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ـــع  ـــف رشـــته مهندســـی صنای ـــدگان مقاطـــع مختل برگزی

ــد از  ــال تحصیلـــی 95-94 در یـــک بعـ در کنکـــور سـ

ـــع  ـــی صنای ـــن مهندس ـــوت انجم ـــه دع ـــزی ب ـــر پایی ظه

ـــد. ـــم آمدن ـــران گرده ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع 

ــی از  ــی بخش ــن آگاه ــی ضم ــن گردهامی ــران، در ای ای

ســوی اســاتید دانشــگاهی بــه ورودی هــای 95 پیرامــون... 

نرم افزار Expert Choiceگزارش گردهمایی برگزیدگان 95

ـــه روش  ـــدی در زمین ـــزار قدرمتن ـــرم اف ـــزار )EC( ن ـــرم اف ن

ـــزار  ـــرم اف ـــن ن ـــک ای ـــا کم ـــت. ب ـــری AHP اس ـــم گی تصمی

مـــی تـــوان کار هـــای تصمیـــم گیـــری بـــا روش AHP را 

ـــادی  ـــای زی ـــی ه ـــزار دارای توانای ـــرم اف ـــن ن ـــام داد.ای انج

ــله  ــر امـــکان طراحـــی منـــودار سلسـ بـــوده و عـــاوه بـ

مراتبـــی تصمیـــم گیـــری و طراحـــی ســـواالت، تعییـــن 

ترجیحـــات و اولویـــت هـــا و محاســـبه وزن نهایـــی...

دانشـــکده مهندســـی صنایـــع 
ـــران  ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل دانش
ــل  ــان چهـ ــاه میزبـ ــان مـ 23 آبـ
ــن  ــی انجمـ ــن گردهمایـ و دومیـ
مهندســـی صنایـــع ایـــران بـــود 
تـــا جمعـــی از نخبـــگان علمـــی 
کشـــور زمینـــه هـــای همـــکاری 
و نقـــش آفرینـــی »مهندســـی 
ـــهری« را  ـــت ش ـــع در مدیری صنای

احصـــا و بررســـی کننـــد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنایــع  مهندســی  انجمــن 
ایــران بــه نقــل از ســایت اداره 
روش  بهبــود  و  تشــکیالت  کل 
هــای شــهرداری تهــران، ایــن 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــی ب گردهمای
بــا  و  همــکاری  هــای  زمینــه 
ــن  ــوان انجم ــگان ج ــور نخب حض
ســالن  در  صنایــع  مهندســی 
مالصــدرا دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــد. ــزار ش ــران برگ ای
ــی، ســیدعلیرضا  ــاز گردهمای در آغ
شــجاعی نایــب رئیــس و دبیــر 
ــران  ــع ای ــن مهندســی صنای انجم
ــی  ــه بررس ــاه ب ــخنانی کوت در س
عملکــرد و برنامــه هــای آتــی 
ــت و  ــن پرداخ ــاری انجم ــال ج س
ــا  ــر ب ــل موث ــرای تعام از حضــار ب

ــرد. ــوت ک ــن دع انجم
دکتـــر ســـیامک نـــوری رییـــس 
دانشـــکده مهندســـی صنایـــع 
دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران در 
ـــه  ـــر از توج ـــن تقدی ـــخنانی ضم س
بهبـــود  و  اداره کل تشـــکیالت 
ــود  ــوع بهبـ ــه موضـ ــها بـ روشـ
ـــش  ـــت: نق ـــازمانی گف ـــد س فرآین
مهندســـی صنایـــع ایـــن اســـت 
ـــری  ـــاره گ ـــد نظ ـــد از بع ـــه بتوان ک
فرآینـــد  بـــه  جســـتجوگری  و 
ــهری  ــازمانی در مدیریـــت شـ سـ
بنگـــرد و بـــا احصـــا مشـــکالت 
و موانـــع موجـــود، راهـــکاری در 

ایـــن خصـــوص ارائـــه دهـــد.
مهندسـی  نقـش  وی همایـش 
صنایـع در مدیریت شـهری را تهیه 
ابـزار نظارتـی بـر سیسـتم و فرآیند 

دانسـت و تصریـح کرد: اگـر فرد یا 
سیسـتمی بدانـد که رفتـار حرفه ای 
او رصـد می شـود احتمـال خطا در 
آن کمتـر اسـت. مهندسـی صنایـع 
مـی توانـد بـا ایجـاد روش هـای 
بـر  عـالوه  سیسـتم  بـر  نطارتـی 
حفـظ  بـه  آن  عملکـردی  ارتقـای 
سیسـتم و سـازمان از هـر گزنـد و 

کند. مشـکلی کمـک 
الحســینی  مــالزم  مجتبــی 
مدیــرکل اداره تشــکیالت و بهبــود 
روش هــای معاونــت توســعه 
ریــزی  برنامــه  و  هماهنگــی 
شــهری شــهرداری تهــران بــه 
عنــوان دومیــن ســخنران ایــن 
مهندســی  فعالیــن  از  همایــش 
بــه  تــا  صنایــع دعــوت کــرد 
ــد. ــهری بیاین ــت ش ــک مدیری کم

در چهل و دومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع بررسی شد:
نقش بی بدیل مهندسی صنایع در مدیریت شهری

ادامه در صفحه 2

سرمقاله
شــانزدهم آذر، روز دانشــجو و روز مبــارزه بــا 
ــر  ــه دانشــگاهیان و خصوصــا ب ــر هم اســتکبار ب
دانشــجویان گرامــی مبــارک بــاد. مهندســی 
کــه  اســت  هایــی  رشــته  از  یکــی  صنایــع 
خدمــات  و  صنعــت  در  فراوانــی  کاربردهــای 
ــی،  ــد مل داشــته و دارد. از مشــکالت عمــده تولی

کیفیــت و قیمــت اســت کــه بــرای افزایــش مرغوبیــت و کاهــش قیمــت مهندســین 
ــه در  ــر چ ــند. اگ ــته باش ــده داش ــه عه ــد ب ــی توانن ــش را م ــترین نق ــع بیش صنای
ــی در  ــای اثربخش ــع کاربرده ــی صنای ــای مهندس ــا و روش ه ــوارد ابزاره ــیاری م بس
حــل مســایل مختلــف دارد، ولــی خیلــی دیگــر از روش هــای معمــول در مهندســی 
صنایــع بــرای بهینــه ســازی تصمیــم گیــری هــا امــروزه کاربــرد چندانــی در حــل 
ــد. در  ــی دارن ــری اساس ــک بازنگ ــه ی ــاز ب ــته و نی ــور نداش ــی کش ــایل صنعت مس
بســیاری مــوارد صــورت مســاله، روش حــل و اهــداف کالن هیچکــدام متناســب بــا 
واقعیــت کشــور مــا نیســت و تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه ایــن روش هــا در ادبیــات 
ــا  ــای دنی ــگاه ه ــی دانش ــا در بعض ــود دارد و ی ــع وج ــی صنای ــته مهندس رش
ــال،  ــوان مث ــه عن ــال مــی شــوند. ب ــه در داخــل دنب ــد، مقلدان تدریــس مــی گردن
ــن  ــر اســت. ای ــا ســودآوری هرچــه باالت ــب مســایل، هــدف محــوری صرف در اغل
نــوع هدفگــذاری محصــول تفکــرات پوزیتیویستی-اومانیســتی ســرمایه داری غربــی 
اســت کــه امــروزه باعــث ایجــاد معضــالت بزرگــی بــرای مــردم دنیــا شــده و هیــچ 
ــذا بــه  ــا اهــداف پیشــرفت اســالمی-ایرانی و اقتصــاد مقاومتــی نــدارد. ل قرابتــی ب
اســاتید و دانشــجویان محتــرم مهندســی صنایــع پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا کمــک 
یکدیگــر پژوهــش هــا، روش هــای تحقیــق و مطالعــات خــود را متناســب بــا نیازهــا 
و روش هــای صحیــح تــر قــرار داده ، دروس و محتــوای آن هــا را نیــز بــر همیــن 
ــای اســالمی  ــوزه ه ــگ و آم ــم و فرهن ــداف، پارادای ــر اســاس اه ــز ب اســاس و نی
بــاز نویســی کنیــم. اگــر بخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی را بطــور واقعــی پیــاده ســازی 
کــرده، ســهم خــود در افزایــش کــم و کیفــی مناســب در تولیــد ملــی را ایفــا کنیــم، 
دانشــجویان مــا بــا انگیــزه باالتــر درس بخواننــد، دانــش آموختــگان مــا همگــی در 
داخــل بــه کار تخصصــی و بــا ارزش افــزوده بــاال پرداختــه، علــم مفیــد تولیــد شــده 
ــد، همگــی بایســتی در  ــا مشــکالت صنعتــی و اقتصــادی مهــم رفــع گردن و نهایت
انجــام ایــن مهــم دســت بــه دســت یکدیگــر داده، بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، 
دیــن خــود را در ایــن مــورد ادا نمــوده و جمهــوری اســالمی ایــران را بــرای حرکــت 

ــاری نماییــم. ــی و پیشــرفت ی ــه ســمت تعال دکتر علیرضا معینیب
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

قیمت: 10000 ریال

بازنگری اساسی در رشته مهندسی صنایع

رشد و زوال اقتصاد کینزی 

ــاد  ــه ای در اقتص ــی نظری ــا کِینزی گرای ــزی ی ــاد کِین اقتص

کان اســت کــه بــر پایــه ایده هــای اقتصــاددان انگلیســی 

اقتصاددانــان  شده اســت.  بنــا  کینــز  مینــارد  جــان 

کینزی گــرا اســتدالل می کننــد کــه تصمیــامت بخــش 

خصوصــی گاهــی اوقــات ممکــن اســت منجــر بــه نتایــج 

ــت  ــن از سیاس ــود و بنابرای ــاد کان ش ــرکارا در اقتص غی

گــذاری فعــال دولــت در بخــش عمومــی حامیــت... 
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وی بــا اشــاره بــه نقــش مهندســی صنایــع در بهبــود 
فرآیندهــای اداری گفــت: مدیریــت شــهری بــه دنبــال 
ــر تســریع  ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب ــات مق ــروی از بیان پی
ــاب رجــوع  ــه دنبــال تکریــم ارب و تســهیل کار شــهروندان، ب
از طریــق تســهیل در امــور و کاهــش هزینــه هــای شــهری 
و شــهروندی اســت و همیــن موضــوع ســبب شــده تــا بــرای 

ــد. ــدام کن ــتم اق ــود در سیس ــای موج ــود فراینده بهب
ـــهروندی را  ـــهری و ش ـــوش ش ـــای ه ـــینی ارتق ـــالزم الحس م
ـــت  ـــای مدیری ـــت ه ـــن فعالی ـــن و ماندگارتری ـــی از بزرگتری یک
ـــن  ـــی از مهمتری ـــرد: یک ـــان ک ـــت و خاطرنش ـــهری دانس ش
ـــهری صـــورت  ـــت ش ـــطه مدیری ـــه واس ـــه ب ـــی ک ـــت های فعالی
ـــمندی  ـــی و هوش ـــطح دانش ـــای س ـــته در ارتق ـــه و توانس گرفت
ـــرای  ـــت شـــهری ب ـــالش مدیری ـــر باشـــد، ت شـــهر تهـــران موث
ـــای  ـــه ه ـــه نمون ـــت ک ـــهروند اس ـــهر و ش ـــوش ش ـــای ه ارتق
بـــارز آن گســـترش خدمـــات هوشـــمند در دفاتـــر خدمـــات 
ـــه  ـــای رتب ـــته در ارتق ـــه توانس ـــت ک ـــهر اس ـــک ش الکترونی

ـــد. ـــر باش ـــی موث ـــارت جهان ـــک تج ـــورمان در بان کش
وی بــا دعــوت از نخبــگان 
صنایــع  مهندســی  علمــی 
ــزه  اظهــار داشــت: وجــه ممی
مدیریــت  و  تهــران  شــهر 
شــهری تهــران بــا ســایر 
درایــن  هــا  شــهرداری 
ــا  ــن سیســتم ب ــه ای اســت ک

ــالق  ــم و اخ ــر عل ــی ب ــادی مبتن ــت جه ــری مدیری بکارگی
مــی کوشــد تــا اخــالق و اخــالق مــداری را در شــهر نهادینــه 
ــاالن و  ــم فع ــه مندی ــه عالق ــت ک ــالتی اس ــن رس ــد و ای کن
نخبــگان مهندســی صنایــع در آن بــه مدیریــت شــهری 
کمــک کننــد تــا عــالوه بــر حفــظ اخــالق و کرامــت انســانی، 
ــود. ــم منجــر ش ــهروندان ه ــور ش ــه تســهیل و تســریع ام ب

در ادامــه گردهمایــی دکتــر محمدعلــی شــفیعا عضــو هیــأت 
علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا اشــاره بــه نقــش 
مهندســی صنایــع در کاهــش آســیب هــای اجتماعــی، کالمش 
ــالب  ــای انق ــتین روزه ــره ای از نخس ــت خاط ــا بازروای را ب

اســالمی و همــکاری بــا مدیریــت شــهری آغــاز کــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش مهندســـی صنایـــع در شـــناخت 
نقـــاط آســـیب زا در شـــهر گفـــت: در ســـال هـــای قبـــل 
ـــع در  ـــکاری مهندســـی صنای ـــب کمـــک و هم ـــرای جل ـــم ب ه

ـــع آن، دعـــوت  شناســـایی مشـــکالت و احصـــا روش هـــای رف
ـــده و  ـــارکت منفصـــل ش ـــن مش ـــی ای ـــده ول ـــکاری ش ـــه هم ب
ـــش  ـــارکت و نق ـــن مش ـــد ای ـــرد جدی ـــا رویک ـــه ب ـــم ک امیدواری

ـــود. ـــتر ش ـــه روز بیش ـــع روز ب ـــی صنای ـــی مهندس آفرین
ـــه  ـــت ب ـــع نوب ـــی صنای ـــاتید مهندس ـــخنرانی اس ـــس از س پ
ــع در  ــی صنایـ ــش مهندسـ ــل تخصصی»نقـ ــزاری پنـ برگـ
حـــوزه هـــای کارکـــردی مدیریـــت شـــهری« رســـید کـــه 
بـــا حضـــور دکتـــر میرســـامان پیشـــوایی، دکتـــر مرتضـــی 
ـــدی  ـــران محم ـــر عم ـــی و دکت ـــادی صاحب ـــر ه ـــور، دکت باقرپ
از اعضـــای هیئـــت علمـــی دانشـــکده مهندســـی صنایـــع 
ــا  ــید علیرضـ ــدس سـ ــت و مهنـ ــم و صنعـ ــگاه علـ دانشـ
ــر  شـــجاعی نایـــب رئیـــس و دبیـ
ـــران  ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس انجم
ـــاری  ـــماعیل غف ـــدس اس ـــز مهن و نی
ـــازمانی اداره  ـــی س ـــس اداره تعال ریی
ـــران  ـــهرداری ته ـــکیالت ش کل تش
ــش  ــی نقـ ــه بررسـ ــا بـ ــید تـ رسـ
ایـــن رشـــته علمـــی در حـــوزه 
ـــل  ـــر حم ـــهری نظی ـــت ش ـــردی مدیری ـــف کارک ـــای مختل ه
ـــات شـــهری  ـــی، خدم ـــک، فرهنگـــی و اجتماع ـــل و ترافی و نق
ـــازی و  ـــهری، شهرس ـــاد ش ـــی و اقتص ـــت، مال ـــط زیس و محی
معمـــاری بپردازنـــد. همچنیـــن در خصـــوص زمینـــه هـــای 

همـــکاری، نقطـــه نظراتـــی را طـــرح کردنـــد.
ــن  ــردی انجمـ ــی کاربـ ــی علمـ ــن گردهمایـ ــل و دومیـ چهـ
ـــان  ـــاعت و در می ـــار س ـــس از چه ـــران پ ـــع ای ـــی صنای مهندس
ــا  ــکاری بـ ــرای همـ ــور بـ ــی کشـ ــگان علمـ ــتیاق نخبـ اشـ

مدیریـــت شـــهری بـــه پایـــان رســـید.
گفتنـــی اســـت نخســـتین همایـــش ملـــی »بهبـــود در 
فرآیندهـــای مدیریـــت« در بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری و بـــا 
حضـــور نخبـــگان علمـــی مدیریـــت شـــهری و بـــه همـــت 
ـــی  ـــکده مهندس ـــکاری دانش ـــت و هم ـــران و حمای ـــهرداری ته ش
ـــع  ـــی صنای ـــن مهندس ـــت و انجم ـــم و صنع ـــگاه عل ـــع دانش صنای

ایـــران در تهـــران برگـــزار خواهـــد شـــد.

نقش بی بدیل مهندسی صنایع در مدیریت شهری
ادامه از صفحه 1

ـــاله  ـــل مس ـــای ح ـــک ه ـــوآوری، تکنی ـــوان "ن ـــا عن ـــمیناری ب س
ـــا  ـــید علیرض ـــور س ـــا حض ـــد" ب ـــول جدی ـــک محص ـــق ی و خل
ـــع  ـــی صنای ـــن مهندس ـــر انجم ـــس و دبی ـــب رئی ـــجاعی، نائ ش

ــوم آذر  ــنبه سـ ــران، چهارشـ ایـ
ــس  ــالن کنفرانـ ــاه 95 در سـ مـ
صنایـــع  مهندســـی  گـــروه 
دانشـــگاه یـــزد برگـــزار شـــد. 

بـه  اشـاره  ضمـن  ابتـدا  وی 
دریافـت  تاسـیس،  چگونگـی 
مجوز از وزارت علوم و سـابقه 17 

سـاله انجمـن، اهـداف آن از جملـه ارتقاء دانش و توسـعه کاربرد 
ایـن رشـته مهـم را مورد توجـه قرار داد. سـپس بـه معرفی کلی 
و اجمالـی از فعالیـت هـای اخیر انجمن مهندسـی صنایـع ایران 
پرداخـت و از حضـار بـه ویـژه دانشـجویان رشـته هـای مختلف 

حاضـر در سـمینار خواسـت تـا بـرای موفقیـت در آینـده، عضـو 
تشـکل علمـی تخصصـی خـود شـوند. 

ــر بخــش در  ــد و اث ــی انگیزشــی، مفی ــه نکات شــجاعی در ادام
ــود  ــه وج ــی ب ــه چگونگ زمین
ــده، اســتفاده از  ــک ای آمــدن ی
تکنیــک هــای حــل مســاله و 
ــک  ــق ی ــه خل ــده ب ــل ای تبدی
محصــول جدیــد را بیــان 
ــن  ــس انجم ــب رئی ــود. نای نم
ایــران  صنایــع  مهندســی 
ــی،  ــده جهان ــرده و پیچی ــای فش ــت ه ــرد: در رقاب ــد ک تاکی
ــان  ــای پنه ــد نیازه ــه بتوانن ــق هســتند ک ــی موف شــرکت های
مشــتریان را کشــف نمــوده و بــا ارضــای آن هــا، هیجــان را در 

ــد. ــده نگهدارن ــتریان زن مش

با سخنرانی نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران
سمینار نوآوری و خلق یک محصول جدید در دانشگاه یزد برگزار شد

ســید علیرضــا شــجاعی نایــب رئیــس و دبیــر انجمــن 

مهندســی صنایــع ایــران در ســفر بــه یــزد بــا احمــد 

ــزد  ــی صنایــع دانشــگاه ی ــروه مهندس ــس گ صادقیــه رئی

دیــدار و گفتگــو کــرد.  

وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای اخیــر 

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در راســتای ارتقــاء دانــش 

و توســعه کاربــرد ایــن رشــته مهــم در کشــور، از ریاســت، 

گــروه  دانشــجویی  انجمــن  و  علمــی  هیــات  اعضــای 

ــمینار  ــتین س ــزاری نخس ــت برگ ــه جه ــع ب ــی صنای مهندس

اســتانی انجمــن در ســال جــاری در آن دانشــگاه قدردانــی 

و بــر گســرش همــکاری هــا تاکیــد کــرد. شــجاعی بــا توجــه 

بــه قدمــت رشــته مهندســی صنایــع در دانشــگاه یــزد 

اظهــار امیــدواری کــرد کــه هــر چــه زودتــر گــروه مهندســی 

ــد.  ــا یاب ــه دانشــکده ارتق ــع ب صنای

دکـر صادقیـه نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی از ایـن دیـدار، با 

یـادآوری همـکاری هـای گذشـته گـروه مهندسـی صنایـع 

دانشـگاه یـزد با انجمن مهندسـی صنایع ایـران، به وضعیت 

فعلـی گـروه و نیـز تحـوالت سـال هـای اخیـر در امکانـات 

مهندسـی  گـروه  کامـل  آمادگـی  از  و  پرداخـت  دانشـگاه 

بـرای میزبانـی  صنایـع و نظـر مسـاعد ریاسـت دانشـگاه 

کنفرانـس بیـن املللـی مهندسـی صنایـع و تعامـل موثرتـر با 

آن انجمـن خـر داد. وی همچنیـن اعـام کـرد اقدامات الزم 

بـرای تبدیـل گـروه بـه دانشـکده انجـام شـده اسـت. 

شــجاعی ســپس بازدیــدی 

دانشــگاه  امکانــات  از 

پیــرو  تــا  یــزد داشــت 

درخواســت آن دانشــگاه 

از انجمــن مهندســی 

مبنــی  ایــران  صنایــع 

بــر میزبانــی پانزدهمیــن کنفرانــس بیــن املللــی مهندســی 

صنایــع در ســال 97 از آمادگــی دانشــگاه در خصوص ســالن 

هــا و فضاهــای برگــزاری کنفرانــس، کارگاه هــا و پنــل هــای 

جانبــی و غیــره اطمینــان حاصــل شــود. یــادآور مــی شــود 

دانشــگاه یــزد در ســال 81 میزبــان دومیــن کنفرانــس ملــی 

مهندســی صنایــع بــوده و دکــر صادقیــه دبیــری کمیتــه 

ــت. ــته اس ــده داش ــس را برعه ــی کنفران علم

در دیدار شجاعی و صادقیه تاکید شد

گسترش همکاری انجمن مهندسی صنایع 
ایران و گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

شعار و اسامی روزهای هفته 
پژوهش و فناوری

ـــاوری: " پژوهـــش تقاضامحـــور و  ـــه پژوهـــش و فن شـــعار هفت

ـــی " ـــای اقتصـــاد مقاومت ـــاوری، زیربن تجـــاری ســـازی فن

 اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری

1- یکشنبه 95/9/21 : پژوهش، فناوری و مدرسه

2- دوشنبه 95/9/22 : ایده برتر، رسمایه ملی

3- سه شنبه 95/9/23 : پژوهش، فناوری و صنعت

4- چهارشنبه 95/9/24 : پژوهش، فناوری؛ اقدام و عمل

5- پنج شنبه 95/9/25 : پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش 

6- جمعه 95/9/26 : پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین

7- شنبه 95/9/27 : پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه
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اخبار

دعوت به همکاری در خبرنامه
عالقه مندان محترم مهندسی صنایع

خبرنامــه انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن مطالــب و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف 
خــود کــه همانــا بهبــود و ارتقــا دانــش عالقمنــدان اســت، نیازمنــد هــم اندیشــی فکــری شماســت. الزم بــه ذکــر اســت 
اخبــار ارســالی شــما در مــورد موضوعاتــی کــه در زیــر آمــده، بــا نــام و مشــخصات خــود شــما در خبرنامــه ذکــر خواهــد 

شــد. خواهشــمند اســت اخبــار خــود را بــه نشــانی iiiegram@gmail.com ارســال فرماییــد.
1. فعالیت های گروه های پژوهشی مهندسی صنایع در دانشگاه ها

2. اخبار مربوط به برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با مهندسی صنایع
3. معرفی حیطه های علمی و پژوهشی جذاب و نو در مهندسی صنایع

4. معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی یا خارجی در زمینه مهندسی صنایع
5. معرفی مقاالت و کتب جذاب و جدید در زمینه مهندسی صنایع

6. معرفی چهره های برجسته در زمینه تحقیق در مهندسی صنایع چه در داخل و چه در خارج از کشور
7. معرفی نرم افزار های جدید و مفید در زمینه مهندسی صنایع

8. معرفی اعضای هیئت علمی جدیدالورود در رشته های مرتبط با مهندسی صنایع
9. معرفی پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی صنایع

و یا هر خبر مرتبط با مهندسی صنایع در زمینه های علمی و پژوهشی و کاربردی

    با تشکر 
   سردبیر خبرنامه انجمن مهندسی صنایع

رویداد های آتی
 دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

 تحقیق و توسعه زیرساخت اقتصاد مقاومتی
 تاریخ برگزاری: هفته پژوهش _ آذرماه 1395

 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 تاریخ برگزاری: 1 و 2 و6 تا 8 دی ماه 1395

www.irimc.com :سایت 
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www.iiie.ir :سایت 

نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرآیند و رهری سازمان

تاریخ برگزاری: 28 آذر ماه 1395
www.bpmc.ir :سایت 

بــه اطــاع اعضــای محــرم 

مــی رســاند امــکان ثبــت نــام 

در  انجمــن  فعــال  اعضــای 

ــف  ــا تخفی ــس ب ــن کنفران ای

ویــژه 20 درصــدی برقــرار 

شــده اســت. در صــورت 

متایــل، اعضــای فعــال 

میتواننــد جهــت تکمیــل فــرم 

ــق ســایت  ــام از طری ــت ن ثب

ــد. ــدام مناین ــس اق کنفران

ـــزی  ـــر پایی ـــد از ظه ـــک بع ـــی 95-94 در ی ـــال تحصیل ـــور س ـــع در کنک ـــی صنای ـــته مهندس ـــف رش ـــع مختل ـــدگان مقاط برگزی

ـــد. ـــم آمدن ـــران گرده ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــوت انجم ـــه دع ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، در ایــن گردهامیــی ضمــن آگاهــی بخشــی از ســوی اســاتید 

دانشــگاهی بــه ورودی هــای 95 پیرامــون حــال و آینده رشــته 

مهندســی صنایــع و گســره کاربــرد آن، تاکیــد شــد: یادگیــري 

پایــان نــدارد، دانشــگاه، تــازه اگــر موفــق بــوده باشــد، روش 

یادگیــری و مبانــی مــورد نیــاز را بــه شــام یــاد داده اســت.

ـــد از  ـــگان، تنـــی چن ـــل دانـــش آموخت ـــن گـــزارش در پن ـــر ای بناب

ـــه ای و  ـــوابق حرف ـــر س ـــا ذک ـــه ب ـــا تجرب ـــع ب ـــان صنای مهندس

ـــع  ـــه مهندســـین صنای ـــه هـــای خـــود، ب تجـــارب و درس آموخت

ـــي، و  ـــد واقع ـــش از ح ـــود را بي ـــرد خ ـــه ارزش کارک ـــيد ک ـــي باش ـــل طبيع ـــن متاي ـــب اي ـــدند: مراق ـــر ش ـــده متذک ـــال و آین ح

ـــد! ـــن بزني ـــي، تخم ـــد واقع ـــر از ح ـــود را کم ـــه خ ـــوط ب ـــای مرب ـــه ه هزین

گفتنــی اســت گردهامیــی برگزیــدگان 95 مهندســی صنایــع، بــه 

ــنبه 19  ــه روز چهارش ــرای اندیش ــن در فرهنگ ــی انجم میزبان

ــی  ــازمان فرهنگ ــد و س ــزار ش ــی 19 برگ ــاعت 15 ال ــان از س آب

ــراه  ــه هم ــرای اندیشــه ب ــران و فرهنگ ــهرداری ته ــری ش ه

ــع دانشــگاه  انجمــن هــای علمــی- دانشــجویی مهندســی صنای

ــی-  ــداد علم ــن روی ــر ای ــه به ــزاری هرچ ــران در برگ ــای ته ه

ــن  ــه ای از ای ــه گوش ــد. در ادام ــارکت کردن ــی مش فرهنگ

ــکاری  ــارکت و هم ــا مش ــه ب ــی ک ــی- فرهنگ ــه علم برنام

دانشــجویان فعــال در انجمــن هــای علمــی دانشــکده 

هــای مهندســی صنایــع تهــران و ورودی هــای قدیمــی در 

قالــب یــک کارتیمــی منســجم بــا انجمــن مهندســی صنایــع 

ــرور شــده اســت. ــن م ــاب دوربی ــران انجــام شــد، در ق ای

گزارش گردهمایی برگزیدگان 95

مجله Uncertain Supply Chain Management با کد شناسایی بین املللی ISSN 2291-6830 به منایه اسکوپوس ملحق شد.

بنابـــر ایـــن گـــزارش، رسدبیـــری ایـــن نرشیـــه برعهـــده دکـــر بابـــک فرهنـــگ مقـــدم، عضـــو هیـــات علمـــی موسســـه عالـــی 

ــات علمـــی  ــو هیـ ــیدجعفر ســـجادی، عضـ ــئول آن دکـــر سـ ــر مسـ ــه ریـــزی و مدیـ آمـــوزش و پژوهـــش مدیریـــت و برنامـ

دانشـــکده مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران مـــی باشـــد.

دسرسی به وب سایت این مجله از طریق نشانی اینرنتی growingscience.com/uscm/uscm.html امکان پذیر است.

ـــی  ـــی مهندس ـــه تخصص ـــن مجل ـــئول ای ـــر مس ـــر و مدی ـــه رسدبی ـــمند را ب ـــت ارزش ـــن موفقی ـــران ای ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس انجم

ـــد. ـــی منای ـــرض م ـــک ع ـــع تری صنای

پذیرش مجله تخصصی مهندسی صنایع در اسکوپوس
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صنعت

ـــد  ـــی توان ـــروژه م ـــداف پ ـــه اه ـــیدن ب ـــا نرس ـــروژه ی ـــت در پ شکس

ـــه  ـــروژه ای ب ـــت از پ ـــن اس ـــه ممک ـــد ک ـــته باش ـــی داش ـــل مختلف عل

پـــروژه دیگـــر متفـــاوت باشـــد. بـــا ایـــن وجـــود در ایـــن فرصـــت 

ـــری از  ـــت جلوگی ـــد جه ـــای مفی ـــکار ه ـــی از راه ـــم برخ ـــد داری قص

ـــم:  ـــر کنی ـــا را ذک ـــروژه ه ـــت در پ شکس

rمطالعات اولیه، آغاز و برنامه ریزی:
• دقت در امکان سنجی )طرح توجیهی(پروژه

• تعیین اهداف مشخص برای پروژه

• عدم تعیین مدیر پروژه مناسب

• اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه

• ترشیح وظایف مناسب مدیر پروژه

• وجود روال ها و دستورالعمل های مناسب و مصوب

• انتخاب مناسب پیامنکاران پروژه

• دقت در تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها و تاثیر آنها

• وجـود سیسـتم هامهنگی و ارتباطات مناسـب بیـن ذینفعان پروژه 

از جملـه تیم و پیامنـکاران پروژه

• وجود منشور پروژه مناسب و مصوب

• مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه

• تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه

• تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب

• دقت در تعیین الزامات پروژه

• دقت در تعریف محدوده پروژه

• تعیین دقیق محدودیت ها و فرضیات پروژه

• تدوین مناسب ساختار شکست و خروجی های پروژه

• تدوین درست لیست فعالیت ها و شبکه پروژه

• دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها

• تخمین دقیق منابع مورد نیاز فعالیت ها

• دقـــت در شناســـایی، تحلیـــل و تعییـــن اســـراتژی واکنـــش بـــه 

ریســـک هـــای پـــروژه

• تخمین دقیق هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه

• لحاظ منودن تقویم های کاری

• برنامه ریزی مناسب کیفی

• در نظر گرفنت محدودیت های زمانی

• رفع محدودیت های زمانی غیر منطقی

• در نظر گرفنت محدودیت های منابع

• لحاظ کردن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی 

• در نظر گرفنت رشایط سیاسی مانند تحریم و ...

• توجــه بــه رشایــط اجتامعــی و فرهنگــی ماننــد انتظــارات مــردم ، 

معارضــات و ...

ــت  ــورم هــا، محدودی ــد ت ــط اقتصــادی مانن • در نظــر نگرفــنت رشای

ــذاری، ارزی و ... ــه گ ــای رسمای ه

rفاز اجرا:
• حامیــت مدیــر پــروژه و ســازمان از پــروژه بــه خصــوص تیــم 

مدیریــت پــروژه

• پذیرش برنامه و گزارش های پروژه توسط تیم اجرایی

ــان  ــن ذینفع ــب بی ــات مناس ــی و ارتباط ــتم هامهنگ ــرای سیس • اج

ــروژه ــکاران پ ــم و پیامن ــه تی ــروژه از جمل پ

• انتخاب تیم مناسب اجرایی

• آموزش مناسب تیم پروژه

• تیم سازی مناسب در پروژه

• رفع مناسب تعارضات بین ذینفعان

• رهری مناسب

• مدیریت مناسب اسرس در بین تیم پروژه

• اجرای فرایندها بر اساس روال ها و دستورالعمل های مصوب

• تامین مالی مناسب پروژه

• تامین نرم افزارها و سخت افزارهای الزم

• بروز ریسک های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و ...

• تغییرات در الزامات پروژه

• تغییرات کنرل نشده در محدوده پروژه

rفاز کنرل و اختتامی:
• وجود گزارش های موثر و یکپارچه

• ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه

• مقایســـه مناســـب وضعیـــت جـــاری بـــا وضعیـــت انتظـــاری 

)برنامـــه اولیـــه(

• ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه

• وجود سیستم کنرل کیفیت مناسب

• تحویل گیری مناسب اقام قابل تحویل از پیامنکاران

• ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه

علل شکست در پروژه ها

کاواســاکی مشــاور مدیریــت شــرکت Apple، پدیــده ای را 
در ســازمان هــا عنــوان می کنــد کــه اســتیو جابــز از آن 

بــه عنــوان »انفجــار نادانــی« نــام مــی بــرد!
یــک،  درجــه  مدیــران   
اســتخدام  را  کســانی 
ــد کــه از خودشــان  می کنن
ــتند؛  ــر هس ــر و توانات بهت
و  دو  درجــه  افــراد  امــا 
پایین تــر، بــا نگرانــی از 
دســت دادن جایــگاه خــود، 
ــر  ــود پایین ت ــرادی از خ اف
ــد و  ــی کنن ــتخدام م را اس

همینطــور نفــرات رده هــای پایین تــر نیــز همیــن چرخــه 
باطــل را ادامــه می دهنــد.

لــذا پــس از مدتــی بــا موجــی فراگیــر از افــراد ضعیــف 

ــه  ــوید ک ــه می ش ــازمان مواج ــاختار س ــوان در س و نات
معــدود افــراد توانمنــد را نیــز ناامیــد و فلــج مــی کننــد! 
ایــن نظریــه را می شــود هــم در زندگــی شــخصی 
ــری  ــم در راهب ــرد، ه ــه کار ب ب

ــازمانی. س
بــا  آیــا  بپرســید  خودتــان  از 
ــه  ــتم، ک ــت هس ــانی دوس کس
مــرا  و  باهوش ترنــد  مــن  از 
ــانی  ــا کس ــند ی ــد می کش ــه نق ب
ــا  ــن ی ــم رده م ــه ه ــتند ک هس
ــد  ــرا تأیی ــتر م ــد و بیش پایین ترن

ــد؟ ــی کنن م
در ســازمان، از خودتــان بپرســید آیــا از اســتخدام و 
ــر  ــر، مطلع ت ــن باهوش ت ــه از م ــانی ک ــری کس بکارگی

ــرس دارم؟ ــتند ت ــر هس و کاربلدت

انفجار نادانی

1. افزایــش کیفیــت منجــر بــه افزایــش تولیــد و افزایــش ســود 

ــش  ــب افزای ــا موج ــود الزام ــش س ــی افزای ــد، ول ــد ش خواه

ــش  ــرای افزای ــددی ب ــای متع ــت. راه ه ــد گش ــت نخواه کیفی

ســود وجــود دارد. بعضــی از آن هــا هیــچ ربطــی بــه کیفیــت 

ــد. ــش می دهن ــت را کاه ــی کیفی ــی حت ــد و برخ ندارن

2. افــراد در محیطــی پــر از تــرس، دســت بــه ابــداع نــزده و 

از خــود گذشــتگی نشــان منی دهنــد. پــس بــه زودی خاقیــت 

و بهــره وری واقعــی از بیــن مــی رود و کارکنــان بــی توجــه بــه 

ــه  ــد ب ــرای رشکــت، فقــط ســعی مــی کنن عواقــب کارشــان ب

هــدف رقمــی دســت یابنــد.

ـــاع  ـــان رشح اوض ـــتند. آن ـــت نیس ـــی، واقعی ـــای مال 3. گزارش ه

ـــر تـــک بعـــدی از یـــک  ـــی یـــک تصوی ـــد، یعن ـــی گذشـــته ان مال

ـــد بعـــدی. ـــای چن دنی

4. خــود سیســتم گاه مانــع می شــود تــا اشــخاص آن چــه را کــه 

بهــر و صحیــح تــر مــی داننــد انجــام دهنــد.

5. تــا زمانــی کــه نگــرش مــا نســبت بــه کیفیــت ایــن اســت 

کــه تنهــا بایــد بــه حــد رقیبــان یــا ســطح خاصــی از کیفیــت 

برســیم، دچــار مشــکل خواهیــم بــود.

ــه کار  ــاز ب ــت نی ــه در وق ــتند ک ــی هس ــراد کاالهای ــا اف 6. آی

گرفتــه شــوند و هنگامــی کــه دیگــر نیــازی بــه آن هــا نیســت، 

ــته  ــود پیوس ــا بهب ــی ب ــن دیدگاه ــوند؟ چنی ــه ش دور انداخت

ناســازگار اســت. وقتــی افــراد کمــری بــرای تولیــد یــک 

محصــول مــورد نیازانــد، بایــد نیــروی کار مــازاد بــرای کار در 

ــوند. ــوزش داده ش ــت آم ــر رشک ــای دیگ ــش ه بخ

7. روش هـــای مدیریتـــی کـــه بـــا کارکنـــان خـــود چـــون کاال 

رفتـــار مـــی کننـــد، عبـــارت انـــد از: ایجـــاد ســـهمیه بنـــدی، 

اســـتفاده از تـــرس بـــرای واداشـــنت آن هـــا بـــه کار، افزایـــش 

میـــزان تولیـــد حتـــی بـــه قیمـــت کاهـــش کیفیـــت، ایجـــاد 

ـــت  ـــد کیفی ـــرای تولی ـــد ب ـــه بای ـــی ک ـــش های ـــن بخ ـــت بی رقاب

بـــا هـــم همـــکاری داشـــته باشـــند، واداشـــنت بخـــش خریـــد 

بـــه تهیـــه ابزارهـــا و تجهیـــزات بـــه ارزان تریـــن قیمـــت.

8. در واقــع بیــش از هرکــس دیگــر، مدیــران بــه ویــژه 

مدیــران ارشــد هســتند کــه بــه آگاهــی عمیــق احتیــاج دارنــد.

9. کیفیــت فقــط در صورتــی بــه دســت مــی آیــد کــه افــراد 

حــارض در سیســتم احســاس امنیــت کننــد و از کاری کــه 

ــد. ــذت برن ــد، ل ــام می دهن انج

10. تغییــرات الزم بــرای بهبــود کیفیــت مــوادی کــه وارد 

کارخانــه می شــوند، تغییــرات در خــط مشــی کارخانــه اســت 

ــد. ــت برمــی آی ــده مدیری ــا از عه ــه تنه ک

11. پیگیــری مشــکات واهــی مــی توانــد خســارت زیــادی بــه 

بــار آورد. در واقــع، یــک سیســتم کامــا جــا افتــاده می توانــد 

توســط اصاحــات و تاش هــای بیــش از حــد، ازبیــن بــرود.

ــح  ــک رشکــت بســیار همبســته اســت. تصحی ــات ی 12. عملی

ــاده و  ــه کاری س ــل اولی ــاید در مراح ــک ش ــب کوچ ــک عی ی

ارزان باشــد ولــی در جایــی دیگــر بســیار گــران خواهــد بــود.

و  نویـن  هـای  ایـده  و  آراء  سـازمانی  هیـچ  در  تقریبـا   .13

متفـاوت، بـه خوبـی از رده هـای پاییـن بـه سـوی رده هـای 

بـاال نفـوذ منی کننـد. در بیشـر مـوارد، مدیریـت ارشـد تنها به 

حـرف مدیـران هـم رتبـه یا باالتـر از خود، گوش فـرا می دهد.

14. ناآگاهی گران قیمت ترین کاالی دنیا است.

روز ملی کیفیت
بــه مناســبت روز ملــی کیفیــت، 18 آبــان، در ادامــه بــه بیــان 

14 جملــه کلیــدی از کتــاب آمــوزه هــای دمینــگ مــی پردازیــم:   

تهیه و تنظیم: علی چگینی



www.iiie.ir

7
خبرنامه مهندسی صنایع

سال هجدهم - شماره 84 - آذر ماه 1395

اقتصاد

پیش بینی اکونومیست از اقتصاد ایران در 2017
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــی شــده اســت و رسان ــد اکونومیســت 4/ 5 درصــد پیش بین ــران در ســال 2017 از دی رشــد اقتصــادی ای

داخلــی نیــز برابــر بــا 6144 دالر تخمیــن زده می شــود. تولیــد ناخالــص داخلــی رسانــه از دیــد برابــری قــدرت خریــد نیــز 

ــا 19 هــزار و 520 دالر خواهــد بــود. همچنیــن گامنه زنی هــای اکونومیســت نــرخ تــورم ایــران را حــدود 9 درصــد  ــر ب براب

ــراز  ــا 81 میلیــون نفــر تخمیــن زده اســت. در نهایــت، ت ــر ب ــان ســال 2017 براب ــا پای بــرآورد کــرده و جمعیــت کشــور را ت

بودجــه نیــز منفــی 2/ 1 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران پیش بینــی شــده اســت.

ـــیدن  ـــدی، رس ـــادی 1/ 6 درص ـــد اقتص ـــه رش ـــود؛ از جمل ـــرده ب ـــی ک ـــران پیش بینی های ـــرای ای ـــال 2016 ب ـــت در س اکونومیس

نـــرخ تـــورم بـــه 1/ 14 درصـــد و رســـیدن تولیـــد ناخالـــص داخلـــی رسانـــه بـــه 6130 دالر بـــه قیمـــت جـــاری و معیـــار قـــدرت 

خریـــد 18 هـــزار و 70 دالر. کـــری بودجـــه معـــادل منفـــی 5/ 2درصـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی کشـــور و جمعیـــت کشـــور 

ـــاه نخســـت  ـــرده اســـت در ســـه م ـــران اعـــام ک ـــار ای ـــز آم ـــه مرک ـــاری ک ـــق آم ـــود. طب ـــر شـــده ب ـــر ذک ـــون نف حـــدود 80 میلی

ـــورم در  ـــرخ ت ـــن ن ـــت. همچنی ـــوده اس ـــد ب ـــته 4/ 4 درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــادی نس ـــد اقتص ـــال 95 رش س

ـــه 5/ 7 درصـــد رســـیده اســـت. ـــاه ب ـــان م ـــه آب ـــی ب ـــاه منته 12 م

رشد و زوال اقتصاد کینزی 
اقتصــاد کِینــزی یــا کِینزی گرایــی نظریــه ای در اقتصــاد 

ــه ایده هــای اقتصــاددان انگلیســی  ــر پای ــه ب کان اســت ک

جــان مینــارد کینــز بنــا شده اســت. اقتصاددانــان کینزی گــرا 

اســتدالل می کننــد کــه تصمیــامت بخــش خصوصــی گاهــی 

اوقــات ممکــن اســت منجــر بــه نتایــج غیــرکارا در اقتصــاد 

کان شــود و بنابرایــن از سیاســت گــذاری فعــال دولــت در 

ــد.  ــت می کنن ــی حامی بخــش عموم

اقتصــادی  در ســال ۱۹۲۰ آمریــکا دســت خوش بحــران 

شــد و رکــود گســرش یافــت. بــا ترکیــدن حبــاب ســوداگری 

ــا ۱۹۳۲، ۴۸  ــن ســال های ۱۹۲۹ ت ــی بی ــد صنعت ــی، تولی مال

درصــد ســقوط کــرد. کینزگرایــی ملــی واکنشــی بــه درد و 

رنــج ناشــی از رکــود بــزرگ و در نتیجــه طــرد ارتدوکســی 

ــود.  ــا اقتصادهــای آزاد ب ــٔه بازارهــای آزاد و ی اولی

کینزگرایــی ملــی، نوعــی سیاســت اقتصــادی - سیاســی 

ــه داری  ــام رسمای ــت در درون نظ ــاش اس ــه در ت ــت ک اس

ــا ارائــه مجموعــه ای خدمــات رفاهی-اجتامعــی و کنــرل  ب

نســبی اقتصــاد توســط دولــت از بــروز بحران هــای ادواری 

و غیــرادواری نظــام اقتصــادی رسمایــه داری جلوگیــری کنــد.

کینزگرایـــی ملـــی پایـــه و بنیـــادی را بـــرای ســـاختاری از 

حاکمیـــت پـــی ریخـــت کـــه در آن رشـــد ســـود و ســـطح 

باالتـــر زندگـــی بـــا یکدیگـــری همزیســـتی داشـــتند. 

قهرمانـــان ملـــی مـــورد حامیـــت قـــرار گرفتنـــد و یارانـــه 

ـــد. ـــظ ش ـــه حف ـــی رسمای ـــای کنرل ـــد، ابزاره ـــت کردن دریاف

ــام  ــی، نظ ــیای رشق ــورهای آس ــا در کش ــن، و بعده در ژاپ

مشــارکتی بــدون حضــور کارگــران تحــت رشایــط سیاســی 

ــور کــرد. ایــن کشــورها توســعه بــا  خودکامــه تــری ظه

ــای  ــاوت از نیروه ــه ای متف ــا مجموع ــت را ب ــت دول حامی

ــد. راهــرد  ــن اقتصادهــا پیــش بردن ــی مســلط در ای طبقات

اقتصــادی توزیــع درآمــد و شــبکٔه تامیــن اجتامعــی نقــش 

اقتصــادی دولــت را در اروپــا و تــا حــد کمــری در آمریــکا 

ــا  ــم ت ــت ک ــی دوم دس ــگ جهان ــس از جن ــای پ در دهه ه

ــرد. ــف می ک ــٔه ۱۹۶۰ تعری ــر ده اواخ

قـدرت در حال رشـد بازارهـای رسمایـه ای بین املللی، راهرد 

کینزگرایـی ملـی توزیـع درآمـد و شـبکٔه تامیـن اجتامعـی را 

تضعیـف کـرد. پـس از مدتـی، ایـن راهـرد در همٔه سـطوح 

وارد  دولـت  بـر  را  فشـارهایی  محلـی  و  منطقـه ای  ملـی، 

آورد تـا اشـکال نولیرالـی سـازماندهی را در پیـش گیـرد. از 

اواخـر دهـٔه ۱۹۶۰ کـه اقتصادهـای اروپای غربـی و ژاپن از 

ویرانی هـای زمـان جنـگ بهبود یافتـه و در بازارهای جهانی 

بـه رقابـت فزاینـده پرداخته بودنـد، فرایند فرسـایش راهرد 

کینـزی بیـش از پیـش مشـهود بود.

ــان را  ــن جری ــری ای ــی، ره ــی آمریکای ــای فراملیت رشکت ه

بدســت گرفتنــد و چنــد کشــور عمــدٔه رسمایــه داری نیــز از 

آن پیــروی کردنــد و همــراه بــا آن نهادهــای مالــی بین املللی 

هــم رشــد کــرد. از آنجــا کــه رسمایــه در جســتجوی آزادی 

ــی  ــادی کینزگرای ــاد م ــود، بنی ــی ب ــطح جهان ــت در س حرک

ــارکتی  ــت مش ــی حکوم ــاف سیاس ــی ائت ــا فروپاش ــی ب مل

اروپــا و اتحــاد هژمونیــک لیرال هــای حــزب دموکــرات 

ــی در  ــٔه جهان ــف شــد. رسمای ــکا تضعی ــران در آمری و کارگ

تکاپــوی آزادی رسمایه گــذاری و بــازار آزاد و تولیــد در 

گســرٔه ســیارٔه زمیــن بــود.

ساختار بازارها در اقتصاد
در علــم اقتصــاد، منظــور از ســاختار بــازار، تعــداد شــرکت هایی اســت کــه در حــال تولیــد محصــول یکســانی هســتند. انــواع 

حالت هــای ســاختار بــازار بــه صــورت زیــر اســت:
ـــنده  ـــادی فروش ـــداد زی ـــدار و تع ـــادی خری ـــداد زی ـــت، تع ـــن حال ـــل )Competitive market(: در ای ـــت کام ـــاختار رقاب wس

ـــد. ـــود دارن ـــازار وج در ب
ــوع  ــک ن ــنده ی ــادی فروش ــداد زی ــز تع ــت نی ــن حال ــاری )Monopolistic competition(: در ای ــت انحص ــاختار رقاب wس
محصــول خــاص و تعــداد زیــادی خریــدار وجــود دارنــد، ولــی فروشــندگان از طریــق ایجــاد تمایــز در محصــوالت خــود 

ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ــت و . . . ب ــای کیفی ــدی، ارتق ــته بن ــر بس ــد تغیی مانن
wســاختار انحصــار چندجانبــه )Oligopoly(: در ایــن حالــت، تعــداد کمــی فروشــنده و تعــداد زیــادی خریــدار وجــود دارد. در 

حالــت خاصــی کــه تنهــا دو فروشــنده در بــازار وجــود دارنــد را Duapoly می نامنــد.
wســـاختار انحصـــار کامـــل )Monopoly(: ایـــن حالـــت، زمانـــی اســـت کـــه فقـــط یـــک فروشـــنده و تعـــداد زیـــادی 

خریـــدار در بـــازار وجـــود داشـــته باشـــد.
wســاختار انحصارکامــل در طــرف تقاضــا )Monopsony(: هنگامــی کــه تنهــا یــک خریــدار و تعــداد زیــادی عرضــه کننــده 

در بــازار وجــود داشــته باشــند.
wســاختار انحصــار چندجانبــه در طــرف تقاضــا )Oligopsony(: در ایــن حالــت، تعــداد فروشــندگان محصــول در بــازار بســیار 

زیــاد اســت، ولــی تعــداد کمــی خریــدار در بــازار وجــود دارد.
ـــت. در  ـــاد اس ـــای اقتص ـــرف تقاض ـــه ط ـــوط ب ـــر مرب ـــم آخ ـــاد و دو قس ـــه اقتص ـــرف عرض ـــه ط ـــوط ب ـــم اول، مرب ـــار قس چه
ـــازار  ـــزات در ب ـــتردگی تمای ـــرایط ورود و گس ـــازار، ش ـــا در ب ـــدازه بنگاه ه ـــداد و ان ـــازار، تع ـــاختار ب ـــی س ـــر اصل ـــع عناص واق

ـــت.  ـــاص اس ـــی خ ـــا کاالی ـــول ی محص
هـــر کـــدام از مـــوارد فـــوق، دارای شـــرایط و ویژگی هایـــی هســـتند کـــه در میـــان آنهـــا، ســـاختار رقابـــت کامـــل، 
ـــدگان محصـــوالت  ـــی مشـــتریان آشـــکار شـــده و تمامـــی عرضـــه کنن ـــت، تقاضـــای واقع ـــرا در آن حال ـــن اســـت. زی مفیدتری
ـــای  ـــه هزینه ه ـــی ک ـــد، در صورت ـــداران می خواهن ـــه خری ـــرد ک ـــد ک ـــه خواهن ـــی عرض ـــت و کیفیت ـــطح قیم ـــود را در س خ

ـــود.  ـــن بش ـــز تأمی ـــنده نی فروش
بــه عبــارت دیگــر، رقابــت کامــل موجــب می شــود عالیــق تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان بــا یکدیگــر تــراز شــده و 

ــد. باعــث می شــود کــه فروشــندگان هزینه هــای واقعــی خــود را آشــکار کنن

منابع و دارایی های نامشهود
گاهـــا منابـــع و دارای هـــای نامشـــهود ســـازمان متـــرادف هـــم تلقـــی مـــی شـــوند کـــه در واقـــع اینگونـــه 
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــازمان تلق ـــع نامشـــهود س ـــن منب ـــازمان مهمتری ـــر س ـــانی ه ـــروی انس ـــه نی ـــش و تجرب نیســـت. دان
ـــق  ـــران ح ـــته و مدی ـــه آن نداش ـــبت ب ـــی نس ـــازمان مالکیت ـــی س ـــت. یعن ـــازمان نیس ـــهود س ـــی نامش ـــی دارای ول

ـــد. ـــروش آن را ندارن ـــرف و ف ـــل و تص دخ
ـــه و  ـــا هزین ـــه گاه ـــد ک ـــا را دارن ـــتفاده از آنه ـــکان اس ـــوده و ام ـــگاه ب ـــران بن ـــترس مدی ـــع در دس ـــن مناب ای

ـــت. ـــه اس ـــورت نگرفت ـــا ص ـــب آنه ـــرای کس ـــازمان ب ـــرف س ـــز ازط ـــذاری نی ـــرمایه گ س
دارای هــای نامشــهود  ماننــد برنــد در مالکیــت شــرکت، حتمــا هزینــه و ســرمایه گــذاری بــرای بدســت آوردن 

آنهــا صــورت گرفتــه وامــکان دخــل تصــرف بــرای مدیــران و صاحبــان  بنــگاه وجــود دارد.
ـــی  ـــی و محیط ـــت داخل ـــهود فرص ـــع نامش ـــت و مناب ـــگاه اس ـــت بن ـــهود در مالکی ـــای نامش ـــی دارای ه ـــور کل بط
ـــتفاده  ـــه اس ـــد ک ـــی باش ـــازمان م ـــود در س ـــانی موج ـــای انس ـــه نیروه ـــش و تجرب ـــن آن دان ـــه مهمتری ـــت ک اس

ـــد. ـــی طلب ـــژه م ـــی وی ـــارت و توانای ازآن مه
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ــاده  ــدن آم ــته ش ــرای بازنشس ــود را ب ــری خ ــار پی نج
مــی کــرد تــا اینکــه یــک روز او بــا صاحــب کار خــود 

ــت. ــان گذاش ــوع را درمی موض
پــس از روزهــای طوالنــی و کار کــردن و زحمــت 
ــرای  ــه اســتراحت نیــاز داشــت و ب کشــیدن، حــاال او ب
پیــدا کــردن زمــان ایــن اســتراحت مــی خواســت تــا او 

ــد. ــته کنن را از کار بازنشس
صاحــب کار او بســیار ناراحــت شــد و ســعی کــرد او را 
منصــرف کنــد، امــا نجــار بــر حرفــش و تصمیمــی کــه 

گرفتــه بــود پافشــاری کــرد.
سـرانجام صاحـب کار درحالـی کـه بـا تأسـف بـا ایـن 
درخواسـت موافقـت می کرد، از او خواسـت تـا به عنوان 

آخریـن کار، سـاخت خانـه ای را بـه عهـده بگیرد.
نجــار در حالــت رودربایســتی، پذیرفــت درحالیکــه 

ــود. ــی نب ــن کار راض ــه ای ــدان ب ــش چن دل
ــی  ــل باطن ــه برخــالف می ــن خان ــاخت ای ــن س پذیرفت
ــرعت  ــه س ــن ب ــرای همی ــود. ب ــه ب ــورت گرفت او ص
مــواد اولیــه نامرغوبــی تهیــه کــرد و بــه ســرعت و بــی 
دقتــی، بــه ســاختن خانــه مشــغول شــد و بــه زودی و 
ــرد. ــام ک ــه اســتراحت، کار را تم ــه خاطــر رســیدن ب ب

او صاحــب کار را از اتمــام کار باخبــر کــرد. صاحــب کار 
بــرای دریافــت کلیــد ایــن آخریــن کار بــه آنجــا آمــد.

ــار  ــه نج ــب کار آن را ب ــد، صاح ــل کلی ــان تحوی زم

بازگردانــد و گفــت: ایــن خانــه هدیــه ایســت از طــرف 
ــکاری! ــالهای هم ــر س ــه خاط ــو ب ــه ت ــن ب م

نجار، یکه خورد و بسیار شرمنده شد.
در واقــع اگــر او مــی دانســت کــه خــودش قــرار اســت 
ــری  ــح بهت ــوازم و مصال ــه ســاکن شــود، ل ــن خان در ای
بــرای ســاخت آن بــکار مــی بــرد و تمــام مهارتــی کــه 
در کار داشــت بــرای ســاخت آن بــکار مــی بــرد. یعنــی 

کار را بــه صــورت دیگــری پیــش مــی بــرد.
این داستان ماست.

مـا زندگیمـان را می سـازیم. هـر روز میگـذرد. گاهی ما 
کمتریـن توجهـی به آنچـه که مـی سـازیم نداریم، پس 
در اثـر یـک شـوک و اتفـاق غیرمترقبـه مـی فهمیم که 

مجبوریـم در همیـن سـاخته ها زندگـی کنیم.
امـا اگـر چنیـن تصوری داشـته باشـیم، تمام سـعی خود 

را بـرای ایمـن کـردن شـرایط زندگـی خود مـی کنیم.
ــازی  ــی بازس ــد و گاه ــی رون ــت م ــا از دس ــت ه فرص

ــت. ــن نیس ــر ممک ــم، دیگ ــاخته ای ــه س آنچ
شـما نجار زندگی خود هسـتید و روزها، چکشـی هسـتند 

کـه بر یک میـخ از زندگی شـما کوبیده می شـود.
ـــوار  ـــک دی ـــرد و ی ـــی گی ـــای م ـــه در آن ج ـــک تخت ی

ـــود. ـــی ش ـــا م برپ
ـــود  ـــی خ ـــرای زندگ ـــه ب ـــه ای ک ـــالمتی خان ـــب س مراق

ـــید. ـــازید باش ـــی س م

حکایت مدیریتی
معرفی نشریه

شامره ی اول نرشیه ی سامانه نو منترش شد.

ایـــن نرشیـــه، کـــه پیـــش از ایـــن بـــا انتشـــار نســـخه ای 

ــه ی  ــت نرشیـ ــر، فعالیـ ــامره ی صفـ ــوان شـ ــت عنـ تحـ

ســـامانه را پـــس از ســـال هـــا، از رس گرفتـــه بـــود، در 

آبـــان مـــاه امســـال، نســـخه ی مربـــوط بـــه مـــاه هـــای 

شـــهریور و مهـــر را توزیـــع منـــود. ســـامانه نو، نرشیـــه 

ــا  ــر دارد بـ ــه در نظـ ــت کـ ــجویی اسـ ــا دانشـ ای کامـ

ـــر،  ـــش ت ـــه بی ـــاش هرچ ت

بـــه نرشیـــه ای معتـــر 

مهندســـی  زمینـــه ی  در 

صنایـــع، تبدیـــل شـــود.

ایــن  در  ســامانه نو، 

شــامره عــاوه بــر معرفــی 

و  افــزار  نــرم  و  کتــاب 

بــه  خارجــی،  نرشیــه ی 

ــش  ــی از گرای ــی یک معرف

ــدس  ــا مهن ــه ب ــع، مصاحب ــی صنای ــد مهندس ــای ارش ه

صادقیــان، مدیرعامــل و موســس نــت بــرگ، تحلیلــی بــر 

بــازی پوکمون گــو، مطالبــی مرتبــط بــا کنــرل کیفیــت و 

غیــره پرداختــه اســت و در پایــان، گزارشــی از دفاعیــات 

اخیــر صــورت گرفتــه در دانشــکده، در مقاطــع مختلــف 

ــت. ــرده اس ــه ک ــی، تهی تحصیل
تهیه و تنظیم: سارا صاحی نژاد

برای آنکه مهندس صنایع بهتری باشید 
ادامه از شماره قبل

9( نسبت به فناوری مشکوک باشید

گســرش فنــاوری ماننــد تخمــه خــوردن اســت. پــس از مــدت 

کوتاهــی توقــف آن بســیار مشــکل اســت.هر کــس بایــد از 

گســرش فنــاوری جدیــد، فقــط بــه خاطر آنکــه آســان و قابل 

انجــام اســت، اجتنــاب کنــد. آیــا تغییــر فنــاوری بــه راســتی 

هزینــه هــا را کاهــش و یــا مشــری را افزایــش مــی دهــد؟ 

اگــر نــه، ایــن تغییــر را بــه 

زمــان دیگــری واگــذار کنیــد و 

پــس از دیــدن موفقیــت هــا و 

اشــتباهات اولیــن کســانی کــه 

فنــاوری هــای جدیــد را پیــاده 

مــی کننــد، امکانــات خــود 

مهنــدس  کنیــد.  بازبینــی  را 

بکارگیــری  از  نبایــد  صنایــع 

روش هــای ســاده فقــط بــه خاطــر اینکــه دیگــران نیــز راه 

ــد. ممکــن  ــاب کن ــد، اجتن ــی کنن هــای ســاده را انتخــاب م

اســت زمانــی کــه راه هــای آســان تــر را انتخــاب مــی کنیــم 

ــه ســمت  ــه ب ــی ک ــا زمان ــر باشــیم ت ــرای رشکــت مثمرمثرت ب

ــاوری مــی رویــم. بــه طــور خاصــه بهبودهــا  تنگناهــای فن

ــود ــه پیچیدگــی روش هــای بهب ــم هســتند، ن مه

10( در یک جامعه بزرگ تر زندگی کنید

ــد  ــه بتوانی ــی ک ــع، در محیط ــی صنای ــن مهندس ــرای متری ب

ــه ای از  ــه هزین ــدون آنک ــد، ب ــک کنی ــردم کم ــه م در آن ب

آنهــا دریافــت کنیــد داوطلــب شــوید. بــرای آنکــه  مهنــدس 

صنایــع بهــری باشــید، نیــاز بــه متریــن خدمــت کــردن دارید. 

آنچــه مــی توانیــد، انجــام دهیــد بــدون آنکــه انتظــار پــاداش 

ــدون  ــد، ب ــی دانی ــا م ــد ی ــه داری داشــته باشــید. آنچــه را ک

ــا دیگــران قســمت کنیــد. انتظــار دریافــت چیــزی ب

11( تجاری فکر کنید

ــد از خــود بپرســد  ــار بای ــع روزی یــک ب هــر مهنــدس صنای

پــروژه جــاری مــن چگونــه اهــداف 

را  رشکــت  هــای  اســراتژی  و 

ــخی  ــر پاس ــد؟ اگ ــی کن ــتیبانی م پش

بــرای ایــن ســوال وجــود نــدارد، 

ــرای حرکــت  ــه ب نشــانه آن اســت ک

ــو اطاعــات بیشــری  ــه ســمت جل ب

ــت  ــن اس ــر پاســخ ای ــاز دارد. اگ نی

ــود،  ــی ش ــتیبانی من ــداف پش ــه اه ک

ایــن امــر نشــانه آشــکار آن اســت کــه اولویــت هــا فرامــوش 

شــده انــد. پــروژه خــود را از زاویــه اهــداف تجــاری رشکــت 

نــگاه کنیــد. داشــنت یــک دیــدگاه ســازمان یافتــه کل نگــر بــه 

ــت. ــت الزم اس ــرای موفقی ــت ب ــرد رشک عملک

12( عنارص انسانی را به خاطر داشته باشید

صداقت داشـته باشـید، درستکار باشـید و کاری انجام ندهید 

کـه مقـام و منزلت کسـی را خدشـه دار کند. در نظر داشـته 

باشـید کـه شـغل شـام فقـط بـه ایـن خاطـر وجـود دارد کـه 

عـده زیـادی کارهایـی انجـام مـی دهنـد کـه شـام بـه عنوان 

مهنـدس صنایـع حـارض بـه انجام دادن شـان نیسـتید.
ادامه دارد...

رفتار انسان ها با دو عامل دگرگون می شود:

تحلیل هایی که آنان را به اندیشیدن وا می دارد.
منایش هایی که احساسات آنان را بر می انگیزد.

ــن اســت  ــاب ای ــن کت ــام ای پی

کــه ســهم عامــل دوم بیــش از 

ســهم عامــل اول اســت!

تغییـر رفتـار انسـان هـا بیـش 

از آن کـه حاصـل تحلیل هایی 

فکـر  بـه  را  افـراد  کـه  باشـد 

دیـدن  نتیجـه ی  دارد،  وا مـی 

هایی اسـت که احساسـات آن 

هـا را بـر مـی انگیـزد. تحـول 

موفـق در مقیـاس کان، کار پیچیـده ای اسـت کـه در 

هشـت گام کامـل می شـود. در ایـن کتاب بـه تفصیل به 

ایـن مراحـل پرداختـه شـده اسـت. درعیـن حـال، چالـش 

اسـت!  افـراد  رفتـار  تغییـر  گام،  اصلـی در هـر هشـت 

چالـش اصلـی نـه راهرد اسـت، نه سیسـتم، نـه فرهنگ. 

ایـن عنـارص، و بسـیاری از عنارص دیگر، شـاید بسـی مهم 

باشـند امـا دشـواری اصلـی، بـی چون و چـرا، رفتـار افراد 

و نیـاز بـه دگرگونـی ژرف درآن اسـت.

نارش: فرا

نویسنده: جان کارتر – دان کوهن

مرجم: دکر محمد ابراهیم محجوب

معرفی کتاب
هشت خوان تحول

تهیه و تنظیم: امیرمحمد جهانی
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علمی - دانشگاهی

ــای  ــت ه ــود را در موقعی ــارب خ ــات و تج 1. اطاع

ــد. ــرش دهی ــف گس مختل

2. از دیگــران و کــودکان ســوال هایــی بپرســید کــه پاســخ 

هــای متعــدد داشــته باشــند.

ــر معمــول مطــرح  ــر دیگــران ســوال هــای غی 3. اگ

ــان پاســخ  ــکاری خودش ــا هم ــا ب ــد ت ــد، ســعی کنی کردن

ــد. ــو کشــف کنی ــد و ن هــای جدی

4. رفتارهــا و الگوهــای افــراد خــاق مثــل بوعلــی ســینا، 

دکــر حســابی و ... را رسمشــق زندگــی قــرار دهیــد.

5. از فنــون ویــژه تفکــر خــاق ماننــد طوفــان فکــری )حملــه 

ذهنــی بــه یــک موضــوع( بــه خوبــی اســتفاده کنید.

ــد  ــت کنی ــران را تقوی ــود و دیگ ــی خ ــورات ذهن 6. تص

زیــرا تصویرســازی کمــک مــی کنــد تــا اطاعــات در 

حافظــه بلندمــدت، بیشــر ذخیــره شــوند.

7. در نوشـــنت داســـتان یـــا کشـــیدن نقاشـــی و ... بـــه 

ـــن  ـــاق ذه ـــای خ ـــرح ه ـــه، از ط ـــتفاده از منون ـــای اس ج

خـــود اســـتفاده کنیـــد.

ــنوید،  ــی ش ــد و م ــی بینی ــد، م ــی خوانی ــه م 8. هرچ

مهــم تریــن نــکات آن را یادداشــت کنیــد.

9. هر فکر جدیدی که به ذهن تان می رسد، بنویسید.

ــند و  ــام بپرس ــوالی از ش ــر س ــد ه ــازه دهی 10. اج

ــم. ــدی بگیری ــان را ج ــواالت آن س

و  تکمیــل جمــات  و  بــاز  ســواالت  11. طــرح 

داســتان هــای نامتــام در رشــد تفکــر خــاق موثر اســت.

ــازه  ــد و اجـ ــرام بگذاریـ ــران احـ ــد دیگـ ــه عقایـ 12. بـ

دهیـــد کـــه تـــا حـــد ممکـــن کارهاشـــان را بـــا ذوق و 

ســـلیقه خـــود انجـــام دهنـــد.

13. ابتــکار و تــوکل را بــاور داشــته باشــید تــا زمینــه 

بــروز فعالیــت هــای خــاق در جامعــه فراهــم آید.

14. ســعی کنیــد پاســخ هاتــان در مقابــل ســواالت 

ــه ســوال هــای  ــه او را ب ــه ای باشــد ک ــه گون ــران ب دیگ

جدیدتــر هدایــت کنیــد.

15. در خانــواده و محــل کار، فرصــت، ابتــکار و نوآوری 

را بــه دیگــران بدهید.

16. از موقعیــت هایــی ماننــد مســافرت، بازدیــد از مــوزه 

هــا و رفــنت بــه مــکان هــای تفریحــی و فرهنگــی بــرای 

آمــوزش تفکــر خــاق اســتفاده کنیــد.

عوامــل  از  آرامــش  و  شــادی  امنیــت،  احســاس   .17

شــکوفایی تفکــر خــاق اســت. ایــن عوامــل را از خــود و 

ــد. ــغ نکنی ــران دری دیگ

ــی از  ــدی، بخش ــاش ج ــارت و ت ــتعداد، مه ــوش، اس 18. ه

عوامــل رشــد خاقیــت بــه شــامر مــی رود اما رضوری اســت 

بــه ایجــاد انگیــزه نیــز توجــه ویــژه ای داشــته باشــید.

19. توانایــی دیگــران حتــی کــودکان را بپذیریــد و بــاور 

داشــته باشــید کــه هــر فــرد موجــودی منحــر بــه 

ــدارد. ــدی ن ــل و مانن ــت و مث ــردی اس ف

20. وقتـــی کار و فکـــر جدیـــد و خاقانـــه ای را از 

ـــحالی و  ـــویق، خوش ـــا تش ـــد ب ـــاهده کردی ـــران مش دیگ

شـــادی خـــود را ابـــراز کنیـــد.

 20 توصیه برای گسترش تفکر خالق
مهنــدس فرانســوي تحقيقــايت انجــام داد كــه نتایــج آن جالب 

توجــه بــود. اگــر دو نفــر در یــک تیــم طنــاب کشــی حــارض 

ــد  ــه کار خواهن ــود را ب ــوان خ ــا 93% ت ــک ت ــر ی ــوند ه ش

گرفــت. اگــر طنــاب کشــی بیــن گــروه هــای ســه نفــره انجــام 

ــه کار  ــوان خــود را ب ــم  85% ت شــود هــر یــک از اعضــاء تی

خواهــد گرفــت، ایــن عــدد در مــورد یــک تیــم هشــت نفــره 

بــرای هــر فــرد تنهــا 49% خواهــد بــود!

در روانشناسـی اجتامعـی ثابت شـده اسـت کـه کارایی گروه 

هـا و تیـم هـای کاری از جمـع کارایـی تک تک اعضـاء گروه 

کمـر اسـت. کاهـش تـاش فـرد در یـک تیـم ناشـی از دیـده 

نشـدن اسـت. در واقـع افـراد هنگامـی حداکـر تـوان ذهنی 

و جسـمی خـود را بـه کار مـی گیرنـد کـه ایـن تاش بـه طور 

مشـخص قابـل سـنجش و ارزیابـی باشـد. اگـر رصف تـوان و 

تـاش یـک فـرد عضـو یـک تیـم در عملکـرد کلـی گـروه بـه 

طـور مشـخص قابـل انـدازه گیـری نباشـد، تنبلی کـردن رفتار 

تنبلـی  پدیـده  ایـن  بـه  بـود.  گـروه خواهـد  اعضـاء  نرمـال 

گروهـی )Social Loafing(گفتـه مـی شـود.

وقتــی افــراد بــا هــم کار مــی کننــد کارایــی کاهــش مــی یابــد 

و ایــن خیلــی غیــر عــادی نیســت. ایــن کاهــش کارایــی تــا 

حــدی اســت کــه عملکــرد کلــی تیــم بــه طــور کامــل مختــل 

نشــود چــون در رشایطــی کــه تیــم ببــازد هیــچ یــک از افــراد 

ــطح  ــم س ــراد در تی ــود. اف ــد ب ــن نخواه ــب آن ایم از عواق

ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــی کنن ــم م ــوری تنظی ــود را ط ــی خ تنبل

مشــخص بازنــده بــودن تیــم بــه چشــم نیایــد.

ـــل توجهـــی دارد. هیـــچ کـــس  تنبلـــی گروهـــی پیامدهـــای قاب

ـــای  ـــد پیامده ـــی خواه ـــود من ـــور خ ـــه تص ـــروه ب ـــک گ در ی

ـــرد  ـــی را بپذی ـــرد گروه ـــا و عملک ـــری ه ـــم گی ـــی تصمی منف

و مایـــل اســـت)به ویـــژه زمانـــی کـــه تیـــم باختـــه اســـت( 

 Diffusion(ـــد ـــان کن ـــروه پنه ـــامت گ ـــت تصمی ـــود را پش خ

 .)of Responsibility

از طرفـــی معمـــوال ریســـک پذیـــری گـــروه از یـــک فـــرد 

مشـــخص بیشـــر اســـت. چـــرا کـــه همـــه مـــی داننـــد در 

ـــای  ـــای ه ـــرود پیامده ـــش ن ـــوب پی ـــا خ ـــه کاره ـــی ک صورت

ـــن  ـــود)Risky Shift(. ای ـــرد نخواهـــد ب ـــک ف ـــر ی آن گریبانگی

ـــژه در  ـــه وی ـــد ب ـــاک باش ـــیار خطرن ـــد بس ـــی توان ـــوع م موض

ـــه  ـــی ک ـــد هنگام ـــاص، مانن ـــیار خ ـــای بس ـــم ه ـــورد تصمی م

ــی  ــک امتـ ــن موشـ ــلیک اولیـ ــه شـ ــع بـ ــت راجـ ــرار اسـ قـ

تصمیـــم گیـــری شـــود.

ـــی  ـــدم کارای ـــوم ع ـــه مفه ـــی گروهـــی ب ـــار تنبل ـــا رفت ـــی آی ول

ـــه  ـــن ســـوال منفـــی اســـت چـــرا ک ـــم هـــا اســـت؟ پاســـخ ای تی

ـــوزه  ـــوع در ح ـــای متن ـــص ه ـــه تخص ـــاز ب ـــت نی ـــه جه ـــا ب م

ـــن  ـــکاری بی ـــی هم ـــت روان ـــار مثب ـــز آث ـــف و نی ـــای مختل ه

ـــز  ـــت پرهی ـــی جه ـــم ول ـــم داری ـــه تشـــکیل تی ـــزام ب ـــراد، ال اف

ـــم هـــای  ـــن تی ـــا حـــد ممک ـــد ت ـــی بای ـــی تیم از کاهـــش کارای

ــم و  ــازماندهی کنیـ ــر سـ ــای کوچکـ ــروه هـ کاری را در گـ

بـــه عـــاوه مکانیســـم مشـــخصی بـــرای انـــدازه گیـــری و 

ـــم. ـــراء کنی ـــی و اج ـــم طراح ـــاء تی ـــرد اعض ـــی عملک ارزیاب

شـــاید مثـــل "دیگـــی کـــه بـــرای مـــن نجوشـــه، رس ســـگ 

تـــوش بجوشـــه" منایانگـــر شـــاخصه فرهنگـــی مـــا ایرانیـــان 

در فعالیـــت هـــای گروهـــی اســـت. مـــا رفتارهـــای فـــردی 

و اجتامعـــی خـــود را متناســـب بـــا ســـودهای بـــه شـــدت 

ــوی  ــم و سـ ــی کنیـ ــم مـ ــدت تنظیـ ــاه مـ ــخصی و کوتـ شـ

ـــه شـــدت  ـــد اجتامعـــی ب چشـــاممنان در تشـــخیص منافـــع بلن

ـــای  ـــت ه ـــکاری در فعالی ـــور آش ـــه ط ـــا ب ـــت. م ـــف اس ضعی

گروهـــی ضعیـــف ظاهـــر مـــی شـــویم چـــون مســـئولیت 

پذیـــری، تعهـــد، حـــس تعلـــق و همبســـتگی اجتامعـــی در 

جامعـــه اکنـــون مـــا در ســـطح مطلوبـــی نیســـت.
*The Art of Thinking Clearly برگرفته از کتاب*

تنبلی گروهی چیست؟

Expert Choice نرم افزار

ـــه  ـــدی در زمین ـــزار قدرتمن ـــرم اف ـــزار )EC( ن ـــرم اف ن
ـــن  ـــک ای ـــا کم ـــت. ب ـــری AHP اس ـــم گی روش تصمی
ـــری  ـــم گی ـــای تصمی ـــوان کار ه ـــی ت ـــزار م ـــرم اف ن
ـــزار دارای  ـــرم اف ـــن ن ـــام داد.ای ـــا روش AHP را انج ب
ـــکان  ـــر ام ـــالوه ب ـــوده و ع ـــادی ب ـــای زی ـــی ه توانای

نمـــودار  طراحـــی 
مراتبـــی  سلســـله 
تصمیـــم گیـــری و 
ــواالت،  ــی سـ طراحـ

تعییـــن ترجیحـــات و اولویـــت هـــا و محاســـبه وزن 
نهایـــی، قابلیـــت تحلیـــل تصمیـــم گیـــری نســـبت 
بـــه تغییـــرات در پارامتـــر هـــای مســـئله را نیـــز دارا 
ـــیاری  ـــن در بس ـــزار همچنی ـــرم اف ـــن ن ـــد. ای ـــی باش م
ـــه  ـــرای ارائ ـــا ب ـــراف ه ـــا و گ ـــودار ه ـــوارد از نم از م
ـــن  ـــا ای ـــد. ب ـــی کن ـــتفاده م ـــا اس ـــرد ه ـــج و عملک نتای
نـــرم افـــزار مـــی تـــوان ارزش هـــر آلترناتیـــو را بـــا 

توجـــه بـــه فاکتـــور مـــورد نظـــر بصـــورت خطـــوط 
ـــتری  ـــه ارزش بیش ـــو ک ـــر آلترناتی ـــرد. ه ـــاهده ک مش
ـــت. ـــر اس ـــی ت ـــر آن طوالن ـــط متناظ ـــد، خ ـــته باش داش

ــود  ــزار وجـ ــرم افـ ــن نـ ــه در ایـ ــل نمونـ ــد فایـ چنـ
دارنـــد کـــه بـــرای یادگیـــری نحـــوه کار بـــا نـــرم 
افـــزار مـــی تـــوان از 
آن هـــا اســـتفاده کـــرد. 
ـــور  ـــا و فاکت ـــو ه آلترناتی
هـــای مختلـــف بـــا 
رنـــگ هـــای مختلـــف در درخـــت تصمیـــم گیـــری 
ـــری  ـــم گی ـــت تصمی ـــوند. در درخ ـــی ش ـــان داده م نش
ـــم  ـــور تصمی ـــا فاکت ـــو ی ـــر آلترناتی ـــرای ه ـــوان ب ـــی ت م
ـــدن  ـــال ش ـــا فع ـــه ب ـــرد ک ـــی وارد ک ـــری توضیح گی
ـــی  ـــش داده م ـــه نمای ـــح در صفح ـــو، توضی آن آلترناتی

شـــود.
 .Expert Choice Inc :شرکت سازنده

تهیه و تنظیم: محمدهادی انتظاری
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