  براي آن در تاثيرگذار
  توسعه متغير و ثابت هاي هزينه بر آن تاثير همچنين .منظوره

  هاي تكنولوژي در دليلي چه به و زماني چه شركتها .تكنولوژي
   .ميكنند گذاري سرمايه بنيان دانش پايگاههاي و عمومي
  اثر از بزرگتر ليسانس صدور از حاصل درآمد شرايطي چه تحت
 .است فناوري آن اتالف
  آيا : بازار اين در رقابت با فناوري توليدكنندگان مواجهه نحوه
  انحصاري بصورت آنرا اينكه  يا بپردازند فناوري فروش به بايد
  بر معنوي مالكيت حقوق از دفاع قوانين تاثير .بگيرند اختيار در

 تعداد بين ارتباط .آن خريداران و فناوري دارندگان بين رقابت
  تمايز درجه با شركت يك شده صادر ليسانس مجوزهاي
.شركت آن محصوالت

  متمايز اجزاي با آوري فن يك با مواجهه راهكارهاي و چالشها
  مقابل در . هستند انحصاري ليسانس مجوز داراي هركدام كه

 اجزاي از برخي در اختراع حق كردن مسدود و نگهداشتن
  بازار شكست  داليل  .گرفت نظر در بايد راهبردي چه فناوري

  عمومي سياستهاي ."شده مسدود شده ثبت اختراع"حضور در
.اختراع خصوصي ارزش تعيين مكانيزم و دولت
  .بازار در فناوري سرريز و گذاري سرمايه چگونگي و داليل
  كشورهاي به اولي جهان شركتهاي از فناوري انتشار نحوه
  مكان  .آن از ناشي هاي جويي صرفه و يافته توسعه كمتر
  گذاري سرمايه آيا . كجاست خالقانه هاي فعاليت سازي داخلي

.است مناسب R&D بخش در
 ارجحيت كدام آوري فن هاي پيمانه رويه يا و آوري فن ادغام 

  توسعه تشويق در گذار تاثير و مناسب استراتژيهاي تعيين .دارند
  حمايتهاي و مشوقها ،سياستها .بومي نوآوري ايجاد و اختراع
  بررسي .آن پيامدهاي و كوچكتر شركتهاي نوآوري از دولتي
.معنوي مالكيت حقوق و اختراع ثبت حق قانوني هاي هزينه

سياست گذاري بازارهاي تكنولوژي

:نويسندگان 
بخشمحمد سعيد الهام 

علميسعيد نجفي امير 
دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي دانشگاه آزاد 

واحد علوم و تحقيقات -اسالمي

:كلمات كليدي
 .R&Dثبت اختراع، ، نوآورانهبازارهاي تكنولوژي، تقسيم كار 

: مقاله چكيده
  و اقتصادي پيامدهاي و عملكرد ماهيت، بررسي به مقاله اين

  بررسي امروزه، .پردازد مي تكنولوژي بازارهاي گذاري سياست
  گذشته با مقايسه در توسعه و پژوهش هاي فعاليت ميان ارتباط
  تخصصي، تكنولوژي كنندگان تامين و است شده رايج بيشتر

  ديدگاه معنا، يك به .اند شده پديدار صنايع از بسياري در
  مقابل در توزيع و توليد با R&D سازي يكپارچه درباره شومپتر
  .است گرفته قرار كار تقسيم درباره اسميت ديدگاه
  بر عميقي تاثير تواند مي تكنولوژي بازارهاي بخشي اثر و وجود
  و كشورها اقتصاد رشد ،نتيجه در و جديد دانش انتشار و ايجاد

  و اقتصاد به مربوط مقاالت .بگذارد ها شركت رقابتي موقعيت
  بررسي مورد را بازارها اين ماهيت هاي جنبه برخي مديريت

  عملكرد نحوه از كاملي درك هنوز حال، بااين .اند داده قرار
  دو بررسي به ما مقاله اين در .ندارد وجود تكنولوژي بازارهاي
  و ايجاد موجب كه عواملي ،اوالً .پردازيم مي اساسي پرسش
  خاص بطور كدامند؟ شوند مي تكنولوژي بازار موثر فعاليت
  حقوق و دانش ماهيت صنعت، ساختار نقش بررسي بدنبال
  بررسي ثانياً، .پردازيم مي مربوطه موسسات و معنوي مالكيت

  شركت، محدوده بر پيامدهايي چه بازارهايي چنين كه كنيم مي
  رشد و صنعت ساختار اقتصاد، در كار تقسيم و سازي تخصصي
  مفاهيم تا پردازيم مي مبحث اين بررسي به ما .دارند اقتصادي
  و عمومي سياستهاي براي را خود پژوهش از حاصل

.دهيم توسعه شركتها استراتژيهاي
  سرمايه بازارهاي درباره موجود شواهد مرور با را خود مقاله ما
  از نمونه چندين .كنيم مي آغاز ،اند شده ارائه 2 بخش در كه

  خود اصلي اهداف كردن روشن براي را ها تكنولوژي و صنايع
  .كنيم مي مطرح



!!!مهندس كثيفه عينكت

:نويسنده 
فرشته شمس

دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور شميرانات

 خوردن آب رامثل چيز همه لحظه همين از چگونه
؟ بخنديم هم گاهي و كنيم حفظ

ميشويد؟ مشكل دچار مطالب سپردن خاطر به  براي هم شما آيا
 كه بدانيد دارم دوست .بدهم شما به را كردن حفظ كليد ميخواهم

  آوردن از پس كنم، بيان خالصه صورت به را مطلب كردم سعي
 به خودتان اميدوارم .معذورم موضوع بسط و متعدد هاي¬ مثال
.كنيد استفاده كليد از خوبي
: ميكنم بيان مثال يك طرح با را مطلب

 عامل پنج وسيله به رقابت ماهيت صنعت هر در ،پورتر ديدگاه از
: ميگردد تعيين زير شرح به
رقيب هاي سازمان بين چشمي¬هم-1
جديد رقباي ورود براي بالقوه توان-2
جايگزين محصوالت توسعه براي بالقوه توان-3
زدن چانه در اوليه مواد كنندگان عرضه توان-4
زدن چانه در كنندگان مصرف توان-5

 ومطمئن كرد حفظ راحتي به را مورد 5 اين ميشود چگونه واقعا
 ميشويم مجبور گاهي كه ميدانيد البته !؟روند¬نمي ياد از كه بود
 حفظ را موارد گونه اين از زيادي تعداد كوتاهي زمان مدت در

.ماند¬نمي ذهنمان در مكررشان خواندن با حتي و كنيم
  اين از جالبي داستان بايد  ! نكنيم عوض قضيه به را ديدمان چرا

 خاطر به با و باشند هم مكمل پازل مانند كه بسازيم مورد 5
 ما ياد به زحمتي هيچ بدون موارد تمام دار خنده اي نكته آوردن
. بيايند

 .كنيم تقسيم دسته سه به را موارد توانيم¬مي كلي نگاه يك در
 3 مورد بياوريم خاطر به را 2 مورد اگر كه است آن واقعيت
 5 و 4 مورد بين نيز رابطه همين و آيد مي يادمان به خودش
 .دارد وجود

 خانم چشمي¬هم و چشم صفت از نمودن، حفظ براي ميتوانيم
  كه است آن مطلب اين در نهفته واقعيت !! نخنديد .ببريم بهره ها
  نظر مورد موضوع ياد به را شما كه جالب نكته يك از استفاده با

 تا شما صفت اين بودن خاص خاطر به .كنيم استفاده اندازد¬مي
  و چشم صفت ياد سريع بيايد سوال صورت در رقابت اسم
 "مورد اولين و افتيد¬ مي ...و خريد هنگام ها خانم چشمي¬ هم

.آوريد¬مي ياد¬به را" رقيب هاي سازمان بين چشمي¬هم -1
x خانم" اصلي شخصيت يك داستانمان براي بياييد   در كه را"

 نظر در است ديگر افراد هاي كيف با رقابت دنبال به مجالس
 هاي خانم بعدي مجلس در است مطمئنx خانم .بگيريم
 جديدتر محصوالت بعد دفعه همچنين و دارند حضور جديدي
؛ ميشوند پيشين محصوالت جايگزين

  رقابت اين برنده تا باشد جديد محصوالت به حواسش بايد پس
  بالقوه توان - 2 "مورد آوردن خاطر به براي حلي راه هم اين .باشد
  توسعه براي بالقوه توان - 3  " و "جديد رقباي ورود براي

  آنها از يكي آوردن ياد¬ به البته كه .است" جايگزين محصوالت
 اين واقع در .بيايد ما ياد به هم¬ بعدي مورد كه است كمكي خودش

.دارند قرار دسته يك در گزينه دو
 ولي ندارد جديدش كيف خريد براي كافي بودجه ما داستان خانم
  خريدن براي پس بخرد را كيف اين بايد بعدي مجلس براي حتما
  براي نمادي را اين كه ميشود؛ فروشنده با زدن چانه به مجبور كيف
  قرار "زدن چانه در كنندگان مصرف توان - 5 "آوردن ياد به

  زدن چانه به شروعxخانم با بيشتر سود براي هم فروشنده .ميدهيم
 در اوليه مواد كنندگان عرضه توان- 4 "براي نمادي اين و ميكند
 قرار دسته يك در 5 و 4 موارد هم باز كه .است " زدن چانه

  مورد يادآوري براي كمكي آنها از يكي آوردن ياد¬به و ميگيرند
.است ديگر
 خاطر به را مورد 5 توانيد¬ مي ببينيد موارد به كردن نگاه بدون حال
 راحتي به را موارد كه بينيد¬ مي ، كنيد امتحان هم فردا ؟ آوريد¬ بي
.آوريد¬مي خاطر به

  با واقعي ارتباط نمادها از يك هيچ شايد كه است ذكر به الزم
  ياد به جهت صرفا آنها از استفاده و باشد نداشته ما حفظي مطلب
  داستاني صورت به مطالب كه است بهتر و . باشد¬مي موارد آوردن
  ارتباط اين ، باشد داشته وجود ارتباط ها¬دسته بين تا شوند ارائه
  در و .بيايند يادمان به متوالي صورت به موارد شود¬ مي باعث
 با كه كنيد انتخاب بارز يا دار خنده نمادي موردي، يك مطلب
  به را خود سوال پاسخ سپس و بيافتيد نماد ياد سريع سوال خواندن
.بدهيد آساني
  را موارد جاي است الزم داستان ساختن براي گاهي كه داريد توجه
  .كنيم حفظ شده ذكر كه ترتيبي به نيستيد مجبور و كنيد عوض
.باشد اهميت داراي موارد در ها ترتيب اينكه مگر
 كه درحالي باشد؛ گير وقت كاري داستان ساختن شما نظر به شايد
  ناخودآگاه ، مطلب خواندن يكبار با زمان مرور از پس تمرين، با شما
  .سازيد¬مي داستان و دهيد¬مي ربط هم به سرعت به را موارد
  شما اين باشد، يادتان فقط دادم را كردن حفظ كليد شما به من

 قفل و هست، همه براي كليد .كنيد باز را قفل بايد كه هستيد
.كند باز را شما قفل كليد كه كنيد كاري است شما مخصوص

 ، مرغ تخم ، چيپس ( بسپاريد خاطر به را خريد ليست : تمرين
 ، بستني ، نوشابه ، ،ماست سس شكالت، ، پنير ، بيسكوييت
   ) قهوه ، ماكاروني

 هم به را مطالب بتوانيد سختي به بار اولين براي كه است طبيعي(
  با كه ميرسد زماني چون نشويد اميد نا و نگران پس دهيد ربط
 براي من . سازيد مرتبط هم به آنهارا راحتي به موارد ديدن يكبار
  براي راهنمايي از شديد مشكل دچار اگر گذاشتم راهنمايي تمرين
).كنيد استفاده مطالب ساختن مرتبط

 ، نهار ، صبحانه دسته سه به را موارد كه اين شايد - 1 : راهنمايي
  بعدش قهوه تلخي دليل به - 2 .باشد خوب كنيد تقسيم عصرانه
 كه هستيد بستني خوردن درحال عصرانه براي - 3 .بخوريد شكالت

 راجايگزين ماست و چيپس پس بخوريد نميتوانيد و ميشود آب
. سس با ماكاروني -4  ميكنيد
  مورد را روش بعد بگيريد كار به بار چندين گفتم كه را روشي لطفا

  شما عينك نكنيد استفاده روش اين از اگر .دهيد قرار ارزيابي
.ماند خواهد كثيف همچنان

ت
عينك

 
كثيفه
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  استفاده است برخوردار خاصي اهميت از زمينه اين در آنچه
  در حاضر حال در متاسفانه .است ابزار اين از بهينه و درست
  جهاني شبكه از صحيح و جا به مندي بهره مواقع از بسياري
  بعضي در اثر بي و طوالني هاي زدن پرسه به را خود جاي

  مي نظر به .است داده اجتماعي هاي شبكه و اينترنتي سايتهاي
  ساعات در اينترنت به سازمان كاركنان دسترسي ميزان رسد
 براساس بندي رده صورت به و شده حساب كامال بايد كاري
  براي محدود زمان تخصيص شايد طرفي از .باشد شغل

  كلي طور به اينترنتي شخصي كارهاي انجام منظور به كاركنان
  غير كار محيط از اينترنت حذف واقع در .باشد راهگشا تواند مي

  براي را زير راههاي از يكي توان مي بنابراين است؛ ممكن
: كرد استفاده احتمالي معايب كاهش و بهتر مندي بهره

  راه اين .اينترنت براي مستقل )كامپيوتر( شبكه اختصاص- 1
  كنترل كار راه بهترين ولي هاست هزينه افزايش باعث حل

.است اينترنت از استفاده
  با كاربران، به آن اعالم و بازديدها ثبت سيستم از استفاده- 2

  ترجيح خود خصوصي حريم حفظ جهت به كاربران روش اين
.نكنند بازديد سايتها از برخي از داد خواهند

  بندي گروه براساس دسترسي كنترل سيستمهاي از استفاده- 3
  سايتهاي به دسترسي از كه طوري به سايتها، محتواي

  محدود براي كه .شود جلوگيري كاري موضوعات با غيرمرتبط
  ميGFI افزار نرم از سايتها ساير به دسترسي بيشتر كردن
.نمود استفاده شود

  است همراه كاركنان نارضايتي چه اگر ها محدوديت اين اعمال
  اين هايي محدوديت اعمال با كه شده اثبات تجربه به ولي

  به را باالتري وري بهره و بيشتر كاري راندمان افزايش چنين،
.آيد مي دست
  قابل و پررنگ بسيار بين اين در مديران نقش است مسلم آنچه
  مشاركت با توانند مي اثربخش و كارآمد مديران .است توجه
  سطح ارتقاي سازماني، يادگيري فرايند در كارمندان دادن

  كنترلي، خود بهبود منظور به ها آن هاي قابليت و مهارت
.كنند مديريت را اينترنت با دسترسي

دسترسي كاركنان به اينترنت، آري يا خير؟

:نويسنده 
بهاره بهرامي صفت
كارشناس حسابداري

:كلمات كليدي
ورياينترنت، خود كنترلي، بهره 

: مقاله چكيده
  در اطالعات فناوري و تكنولوژي روزافزون پيشرفت به توجه با

  اينترنت از استفاده كاربردهاي و اهميت به لحظه هر جهان،
  در را مناسبي جايگاه اينترنت واقع در .بريم مي پي بيشتر
  كار، و كسب فضاي در .است كرده پيدا جوامع مختلف سطوح
  و تغييرات كه باشند داشته موفقي تجارت توانند مي مديراني
  را خود سازمان بتوانند و بپذيرند را پديده اين از ناشي تحوالت

  فناوري و اينترنت از استفاده واقع در .كنند سازگار شرايط اين با
  .است شده ها سازمان در اي گسترده تغييرات موجب اطالعات
  موفقيت عوامل مهمترين از يكي تواند مي اينترنت امروزه
  با توانند مي سازمان كارمندان بنابراين .رود شمار به سازمان
  مديران .دهند افزايش را سازمان وري بهره اينترنت از استفاده
  در كارمندان دادن مشاركت با توانند مي اثربخش و كارآمد
  آنها قابليتهاي و مهارت سطح ارتقاي سازماني، يادگيري فرايند

  مديريت را اينترنت به دسترسي ،خودكنترلي بهبود منظور به
  از گيري بهره با توانا و شايسته مديران همچنين .كنند

  و رسالت راستاي در كارآمد مديريت اطالعات سيستمهاي
  استفاده با را سازمان وري بهره توانند مي سازمان اهداف
.دهند بهبود اينترنت از مناسب



وارتباط زنجيره تامين با توليد ناب و چابك 
مزايا و معايب هريك در پياده سازي آن  

:نويسندگان 
قاسميعليرضا 

دانشگاه آزاد واحد كرج -كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
سجاد شيخها

دانشگاه آزاد واحد كرج -ارشد مهندسي صنايعكارشناسي 

سازي  چابكعرضه، ناب،  زنجيره :كلمات كليدي

:مطلب چكيده
رويكرد دو از يكي چگونه كه داد خواهد نشان مقاله، اين
  يك براي بازار نيازهاي به توجه با"چابك"يا و"ناب"

  رويكرد دو اين حقيقت، در.شد خواهد برگزيده تامين زنجيره
  بازار، ساز برنده ، اولي در چراكه متفاوتند؛ كامال يگديگر با

 سريع پاسخگوئي و بودن دسترس در آنكه حال است؛ هزينه
.آيد مي حساب به دوم رويكرد در برد عامل تقاضا، به

  و بوده حساس بازار به نسبت بايد چابك، عرضه زنجيره هاي
  تعريف كه است معني بدان اين.باشند سريع و چاالك بايد لذا
  زنجيره در چه آن با چابك رويكرد در"اتالف"يا"ضايعات"

انتخاب.است تفاوت داراي شود، مي مطرح ناب عرضه
  اطالعات جريان و مواد جريان براي مناسب"1جدايش نقطه"
  عرضه زنجيره يك ايجاد امكان عرضه، هاي زنجيره در

  زنجيره شامل زنجيره، اين  .نمود خواهد فراهم را دوسويه
  عرضه زنجيره و جلو سمت در )كارا(ناب عرضه
  حالت، بهترين لذا باشد؛ مي عقب سمت در )اثربخش(چابك

  هم به جدايش نقطه در زنجيره دو اين كه است وضعيتي
  مفاهيم، ارائه از پس موضوع، شدن روشن براي مقاله .برسند

  ههاي زنجير تكاملي چرخه بررسي به موردكاوي يك قالب در
  به دستيابي نهايتا و شخصي كامپيوترهاي بازار در تامين
.پرداخت خواهد"چابك/ناب"رويكرد

: مقدمه
  و كسب رقابتي مزيت در عطفي نقطه عنوان به تامين زنجيره

  بر تامين زنجيره مطالعات .است شده مطرح سازماني كار
  بهتر كاربرد و استفاده با سازمان كلي ارزش حداكثرسازي

  مجموعه تامين زنجيره .كند مي تاكيد سازمان تمام در منابع
  كنندگان تامين كه است ارزش كننده ايجاد هاي فعاليت از اي

  زنجيره فعاليت اصل .سازد مي مرتبط مشتريانش به را سازمان
 ارزش –سازمان كنندگان تامين از اوليه مواد دريافت تامين
Levi) .باشد مي مشتريان به تحويل -افزوده (2009))    
  يا مستقيم طور به كه را شركائي ي كليه تامين زنجيره يك
  مي بر در را درگيرند مشتري تقاضاي برآوردن در مستقيم غير
  .گيرد

  حمل كنندگان، تامين توليدكنندگان، شامل تامين زنجيره
  مي مشتريان خود حتي و فروشان خرده انبارداران، كنندگان،

  تامين زنجيره ، ها توليدي مانند سازمان، هر درون .شود
  مشتري تقاضاي اجراي و دريافت در مشمول عمليات تمامي

  جديد، محصول توسعه شامل وظايف اين .شود مي شامل را
  عملياتي ساير و مشتري خدمات مالي، توزيع، توليد، بازاريابي،

.شود مي است، مشتري نياز برآوردن با مرتبط كه
  نهاآ يقابتپذيرر و بقا ايبر چابكي كه ندايافتهدر شركتها

  هيچ كه ستا دمشهو وه،عال به .ستا ساسيا و وريضر
  زاربا در فرصتي گونه هر ضعو ايبر زمال منابع تمامي شركتي

  ،جهاني زاربا در قابتير لبه كسب ايبر ،ينابنابر .اردند را
  جهت نمشتريا و نكنندگا تامين با بايد شركتها
  از سطحي كسب ايبر و هشد مهمگا تعمليا زيختساايكنو

  يكديگر با رينحصاا يشركتها به ستيابيد وراي در چابكي
  تعبير چابكي تامين هنجيرز به مرا ينا عمجمو در كه كنند ركا
.ستا هشد

ا
رتباط 
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زندگي سبك ماهيت
  يك عنوان به بيشتر زندگي سبك موضوع در پژوهش و مطالعه
 دانش ورود .شود مي تلقي »اي رشته بين« مطالعاتي حوزه

  فوق مدعاي بر شاهدي نيز حوزه اين به شناسي دين و پزشكي
  ظرفيت فراگير، و نوپديد دانشي عنوان به زندگي سبك .است
  طرف يك از زندگي و عمل مختلف هاي حوزه در سازي مسأله

  .دارد و داشته را ديگر طرف از نظر و علم و
  داند مي مصرف از الگويي را زندگي سبك )م1983( من ياسر
  زندگي سبك ؛ هاست ارزش و ذائقه ،ترجيحات دربردارنده كه
  و ترجيحات ها، انتخاب از منسجمي مجموعة مثابه به

.است گرايانه مصرف رفتارهاي

.مقاله ها با دفتر فصلنامه مهندسي بهينه پرداز، تماس حاصل فرماييدكامل خوانندگان محترم، لطفاً در صورت نياز به نسخه                       
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 هاي سبك انواع و اقسام براي است مقسمي »زندگي سبك« واژه
 زندگي سبك مانند متفاوت، هاي رويكرد با زندگي از مختلفي
 جامعه روانشناسي، در زندگي سبك يا و شرقي غربي، اسالمي،
  در معموالً زندگي سبك مفهوم از آنچه مجموع در ....و شناسي
 به اينترنت و مجازي فضاي در ويژه به و ها رسانه گفتار، نوشتار،
 و بيروني هاي جلوه همان به ناظر بيشتر شود، مي كشيده تصوير
 و مصرف الگوي دكوراسيون، مد، ازقبيل غربي تمدن و حيات خارجي

.باشد مي قبيل اين از مفاهيمي
  زبان در و »اسلوب« تعبير عربي زبان در »سبك« واژه معادل

  آن نوين شكل در »زندگي سبك« عبارت .است«style»انگليسي
(life style)سال در روانشناسي در »آدلر آلفرد« توسط بار اولين  

  هاي ويژگي توصيف منظور به عبارت اين .شد ابداع ميالدي 1929
.گرفت قرار برداري بهره مورد آدميان زندگي

 مشابهي بيش و كم معاني در واژه اين انگليسي، لغت هاي كتاب در
 تلقي طرز از اي مجموعه زندگي هاي سبك« :است شده برده كار به
 را چيزي هر در ها سليقه و ها حالت رفتار، هاي شيوه ها، ارزش ها،
  همه، و همه ها، آگهي تلويزيون، عامه، موسيقي .گيرد مي بر در

 روش. كنند مي فراهم زندگي سبك از بالقوه تصويرهايي و تصورها
 كه روشي.گويند زندگي سبك را فرهنگ يا گروه فرد، زندگي نوعي
.كنند مي زندگي و كار آن براساس مردم از گروهي يا فرد يك

زندگي سبك مفهوم 
 هواي و حال به اشاره براي زندگي سبك اصطالح از »آدلر آلفرد  

 احساس ،خودپنداره فرد، هدف زندگي، سبك .كرد استفاده فرد زندگي
 مي شامل را دنيا به نسبت فرد نگرش و ديگران، به نسبت فرد هاي
. .شود

 تعريف كاال خريد الگوي براساس را زندگي سبك )م1963( »ليزر«
  متمايز زندگي شيوه دهنده نشان زندگي سبك وي نظر به .كند مي

  مصرف كه است اي شيوه دهنده نشان و اجتماعي گروه يا جامعه
  شده خريداري كاالي كه اي شيوه به و كند مي خريد آن در كننده

  جامعه در كننده مصرف زندگي سبك دهنده بازتاب شود، مي مصرف
  .است

 متمايز شيوه هر« از است عبارت زندگي سبك ،»سويل« ديدگاه از«
 هر كه دارد اعتقاد »سولومون« . زيستن تشخيص قابل بنابراين و

 زندگي، سبك .است متفاوتي زندگي شيوه و سبك داراي اي جامعه
 جوامع در .دهد مي نشان او زندگي محيط در را فرد انفعال و فعل
 براساس اي گسترده شكل به مصرف بر مبتني هاي انتخاب سنتي
 در كه حالي در شود؛ مي ديكته خانواده يا روستا محيط كاست، طبقه،
 انتخاب در بيشتري عمل آزادي داراي مردم حال هر به مدرن جوامع
  هويت خود نوبه به كه هستند هايي فعاليت و خدمات و كاالها

 .كند مي خلق را اجتماعي
‐

برداشت از خود و سبك زندگي

:نويسندگان 
معتمديمهندس احمد 

اسرافيلمهندس سعادت 

:كلمات كليدي
خود، مديريت  زندگي، مفهوم سبك 

: مقاله چكيده
  مفهوم به بشري، يا الهي اديان در زندگي روش و آئين از بحث
  به »زندگي سبك« موضوع اما است؛ بوده مطرح ديرباز از عام،

  نبوده مطرح مستقل صورت به گذشته در اصطالح، يك عنوان
  ضمن در )معني در تسامح با( آن محتواي از بخشي بلكه

  عنوان ...و زندگي برنامه زندگي، آداب و آئين مانند ديگر مسائل
life( آن نوين شكل در »زندگي سبك« عبارت .است شده

style)سال در روانشناسي در »آدلر آلفرد« توسط بار اولين  
  ويژگي توصيف منظور به عبارت اين .شد ابداع ميالدي 1929
  سبك .گرفت قرار برداري بهره مورد آدميان زندگي هاي

 به نسبت فرد هاي احساس ،خودپنداره فرد، هدف زندگي،
  اين در .شود مي شامل را دنيا به نسبت فرد نگرش و ديگران،
  از يكي و زندگي سبك ماهيتي و معنايي بررسي ضمن پژوهش
  اوست،بررسي موجوديت و فرد با ارتباط در كه را آن هاي مولفه

.است قرارگرفته كاوش مورد فرد بر آن تاثير و



جهاني؛تنوع فرهنگي و اثرات تكنولوژي ارتباطات و اطالعات روي تيم هاي مجازي 
كاوشييك مطالعه ي  

:نويسندگان 
  طهرانيدكتر نسيم 

  خوارزميعضو هيات علمي دانشگاه 
سيمياريمهندس بهمن 

خوارزميدانشگاه  -ارشد مهندسي صنايعكارشناسي 

  درون ارتباطات جهاني، مجازي هاي تيم :كليدي كلمات
  فرهنگي، تنوع ارتباطات، و اطالعات تكنولوژي فرهنگي،
.كانال انتخاب

:مطلب چكيده
  اقتصاد و گردابي هاي محيط دليل به مدرن هاي سازمان
  از .هستند مواجه توجهي قابل هاي چالش با رقابتي جهاني
  و ارتباطات تكنولوژي از استفاده ها، چالش اين جمله

  طراحي و چندفرهنگي كار نيروي يك،)ICT( اطالعات
  مي است، جهاني مجازي هاي تيم مستلزم كه سازمان هاي
 چالش هم و مناسب هاي فرصت هم موقتاً ها تيم .باشد
  ها سازمان از بسياري و كردند ايجاد ها سازمان براي هايي

  كارآيي بر مجازي محيط چگونه بفهمند هستند تالش در
  تنوع اثرات روي ما كاوشي ي مطالعه .گذارد مي اثر تيم

 41 با مصاحبه .دارد تمركز تيم كارآيي رويICT و فرهنگي
  سهامي شركت يك توسط كه كشور 9 از تيم عضو

Fortune   به نتايج .گرديد تحليل شدند، استخدام500
  روي مثبتي تأثير فرهنگي تنوع كه دارد اشاره مسئله اين

  اثرICT .دارد ارتباطات روي منفي تأثير و گيري تصميم
  و داده كاهش را فرهنگي درون ارتباطات روي منفي

  هاي تكنولوژي .بود گيري تصميم روي مثبت اثر پشتيبان
  تله ايميل، شامل فرهنگي درون ارتباطات براي مؤثر

  هاي اتاق و الكترونيك هاي ميتينگ با تركيب كنفرانس
  ارتباطات ي رسانه انتخاب بر فرهنگي تنوع .باشد مي تيمي

  .است تأثيرگذار
  كار نيروي،تاطالعا و ارتباطات تكنولوژي از استفاده

  نيروي مشاركت كه سازماني هاي مدل تغيير و چندفرهنگي
  را چندمليتي هاي شركت ماهيت ، دهد مي افزايش را كار

.است نموده دگرگون

: مقدمه
  معرفي سازماني، طراحي در توجه قابل هاي پيشرفت از يكي

  مجازي سازمان مثال يك .است تيمي مبناي با ساختارهايي
  آن ساختار هاي بلوك مجازي هاي تيم كه ]14[است

 اشتراك به و ارتباطات تكنولوژي، در ها پيشرفت .]73[هستند
  به با .نمايد مي تسهيل را تيم اعضاي ميان اطالعات گذاري

  و مهارت بهترين توانند مي ها سازمان ها،GVT كارگيري
  موقعيت از صرفنظر را وظيفه عملكرد براي موجود تخصص
  از استفاده نتيجه، يك عنوان به .كنند تركيب ... و جغرافيايي
GVTسازمان به را مهارت از بزرگتري ي حوزه به دسترسي ها  

  كاهش را توسعه و پيشرفت زمان تواند مي كه كند مي ارائه ها
  .دهد
  بزرگتر هاي چالش با هايشان، مزيت وجود با هاGVT اما

  هستند؛ مواجه چهره به چهره هاي تيم به نسبت ارتباط برقراري
  و شوند مي تخريب يا ناپديدشده سنتي ارتباطات هاي مكانيسم

  گم اغلب غيركالمي و كالمي ارتباطات هاي نشانه و ها سرنخ
  زماني هاي حوزه در اعضا ازاي به عالوه، به .ند گرد مي

  يك عنوان به .هستند تر پيچيده لجستيك و تداركات چندگانه،
  بعدي احساسات و تيم اعضاي ميان در ساختار صداقت نتيجه،
 درICT بنابراين .شود مي چالش يك استقالل و تفكيك
  و داده افزايش را تيمي كار پيچيدگي جهاني، هاي سازمان
  همچنانكه نهايت در .بگذارد اثر آن كارآيي بر است ممكن

  تركيب كند، تخريب را ارتباطات است ممكن فرهنگي مبناهاي
  پيچيدگي به فرهنگي لحاظ به ها تيم از بسياري نامتجانس

  مجازي كنند مشخص تالشند در پژوهشگران .افزايد مي شان
  بر كه ،]16 ،57[زند مي ضربه تيم كارآيي به چگونه بودن
 ،]51[تعارض مديريت همچون موفق هاي بين پيش از تنوعي
  و نُرم ي توسعه ،]48[ارتباطات ،]32[صداقت ،]35[رهبري
  و ،]5[تيم سايز ،]53[خالقيت ،]20[مرزي گذرگاه ،]42[هنجار

  .كند مي تمركز ]44[تكنولوژي تخصيص
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هديه ويژه :

خانه بهينگي
حل مسايل، مشكالت و دغدغه هاي مديريتي در سازمان ها، صنايع و كسب و 

كارها با تامين مالي توسط حاميان و صاحبان مساله

                                         پيشگامان بهينگي     
• معرفي پيشگامان موضوع بهينگي در علوم، صنايع و كسب و كارها  

معرفي دستاوردهاي پيشگامان بهينگي •

                 فراخوان ارائه راه حل   
• از همه صاحبان ايده، تخصص و دانش جهت ارائه راه حل هاي كاربردي و عملي 

براي حل مسايل و مشكالت طرح شده توسط صاحبان كسب و كار و مديران 
سازمان ها دعوت مي شود.

• ضمناً امكان ارائه مسايل و مشكالت و راه حل بكار گرفته شده در سازمان ها به 
صورت همزمان و به نام آن سازمان فراهم شده است. تا زمينه به اشتراك گذاري 

و تبادل دانش سازماني فراهم شود.

فراخوان ارائه مساله 
 از همه صاحبان كسب و كار و مديران سازمان ها جهت 
طرح مشكالت و مسايل مديريتي، فني و اجرايي دعوت 

مي شود.

اخبار                                                    
ارائه آخرين دستاوردهاي بهبود و بهينه سازي

            تبليغات و اسپانسرينگ                                   
نام و لوگوي حاميان www.doroodiran.ir

4842798975   به نام فصل نامه مهندسي بهينه پرداز نزد بانك ملت را از طريق فاكس يا ايميل به  لطفا اطالعات تاييد پرداخت هزينه اشتراك به شماره حساب
دفتر نشريه اعالم فرماييد تا اشتراك ساليانه نشريه و باشگاه مخاطبان براي شما فعال شود.

با عضويت در باشگاه مجازي از خدمات ارسال  نسخه الكترونيكي فصلنامه، ارسال نكات مديريتي، زمان برگزاري دوره هاي آموزشي  و... بهره مند شويد. هزينه 
عضويت ساليانه باشگاه مخاطبان 100000 ريال و هزينه اشتراك يكساله سفارسي فصلنامه مبلغ 300000 ريال مي باشد.

در خواست اشتراك فصلنامه 
آدرس :

                براي ارتباط با اين صفحه، از طريق آدرس ايميل doroodiran.mag@gmail.com و شماره  تماس 22346426 و 09121771481 مي توانيد  
درخواست هاي حل مساله و يا  راه حل هاي پيشنهادي براي مسايل و مشكالت مطرح شده را ارائه فرماييد. ضمناً به زودي لينك اين صفحه در وب سايت فعال خواهد شد.

اشتراك همزمان يكساله سفارسي فصل نامه و باشگاه مخاطبان الكترونيكي  350000 ريال مي باشد.

نام:

نام خانوادگي:

عالقمندي:

سازمان مطبوع:

آدرس ايميل:

شماره تماس:

رشته تحصيلي:

شماره اشتراك:سمت سازماني:







مديريت دانش، دانش سازماني و يادگيري سازماني

:نويسندگان 
دروديانافسانه 

كارشناس ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت 
نقي بيرانوندداود 

صنايع، دانشگاه  -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

مديريت دانش، سازمان ياد گيرنده:كلمات كليدي

:مقدمه
  سود به شدن رهنمون انتظار مديريتي، رويكرد هر جاذبه
  ها سازمان محيط پويايي وجود با .است سازمان براي بيشتر

  دريافته رو پيش هاي سازمان مديران آن، سريع تغييرات و
  فيزيكي هاي سرمايه از فراتر بسيار سرمايه مفهوم اند

  اصلي هاي سرمايه عبارتي، به و است سازمان در موجود
  در را سازمان كه باشند مي چيزهايي آن سازمان،

.نمايد مي توانمند محيط، سريع تغييرات به پاسخگويي
  ايجاد را معنوي هاي سرمايه عنوان با مفهومي نگاه، اين
 پيش هاي شركت بازاري ارزش اكنون، هم كه است كرده
  معنوي، هاي سرمايه مفهوم درك با .كند مي تعيين را رو

  عنوان به اطالعات و دانش كه اند دريافته هوشمند مديران
  با منابع سازمان، معنوي هاي سرمايه جنبه ترين مهم

  در تواند مي كه چرا شوند، مديريت بايد كه هستند ارزشي
.نمايد ايفا موثري نقش بيشتر، سود به دستيابي جهت
  آن بر را آنها دانش، اهميت به نسبت ها سازمان آگاهي
  اين مديريت براي فرايندهايي ايجاد دنبال به كه است داشته
  و نگاه اين .باشند سازمان ارزشمند هاي سرمايه از جنبه
  مفهوم تجاري، شركتهاي و آكادميك مراكز نزديك پيوند

  ميان هاي حوزه از يكي عنوان به را سازماني دانش مديريت
  همراهي اين .است كرده مطرح نيز علمي مراكز در اي رشته
  طي را دانش مديريت گير چشم رشد علمي، مراكز و بازار
.است شده موجب اخير دهه سه

دانش مديريت
  و دانش روان جريان كردن اداره جز چيزي دانش، مديريت
  با دريافتي دانش كمك با كه آن نيازمند كاربران به آن رساندن
  مديريت گفت توان مي رو اين از .نيست كنند، مي عمل شتاب
  هدف .نيست سازمان نهايي هدف و است ابزار يك خود دانش
  ابزار ترين مهم كه است كار و كسب هوشمندي افزايش نهايي

  پوياي بازارهاي در .باشد مي كار و كسب محيط در سودآوري
  بااليي بسيار هوشي بهره به پيروزي براي ها شركت امروزي،

جنبه دو هر مشترك كارگيري به شامل هوشي بهره .دارند نياز
  را سازمان هوشي بهره آنچه .است ها دانش -كنوني و گذشته –

  ها انديشه اين تعالي نيز و كاركنان فردي يادگيري برد، مي باال
.است باهم آنها برخورد سايه در

  به سازمان سراسر از را اطالعات افراد، كه است اين نهايي هدف
  حالت همگي كه كنند پخش خود ميان چنان را آن و آورند دست

 پيش سازمان هدف سوي به و كنند پيدا را تيم يك اعضاي
  گونه اين اعضاي زدن پيوند توانايي سازمان دانشي جريان .روند
.دارد را ها تيم و ها گروه

  تا كند مي كمك كه است فرايندي دانش مديريت بنابراين
  براي را تجربه و دانش توزيع دهي، سازمان انتخاب، ها، سازمان
.كنند دنبال رقابتي مزيت كسب
  ويژگي به توجه با سازمان، در دانش مديريت سازي پياده الگوي
  سازماني فرهنگ كه آنجا از و بوده متفاوت سازمان هر هاي
  به توجه با و است دانش مديريت سازي پياده در موثري عامل

  متناسب الگويي  از بايد ها، سازمان متفاوت فرهنگي ويژگيهاي
.نمود استفاده سازمان هر ويژگيهاي با

ش سازماني و يادگيري سازماني
ش، دان

ت دان
مديري
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دانش نواعا

  ها، كتاب در شده كدگذاري و صريح دانش : )عيان(صريح
  شامل را ... و ها جلسه صورت ها، گزارش ها، دستورالعمل

  به و شود بيان اعداد و واژگان قالب در تواند مي و شود مي
  نظاير و ها دستورالعمل مشخصات، فرمول، ها، داده شكل
  بين سادگي به تواند مي دانش نوع اين .شود تسهيم آن

.شود منتقل مند نظام و رسمي طور به افراد

  انتقال كردن، فرموله و است شخصي بسيار : )پنهان(ضمني
  شهود ذهني، هاي مدل .است دشوار ديگران با آن تسهيم يا
 دانش .گيرند مي قرار دانش از حوزه اين در تصورات و

  و فرد تجارب و اقدامات در ريشه عميق طور به پنهان
 دانش .دارد عواطفش يا ها ارزش ها، آل ايده همچنين
  آساني به تواند نمي و است موجود انسان ذهن در در پنهان
  آساني به تواند مي آشكار دانش كه حالي در شود، بيان

.هستند مهم دانش نوع دو هر .شود كدگذاري

سازماني دانش حيات چرخه
  گام دانش توليد كه است حياتي دوره داراي سازماني دانش

  هرچند.باشد مي آن انتهايي گام دانش نشر و آن نخست
 پيشنهاد سازماني دانش مديريت براي مختلفي هاي چرخه
  گامهاي بر تمركز و نگاه نوع در ها آن تفاوت كه است شده

 چرخه اين از مناسب تصويري زير چرخه اما است، مختلف
:دهد مي ارايه حيات

  دانش مديريت حوزه در ها سازمان هاي رويكرد
سازماني

  به توجه با سازمان، در دانش مديريت سازي پياده الگوي
  فرهنگ كه آنجا از .است متفاوت سازمان هر هاي ويژگي

  با است، دانش مديريت سازي پياده در موثري عامل سازماني
  از بايد ها سازمان متفاوت، فرهنگي هاي ويژگي اين به توجه

  مديريت سازي پياده براي خود هاي ويژگي با متناسب الگويي
  توان مي چه اگر كه است روي همين از .نمايند استفاده دانش
  ها شركت در دانش مديريت سازي پياده اي بر مشترك الگويي

  هر از دانش مديريت توسعه مدل ليكن كرد، ايجاد ها سازمان و
.بود خواهد متفاوت ديگر سازمان به نسبت سازماني

 دانش مديريت سازي پياده مشاوران كه است خاطر همين به
  را سازي پياده الگوي گذشته، تجارب از استفاده با سازماني،

  پياده براي و دهند مي ارائه سازمانها اوليه مطالعه انجام از پس
  انساني و فرايندي رويكردهاي سازماني، دانش مديريت سازي
.است توجه مورد همواره

  رسمي، هاي كنترل از استفاده با : فرايندي رويكرد .الف
)اطالعات فناوري خصوص به(ها فناوري و فرايندها
اينترانت
داده انبارهاي
دانش مخازن

تصميم پشتيباني ابزارهاي

  صورت به دانش كه اينست بر فرض :انساني رويكرد .ب
  رسمي، هاي كنترا و دارد وجود سازمان طبيعت در ضمني

 اين در .نيستند مناسب آن تبديل براي فناوريها و فرايندها
  مديريت رسمي سيستمهاي گرفتن نظر در جاي به رويكرد
  به تسهيل براي ارتباطات و اجتماعي محيط ايجاد دانش،
 اين .شود مي پيشنهاد ضمني دانش درك و گذاري اشتراك
  متناسب بسيار راهكارهاي كه سازمانهايي براي بيشتر رويكرد
  دهند، مي پيشنهاد مشترك مشكالت براي را شده سازي
  اين فرايندهاي طبيعت در ضمني دانش كه چرا است مناسب
 كسب را دانش اين توان مي سختي به و دارد وجود ها سازمان

.كرد منتشر و
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دانش

نگهداري  
دانش



چابك سازي سازمان هاي توليدي
)ظهور، توسعه و كاربرد آن در عصر حاضر(

:نويسندگان 
قاسميعليرضا 

دانشگاه آزاد واحد   -كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
كرج

سجاد شيخها
دانشگاه آزاد واحد   -ارشد مهندسي صنايعكارشناسي 

كرج

  يقابليتها ،بنا توليد چابك، توليد :كليدي كلمات
چابكي دبعاا ،چابكي

:مطلب چكيده
  سو دو از چالشهايي با معاصر يتوليد يهانمازسا
  يهاژيتكنولو  و فلسفهها ،سو يك از .هستند جهامو

  و فلسفهها دنكر خمنسو ايبر جديد يتوليد
  يسو از .نده اشد  اهرـظ دوـموج يدـتولي يهاژيتكنولو

 تخدما و تمحصوال يتقاضا با وزمرا نمشتريا ،يگرد
  و رجسو پيشاپيش تمد هكوتا  مانيز دوره يك در جديد

  يدـتولي ياـهنمازسا رو، ينا از .نده اشد مهاجمتر
  هر از آورده مهجو يچالشها تأمين  روـمنظ هـب وزرـما

  قابتير يموقعيتها حسب بر كه نددار زنيا سو دو
  چند طي در ينابنابر .كنند عمل سرعت  هـب نوـماپير
  بتاًـنس عوـن متـس هـب توليد صحنه ،گذشته ههد

 "چابك توليد" منا تحت توليد يمراداپا  از يدـجدي
  هـك دارد دوـجو الؤـس يك ماا .ستا دهكر جهتيابي

  بجتناا ورتضر يك ن،مازسا يك زيچابكسا  اـيآ
  در .ستا  انيـجه دقتصاا عرصه در قابتر و فعاليت ناپذير
  به سازمانها چابكي اهميت تا است آن بر سعي مقاله اين
  رقابتي وضعيت بر آن تاثير توليدي، سازمانهاي ويژه

  تغيير، نوع هر با رويارويي براي سازمان آمادگي سازمان،
 ... و مشتري رضايت جلب سازماني، هاي هزينه كاهش
  .گيرند قرار بررسي مورد

: مقدمه
  اساسي طور به پيشرفته، صنايع  در فعاليت شرايط اخير، دهه دو در

  و بازار  شرايط تكنولوژي، سال ها، اين در .است  كرده تغيير
  پيدا تغيير مختلف درجهت هاي و  سرعت با مشتري خواسته هاي

  فضاي چنين در  پيشرفت حل راه كه دريافته اند سازمانها  كرده،
  جديد شرايط پذيرش و تغيير با شدن  همگام متغيري، و رقابتي
  .آن با تقابل نه  است،

  با توليد كنندگان همواره سالها اين  در كه اساسي چالش هاي از  
  بازارهاي بندي بخش  مانند مسائلي به مي توان بوده اند، مواجه  آنها
  براي توليد  تنوع افزايش بازار، به رسيدن  زمان كاهش پويا،

  جهاني سازي و محصول عمر طول  كاهش مشخص، مشتريان
  به هم جهاني  اقتصاد جهاني، رقابت عصر در .است بوده  توليد

  باز، بازارهاي ظهور .مي شود محلي  بازارهاي جايگزين سرعت
  ارتباطي، پيوندهاي  و نقل و حمل در بهبود تجاري، موانع  كاهش
  محلي رقباي و بازارها كه است شده  موقعيتي ايجاد به منجر

  بنگاه هاي درنتيجه  مي كنند عمل جهاني استاندارد صورت   به
  رو  به رو جديدي رقابتي فشارهاي و چالش ها  با امروزي صنعتي
  .شده اند

  دانشگاه پژوهشگران پژوهش هاي پي در   چابكي واژه بار نخستين
  رويكرد هاي با  متفاوتي تعاريف تاكنون و شد مطرح هاي لي

 .است شده ارائه  موضوع، اين از مختلف
  هم با چابكي مورد در محققان و پژوهشگران تمامي كه آنچه
  و توانمندي ها از اي مجموعه چابكي كه است آن دارند نظر اتفاق

  با رويارويي در سازمان رشد و بقا باعث كه است شايستگي هايي
  مدل هاي تاكنون . مي شود قطعيت عدم شرايط از مملو محيط هاي
  شده ارائه چابك، توليد بهتر چه هر شناخت جهت در متعددي

  متفاوتي ضعف و قوت نقاط داراي مدل ها اين از يك هر كه است
.است بوده

ك سازي سازمان هاي توليدي
چاب
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  سال هفتاد به نزديك كه شناسي جامعه مطالعات از يكي در

 از ،گزارش شده انجام سازي كشتي كارخانه يك درباره پيش
  مقام عالي ناظر حضور موقع كاركنان حصرو حد بي فعاليت
  همراه كه كارگاه سرپرست اينكه ضمن،است كرده حكايت
.است بوده  نمايش اين جريان در هم خودش بوده  ناظر

  هاي قصه با كه دارد وجود مورد اين در بسياري هاي حكايت
  و تخريب  كار، ساعات ثبت مورد در كاركنان تباني از ديگري
  معمول بسيار هاي دورويي و  كاري هاي محيط در سابوتاژ
.گردد مي تكميل
  سمع استراق هاي سيستم يا مداربسته هاي دوربين از استفاده

  ظاهري جهش و مستقيم تاثير باعث مدت كوتاه در شك ،بي
  از اگر ديگري پديده هر مانند اما،شود مي كاركنان فعاليت
  آموخته كاركنان كه ترفندهايي با زماني از پس ،نجوشد درون
  كدورت جو اقدامات اينگونه اينكه از جدا .شد خواهد اثر بي ،اند
.داد خواهد افزايش طرف دو بين را دوگانگي و

  انواع اعمال براي تالش جاي به اي مجموعه هر مديران اگر
  به خيزد، مي بر دوجانبه رابطه در برترشان قدرت از كه زور

  كاركنان عالقه افزايش و سازي انگيزه براي زمينه ايجاد سمت
  اند كرده مجاب را آنها بنوعي كنند، حركت كارشان محيط به
  استفاده شركت پيشرفت و رشد براي شان توانايي بيشينه از كه

.كنند
  شناسي جامعه كتاب 330 تا 328 ص از متن نگارش در 

  .گرديد استفاده گيدنز آنتومي

!!؟؟نشانه قدرت بسته ، ، ، ، هاي مدار دوربين 

:نويسنده 
مهندس مصطفي لك قمي

دشت البرز پاديزمدير عامل شركت 

: مقدمه
  يك هاي ساختمان در باز فضاهاي و ،راهروها ها اتاق ترتيب
  آن اقتدار نظام عملكرد چگونگي دهنده نشان تواند مي سازمان
  امروزي، هاي سازمان معماري فضاهاي در آن، نبود يا .باشد

  اين حال همان در و قرارداده تاثير تحت را اقتدار الگوهاي
  .دارد زيادي تاكيد كند، مي متجلي را الگوها

  كه شود مي باعث كار هاي محل بودن نمايان او نظر به
  بر مستقيم نظارت .بگيرند قرار بيشتري نظارت تحت كاركنان

 كالس در معلم نظارت مانند ها مافوق توسط دستان زير كار
  نظارت ديگر نوع.هاست نيمكت بر نشسته آموزان دانشبر

  در كاركنان فعاليت به راجع گزارشاتي شامل و است تر ظريف
.آنهاست شخصيت به راجع هايي تحليلي گاها و گذشته
  به دارند، قرار تري پايين هاي رده در كه افرادي است بديهي
  صدد در و پذيرند نمي را ها نظارت گونه اين انفعالي و سادگي
  بر كردن رهبري تفاوت كه اينجاست .آيند مي بر آن با مقابله

  با .شود مي مشخص آن دادن قرار سلطه تحت و كاركنان
  و كنترل گونه همه ،امكان علمي هاي پيشرفت به توجه

  تا نظارت اين تاثير ديد بايد اما .است كاركنان بر نظارت
  كارهايي به را كاركنان تواند مي مدير يك چگونه و كجاست
 . ندارند دوست كه كند مجبور

  در كاركنان اضطرار به توجه با توانند مي مديران شك بي
  از زيادي اعمال به را ايشان  زندگي، فشارهاي و كار داشتن
  انجام ديگران، به اجباري زدن لبخند و گذاشتن احترام قبيل

 پذيرش و شان،سكوت وظايف معمول شرح از خارج وظايف
 چنين شك بي اما.كنند وادار مشابه اعمال و تحقير و توهين

  نخواهند پيش را كارشان انگيزه و عالقه با وقت هيچ كاركناني
  هدف به تواند مي مدت كوتاه در كاركنان كنترل سيستم .برد
  آينده هيچ اما ،يابد دست است فعاليت ميزان بردن باال كه خود
.ندارد اي
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