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بهره وری حلقه گمشده
توسعه در کشور

دکتر فرشید شکرخدایی

نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
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سالهاســت کــه بــر طبــل توســعه مــی کوبیــم و صــدای
فراخــوان توســعه را بــه گــوش همــه ایرانیــان و غیــر ایرانیــان
رســانده ایــم  ،برنامــه هــای توســعه مــی نویســم و کتابخانــه
هــا مملــو از رســاله هــای عــدم موفقیــت و اجــرای برنامــه
هــای توســعه ماســت  ،اینهمــه ســخن و مطلــب و خــرد و
اندیشــه ولــی از مســیر ســخت و صعــب العبــوری بــه نــام بهــره
ور ی مــی گــذرد  ،راه ســاده توســعه ایجــاد اســت و راه ســخت
ولــی پایــدار توســعه اســتفاده حداکثــری از آنچــه ســاخته ایــم ،
خــب بدیهــی اســت کــه بــرای ایجــاد  ،روبــان مــی بریــم ولــی
بــرای تبدیــل یــک شــیفت کار بــه دو شــیفت هیــچ تشــویقی در
نظامــات کشــور فراهــم نشــده اســت .نــه در نــرخ مالیــات نــه
در نــرخ بیمــه و نــه در تشــویق هــای معنــوی شــما از اینکــه

یــک شــیفت کاری را در کارخانــه بــه دو شــیفت تبدیــل کردیــد
 ،بهــره ی نمــی بریــد.
سالهاســت مشــوق هــای قانــون گــزاران و دولتمــردان حــول
ایجــاد متمرکــز شــده اســت  ،و تــا وقتــی در بــر ایــن پاشــنه
بگــردد مــا همچنــان از توســعه دورتــر مــی شــویم  .از طرفــی
فرهنــگ ســنتی بهــره ور کشــور در طــی اســتفاده از یارانــه
هــای نفتــی کامــا فرامــوش شــده انــد  ،مــا ملــت کرســی و
کفترخانــه بــوده ایــم ولــی حــاال ملــت اســرف و هــدر رفــت
هســتیم  ،ایــن تغییــر فرهنــگ مــا را دیگرگونــه و نامناســب
تربیــت کــرده اســت بــه گونــه ای کــه در زمســتان حاضــر
بــه پوشــیدن لبــاس مناســب در منــزل نیســتیم و در تابســتان
بــا کوچکتریــن تعــرق آشــفته مــی شــویم .فرهنــگ اســتفاده
بهینــه از منابــع در فرهنــگ ایرانــی گــم شــده اســت و بازگشــت
بــه فرهنــگ غنــی خودمــان راهگشــا خواهــد بــود .
در آســتانه واقعــی تــر شــدن قیمــت هــا بــه نظــر مــی رســد
فرصــت تاریخــی اســتفاده بهتــر از منابــع موجــود بــار دیگــر
مهیــا شــده اســت  ،مــا بایــد خودروهــای غیــر بهــره ور خودمان
را اوراق کنیــم و بــه خودروهــای هیبریــدی مجهــز شــویم ،
توســعه فناورهــای نویــن و اینترنــت اشــیا بایــد مــا را در بهــره
ور شــدن یــاری کنــد  ،انقــاب صنعتــی چهــارم و اســتقبال از
آن مــی توانــد مســیر میانبــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف بهــره
وری در کشــور باشــد  .بــه شــرط آنکــه جوانــان و شــرکت هــای
دانــش بنیــان ایــن کشــور را بــرای ایجــاد تغییــرات اساســی در
ســاختارها و بنیادهــا  ،حمایــت کنیــم .همــه مــا مســوولیم کــه
ایــران را جــای بهتــری بــرای زندگــی تبدیــل کنیــم  ،کیفیــت
زندگــی ایرانیــان در طــول زمــان تحــت فشــارهای تحریــم
کاهــش پیــدا کــرده اســت  ،بایــد بــا توســعه بهــره وری و
اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود بــه ســمت تولیــد ارزش
برویــم و بــرای ملــت رفــاه فرهیختــه تــاش کنیــم .
تولیــد خالقانــه ارزش از طریــق ارایــه خدمــات و محصــوالت
دانــش بنیــان راهــکار اصلــی توســعه اســت .رفــاه ملــت هــا
از ایجــاد ارزش در ســطح ملــی نشــات مــی گیــرد بایــد ایــن
طلســم نــرخ منفــی تولیــد ناخالــص ملــی شکســته شــود و بــه
ســوی ایرانــی آبــاد و توســعه یافتــه حرکــت کنیــم  .شایســته
منابــع انســانی  ،منابــع خــدادادی و تمــدن شــگرف ایــران جــز
ایــن نیســت.

نگاهی به کاربست
هوش مصنوعی در
ارتقای کیفیت تولید
دکتر حسین مطلبی

رییس پژوهشگاه فضای مجازی

انقــاب صنعتــی چهــارم مبتنــی بــر تغییــرات ســریع فنــاوری
اســت و نمــی تــوان بــه روشــنی ادعــا کــرد کــه در ایــن
تغییــرات چــه اتفاقاتــی بــرای کســب و کارهــا رخ مــی دهــد
امــا آن چــه مهــم اســت ،کســب و کاری موفــق تــر خواهــد
بــود کــه بتوانــد خــود را بــا ایــن تغییــرات منطبــق کــرده و
بیشــترین کاربســت فنــاوری را در ایــن حــوزه داشــته باشــد.
در فراینــد انقــاب چهــارم صنعتــی ابزارهــای مختلــف نظیــر
هــوش مصنوعــی ،ایتنرنــت اشــیا ،بالکچیــن ،شــبکه هــای
ارتبــاط ســریع همچــون  6جــی و ســرعت در پــردازش کــه
تحــت عنــوان محاســبات کوانتومــی مطــرح اســت ،جایــگاه
ویــژه ای پیــدا مــی کننــد کــه الزم اســت صنایــع همســو بــا
ایــن تغییــرات بــه ســمت آن هــا حرکــت کــرده و نســبت بــه
هوشمندســازی همــه مــوارد اقــدام کننــد ،زیــرا همانگونــه کــه
نیازمنــد ایجــاد دولــت هوشــمند بــرای باقــی مانــدن در حیــات
آینــده دولــت هــا هســتیم ،نیازمنــد کســب و کارهــای هوشــمند
نیــز خواهیــم بــود.
کســب و کار هوشــمند بــه کســب و کارهایــی اطــاق مــی
شــود کــه از همــه ابزارهــا از جملــه هــوش مصنوعــی اســتفاده
کــرده تــا نســبت بــه ارتقــای بهــره وری و انعطــاف در تولیــد
محصــوالت بــا تکیــه بــر فنــاوری اقــدام کننــد .بــه طــور قطــع
عدالــت در توزیــع منافــع انقــاب صنعتــی چهــارم و هوشــمند
ســازی بــه نفــع همــه کســب و کارهــا خواهــد بــود چــرا کــه
ایــن کســب و کارهــا در نهایــت منجــر بــه حــذف کســب و
کارهــای کوچــک و یــا توانمندســازی آن هــا مــی شــود .در
ایــن میــان ایــن عقیــده مطــرح اســت کــه انقــاب چهــارم
صنعتــی مــی توانــد منجــر بــه رونــق کســب و کارهــای
خانگــی و یــا برعکــس بــه شــدت منجــر بــه آســیب رســیدن
بــه کســب و کارهــای خانوادگــی کوچــک شــود .در ایــن میــان
کســب و کارهــا بایــد نســبت بــه تســریع در کاربســت فنــاوری

هــا و برنامــه ریــزی اقــدام کننــد ،در غیــر ایــن صــورت دچــار
عقــب ماندگــی خواهنــد شــد و فرصــت تاریخــی از از کســب و
کارهایــی کــه مــی توانســتند در ایــن مــدت ،جایــگاه خــود را
بهبــود ببخشــند ،گرفتــه خواهــد شــد.
ارتقــای کیفیــت محصــوالت بــا کاربســت هــوش مصنوعــی از
دیگــر موضوعــات مطروحــه در انقــاب چهــارم صنعتــی اســت
کــه بــا تکیــه بــر دو شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم صــورت
ی گیــرد .تاثیــر مســتقیم ایــن امــر ناشــی از کاربــرد هــوش
مـ 
مصنوعــی در فراینــد و خطــوط تولیــد اســت کــه در ایــن
زمینــه بــه شــدت وابســته بــه فنــاوری هــای جانبــی همچــون
اینترنــت اشــیا و ربــات هــا هســتیم .در ایــن شــرایط هــوش
مصنوعــی بــه دلیــل در اختیــار نداشــتن برخــی نقایــص انســانی
از جملــه برخــی عــدم دقــت هــا ،دچــار خســتگی نخواهــد شــد
بنابرایــن ناخــودآگاه کیفیــت تولیــد ارتقــا مــی یابــد ضمــن
آن کــه هــوش مصنوعــی بــا دقــت زمانبنــدی محاســبه مــی
توانــد ابزارهــای خطــوط تولیــد را بــه بهتریــن شــکل بــه کار
گرفتــه و حتــی زمــان مناســب بــرای بروزرســانی و تعویــض
ابزارهــا در خــط تولیــد را تعییــن کنــد کــه در نهایــت منجربــه
بهبــود کیفیــت خطــوط تولیــد مــی شــود .مدیریــت ربــات هــا
و آمــوزش هایــی کــه در خطــوط تولیــد بــه آن هــا داده مــی
شــود نیــز در نهایــت بــه بهبــود فراینــد تولیــد کمــک خواهــد
کــرد .در نهایــت هــوش مصنوعــی مــی توانــد بــا ابزارهــای
مرتبــط و بــا قــدرت پــردازش در اختیــار خــود ،بــه مراتــب بهتــر
از هــر نیــروی انســانی بــه کنتــرل کیفیــت محصــول و افزایــش
کیفیــت تولیــد کمــک کنــد .
در اثــر غیرمســتقیم اســتفاده از هــوش مصنوعــی نیــز جوانــب
تولیــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و هــوش مصنوعــی مــی توانــد
بــا کاهــش هزینــه تولیــد و امــکان اختصــاص منابــع بــه ســایر
بخــش هــای خــط تولیــد بــه کیفیــت محصــول کمــک کنــد.
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اســتفاده از ربــات هــا در خطــوط تولیــد و اســتفاده از کاربســت
هــوش مصنوعــی مــی توانــد خطــوط تولیــد را بــه صــورت ۲۴
ســاعته و بــا کمتریــن هزینــه نســبت بــه نیــروی انســانی فعــال
کنــد چــرا کــه هزینــه جانبــی تولیــد بــا کاربــرد ربــات و هــوش
مصنوعــی کاهــش مــی یابــد.
یکــی دیگــر از اثــرات غیرمســتقیم هــوش مصنوعــی کوتــاه
شــدن زمــان اســتفاده از طراحــی اســت بــه طــور قطــع
هرچــه محصــول ســریع تــر مطابــق بــا نیــاز بــازار بــه تولیــد
برســد ،دســتاوردهای بیشــتری خواهــد داشــت .در ایــن میــان
کاهــش هزینــه نیروهــای متخصــص یکــی دیگــر از مــواردی
اســت کــه بــا تکیــه بــر هــوش مصنوعــی محقــق خواهــد
شــد ضمــن آن کــه بــا افزایــش دقــت در اســتفاده از هــوش
مصنوعــی هزینــه ضایعــات و هزینــه هــای مرتبــط بــا مدیریــت
آن کاهــش خواهــد یافــت ،ایــن در حالیســت کــه در خدمــات
پــس از فــروش و ارایــه خدمــات بــه مشــتری نیــز مــی تــوان
بــر توانمنــدی هــای هــوش مصنوعــی تکیــه کــرد ،بنابرایــن
اثــر مســتقیم کاربســت هــوش مصنوعــی ارتقــای کیفیــت در
فراینــد تولیــد و خــط تولیــد و اثــر غیرمســتقیم در کاهــش
هزینــه مرتبــط  ،کاهــش احتمــال شکســت پــروژه و افزایــش
کیفیــت محصــول تولیــدی اســت.
در حــال حاضــر ابزارهــای کنتــرل کیفیــت انســانی بــه دلیــل
محدودیــت هــای انســانی دچــار نقایصــی اســت کــه نیــاز بــه
آمــوزش و مهــارت افزایــی در انســان را افزایــش مــی دهــد و
از آن جــا کــه امــکان کپــی کاری دانــش و تجربــه در انســان
وجــود نــدارد نیازمنــد رســاندن افــراد بــه ســطح اولیــه ای از
توانمنــدی هســتیم بنابرایــن نیــاز بــه ابــزار دایمــی آمــوزش
و مهــارت افزایــی بــرای انســان همــواره احســاس مــی شــود
ایــن در حالیســت کــه در هــوش مصنوعــی بــه دلیــل امــکان
کپــی کاری و انتقــال دانــش و تجربــه بــا این مشــکالت دســت
بــه گریبــان نیســتیم .بــرای بررســی اجــزای یــک محصــول بــا
تولیــد نهایــی  ،تصویــری از محصــول تهیــه و در یــک لحظــه
میلیاردهــا نقطــه مــورد پــردازش قــرار مــی گیــرد کــه ایــن
موضــوع از توانمنــدی انســان خــارج اســت بنابرایــن بــه راحتــی
مــی تــوان از فنــاوری و هــوش مصنوعــی در جهــت بهبــود
کنتــرل کیفیــت اســتفاده کــرد ایــن در حالیســت کــه امــروزه
بــه طــور خــاص بحــث «ماشــین ویــژن» در خطــوط تولیــد
بــا هــدف کشــف عیــوب محصــوالت مطــرح اســت کــه بــه
توانمنــدی پــردازش بــاالی هــوش مصنوعــی بــر مــی گــردد.
در حــال حاضــر هــوش مصنوعــی همــه ابعــاد مختلــف صنعــت
را تحــت تاثیــر قــرار داده و ایــن امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا
برخــی حــوزه هــا از جملــه کشــاورزی و تولیــد ایــن محصــوالت
بــه صــورت خــاص از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند .در
حــال حاضــر بســیاری از کشــورهای دنیــا بــا فراینــد ســنتی
تولیــد محصــول کشــاورزی مواجــه هســتند و تــاش هایــی
بــرای حرکــت بــه ســمت کشــاورزی هوشــمند در دنیــا و
ایــران صــورت گرفتــه و از آن جــا کــه در فراینــد کشــاورزی
در آینــده بــا محدودیــت منابــع مواجــه مــی شــویم ،نیــاز بــه
هوشمندســازی بــه صــورت خــاص در عرصــه هــای مختلــف

همچــون کاهــش هزینــه هــا و مدیریــت آب احســاس مــی
شــود.
در دوســال گذشــته بــا شــیوع ویــروس کرونــا اقبــال برخــی
محصــوالت و داروهــای گیاهــی ســنتی افزایــش یافتــه بنابرایــن
هــوش مصنوعــی کاربــرد خــود را بــه صــورت ویــژه در بازاریابــی
مبتنــی بــر نیــاز مشــتری  ،یافتــن بــازار دو حــذف واســطه هــا
نشــان مــی دهــد کــه ایــن شــرایط در صنایعــی همچــون صنایــع
غذایــی و صنایــع خودروســازی نیــز وجــود خواهــد داشــت.
آن چــه در بحــث انقــاب صنعتــی چهــارم و تولیــد محصــول
سفارشــی مهــم اســت ،افزایــش امــکان درک ایــن فضــا بــه
صــورت خــاص در حــوزه فنــاوری اســت زیــرا نیازهایــی وجــود
دارد کــه تولیــد انبــوه پاســخگوی آن هــا نیســت زیــرا در ایــن
مــدل از تولیــد ،انبــوه پارامترهایــی میانــه از نیــاز همگانــی در نظــر
گرفتــه مــی شــود کــه الزامــا منطبــق بــا نیــاز همــه افــراد نیســت
بنابرایــن هــوش مصنوعــی بــا امــکان مدیریــت ابــزار تولیــدی،
اختصاصــی ســازی آن هــا و درک نیــاز مخاطــب مــی توانــد مــا
رابــه تولیــد اختصاصــی یا سفارشــی برســاند .آن چــه در اســتفاده از
هــوش مصنوعــی در صنایــع مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد کاهش
وفــاداری کمتــر بــه برندهــا و احتمــال زیــاد ایجــاد ابزارهــای
حاشــیه ای از جملــه چاپگرهــای ســه بعــدی اســت کــه توانمنــدی

آن هــا روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده و ترکیــب آن بــا هــوش
مصنوعــی امــکان تولیــد سفارشــی را بــه مراتــب ارتقــا خواهــد داد.
بــدون شــک بشــر آینــده بــه محصــول دقیــق تــری بــا نیــاز خــود
مواجــه مــی شــود و ایــن مســاله باعــث مــی شــود تــا پایبنــدی آن
هــا بــه برندهــا کاهــش یابــد و شــاهد تســریع جایگزیــن شــدن
برندهــا بــه جــای هــم بــه لحــاظ کیفیــت باشــیم چــرا کــه امکان
مقایســه آن هــا بــا هــم بــه دلیــل وجــود فضــای مجــازی افزایش
یافتــه و از ســوی دیگــر افــراد بــه صــورت دقیــق بــه ســمت نیــاز
خــود بــه ســراغ ابزارهــا مــی رونــد بنابرایــن هرچنــد تا رســیدن به
نقطــه ای کــه تولید سفارشــی کاربــر از اهمیــت ویــژه ای برخوردار
اســت ،فاصلــه داریــم امــا ایــن فاصلــه زمــان بــر و دور از دســترس
نخواهــد بــود.
بــه طــور قطــع تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن همــه فرایندهــای
تولیــدی آینــده از هــوش مصنوعــی مســاله اجتناب ناپذیری اســت
کــه اثــر مســتقیم خــود را بــر تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای
مختلــف خواهــد گذاشــت امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه همــه
کشــورها در ایــن فراینــد برنــده خواهند شــد چــرا که اگر کشــوری
بــا درک ایــن مســاله در حــوزه هــای مختلــف بــه کاربســت هوش
مصنوعــی روی بیــاورد در ایــن فراینــد بــرد بیشــتری خواهــد
داشــت ،امــا اگــر در ایــن فراینــد از حرکــت جــا بماننــد هــم

قــادر بــه حفــظ وضعیــت موجــود نخواهنــد بــود بنابرایــن دچــار
عقــب ماندگــی در ایــن حــوزه مــی شــوند .بنابرایــن عــدم اســتفاده
مناســب از هــوش مصنوعــی در یــک فضــای رقابتــی بــه ویــژه
فضایــی کــه امــروز بــا توســعه فضــای مجــازی رقابــت هــای
پیچیــده تــری را پیــش روی مــا مــی گــذارد ،مــی توانــد منجــر به
از دســت رفتــن بــازار شــود و اگــر بــه جایــگاه اســتفاده از هــوش
مصنوعــی در صنعــت توجــه نکنیــم فرصــت هــا از دســت رفتــه
و جایــگاه کشــورها تغییــر خواهــد کــرد بنابرایــن در حــال حاضــر
مســاله مهــم تغییــر رتبــه کشــورها بــه لحــاظ صنعتــی اســت چــرا
کــه اثرگــذاری برخــی المــان هــای موثــر کاهــش مــی یابــد بــه
طــوری کــه المــان ســنتی ،اثرگــذاری کمتــری خواهــد داشــت و
جایــگاه برندینــگ کــه پیشــتر بســیار پررنــگ مطــرح بــود کاهش
یافتــه و پیــش بینــی مــی شــود نقــش ضعیــف تــری در آینــده
داشــته باشــد زیــرا امــکان رقابتــی کــردن محصــوالت و مقایســه
بــا محصــوالت جدیــد فراهــم خواهــد شــد .بنابرایــن هرچنــد نمی
تــوان بــه صــورت خــاص اعــام کــرد تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــورها بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی افزایــش مــی یابــد
امــا مســاله رقابتــی ،ســرعت در دســتیابی بــه فرایندهــای تولیــد
هوشــمند اســت کــه هــوش مصنوعــی نیــز بخشــی از ایــن فرایند
خواهــد بــود.
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انقالب چهارم صنعتی
و آینده صنعت فوالد

علی امرائی
مدیر عامل فوالد سنگان

بشــر تاکنــون چنــد تحــول بــزرگ را تجربــه
کــرده اســت .میتــوان کشــف آتــش را
ســرآغاز دوران تحــول بشــر و ورود آن بــه
مــدار پیشــرفت دانســت .انقــاب کشــاورزی
و تحــوالت بنیادیــن پــس از آن و در ادامــه
انقــاب صنعتــی بــا آن شــکوه و عظمتــش
در اواخــر قــرن هجدهــم تــا اواســط قــرن
نوزدهــم کــه صنعــت ،کشــاورزی ،تولیــد و
حملونقــل را دگرگــون کــرد ،توالــی زنجیــروار
پیشــرفت انســانی را نشــان میدهــد .اگــر
انقــاب قــرون  ۱۸و  ۱۹را نخســتین انقــاب
صنعتپایــه برشــماریم ،آنــگاه تحــوالت
عظیــم اوایــل قــرن بیســتم کــه منجــر بــه
شــتاب گرفتــن تولیــد و ورود تکنولوژیهــای
جدیــد بــه صنعــت شــد ،انقــاب دوم صنعتــی
خواهــد بــود .امــا در قــرن بیســتم رشــد
علمــیبشــر ،اختــراع اولیــن کامپیوتــر و ورود
بــه عصــر اینترنــت را رقــم زد.
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بنابرایــن ظهــور جهــان الکترونیکــی مصــادف بــا ســومین انقــاب
صنعتــی اســت .امــا اوج بلــوغ فکــری و صنعتــی بشــر تــا کنــون را
بایــد در ظهــور عصــر مجــازی ،هوشمندســازی و انقــاب چهــارم
صنعتــی دانســت .پایههــای ایــن انقــاب اگرچــه بــر شــانههای
انقــاب ســوم اســتوار شــده اســت ،امــا ســرعت و رشــد حیــرتآور
ی و عمــق نفــوذ فناوریهــای نویــن و تحــول
اکتشــافات علمــ 
دانــش بشــر نســبت بــه انقالبهــای گذشــته خصیصــه بــارز
ایــن انقــاب اســت .ایــن تحــول عظیــم بــا مشــخصههایی نظیــر
هــوش مصنوعــی ،اینترنــت اشــیا ،بالکچیــن ،رایانــش ابــری،
کالندادههــا ،خودرانهــا ،محاســبات کوانتومــی و درنوردیــدن
مرزهــای دیجیتالــی ،بیولوژیکــی و دنیــای فیزیکــی بــه واســطه
ایجــاد شــبکه هوشــمند و یکپارچــه (اتصــال سیســتمهای
انبــارداری ،منابــع انســانی و روباتیــک بــه هــم) همــراه اســت.
بــر ایــن اســاس راه فــراروی صنعــت از جملــه صنعــت فــوالد،
اســتفاده از چنیــن فناوریهایــی بــه منظــور بهبــود فرآیندهــای
تولیــد ،کسـبوکار و صرفهجوییهــای مالــی ،افزایــش بهــرهوری
و ارزشافزایــی در زنجیــره تولیــد و تامیــن اســت.
در حــال حاضــر بــا رســیدن بــه حــد اعــای فناوریهــای
قبلــی ،صنعــت فــوالد بــه منظــور تولیــد بیشــتر و ارتقــای کیفــی
محصــوالت ،در مســیر اســتفاده از فناوریهــای حاصــل از
انقــاب چهــارم قــرار گرفتــه اســت .آشــکار اســت کــه ایــن مــوج
عظیــم تمــام فرآیندهــا و زنجیــره ارزش فــوالد را تحــت تاثیــر
قــرار خواهــد داد .بــدون شــک ایــن رشــد خیرهکننــده فنــاوری،
فرصتهــای فراوانــی را بــرای صنعــت فــوالد رقــم خواهــد زد
تــا بــا تاســیس کارخانههــای هوشــمند ،دیجیتالیــزه شــدن ایــن
صنعــت ،رشــد بهــرهوری ،اســتفاده از فنــاوری پرینــت س ـهبعدی
در صنعــت قطعهســازی و تعمیــرات و نگهــداری بــا تولیــد قطعــات
بــا اســتحکام بــاال و وزن کمتــر در کنــار تحلیلهــای پیشــرفته
و حتــی ،فرآینــد فــروش و بازاریابــی ،تحــول اساســی در صنعــت
و جامعــه بهوجــود آورد .اســتفاده از سیســتم یکپارچــه مدیریــت
فرآینــدی ،انبــارداری و سیســتم هوشــمند ارتبــاط بــا مشــتری
و فراتــر از اینهــا اســتفاده از فنــاوری روباتیــک در تولیــد ،پیــش
روی صنعــت فــوالد اســت .انقــاب جدیــد بــا گســترش فنــاوری
هــوش مصنوعــی و جاریســازی آن در صنعــت و اســتفاده از
فناوریهــای همــزاد دیجیتــال ،افزایــش اســتفاده گســترده از
اینترنــت اشــیا ،روباتهــای هوشــمند بــا توانایــی یادگیــری و
توســعه کنتــرل از راه دور توســط مدیــران ،صنعــت فــوالد و صنایع

وابســته بــه آن را دگرگــون میکنــد .از ایــن دســتاوردها میتــوان
در ارتقــای عملکــرد و ضریــب بازدهــی تولیــد در کورههــای بلنــد
و قــوس الکتریکــی همــراه بــا کاهــش هزینههــا اســتفاده کــرد.
بــرای مثــال درســال  ۲۰۱۷شــرکت  VBNســوئد بــا اســتفاده از
فنــاوری پرینــت س ـهبعدی ســخت تریــن آلیــاژ فــوالدی تحــت
عنــوان  vibenite۲۹۰را تولیــد کــرد .تولیــد انبــوه این محصول
و محصــوالت مشــابه میتوانــد صنعــت تولیــد فــوالد را وارد فــاز
جدیــدی کنــد .شــاید بــا کمــی احتیــاط بتــوان تغییــر در مدلهــا
و روشهــای تولیــد فــوالد از جملــه تولیــد فــوالد مقــاوم و فــوالد
ســبز را نخســتین مرحلــه ورود بــه عصــر انقــاب چهارم دانســت.
پدیدههایــی کــه عــاوه بــر صرفهجویــی مالــی ،بــه حفــظ
محیــط زیســت کمــک شــایانی خواهــد کــرد و تــا حــد زیــادی
مســائل مربــوط بــه کمبــود انــرژی را نیــز پوشــش خواهــد داد.
چنیــن تحــول عظیمــیدر فوالدســازی بــه تبــع ،صنایــع مختلــف
وابســته از جملــه خودروســازی ،هوافضــا ،نظامــیو  ...را نیــز تحت
تاثیــر قــرار خواهــد داد .ایــن تغییــرات در حــوزه صنعــت خــودرو به
گونـهای اســت کــه اســتفاده از نســل جدیــد فوالدهــای تولیــدی،
منجــر بــه کاهــش  ۲۵تــا  ۳۹درصــدی وزن خــودرو و کاهــش ۳
تــا  ۴ /۵تنــی انتشــار گازهــای گلخانـهای در طــول چرخــه کاری
خــودرو خواهــد شــد.
بدیهــی اســت ورود صنعــت فــوالد بــه عصــر انقــاب چهــارم
الزاماتــی بــه همــراه دارد .میتــوان گفــت ورود محتــوم بــه ایــن
عرصــه بــا آمادگــی و حرکــت در مســیر اعمــال کنتــرل هوشــمند
بــر کل فرآیندهــا و اســتقرار فرآیندهــای ســازگار بــا محیــط
زیســت همــراه اســت تــا بتوانــد فــوالد مطابــق بــا نیازهــای روز
مصرفکننــده را تولیــد کنــد .فوالدهایــی کــه مشــخصه اصلــی
آنهــا افزایــش اســتحکام و شــکلپذیری ،افزایــش مقاومــت در
برابــر خوردگــی و کاهــش قیمــت تمــام شــده اســت .ورود بــه این
برهــه چالشهــای خــاص خــود را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.
از جملــه ایــن چالشهــا میتــوان بــه ســطح ایمنــی و امنیــت و
پیچیدگیهــای تکنولوژیــک اشــاره کــرد .در بعــد امنیــت ،میــزان
ضریــب امنیــت سیســتم یکپارچــه در برابــر حمــات ســایبری یــا
نقــص در برنامهریــزی نرمافــزاری واحــد ،کــه منجــر بــه اخــال
کلــی عملکــرد شــود بــه نوعــی بــه بیاعتمــادی بــه دســتاوردهای
انقــاب چهــارم دامــن میزنــد .از طرفــی در خوشبینانهتریــن
حالــت انقــاب چهــارم منجــر به از دســت رفتــن  ۸۵تــا ۹۵میلیون
فرصــت شــغلی در فاصلــه چنــد ســال میشــود ،امــا بــا فراگیــری

و تجهیــز نســل جدیــد نیروهــای کار بــه فناوریهــای مــدرن
و ایجــاد فرصتهــای شــغلی تکنولوژیپایــه ،همیــن تعــداد
شــغل تولیــد خواهــد شــد .تفــاوت اصلــی امــا ،کیفیــت نیروهــای
کار جدیــد و ارتقــای دانــش کیفــی آنهــا نســبت بــه قبــل اســت.
بنابرایــن در عصــر حاضــر نیروهــای بــا قابلیــت تفکــر بیشــتر و
ایدهپــردازی و خالقیــت جایگزیــن نیروهــای ســنتی و نیمــه
مــدرن کنونــی خواهــد شــد .اگرچــه ایــن رونــد میتوانــد منجــر
بــه شــکلگیری یــک ســاختار دوقطبــی ،طبقــه محــدود باســواد
و ثروتمنــد و جمعیــت کثیــر غیرثروتمنــد و کمتــر باســواد خواهــد
شــد ،بــا ایــن حــال آینــده جهــان متعلــق بــه فناوریهــای نویــن
خواهــد بــود کــه رفــاه و آســایش بیشــتری بــرای نــوع بشــر فراهم
م ـیآورد.
غفلــت صنعــت فــوالد کشــور از ایــن تحــول عظیــم در حالــی کــه
هنــوز بــا مشــکالت خاصــی مواجــه اســت میتوانــد فــوالد کشــور
را در ســالهای آینــده بــا مشــکالت دیگــری روبـهرو کنــد .مانــدن
صنعــت فــوالد ایــران و اکثــر کارخانههــا ،در میانــه انقــاب دوم
و ســوم صنعتــی ،در حالــی اســت کــه رقبــای مــا بــه ســرعت بــه
ســمت رفع مشــکالت و تامیــن زیرســاخت الزم بــرای ورود قطعی
و کامــل بــه عصــر انقــاب چهــارم صنعتــی اقــدام میکننــد .در
ایــن میــان طــرح تحــول دیجیتــال شــرکت فــوالد مبارکــه بــه
عنــوان بزرگتریــن هلدینــگ صنعتــی کشــور بــه منظــور گــذار
بــه کارخانــه هوشــمند میتوانــد مســیر حرکــت دیگــر کارخانههــای
داخلــی را همـوار کنــد .در حــال حاضــر تنهــا فــوالد مبارکــه از نســل
ســوم تکنولــوژی اســتفاده میکند و ســایر واحدهای صنعتــی کماکان
در گی ـ ر و دار گ ـذار از نســل دوم بــه ســوم ماندهانــد .اکنــون تع ـداد
کمــیاز شــرکتهای بــزرگ جهــان عضــو باشــگاه فانــوس دریایــی؛
باشــگاه شــرکتهای برخــوردار از فنــاوری نســل چهــارم هســتند و
پیوســتن فــوالد مبارکــه بــه ایــن باشــگاه در ســالهای آتــی میتواند
جهــش بــزرگ صنعتــی در کشــور را رقــم زنــد .در حــال حاضــر نیــاز
مبــرم بــه ســرمایهگذاری ،فـرا رفتــن از شــیوههای ســنتی مدیریــت
و روشهــای تولیــد علــم و بــه خصــوص تامیــن مالــی پروژههــای
زیرســاختی و تعامــل گســترده بــا مراکز علمــیو فناوری دنیــا بیش از
پیــش احســاس میشــود .بیگمــان اگــر از همیــن امــروز بــه دنبــال
رفــع موانــع ســاختاری در صنعــت فــوالد کشــور و گام نهــادن در
مســیر انقــاب چهــارم نباشــیم ،شــاید فــردا دیــر باشــد و در دنیای
کنونــی که مشــتمل بــر رقابــت ،تعامــل و تبــادل تکنولوژی اســت
از قطــار رقابــت جــا بمانیــم.
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در میزگرد انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها و متفکران اقتصادی بررسی شد

تغییر رویکردهای مدیریت کیفیت
در انقالب چهارم صنعتی

در یــک دهــه اخیــر مدیریــت کیفیــت دچــار تحــوالت بنیــادی شــده و بــا عبــور از مدیریــت کیفیــت محصــول
و فراینــد بــه حــوزه هــای کیفیــت ســازمان وارد شــده و مفاهیــم جدیــدی نظیــر هویــت ،اخــاق ،مســئولیت
اجتماعــی ســازمان را مطــرح کــرده اســت .ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم بــا مفاهیمــی ماننــد هــوش مصنوعی
 ،یادگیــری ماشــین و اینترنــت اشــیاء ،کالن داده و … باعــث شــده مدیریــت کیفیــت بیــش از پیــش بر اســتفاده
از فنــاوری هــای نویــن تمرکــز یافتــه و در یــک رویکــرد راهبــردی ،کارایــی عملکــرد ســازمان را بــه مــوازات
اثربخشــی هــدف گــذاری و انقالبــی تحــت عنــوان  INDUSTRY4.0را مطــرح کــرده اســت.
بســیاری از مدیــران و صاحبــان صنایــع ،در ایــران و جهــان بــا ایــن مفاهیــم و تاثیــر آن هــا بــر عملکرد ســازمان
خــود آشــنایی کافــی ندارنــد و همچنــان درگیــر مســائلی چــون اســتقرار سیســتم هــای قدیمــی  ،محاســبات
دســتی شــاخص هــا  ،عــدم هماهنگــی بیــن کارکنــان ،فراینــد هــای کنترلــی دســت و پاگیــر ،غیــر موثــر و روابط
نــا هماهنــگ بــا تامیــن کننــدگان و بســیاری از مشــکالت دیگــر دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران موضــوع تحــوالت کیفیــت در انقــاب صنعتی چهــارم را بــا برگــزاری میزگردی
بــا حضــور مهنــدس فرزیــن انتصاریــان ،رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،دکترمحمــود شــهرخی ،عضو
هیــات علمــی گــروه مهندســی صنایــع دانشــگاه کردســتان ،مهنــدس فرزیــن فردیــس ،رییــس کمیســیون
اقتصــاد ،نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق بازرگانــی تهــران ،دکترحســن فــروزان فــرد ،رییــس کمیســیون
حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانــی تهران،دکتــر علیرضــا مفیــدی ،مدیــر پژوهــش ســازمان
ایمنــی فنــی  BCکانــادا ،دکترپژمــان صالحــی ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن مهندســی حمــل و نقــل ریلــی ،
دکترفرشــید شــکرخدایی رییــس کمیســیون توســعه پایــدار ،محیــط زیســت و آب اتــاق بازرگانــی ایــران ،دکتــر
مهــدی قطعــی ،رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بررســی کــرد .آن چــه
در ادامــه مــی خوانیــد مشــروح ایــن میزگــرد اســت.
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مهندس فرزین انتصاریان

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران:

همانگونــه کــه از اســم انقــاب صنعتــی چهــارم
مشــخص اســت ،ایــن انقــاب ادامــه ســه انقــاب
قبلــی اســت امــا به غیــر از این ســه انقــاب صنعتــی ،تحــوالت دیگری
در دنیــا وجــود داشــته و ایــن مــوارد بــه عنــوان اعصــار مختلــف مطــرح
شــده انــد بــه طــوری کــه راه انــدازی یــک تکنولــوژی ،منجــر بــه ایجاد
یــک عصــر جدیــد شــده اســت .زمانــی کــه انســان اســتفاده از ســنگ را
وارد زندگــی خــود کــرد باعــث شــد تــا تحولــی در زندگــی بشــر ایجــاد
شــود ســپس بشــر امکانــات معدنــی ماننــد اســتخراج از معــدن و مفــرغ
را وارد زندگــی کــرد کــه وارد عصــر مفــرغ شــدیم و دنیــا را بــا تغییــر
اساســی روبــرو کــرد .همچنیــن بــا ورود آهــن بــه زندگــی بشــر ،شــاهد
ایجــاد عصــر آهــن بودیــم کــه برخــی از ایــن دوره هــا چندیــن هــزار
ســال طــول کشــیده اســت امــا در دوران عصــر حجــر ،شــاهد پایــداری
ایــن دوره بــرای ســال هــای متمــادی و عــدم تغییــر فنــاوری بــوده ایــم
تــا ایــن کــه بــا ورود یــک فنــاوری ،ماهیت جامعــه تغییــر کــرد .بنابراین
هرچــه ایــن مراحــل جدیدتــر مــی شــود زمــان عمــر تحــوالت کمتــر و
مدیریــت تولیــد وارد چرخــه زندگــی مــردم مــی شــود همانگونــه کــه
فنــاوری ماشــین بخــار ،منجــر بــه ایجــاد تحــوالت عظیمــی شــد.
اگــر دوره انقــاب صنعتــی ســوم را شــروع دوره ورود فنــاوری ،کامپیوتــر
و الکترونیــک بدانیــم تحــوالت گســترده ای در ایــن مــدت رخ داده امــا
ایــن تحــوالت در 50ســال اخیــر جــاری بــوده بــه طــوری کــه ورود
فنــاوری هــای جدیــد منجــر بــه ایجــاد عصــر جدیــدی خواهــد شــد که
صحیــح و یــا غلــط ،تحــت عنــوان انقــاب صنعتــی شــناخته مــی شــود
امــا هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع محــدود بــه صنعــت
نیســت بلکــه زندگــی افــراد را در ســطح خانــواده و جامعــه بــه طــور کلی
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد کــه هــم اکنــون نیــز شــاهد تغییراتــی در
ایــن زمینــه هســتیم و یکــی از ایــن مــوارد ،تغییــرات ایجــاد شــده در
نظــام هــای مدیریتــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت.
دکترفرشیدشکرخدایی؛

رییس کمیسیون توسعه پایدار ،محیط زیست
و آب اتاق بازرگانی ایران

انقــاب هــای صنعتــی بــا هــدف راحتــی بیشــتر،
اوقــات فراغــت و تفریــح بیشــتر انســان ایجــاد شــد
و بــه نظــر مــی رســد وجــود انقــاب صنعتــی چهــارم دایــره رفــاه بشــر
را بــه دنبــال دارد امــا بــه پایــداری آن گــره خــورده اســت .جــدا از ایــن
موضــوع بشــر از  30ســال گذشــته در حــال پیشــبرد موضــوع توســعه
پایــدار بــوده کــه نحــوه فکــری متفاوتــی بــوده و چالــش بزرگــی بــرای
نســل بشــر بــه شــمار مــی رود .امــا بــه طــور قطــع تفــاوت انقــاب
صنعتــی چهــارم در ماهیــت اســت .همــه انقــاب هــا قســمتی از کار
بشــر را انجــام مــی دهنــد بــه طــوری کــه جــای دســت ،نیــروی بخــار
آمــد و در انقــاب صنعتــی ســوم ،کامپیوتــر بــرای آســان کــردن امــور
اختــراع شــد ،امــا انقــاب صنعتــی چهــارم ادعــای بزرگــی دارد و اعــام
مــی کنــد کــه جــای بشــر را خواهــد گرفــت بنابرایــن حــذف بشــر از
تصویرســازی و تصمیــم گیــری و در نهایــت حــذف بیشــتر کارهایــی
کــه انســان مــی کنــد ،هــدف انقــاب صنعتــی چهــارم اســت .در حــال
حاضــر هــوش مصنوعــی در حــال تدویــن کتــاب ،نوشــتن موســیقی،
تولیــد فیلــم و نوشــتن ســناریو اســت و هــوش مصنوعــی گــوگل بــه

درک و احســاس هــم رســیده اســت.
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه دنبال حــذف بشــر از نظــام مدیریتی اســت
در حــال حاضــر تنهــا کاری کــه مــی تــوان ادعــا کــرد ماشــین تــوان
انجــام آن را نــدارد ،آفرینــش اســت کــه بــه نظــر مــی رســد هــوش
مصنوعــی هــم ایــن کار را انجــام خواهــد داد و ایــن آخریــن پــرده
خودخواهــی بشــر مبنــی بــر تکرارپذیــر نبــودن اســت .هــم اکنــون در
کشــورهای در حــال توســعه و عقــب مانــده ،انقــاب صنعتــی چهــارم
دســت کــم گرفتــه شــده و ایــن فاصلــه ایجــاد شــده بــه واســطه انقالب
صنعتــی چهــارم بیــن جهــان اول و باقــی ،دنیــا را بــه دو قطــب اربــاب
و رعیــت تبدیــل مــی کنــد و رعیــت هیــچ زمانــی تبدیــل بــه اربــاب
نخواهــد شــد.
از حــدود  18ســال پیــش موضوعــی بــا عنــوان ســازمان بــدون مــرز
شــکل گرفــت کــه از شــبکه هــای اجتماعــی آغــاز شــد کــه نمونــه آن
شــبکه هــای اجتماعــی اســت بــه نظــر می رســد بــا اشــتراک گذاشــتن
پســتی در اینســتاگرام لذتــی کــه شــبکه بــرای او ایجــاد مــی کنــد آن
فــرد را تبدیــل بــه کارگــر ایــن شــبکه اجتماعــی مــی کنــد و در قبــال
ایــن لــذت ،او نســبت بــه تولیــد محتــوا اقــدام مــی کنــد و نقطــه مــرزی
کــه بشــردر آن اعمــال قــدرت مــی کنــد در حــال از بیــن رفتــن اســت.
بنابرایــن اینســتاگرام بــا مدیریــت  700میلیــون کاربــر بــه جــای پرداخت
وجهــی بــه آن هــا لــذت ارتبــاط مــی دهــد .در ایــن ســبک غالــب QC
یــا امــری بــه نــام کنتــرل کیفیــت آمــاری از طریــق ماشــین انجــام
خواهــد شــد بنابرایــن از ایــن پــس نیــز مدیریــت توســط بشــر انجــام
نخواهــد شــد.
دکترپژمانصالحی

عضوهیاتمدیرهانجمنمهندسی
حمل و نقل ریلی ایران

در حــال حاصــر صنعــت بســیار مهمــی در کشــور به
نــام صنعــت حمــل و نقــل ریلــی وجــود دارد و ایــن
صنعــت باعــث شــده تــا امــروز وقتــی بــه آفریقــای جنوبــی نــگاه مــی
کنیــم ،ایــن کشــور را در ردیــف کشــورهای جهــان اول ببینیــم کــه از
تغییــر جایــگاه آن حکایــت دارد .آلمــان امــروز نیــز حمــل و نقــل خــود را
بــه اقتصــاد پویــا در اروپــا تبدیــل کــرده و اگــر امــروز آمریــکا بــه عنــوان
اقتصــاد نخســت دنیــا شــناخته مــی شــود بــه دلیــل حمــل و نقل ســریع
تخــت اختیــار او اســت .دنیــای امــروز بــه ســمت ســرعت بخشــیدن
بــه ارتباطــات اســت تــا جریــان میــان افــراد و کاالهــای مختلــف را در
میــان ایالــت هــا و شــهرهای مختلــف تســریع کنــد بنابرایــن هایپرلــوپ
( )Hyper loopیکــی از مصادیــق بــارز انقــاب صنعتــی چهــارم بــه
شــمار مــی رود زیــرا در دنیــا بــه ایــن نقطــه رســیده انــد کــه هواپیمــا در
کنــار آالیندگــی زیــاد ،حجــم مســافر محــدودی دارد امــا قطــار چندیــن
برابــر ایــن میــزان امــکان جابجایــی مســافر خواهــد داشــت ضمــن آن
کــه نســل هــای جدیــد قطارهــای امــروزی در حــال افزایــش ســرعت
هســتند تــا جایــی کــه تــوان مســابقه بــا هواپیمــا را خواهنــد داشــت.
دپارتمــان حمــل و نقــل اتحادیــه اروپــا اعــام کــرده کــه بــه دنبــال
جابجایــی حمــل و نقــل ریلــی بــه جــای حمــل و نقــل هوایــی بــه دلیل
ســرعت ،راحتــی مســافر ،هزینــه و مباحــث مرتبــط بــا آالیندگــی محیط
زیســت اســت .در حــال حاضــر قطــار برقــی آالیندگــی محیــط زیســتی
چندانــی نــدارد و قطارهــای جدیــد ایــن آلودگــی را متوقــف کــرده انــد
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی امــروز در کشــور مغفــول باقــی مانــده
درحالــی کــه هــم اکنــون وقــت بــرای شــهروندان بــا ارزش بــوده و ایــن
امــر تمایــل بــه اســتفاده از متــرو را افزایــش داده اســت.

15

امــا در عیــن حــال مســاله ای تحــت عنــوان ســوانح ریلــی مطــرح مــی
شــود کــه در کنــار ایــن امــر موضــوع نگهــداری و تعمیــرات نیــز مطــرح
اســت و پیــش بینــی میشــود تــا چند ســال آینــده مشــکالت عدیــده ای
در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد زیــرا هــم اکنــون جــای خالــی طــرح
جامــع نگهــداری و تعمیــرات بــه طــور کامــل احســاس مــی شــود.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل در اختیــار نبــودن امکانــات ،امــکان دیــدن
مســیر و موانــع موجــود وجــود نــدارد بنابرایــن شــاهد بــروز حوادثــی
هســتیم و تنهــا عاملــی کــه بــرای فــرار از ســوانح بــه ذهــن مــا مــی
رســد عنــوان کــردن آن بــه نــام خطــای انســانی اســت در حالــی کــه
عــاوه بــر هزینــه هــای جســمی و کشــته شــدن تعــدادی از هموطنــان،
هزینــه هــای زیــادی بــه کشــور تحمیــل شــده و ضمــن خــواب قطــار
تصادفــی ،شــاهد خوابیــدن آن خــط بــرای تعمیــر دوبــاره خواهیــم بــود
در حالــی کــه مــی تــوان بــا در اختیــار داشــتن مانیتورینــگ و کنتــرل
هوشــمند ترافیــک ،مانــع از بــروز چنیــن حوادثــی شــد.
هــم اکنــون حرکــت بــه ســمت فنــاوری بــا کمبــود بودجــه مواجه اســت
و دولــت نیــز هزینــه ای در ایــن بخــش انجــام نمــی دهــد و بخــش
خصوصــی نیــز مشــارکتی در ایــن زمینــه نــدارد بنابرایــن اگــر انقــاب
صنعتــی چهــارم بتوانــد بــه طراحــی سیســتم هوشــمند کمــک کنــد تــا
تــا مانــع از ایــن اتفاقــات شــود و یــا در صــورت بــروز حــوادث نســبت
بــه توقــف بــه موقــع قطــار اقــدام کنــد ،مانــع از بــروز ســوانح زیــادی
خواهــد شــد کــه سیســتم نگهــداری و تعمیــرات ایــن مــوارد را پوشــش
مــی دهــد.
هــم اکنــون در برخــی از کشــورهای پیشــرفته عامل انســانی در ایســتگاه
وجــود نــدارد بنابرایــن اگــر ایــن انقــاب بتوانــد سیســتمی را معرفی کند
تــا عامــل انســانی از بخــش هــای خطرنــاک حــذف و از ربــات در ایــن
بخــش هــا اســتفاده شــود ،مــی توانــد راهگشــا باشــد .در حــال حاضــر
برخــاف ادعاهــای مطــرح شــده پدافنــد ســایبری در کشــور وجــود ندارد
و در صــورت هــک کنتــرل ترافیــک ،ایجــاد اختــال در مســیر که منجر
بــه تصــادف شــود بــه راحتــی امکانپذیــر اســت .در کنــار ایــن موضــوع،
انقــاب چهــارم صنعتــی مــی توانــد در حریــق هــای احتمالــی ســنگین
کــه هیــچ راهــی بــرای مهــار آن وجــود نــدارد ،موثــر باشــد .در حــال
حاضــر بــه دلیــل تحریــم هــا شــاهد خــواب بســیاری از قطارها هســتیم
کــه حتــی بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان داخلــی نمــی تــوان
نســبت بــه بهبــود آن هــا اقــدام کــرد .در حــال حاضــر دنیــا در قســمت
حمــل و نقــل خــود بــه ســمت اســتفاده از  IOTرفتــه و اســتفاده موثری
از آن مــی کنــد امــا در ایــران اســتفاده از ایــن سیســتم هــا امــکان پذیــر
نیســت .
دکترمحمود شهرخی
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان

اظهــارات دکتــر شــکرخدایی از حــذف انســان در
انقــاب صنعتــی چهــارم حکایــت دارد امــا اظهارات
دکتــر صالحــی انقــاب صنعتــی چهــارم را به نفع بشــر و مدیریــت بهتر
امــور مــی دانــد .بــه نظــر مــی رســد بــه جــای حــذف انســان رویکــرد
موثرتــری جایگزیــن مــی شــود کــه روی هــم رفتــه مطلــوب تــر اســت.
بــه نظــر مــی رســد سیســتم هــای مــورد اســتفاده در انقــاب صنعتــی
چهــارم عمدتــا سیســتم هــای ســایبرفیزیکی باشــند ایــن در حالیســت
کــه پیــش از ایــن ،صحبــت دربــاره سیســتم هــا تنهــا سیســتم هــای
مکانیکــی و ابــزار دقیــق بــود امــا اکنــون سیســتم انتقــال اطالعــات بین
سیســتم هــای مختلــف  ،اجــزا و نحــوه مدیریــت آن هــا در نظــر گرفتــه
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مــی شــود و اینترنــت اشــیا و شــبکه هوشــمند اطالعــات بــی ســیم و
حــس گرهــای هوشــمند نیــز خــود را در تولیــد صنعتــی هــم در مدیریت
انــرژی نشــان مــی دهــد.
پــردازش ابــری ،پــردازش شــناختی ،هــوش مصنوعــی ،رباتیــک،
سنســورهای پراکنــده اینترنــت نســل پنجــم تــا  10گیگابیــت بــر ثانیــه
ســرعت ،چاپگرهــای ســه بعــدی خودروهــای خــودران و بیــگ دیتاهــا،
تکنیــک هــای انقــاب صنعتــی چهــارم خواهــد بــود کــه چالــش هایــی
همچــون بحــث اقتصــادی و هزینــه هــای بــاال از چالــش هــای آن هــا
اســت .مــدل هــای کســب و کار جدیــد و بررســی منافــع ناملمــوس
از بعــد اقتصــادی نیــز از دیگــر چالــش هــای موجــود در ایــن زمینــه
خواهــد بــود ضمــن آن کــه از بعــد اجتماعــی نیــز مــواردی همچــون
حریــم شــخصی ،رفــع حــس عــدم اعتمــاد بــه دلیــل زیــر نظــر گرفتــه
شــدن ،مســایل سیاســی و گواهــی هایــی کــه هنــوز بــه تدوین نرســیده
و چهارچــوب مشــخصی ندارنــد نیــز از دیگــر مــوارد قابــل بحــث در
انقــاب صنعتــی چهــارم اســت.
ابهامــات حقوقــی و امنیــت داده هــا از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن
انقــاب اســت ایــن در حالیســت کــه تمایــز انقــاب صنعتــی چهــارم بــا
ســوم در بعــد ســرعت بــوده چــرا کــه همــه امــور از ســرعت باالیــی
برخــوردار خواهنــد بــود .تغییــر حــوزه تعریف سیســتم هــا نظیر خانــواده،
اجتمــاع ،صنعــت کشــاورزی و  ...بــه دلیــل رشــد ســریع و افزایــش
ســرعت فراگیــری فنــاوری و نیــاز بــه رویکردهــای جدیــد حکمرانــی و
سیاســت هــای مرتبــط بــه فنــاوری نیــز از دیگــر الزامــات ایــن انقــاب
اســت.
در حــال حاضــر بررســی آمــار نشــان مــی دهد کــه  35درصــد تکنولوژی
هــا در زمینــه تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی و در ســه حــوزه بهینــه
ســازی حمــل ریلــی و انــرژی  52درصــد اســت .تاکیــد می شــود فناوری
نســل چهــارم در ایــن بخــش بــر نقــص صفــر متمرکــز بــوده و پــس از
ســاخت بــه مرحلــه بهــره بــرداری مــی رســیم کــه ایــن بخــش شــامل
نظــارت بــر خــط آهــن اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت
کــه مشــاور راننــده قســمتی از فنــاوری نســل چهــارم بــوده و ســپس به
پایــش قطــار خواهیــم رســید کــه بــه پایــش عملکــرد قطــار و کشــف
نقــص منجــر مــی شــود در ایــن میــان  13درصــد تکنولــوژی در زمینــه
ارتباطــات و ایمنــی بــوده بــه طــوری کــه پژوهــش هایــی کــه در بــازه
 6ســاله انجــام شــده همــواره مربــوط بــه بحــث ایمنــی بــود کــه شــامل
کنتــرل قطارهــای ســریع الســیر و زیرزمینــی و حفاظت از سیســتم های
امنیتــی از ســوی خرابــکاران مــی شــود.
رویکــرد جدیــد در قبــال ســازمان هــای تجهیــز محــور تحــت عنــوان
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی شــناخته مــی شــود .ایــن عوامــل در
مجمــوع بــه گــردآوری داده هــا ،جمــع بنــدی آن هــا و تصمیــم گیــری
در خصــوص عملکــرد آن هــا مربــوط مــی شــود بنابرایــن نــه تنهــا
تجهیــزات بلکــه رویکردهــای صنعتــی نظیــر رویکردهــای نگهــداری و
تعمیــرات در حــال تحــول هســتند و نیــاز داریــم تــا ســازمان و ارگانــی
نســبت بــه تعریــف ایــن چهارچــوب اقــدام کنــد.
مهندس فرزین فردیس

رییس کمیسیون اقتصاد ،نوآوری و تحول
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

بنــده صحبــت هــای خــود را بــا مثالــی دربــاره یک
محصــول کشــاورزی کــه در کشــور وجــود دارد
آغــاز مــی کنــم و ســپس بــه جنبــه مدیریتــی موضــوع مــی پــردازم.
هــم اکنــون صنعتــی در حــوزه کشــاورزی بــا نــام زعفــران در اختیــار

داریــم کــه بــزرگ و اســتراتژیک بــوده و از گذشــته تاکنــون نیــز بــرای
کشــور ارزآوری بــه همــراه داشــته و هــم اکنــون تحلیــل هایــی دربــاره
ایــن محصــول وجــود دارد ،چــرا کــه زعفــران یــک کشــور دیگــر بــه نام
زعفــران ایرانــی فروختــه مــی شــود و در نهایــت ممکن اســت بالیی که
بــر ســر فــرش ایرانــی آمــد بــر ســر زعفــران نیــز بیایــد .در همیــن حــال
اظهــارات زیــادی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه زعفــران بــا کیفیــت
پاییــن بــا زعفــران ایرانــی مخلــوط و بــه عنــوان یــک محصــول بــه
فــروش مــی رســد .در حــال حاضــر سیســتم کنتــرل کیفیــت زعفــران با
برداشــتن نمونــه ای از آن چــه کــه قــرار اســت معامله شــود صــورت می
گیــرد و بــا حــل ایــن نمونــه در آب دو طیــف و طــول مــوج رنــگ و عطر
زعفــران انــدازه گیــری مــی شــود و در نهایــت عــددی از آزمایــش انجام
شــده بــه دســت مــی آیــد .حــال بــه نظــر مــی رســد در آســتانه انقــاب
صنعتــی چهــارم بایــد دانــش مدیریتــی در کنــار تحــول دیجیتــال و آن
چــه بــه عنــوان احتیــاج نســل جدیــد شــناخته مــی شــود بــه آزمایــش
هــا افــزوده شــود.
در ایــن شــرایط مــی تــوان بــا طیــف ســنجی و ســنجش همــه مــوارد
و وارد کــردن ایــن اطالعــات بــه سیســتم و تبدیــل آن بــه یــک فایــل
نــرم افــزار اثرانگشــت زعفــران را تعریــف کــرد ،همانگونــه کــه در حــال
حاضــر ایــن اتفــاق در دانشــگاه شــهید بهشــتی رخ داده اســت .بــه طــور
قطــع نتیجــه ایــن آزمایــش بــرای زعفــران هــای مختلــف فــرق مــی
کنــد خروجــی اول ایــن طیــف ســنجی شناســایی ســموم مــازاد زعفــران
هــا اســت بــه طــوری کــه بــه دلیــل گرفتــن ایــن اثرانگشــت از 400
تــا  2500ســم خــود را نشــان خواهــد داد در صورتــی کــه در آزمایــش
قبلــی کــه تنهــا رنــگ و عطــر بررســی مــی شــد ایــن موضــوع مغفــول
باقــی مــی مانــد .مخلــوط گیاهــان مختلــف بــه زعفــران ،قدیمــی و یــا
تــازه بــودن نیــز از دیگــر دســتاوردهای ایــن آزمایــش اســت ضمــن
آن کــه اگــر زعفــران بــا آبیــاری مختلــف بــه بــار نشســته باشــد بــاز
هــم بــا ایــن بررســی نشــان داده خواهــد شــد .ایــن دســتاوردها وقتــی
متناســب بــا عصــر جدیــد مدیریــت صــورت گیــرد نشــان مــی دهــد
کــه پیــش از ایــن فرصتــی وجــود داشــته امــا امــکان اســتفاده درســت
از آن وجــود نداشــته و ایــن فرصــت ،عــدم انجــام برندینــگ جغرافیایــی
اســت .در ســازمان مالکیــت جهانــی دســته بنــدی مختلفــی از حقــوق
مالکیــت فکــری و معنــوی قابــل ثبــت اســت یکــی از ایــن مــوارد کــه
آینــده برندینــگ دنیــا اســت برندینــگ جغرافیایــی اســت از ســوی دیگر
ارزیابــی هایــی کــه در دنیــا انجــام مــی شــود اصالــت محصول را نشــان
مــی دهــد بنابرایــن بایــد دیــد مدیــری کــه متناســب بــا عصــر جدیــد
فکــر مــی کنــد چگونــه از ابــزار انقــاب چهــارم صنعتــی اســتفاده مــی
کنــد؟
اگــر ایــن اثــر انگشــت بــه وســیله ای بــرای تفکیــک زعفــران ایــران
از زعفــران ســایر کشــورها تبدیــل شــود مــی تــوان محصــول ایرانــی را
بــا قیمــت بــا ارزشــی بــه فــروش رســاند البتــه ایــن ماجــرا تنها اســتفاده
از فنــاوری نیســت بلکــه بایــد کمــک کنــد تــا در عیــن کاهــش خطــای
انســانی و افزایــش بهــره وری نحــوه کســب درآمــد جدیــد خلــق و بــه
شــیوه خلــق ارزش جدیــد فکــر شــود .ایــن هدفــی اســت کــه از انقــاب
چهــارم بــه دنبــال آن هســتیم زیــرا آن چــه کــه بــه مدیــر ارزش افــزوده
مــی دهــد صــرف فنــاوری نیســت بلکــه خــرد باالتــری اســت کــه
متناســب بــا عصــر جدیــد فرصتــی را ایجــاد مــی کنــد کــه تــا پیــش از
ایــن ،امــکان اســتفاده از آن نبــود.
امــا هــم اکنــون بــا اســتفاده از آن ضمــن صیانــت از محصــول نویــن
و جلوگیــری از تقلــب مــی تــوان ارزش افــزوده بیشــتری خلــق کــرد.
بنابرایــن در صــورت تدویــن اطلســی از زعفــران هــای مناطــق اثــر
انگشــت همــه مناطقــی کــه زعفــران در آن کشــت می شــود خلــق و در

عرصــه جهانــی ثبــت خواهــد شــد که بــر مبنــای برندینــگ ایجاد شــده،
درآمــد خــارق العــاده ای نصیــب کشــور خواهــد شــد.
بنابرایــن دو جنبــه فنــاوری و مدیریــت بخردانــه متناســب با عصــر جدید
در تحــول دیجیتــال و انقــاب صنعتــی چهــارم مهــم اســت کــه بــه
اقتصــاد شــکوفا کمــک کــرده و منجــر بــه رخ دادن انقــاب بــه معنــای
واقعــی اســت.
دکتر مهدی قطعی

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمانــی کــه فنــاوری کوچــک یــا بزرگــی وارد
عرصــه کاربــرد مــی شــود تعاریــف را تغییــر مــی
دهــد زمانــی کــه امکانــات فیزیکــی در اختیــار باشــد نــوع امنیــت
فیزیکــی کامــا مشــخص خواهــد بــود و زمانــی کــه قــرار اســت وارد
انفــاب صنعتــی چهــارم شــویم ،تعــداد زیــادی چالــش امنیتــی در حوزه
پایــگاه داده ،ارتباطــات و حمــات ســایبری پیــش مــی آیــد کــه تعاریف
را بــه شــدت تغییــر مــی دهــد .بنابرایــن بــرای ورود بــه ایــن حــوزه بایــد
در ابتــدا نســبت بــه تطبیــق خــود بــا شــرایط و تعاریف اقــدام کنیــم چرا
کــه درخواســت هــا در ایــن انقــاب تغییــر مــی کنــد و تصمیــم گیــری
دربــاره مــواردی کــه پیــش از ایــن گفتــه مــی شــد پــس از یــک مــاه
بررســی بــه آن خواهیــم رســید در همــان لحظــه صــورت مــی گیــرد.
تــا زمانــی کــه بــه دنبــال بازتعریــف فرایندهــا نرویــم و نتوانیــم تعاریفــی
منطبــق بــا انقــاب صنعتــی چهــارم داشــته باشــیم ،نمــی تــوان توقــع
معجــزه از ایــن سیســتم را داشــت.
اگــر در انقــاب صنعتــی چهــارم شــاهد اتفــاق هــای مشــابهی بــا
زمــان کرونــا باشــیم .بســیاری از امــور غیــر ممکــن بــه ممکــن
تبدیــل مــی شــود زیــرا تغییــر پارادایــم مهمتریــن اتفاقــی اســت کــه
در زندگــی در حــال رخ دادن اســت و بایــد بــا آن همراهــی کــرد.
بنابرایــن هــوش مصنوعــی و بخــش هایــی کــه از ایــن موضــوع
اســتفاده مــی کننــد بایــد نســبت بــه مقایســه وضعیــت مثالــی خــود
قبــل و بعــد کرونــا بپردازنــد.
در برخــی مــوارد مدیــران بــه دســتاوردهای مثبــت یــک موضــوع آگاه
هســتند امــا بــرای جابجایــی آن بــا تردیــد مواجــه مــی شــوند بنابرایــن
بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی بلندمــدت بــا هــدف گســترش ایــن فضــا
ضمــن بازگشــت هزینــه هــا و صرفــه جویــی باشــیم و کمکی کــه مدیر
ارشــد مــی توانــد در ایــن دوران گــذار داشــته باشــد ،حمایــت از تغییــر
رویکردهــا تــا رســیدن بــه مرحلــه ســوددهی و ســپس کنتــرل کیفیــت
بــا کمتریــن میــزان هزینــه اســت و اگــر در ایــن بخــش در برخــی از
زمینــه هــا دچــار کمبودهایــی باشــیم مــی تــوان بــا تبدیــل موضــوع بــه
صــورت مســاله ســاده تــر و فعالیــت دانشــگاه هــا بــر روی ایــن موضوع
کار را بــه ســرانجام رســاند.
در بــازه ای از زمــان رصــد یــک کاال از نقطــه شــروع تــا انتهــا کار
ســختی بــود امــا دانشــگاه هــا هــم اکنــون بــا فنــاوری بالکچیــن،
زنجیــره ای از بــاک هــا را در کنــار هــم قــرار مــی دهنــد و نســبت بــه
کنتــرل مــوارد چالشــی کــه ممکــن اســت بعدهــا دچــار مشــکل شــود از
طریــق زنجیــره بلوکــی اقــدام مــی کننــد.
شــکی وجــود نــدارد کــه ایــران در عرصــه فناوری پیشــرو اســت امــا باید
پذیرفــت کــه در عرصــه اعتمــاد پذیــری عقــب اســت و هــر زمــان کــه
بــه دنبــال پیشــبرد ایــن سیســتم بــوده ،عالمــت هــای تردیــد مطــرح
شــده چــرا کــه افــراد بــه دنبــال حفــظ قــدرت حاکمیتــی خــود بــوده
انــد .هــم اکنــون سیســتم هــای تصمیــم یــاب در حــال جایگزین شــدن
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بــا سیســتم هــای تصمیــم گیــر اســت و مــی تــوان بــا ایجــاد اعتمــاد
سیســتم هــای تصمیــم یــاب اعتمــاد از دســت رفتــه را بازیابــی کــرد
کــه مخالفــان هوشــمند ســازی فنــاوری و کنتــرل کیفیــت در این راســتا
قــرار مــی گیرنــد.
دکتــر علیرضــا مفیــدی ،مدیــر پژوهــش ســازمان ایمنــی فنی
 BCکانــادا
بنــده بحــث را بــا ایــن پرســش کــه انقــاب صنعتــی چیســت ،آغــاز
مــی کنــم ؟
وقتــی صحبــت از انقــاب صنعتــی مــی شــود ایــن امــر بــه معنــای
حــذف یــک عــده و تغییــر بســیاری از مهــارت هــا و جایگزیــن شــدن
مهــارت هــای جدیــد خواهــد بــود کــه نکتــه مهمــی اســت و مدیــران
ارشــد بایــد بــه آن ایمــان بیاورنــد.
ایــن کــه در صــورت رخ دادن انقــاب صنعتــی بایــد چــه رویکــردی
داشــته باشــیم ،تصمیــم مدیریــت اســت کــه ریســک کــرده و از ایــن
موقعیــت ســود ببــرد و یــا کــم کــم از گردونــه حــذف شــود.
امــا بــه طــور قطــع مــی تــوان انقــاب صنعتــی را از زوایــای مختلــف
افزایــش بهــره وری و قــدرت هــا و توانمنــدی هایــی کــه پیــش از
ایــن نداشــته ایــم بررســی کــرد.
در هیــچ بــازه زمانــی ایــن تصــور وجــود نداشــت کــه یــک شــرکت
 500میلیــون مشــتری داشــته باشــد و وضعیــت مشــتری هــا بــه
روز و ســاعت رصــد شــود زیــرا بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت در
انقــاب ســوم صنعتــی و یــا حتــی  20ســال گذشــته ،بایــد نســبت بــه
اســتخدام تعــداد زیــادی از افــراد اقــدام مــی شــد امــا هم اکنــون مدل
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هــای مختلــف هــوش مصنوعــی دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد
تــا امــور غیــر ممکــن را بــه ســرانجام برســانند امــا چنــد مشــکل در
ایــن مســیر وجــود دارد و نخســتین پرسشــی کــه بــرای مدیــر ارشــد
ایجــاد مــی شــود اینســت کــه چگونــه ایــن کار بــه ســرانجام برســد.
هــوش مصنوعــی و ابــزار انقــاب صنعتــی چهــارم مجموعــه ای از
ابــزار و فرایندهــا بــوده کــه برخــی از فرایندهــا نیازمنــد تغییــر همــراه
بــا ریســک بــاال بــا هــدف تحقــق مــوارد پیــش بینــی شــده اســت.
یکــی از دالیــل پیشــرفت آمریــکا نیــز همســو شــدن بــا ایــن تغییرات
و پذیــرش ایــن ریســک در زمینــه حمــل و نقــل ریلــی بــود ،معضلــی
کــه هــم اکنــون در کشــور وجــود دارد و همــه انتظــار تغییــر آن بــا
سیســتم هــای جدیــد و بــه روز شــدن آن را دارنــد در صورتــی کــه
یکــی از معظــات اصلــی نــه دیتــا و مــدل ســازی هــوش مصنوعــی
 ،بلکــه مــدل اصلــی فرهنــگ و تغییــر مدیریــت و چگونگــی انجــام
کار پــس از اعتمــاد بــه هــوش مصنوعــی اســت.
مهندس انتصاریان؛رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقــای دکتــر قطعــی بــه عنــوان یــک یــوزر در حــال حاضــر نظــام
آموزشــی از نظــر انطبــاق بــا انقــاب هــا عقــب افتــاده تریــن
مکانیــزم موجــود در جامعــه را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
نظــام آموزشــی از  150ســال پیــش تاکنــون همــواره یــک کالس
درس و یــک معلــم بــود و همچنــان نیــز هــم همانگونــه اســت در
صورتــی کــه همــه امــور دســتخوش تغییــر شــده؛ آیــا تاثیــر انقــاب
صنعتــی چهــارم کــه پیــش بینــی حــذف انســان را مطــرح مــی
کنــد منجــر بــه حــذف نظــام اموزشــی خواهــد شــد؟ نظــر شــما در
خصــوص تاثیــر انقــاب صنعتــی چهــارم بــر نظام آموزشــی چیســت؟

دکتــر مهــدی قطعی،رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
تجربــه ارزشــمندی کــه دوران کرونــا داد افزایــش مشــکالت روحــی و
روانــی دانشــجویان بــود بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد مــی تــوان بهترین
اســتفاده از انقــاب چهــارم را در بحــث آمــوزش داشــت .پیــش از شــیوع
ویــروس کرونــا در دانشــگاه امیرکبیــر  22گــروه یکســان بــرای یــک
درس ارایــه مــی شــد کــه اکنــون وضعیــت تغییــر کــرد بنابرایــن اگــر
بخواهیــم از امکانــات الکترونیــک اســتفاده کنیــم مــی توانیــم اموزشــی
بهتــر از قبــل ارایــه کنیــم.
پیــش از ایــن آمــوزش بــه صــورت کالســیک بــود و در انتهــای تــرم
از دانشــجو امتحــان گرفتــه مــی شــد امــا در دوره آمــوزش جدیــد ایــن
فرصــت وجــود دارد کــه در حیــن آمــوزش ارزیابــی الزم انجــام و اموزش
ســطح بعــدی بــه نتیجــه ارزیابــی دوره قبــل وابســته شــود و ســپس
قــدرت تعمیــم مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بــه طــور قطــع در صــورت ادامــه رونــد فعلــی وضعیــت بــه مراتــب بدتــر
خواهــد شــد و آمــاری بــه دســت مــی آیــد کــه هــم اکنــون بــه دســت
آمــده بــه طــوری کــه امســال حــدود  15درصــد از داوطلبــان کنکــور که
معــادل  100هــزار نفــر بــوده انــد تنهــا در رشــته ریاضــی فیزیــک کــه
مهندســان آینــده را شــامل مــی شــود ،شــرکت کــرده انــد و متقاضیــان
رشــته هنــر بیشــتر از ریاضــی بــوده اســت.
بنابرایــن هــوش مصنوعــی بایــد تلنگــری بــرای خــروج آمــوزش
از حالــت کالســیک باشــد .طرحــی کــه در حــال حاضــر در دانشــگاه
امیرکبیــر تعریــف شــده ورود دانشــجو بــه حــوزه صنعــت بــرای مــدت

 14مــاه خواهــد کــه در صــورت صــدور گواهــی در صنعــت ،دانشــگاه
نســبت بــه ارایــه مــدرک بــه دانشــجو اقــدام مــی کنــد .معتقدیــم کار
دانشــگاه تنهــا آمــوزش نیســت و هرچنــد قوانیــن و مقــررات از ســوی
دانشــگاه تطبیــق داده شــده امــا بــا ایــن حــال صنعــت هنــوز آمادگــی
الزم را نــدارد.
در حــال حاضــر از جهــت ایجــاد زمینــه بــرای فکرهــای جدیــد دچــار
روزمرگــی شــده و نمــی توانیــم ســراغ آمــوزش برویــم امــا هــم اکنــون
فرصــت داریــم شــکل جدیــدی بــه آن فکــر کنیــم .در حــال حاضــر
برخــی مــوارد نیازمنــد تغییــر قوانیــن اســت و پــردازش داده هــا مــی
توانــد کمــک کننــده باشــد امــا بــدون شــک آمــوزش در انقــاب
صنعتــی چهــارم تغییــر مــی کنــد و اگــر دانشــگاه هــا بتواننــد خــود را بــا
ایــن تغییــرات تطبیــق دهنــد باقــی خواهنــد مانــد در غیــر ایــن صــورت
از گردونــه رقابــت حــذف مــی شــوند.
دکترحسن فروزان فرد

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه
با فساد اتاق بازرگانی تهران

پرسشــی کــه بــا وقــوع انقــاب صنعتــی رخ مــی
دهــد نســبت تحوالتــی اســت کــه بــه واســطه انقــاب صنعتــی چهــارم
رخ داده بــا کیفیــت و مدیریــت کیفیــت اســت .بــه طــور قطــع ایــن
انقــاب نخســتین آثــار خــود را بــر اصــول مدیریــت کیفیــت خواهــد
گذاشــت .تغییراتــی کــه از انقــاب صنعتــی نــام بــرده مــی شــود نیــز
دچــار تغییــر شــده و شــکل مشــتری در انقــاب صنعتــی چهــارم تغییــر
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خواهــد کــرد و لحظــه بــه لحظــه امــکان پایــش وجــود دارد .بنابرایــن
نســبت وضعیــت بــه آن چــه پیــش از ایــن وجــود داشــته ،بســیار متفاوت
خواهــد بــود .موضــوع مدیریــت بــر فرایندهــا و واقعیــت هــا ،مفهــوم
دسترســی بــه دیتــا و ســرعت و نحــوه پــردازش آن و تحــت تاثیــر قــرار
گرفتــن آن هــا کــه مبتنــی بــر واقعیــت اســت از دیگــر مــوارد مطــرح
شــده در انقــاب صنعتــی اســت.
بنابرایــن نخســتین اثــر انقــاب صنعتــی چهــارم بــر اصــول کیفیــت
اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن اصــول ســر جــای خــود باقــی
خواهنــد مانــد و بایــد شــکل دیگــری بــه آن هــا نگریســت .هــم اکنــون
در طــرح ریــزی در زمینــه دسترســی بــه دیتــا ،پــردازش آن هــا و شــبیه
ســازی هــا تحــوالت چشــمگیری در حــال وقــوع اســت کــه بــا وقــوع
انقــاب صنعتــی چهــارم مــی توانــد دقیــق و بــی نقــص باشــد و برخورد
ویرانگرانــه ای بــا طــرح ریــزی بــا تمــام مکانیــزم هــا ،ابزارهــای توســعه
ای و قابلیــت هایــی کــه تاکنــون آموختــه ایــم داشــته باشــد کــه در
عمــل همــه مــوارد گذشــته بــی خاصیــت خواهــد شــد زیــرا بــا یــک
ابــزار شــبیه ســازی دقیــق مــی تــوان مــوارد مــورد نیــاز را پیــش بــرد.
متــاورس و توســعه آن ابــزاری اســت کــه مفهــوم فعلــی پلنینــگ را از
بیــن مــی بــرد و کارایــی و اثربخشــی فضــای عمومــی و اجتماعــی تعداد
میلیونــی از مفاهیــم را تغییــر داده و بــدون شــک اســتفاده از فنــاوری و
ابزارهــای نویــن در حــوزه طــرح ریــزی و اجــرا نیــز تغییــر خواهــد کرد و
نمونــه هــای جــذاب ماننــد پرینترهــای ســه بعــدی و پایــش ایــن فرایند
دچــار تحــول خواهــد شــد .بــا وقــوع انقــاب صنعتــی چهــارم مفهــوم
کنتــرل کیفیــت بــه معنــای گذشــته بــه طــور کامــل متوقــف شــده و
بــا ابــزار  ،ســاختار و موضوعــات دیگــر دچــار تحــوالت جــدی خواهــد
شــد .بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد از ایــن منظــر آن چــه تحــت عنــوان
مدیریــت کیفیــت نامیــده مــی شــود ،دچــار تحــوالت بنیادیــن شــده
وبرخــی اصــول نقــض و برخــی از کارکردهــا تغییــر کنــد.
مبــارزه بــا فســاد نیــز بــا تحقــق انقــاب جدیــد دچــار دگرگونــی خواهد
شــد و دیگــر نیــازی بــه شــاهد و مــواردی ایــن دســت نخواهــد بــود
ضمــن آن کــه قوانیــن مدنــی ،دادگاه هــا ،قضــاوت  ،شــهود و حتــی
وکال زیــر ســوال مــی رونــد و بــا موضــوع جدیــدی مبتنــی بــر واقعیــت
هــا مواجــه خواهیــد شــد ضمــن آن کــه موضــوع تشــخیص و پیگیــری
جــرم ،بانکــداری الکترونیــک و ابزارهــای پولشــویی نیــز بــا تحقــق
انقــاب صنعتــی چهــارم دیگــر معنایــی نخواهــد داشــت بنابرایــن بایــد
جنــس ایــن انقــاب را فسادســوز بدانیــم.
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مــوارد عنــوان شــده در ایــن میزگــرد ابهاماتــی را
در خصــوص انقــاب صنعتــی چهــارم مطــرح مــی کنــد کــه نیــاز بــه
توضیــح بیشــتر دارد بنابرایــن در مرحلــه نخســت یــک فراینــد مطــرح
مــی شــود کــه نیازمنــد تحلیــل اســت در انقــاب صنعتــی چهارم مــوارد
جدیــدی مطــرح مــی شــود کــه نیازمنــد فضــای جدیــدی بــا قوانیــن
دیگــر اســت .بــه طــور قطــع انســان فعلــی بــا ایــن ذهنیــت در ایــن
دوران جایگاهــی نخواهــد داشــت بنابرایــن پیامــی کــه منتقــل می کنیم
اینســت کــه مســیری اســت کــه در حــال رخ دادن بــوده و بایــد با چشــم

بــاز وارد ایــن صحنه شــده و مســیرهای خطرنــاک را شناســایی و مراقب
آن باشــیم.
تــا حــدود  7ســال پیــش تغییــرات ژنتیکــی در گــرو داشــتن یــک
آزمایشــگاه و مرکــز ژنتیــک بســیار پیشــرفته بــود امــا اکنــون ایــن
شــرایط تغییــر کــرده و تغییــرات ژنتیکــی وارد عصــر بچه هــای محصل
شــده بــه طــوری کــه یــک گــروه محصــل در حــال تهیــه کیــت هایــی
هســتند کــه در امــازون بــا قیمــت مناســب قابــل خریــد اســت کــه مــی
تــوان بــا خریــد آن در هــر کاالیــی تغییــرات ژنتیکــی ایجــاد کــرد ،حتی
مطالــب زیــادی در ایــن خصــوص در توییتــر وجــود دارد بنابرایــن ایــن
تحــوالت آثــار عجیبــی دارد و در ایــن میــان ورود هــوش مصنوعــی می
توانــد ســرعت ایــن تغییــرات را افزایــش دهــد.
دکترفرشیدشکرخدایی:
در انقــاب صنعتــی ســوم بــه هیــچ عنــوان شــاهد
کمرنــگ شــدن نقــش بشــر نبودیــم و برنامــه نویســان همچنــان در
امــور حاضــر بودنــد امــا پیــش بینــی مــی شــود در انقــاب صنعتــی
چهــارم موضوعــی بــه نــام برنامــه نویســی وجــود نداشــته باشــد زیــرا
هــوش مصنوعــی در حــال نوشــتن کــد اســت .بنابرایــن انقــاب صنعتی
چهــارم زمانــی رخ مــی دهــد کــه پرینتــر ســه بعــدی ســاخته شــود و
بــا اســتخراج فرموالســیون و ارایــه مشــخصات کاالیــی ،محصــول
درخواســتی در منــزل بــه تولیــد برســد در ایــن شــرایط دیگــر کشــاورزی
وجــود نخواهــد داشــت همانگونــه کــه در حــال حاضــر دســتگاه پرینتــر
ســه بعــدی گوشــت وجــود دارد و ســه درصــد بــازار گوشــت دنیــا در
اختیــار ایــن شــکل از تولید اســت و قســمت زیــادی از محصــوالت مک
دونالــد پرینــت ژنتیکــی مــی شــود.
انتظــار مــی رود در انقــاب صنعتــی چهــارم بــا تغییــر بالکچیــن و
بیوتکنولــوژی شــاهد حــذف بانــک مرکــزی و انحصــار پــول باشــیم این
در حالیســت کــه پیــش از ایــن ایــن مفهــوم پــول بــرای جابجایــی کاال
توســط مــردم بــه وجــود آمــد و قوانیــن مشــخصی بــرای آن تعریــف
شــد امــا بــا تاســیس بانــک هــای مرکــزی پــول متعلــق بــه دولــت و
حتــی بــدون پشــتوانه نســبت بــه چــاپ آن اقــدام شــد .بنابرایــن تئــوری
بیــت کویــن و بالکچیــن بــا هــدف بازگشــت قــدرت به مــردم بــه دلیل
انتشــار پــول و رفــع انحصــار انتشــار پــول مطــرح شــد.
فــرض انقــاب صنعتــی چهــارم انســان را در مقابــل هــوش مصنوعــی
خطــاکار ،غیرقابــل اطمینــان ،کــم هــوش و غیرخــاق مــی دانــد و در
صــورت عــدم بــاور ایــن موضــوع وارد انقــاب صنعتــی چهــارم نمــی
شــویم بنابرایــن بــا قبــول ایــن موضــوع ناگزیــر بــه حــذف فرضیــه هــا
در مــدل ســازی هــای علــوم دانشــگاهی هســتیم زیــرا عقــل بشــر توان
پــردازش یــک میلیــون داده را نــدارد و هرچنــد در انقــاب صنعتی ســوم
ابرکامپیوتــر ســاخته شــد امــا هنــوز بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه مــدل
هــا بایــد توســط بشــر ســاخته شــود.
اخریــن ســنگر بشــر خالقیــت بــوده و ایــن تصــور وجــود دارد که کســی
تــوان گرفتــن آن را نــدارد امــا ســاخت ســمفونی غیرقابــل مقایســه
توســط هــوش مصنوعــی محاســبات را بــه هــم ریخــت .در همیــن حال
بــه نظــر مــی رســد دو کانســپت مهندســی و پزشــکی در علــم بشــر بــا

انقــاب صنعتــی چهــارم دچــار دگرگونــی شــود زیــرا بــه نظــر می رســد
در کننــار حــذف رشــته مهندســی ســاختن دنیــای بیــرون انســان و درون
انســان از پزشــکی عمومــی تــا جراجــی نیــز در انقــاب چهــارم حــذف
شــود چــرا کــه بــه طــور قطــع ربــات بهتــر از انســان عمــل مــی کنــد.
بــه نظــر مــی رســد بشــر بــه دنبــال انحصــار اســت امــا دیگــر چیــزی
بــرای انحصــار وجــود نــدارد.
دکتر مفیدی:
بنــده بــا نظــرات مطرح شــده مخالفــم زیرا هنــوز در
زمینــه هــوش مصنوعــی در شناســایی قضــاوت و مســایل حقوقــی دچار
مشــکالتی هســتیم و اگــر خواســتار نــگاه واقــع گرایانــه هســتیم بایــد
بپذیریــم انقــاب صنعتــی چهــارم در حــال اجــرا اســت و هرچنــد حــذف
بشــر و مــواردی از ایــن دســت متعلــق بــه انقــاب صنعتــی  4.9اســت
امــا هنــوز تــا رســیدن بــه انقــاب  4.0راه زیــادی داریــم.
در انقــاب جدیــد بحــث جامعــی در زمینــه کیفیــت مطــرح اســت
ایــن در حالیســت کــه کیفیــت هــم اکنــون بــا دیتــا در حــال انجــام
اســت و بــرای تحلیــل درســت دیتاهــا و داده هــای مختلــف و گرفتــن
خروجــی ا و هدایــت بــه ســمت ماشــین مســیری تعییــن شــده بنابرایــن
هرچنــد در زمینــه ســاختار دیتاهــا موفــق بودیــم امــا در زمینــه دیتاهــای
غیرســاختاری ماننــد صــوت و تصویــر بــا مشــکل مواجــه بودیــم که هم
اکنــون پیشــرفت هــای خوبــی در ایــن زمینــه حاصــل شــده بنابرایــن
نویــد انقــاب صنعتــی چهــارم بهبــود خوبــی در زمینــه ارتقــای کیفیــت
خواهــد بــود چــرا کــه مــدل هــای فعلــی مــا در زمینــه structure
( dataاعــداد و ارقامــی کــه خوانــده مــی شــود) و چــه در زمینــه
 unstructured dataتوانمنــدی کاملــی دارنــد و مــی تــوان از
انســان در الیــه باالتــر تصمیــم گیــری اســتفاده کــرد و همــه انســان
هــا مدیــر ربــات هــا و مدیــران هــوش مصنوعــی شــوند ،امــا ایــن کــه
سرنوشــت بشــر بــه کجــا مــی رســد پرســش دیگــری اســت .
در دو دهــه اخیــر دچــار تغییراتــی شــده ایــم کــه بشــر در دو ســه هــزار
ســال نیــز ایــن تغییــرات را نداشــته از جملــه نحــوه زندگی ،نحــوه تعامل

و علــوم جدیــدی کــه الزم اســت ایــن مــوارد را بیاموزیــم زیــرا حجــم
تغییــرات بــا ذهــن ،کرومــوزوم و ژنتیــک مــا قابــل هضــم نیســت و در
صــورت عــدم ایجــاد فرهنــگ ســازی بشــر صدمــه خواهــد دیــد .امــا
آن چــه مســلم اســت تغییــر در نحــوه اجــرای مدیریــت کیفیــت اســت
بــه طــوری کــه نتیجــه انقــاب صنعتــی قبــل کــه بــا محوریــت تولیــد
انبــوه بــود شــاهد ســیر شــدن تعــداد بیشــتری از مــردم بودیــم و شــاید
در صــورت دقــت بــه موقــع بــه ارمغــان انقــاب صنعتــی چهارم شــرایط
بهتــر و متناســب بــا انــرژی تجدیــد پذیــر و پایــدار باشــد.
مهندس فرزین فردیس:
بــر اســاس آن چــه در ایــن میزگــرد عنــوان
شــد طــرح ایــن موضــوع و مدیریــت بــر مبنــای
انتظــارات مشــتری ضــروری اســت زیــرا زعفرانــی کــه در یــک شــرکت
اســتارتاپی در ایــران تولیــد مــی شــود  20درصــد گــران تــر از برندهــای
معــروف خریــداری مــی شــود کــه بخشــی از ادراک مشــتری از کیفیــت
اســت بنابرایــن زمیــن بــازی تغییــر کــرده و تولیــد انبــوه مالک نیســت.
در عیــن حــال پیــش بینــی مــی شــود بازگشــت بــه ســاده زیســتی،
بازگشــت بــه محیــط زیســت و خانــواده در انقــاب جدیــد باعــث مــی
شــود تــا هــوش مصنوعــی از بشــر عقــب بمانــد و بــا خوابیــدن ایــن
هیاهــو شــاهد بهبــود رفــاه بیشــتر جامعــه باشــیم.

دکتر محود شهرخی:
در حــال حاضــر سیســتم هــای انالیــن گســترده
شــده و دیتــا بیــس زیــادی در اختیــار اســت ایــن در حالیســت کــه بــا
وقــوع انقــاب دوم صنعتــی بــا وجود مخالفــت ،انقــاب راه خــود را ادامه
داد امــا هنــوز دیــدگاه هــا بــه عقــب بازگشــته کــه انســانیت بــه کجــا
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رفتــه بنابرایــن هرنــد فنــاوری نســل چهــارم رفــاه و تغییــرات ایجــاد می
کنــد امــا ازنظــر اخالقــی جــای خالــی وجــود خواهــد داشــت ایــن در
حالیســت کــه بــه نظــر مــی رســد فاصلــه زیــادی تــا ذهنیــت تجریــدی
کــه همــان انقــاب صنعتــی  4.9اســت داریــم امــا تغییــرات به ســرعت
رخ خواهــد داد و فنــاوری نســل چهــارم بــه بهــره وری انســان هــا منجر
و شــاخص هــای جدیــدی تعریــف مــی شــود کــه بخشــی از کیفیــت
بــه شــمار مــی رود .در عیــن حــال رویکردهــای نگهــداری تعمیــرات نیز
تغییــر خواهــد کــرد چــرا کــه برنامــه ریــزی و نگهــداری و تعمیــرات نیاز
بــه داده هــا و هــوش زیــادی بــرای برنامــه ریــزی نیــاز دارد کــه آمــار
نشــان مــی دهــد توســعه آن هزینــه نگهــداری را کاهــش و دسترســی
پذیــری را افزایــش مــی دهــد بنابرایــن شــاهد تحــول کیفیــت در همــه
بخــش هــا خواهیــم بــود.
مهندس فرزین انتصاریان:
بــا ایــن جزییــات فکــر مــی کنیــد انقــاب صنعتــی چهــارم کجاســت؟
برداشــت بنــده از تحــوالت و بحثــی کــه در انقــاب صنعتــی چهــارم
تعریــف مــی شــود ،در حــوزه هویــت اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه
ذهنیــت ایرانــی هــا نســبت بــه معنویــت و عرفــان بایــد نگاهــی بــه
ایــن فضــا داشــته باشــیم زیــرا انســان دارای ابعــادی اســت کــه ماشــین
قابلیــت آن را نــدارد.

دکتر پژمان صالحی:
در حــال حاضــر  12هــزار کیلومتــر مســیر ریلــی در
کشــور در اختیــار اســت داریــم کــه بــا وجــود ســهم یــک درصــدی دنیا،
ایــران دســت کــم نیازمنــد  24هــزار کیلومتــر خــط ریلــی جدیــد اســت
بنابرایــن الزم اســت ضمــن در نظــر گرفتــن موضــوع آمایــش ،مدلــی در
اختیــار صنعتــکار قــرار داد تــا در شــرایط فعلــی اقتصــادی کــه قطارهــا
بــه دلیــل کمبــود قطعــات خوابیــده انــد بــا مشــکل مواجــه نشــویم .
وضعیــت صنعــت امــروز مناســب نیســت و در جایــگاه پایینی قــرار دارد و
بایــد پذیــرش فنــاوری از ســوی کارکنــان و مدیــران دیــده و شــرایط بــر
اســاس واقعیــت هــا دیــده شــود.
دکتر مهدی قطعی:
در پایــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــی کنــم کــه الزم
اســت بــرای دوران گــذار برنامــه ریــزی داشــته
باشــیم چــرا کــه بــه نظــر مــی رســد کمــک بــه صنایــع بــا ایــن
برنامــه گــذار محقــق مــی شــود و اگــر قــرار اســت نیــروی انســانی در
مســیر خــود باقــی بمانــد و هــوش مصنوعــی نیــز چاشــنی آن شــود،
بایــد رســالت قــدرت فکــر ،ســاخت ایــده و توانایــی برنامــه ریــزی بــه
صــورت برنامــه مشــخص و گام بــه گام بــا وضعیــت فعلــی ارتقــا یابــد
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و بــا کاهــش هزینــه بــا صنعــت صحبــت کنیــم .اگــر بــرای صنعــت
ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه بایــد بــرای هــوش مصنوعــی هزینــه کند
بــه طــور قطــع ســراغ ایــن موضــوع نخواهــد رفــت بنابرایــن بایــد یارانه
هایــی بــه صــورت محصــوالت قابــل اســتفاده بــرای کاهــش هزینــه
تــا زمانــی کــه پــروژه هــای هوشمندســازی بــه انــدازه ای برســد کــه
صنعــت خریــداری داشــته باشــد ،پرداخت شــود .هرچنــد در برخــی موارد
در ردیــف کشــور عقــب مانــده قــرار داریــم و بــا تحریــم نیــز دســت بــه
گریبــان هســتیم امــا نبایــد خــود را خیلــی دســت کــم بگیریــم .

مهندس فرزین انتصاریان:
آن چــه از ایــن اظهــارات بــر مــی آیــد آن اســت که
تفــاوت عمــده ای در ذهنیــت شــرقی هــا از ژاپــن
گرفتــه تــا مراکــش بــا غربــی هــا نســبت بــه نــوع تفکــر و حــل مســاله
وجــود دارد .در ایــن میــان مقایســه دو متفکــر خالــی از لطــف نیســت.
ســعدی کــه یــک متفکــر اخــاق و دنیــا دیــده در مقابــل دارویــن که در
حــوزه مطالعــه تفکراتــی داشــته قــرار مــی گیــرد .بررســی اظهــارات آن
هــا نشــان مــی دهــد کــه ســعدی از جز بــه کل مــی رود امــا دارویــن در
جــز باقــی مــی مانــد و در ایــن شــرایط مــا در انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران نیــز بــه دنبــال آن هســتیم کــه در جزییــات باقــی نمانیــم بنابراین
هــدف ایــن نشســت هــا بحــث اکادمیــک نیســت بلکــه بــه دنبــال حل
موضــوع هســتیم و پیشــنهاد مشــخص اینســت کــه در حــوزه ریلــی و
ســایر بخــش هــا بــه صــورت واقعــی ببینیــم دانشــگاه چــه کــرده و آیــا
مــی توانیــم بــا تحلیــل تکنیــک هــای مدیریــت کیفیــت و ترکیــب آن
هــا بــه حــل مســاله برســیم یــا خیــر؟
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ایــن آمادگــی را دارد
بــه صــورت واقعــی نمونــه هــای کاری را بررســی و از
دانشــگاه اســتفاده کنــد تــا بتوانــد مســاله و مشــکلی
را حــل کنــد .همانطــور کــه زرتشــت مــی گویــد «:در
جنــگ بــا تاریکــی شمشــیر نمــی کشــم چــراغ روشــن
مــی کنــم».

انقالب
صنعتی
چهارم
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افق دور ،افق نزدیک» برای
تاثیرگذاری بر فناوری های
انقالب صنعتی چهارم

«

در آینــده میــزان بهرهمنــدی از فنــاوری هــای
انقــاب صنعتــی چهــارم ،Industry 4.0
یکــی از شــاخصهای توســعه اقتصــادی
خواهــد بــود .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن
موضــوع ،رویکــردی کــه توســط رهبــران
کســب و کارهــا اتخــاذ میشــود ،بایــد
بتوانــد پاســخگوی نیازهــای امــروز و
فــردای کشــورها باشــد.
ابتــدای فصــل دوم کتــاب «آینــده انقــاب
صنعتــی چهــارم» نوشــته کالس شــواب
( )Klaus Schwabبــا پیشــنهادی از جــان
هِیــگِل و اســتراتژی مواجهــه بــا فنــاوری هــای
انقــاب صنعتــی چهــارم آغــاز شــده اســت .کتــاب
«شــکل دهــی آینــده انقــاب صنعتــی چهــارم» نوشــته
کالس شــواب ( )Klaus Schwabتوســط مجمــع
جهانــی اقتصــاد و در ســال  2018منتشــر شــده اســت.
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ی فنــاوری هــای
اتصــال نقــاط و شناســایی پویایــ 
انقــاب صنعتــی چهــارم
رویکــردی کــه جــان هِیــگِل ( )John Hagelاســتراتژی
«افــق دور ،افــق نزدیــک» مینامــد ،رویکــردی اســت کــه
میتوانــد بــرای آگاهــی از تأثیــر فناوریهــای قدرتمنــ ِد حاضــر
در بطــن انقــاب صنعتــی چهــارم و نیــز یافتــن روشهایــی بــرای
تأثیرگــذاری مثبــت بــر آن درنظــر گرفتــه شــود.
اســتراتژی افــق نزدیــک در اینجــا بهمعنــای دســتیابی بــه درکــی
از ویژگیهــا و برهمزنندگیهــای بالقــوۀ برخــی فناوریهاســت.
هرچنــد ،احتمــا ًال نکتــۀ مهمتــر توانایــی نــگاه بــه افــق دور
و مشــاهدۀ الگوهایــی اســت کــه فناوریهــا را بــه هــم وصــل
میکننــد و اینکــه چــه تأثیــری بــر مــا خواهنــد داشــت.
هنــگام توجــه بــه تغییــرات فناورانــۀ انقــاب صنعتــی چهــارم،
تمرکــز بــر «سیســتمها» و نــه فناوریهــا میتوانــد دســت بــاال
را در اختیــار رهبــران قــرار دهــد؛ هرچنــد ،بــدون تــاش بــرای
اینکــه شــناختی دقیــق از خــود ایــن فناوریهــای کامـ ً
ا متفــاوت
بــ ه دســت آوریــم ،آیــا میتوانیــم حقیقتــ ًا بفهمیــم فناوریهــا
چگونــه نظامهــای پراهمیــت حاضــر در صنایــع ،دولتهــا و
جوامــع را متحــول میکننــد؟
ایــن چالشــی اســت کــه بســیاری از مــا بــا آن مواجهیــم و بــرای

غلبــه بــر آن بــه رویکــردی دوســویه نیــاز داریــم .کســب اطالعات
کافــی دربــارۀ هــر کــدام از ایــن فناوریهــا و دســتیابی بــه «درک
حداقلــی» بــرای اینکــه بتوانیــم آنهــا را در تصویــر بزرگتــر قــرار
دهیــم ،اولیــن ســویۀ ایــن رویکــرد اســت.
ایــن فصــل از کتــاب (فصــل دوم از بخــش اول) بــا بررســی روندها
و پیوندهــای بیــن فناوریهــای نوظهــور بــرای درک نحــوۀ
ارتباطشــان بــا یکدیگــر و تأثیــر جمعــی آنهــا بــر جهــان مــا ،بــه
دومیــن ســویۀ رویکــرد میپــردازد« :وصلکــردن نقطههــا» و
شناســایی پویاییهــای انقــاب صنعتــی چهــارم.
فصــل حاضــر برخــی از جنبههــای مشــترک فنــاوری هــای
انقــاب صنعتــی چهــارم را بررســی میکنــد و فــارغ از جزئیــات،
واکاوی میکنــد کــه ایــن فناوریهــا چگونــه بــا هــم متصــل و
ترکیــب میشــوند تــا تأثیرهایــی مشــابه ایجــاد کننــد.
وقتــی اســتراتژی افــق دور را در نظــر بگیریــم و نقطههــا را بــه
هــم وصــل کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه ایــن فناوریهــای نوظهــور
بــر سیســتمهای دیجیتــال متکیانــد و آنهــا را بســط میدهنــد،
بهســبب زیربنــای همکنشپذیــری دیجیتــال بهســرعت
گســترش مییابنــد ،درون اشــیای فیزیکــی از جملــه خــود مــا
مســتقر شــدهاند ،بهشــیوههای خارقالعــاده و برهمزننــده
ترکیــب میشــوند و مزایــا و چالشهایــی مشــابه پدیــد میآورنــد.

ی هــای انقــاب صنعتــی
نقــاط مشــترک فنــاور 
چهــارم
فنــاوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم ابعــاد مشــترکی دارنــد
کــه بــه نــوع تغییــرات گســتردهای مرتبــطهســتند کــه در حــال
پویایی مشــترک
مشــاهدۀ آنهــا هســتیم؛ بــا درنظرگرفتــن چهــار
ِ
میتــوان تصویــر بزرگتــر و فراگیــر را مشــاهده کــرد:
آشــکارترین و بدیهیتریــن جنبــۀ فنــاوری هــای انقــاب صنعتــی
چهــارم ایــن اســت کــه سیســتمهای دیجیتالــی را بهشــدت
گســترش میدهنــد و دگرگــون میکننــد .نقطــۀ اشــتراک
فناوریهــای انقــاب صنعتــی چهــارم ایــن اســت کــه تمامشــان
بــر توانمندیهــای دیجیتــال و شــبکههای حاصــل از انقــاب
صنعتــی ســوم اتــکا دارنــد و آنهــا را توســعه میدهنــد.
دومیــن جنبــۀ فناوریهــای انقــاب صنعتــی چهــارم ایــن اســت
کــه بهطــور نمایــی گســترش مییابنــد ،بــروز فیزیکــی دارنــد و
خودشــان را بــا زندگــی مــا میآمیزنــد .هــر چــه ســرعت گســترش
یــک فنــاوری بیشــتر باشــد ،کار مــا بــرای انطبــاق بــا پیامدهــای
برهمزننــدهاش دشــوارتر میشــود.
فناوریهــای انقــاب صنعتــی چهــارم نهتنهــا بــه بخشــی
از جهــان فیزیکــی اطــراف مــا تبدیــل میشــوند ،کــه بخشــی
از خــود مــا خواهنــد شــد .در واقــع ،برخــی از مــا مدتهاســت
احســاس میکنیــم کــه گوش ـیهای هوشــمندی کــه در دســت
داریــم بــه عضــوی از بدنمــان بــدل شــدهاند .شــکی نیســت کــه
ـی امــروزه – از رایانههــای پوشــیدنی گرفتــه
دســتگاههای بیرونـ ِ
تــا هدس ـتهای واقعیــت مجــازی – روزی ایــن قابلیــت را پیــدا
میکننــد کــه در بــدن و مغــز مــا کاســته شــوند.
یکــی دیگــر از نقــاط مشــترک فناوریهــای انقــاب صنعتــی
چهــارم ایــن اســت کــه نحــوۀ ترکیبشــدن آنهــا بــا یکدیگــر
و خلــق نوآوریهــا ،قدرتشــان را چندبرابــر میکنــد.
در نهایــت اینکــه فناوریهــای انقــاب صنعتــی چهــارم از
ایــن جهــت کــه مزایــا – و چالشهایــی – مشــابه بــه ارمغــان
میآورنــد ،همانندنــد.
مزایــا و چالشهــای فناوریهــای انقــاب صنعتــی
چهــارم

مزایــا و چالشهــای ایــن فناوریهــا بــه مســائل مهمــی همچــون
نابرابــری ،نیــروی کار ،دموکراســی ،حــق حکمرانــی ،ســامتی و
ایمنــی ،و توســعۀ اقتصــادی مرتبــط اســت.
دغدغـ ه مهــم و بســیار فراگیــر در انقــاب صنعتــی چهــارم ،تأثیــر
محتمــل ایــن انقــاب بــر نرخ بیــکاری اســت .طیــف گســتردهای
از شــغلها (بســیار بیشــتر از انقالبهــای صنعتــی پیشــین) در
معــرض اتوماســیون هســتند و رشــد ســریع کس ـبوکارها بدیــن
معناســت کــه حــذف مشــاغل میتوانــد شــتابی فزاینــده بگیــرد.
درعینحــال ،نــرخ اشــتغالزایی در صنایعــی کــه در خطمقــدم
فناوریهــا قــرار دارنــد امــروزه ُکندتــر از دهههــای پیشــین اســت.
همچنیــن ایــن انقــاب مســتلزم بازبینــی نظامهــای حمایــت
اجتماعــی و نقــش انتقالها اســت (منظــور از انتقــال ()transfer
فعالیتهایــی ماننــد کمکهــای مالــی بالعــوض ،تأمیــن
اجتماعــی و اعطــای یارانــه بــرای برخــی کاالهــا و خدمــات اســت
کــه دولــت بــرای توزیــع درآمدهــا و ثــروت انجــام میدهــد) .در
اکثــر اقتصادهــا ،انتقالهــا – عمدتــ ًا از طریــق هزینههــای
دولتــی و برنامههــای اجتماعــی – نقشــی عمــده در تغییــر توزیــع
درآمدهــای بــازار دارند.فناوریهــای انقــاب صنعتــی چهــارم فراتر
از تأثیراتــی کــه احتمــا ًال بــر نابرابــری اقتصــادی دارنــد ،میتواننــد
منفی ســهمگینی بــر عرصههــای مختلــف بگذارند.
اثــرات جانبــی ِ
ُ
ـی کنونــی تکیــه کنیــم ،کــه کنــد و
اگــر بــر مدلهــای حکمرانـ ِ
گذشــتهنگرند ،مدیریــت ایــن اثــرات جانبــی ناممکــن میشــود.
بــرای مثــال ،هشــت مــاه طــول کشــید تــا ادارۀ هوانــوردی فــدرال
ایاالتمتحــد «مجــوز پــرواز آزمایشــی» را بــرای آزمایــش مــدل
خاصــی از پهپادهــا بــه آمــازون بدهــد ،یعنــی وقتــی که ایــن مدل
پهپــاد دیگــر منســوخ شــده بــود.
بایــد رویکردهــای جدیــدی بــرای حکمرانــی بــر فناوریهــا
(مدلهــای حکمرانــی جدیدتــر و چابکتــر) شناســایی شــوند تــا
فناوریهــا در خدمــت منافــع عمومــی باشــند ،نیازهــای انســانی را
برطــرف کننــد و در نهایــت ایــن احســاس را بــه مــا بدهنــد کــه
بخشــی از تمــدن جهانــی حقیقــی هســتیم .رویکردهایــی کــه بــا
آینــده ســازگارند ،تطبیقپذیرنــد و ذینفعــان متعــددی در آنهــا
نقــش دارنــد.
منبعpamco.ir :

مدت زمانی که طول کشید تا فناوریها و اپلیکیشنها به  100میلیون کاربر برسند.
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اینترنــت اشــیا  IOTیکــی از فناوریهــای پرکاربــرد و رایــج در
عصــر حاضــر و انقــاب صنعتــی چهــارم اســت .در حالــی کــه
تعــداد فزاینــدهای از شــرکتها در حــال خلــق ارزش بــا اســتفاده از
برنامههــای  IoTهســتند ،ایــن فنــاوری هنــوز در روزهــای اولیــه
خــود بــه ســر میبــرد .دو رونــد بهطــور چشــمگیری امکانــات
اینترنــت اشــیا را در شــرکتها گســترش میدهنــد و کاربردهــای
عملــی را چنــد برابــر میکننــد و در عیــن حــال هزینههــا را
کاهــش میدهنــد:
ظهــور شــبکههای ارتباطــی بیســیم جدیــد کــه بهطــور خــاص
بــرای برنامههــای کاربــردی اینترنــت اشــیا طراحــی شــدهاند و
میتواننــد هزینههــا را کاهــش دهنــد و دسترســی دســتگاههای
متصــل بــه شــبکه و اینترنــت را افزایــش دهنــد.
ورود زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات «محاســبات لبــه» ،کــه
تحلیــل و واکنــش بــه دادههــای حســگرهای اینترنــت اشــیای
نزدیــک بــه منبــع را تســهیل میکننــد ،دســتگاهها را بــه اوضــاع
متغیــر پاســخگوتر میکننــد و جلــوی تنگناهــای ارتباطــی را
میگیرنــد.
در ایــن مقالــه ابتــدا بررســی میکنیــم اینترنــت اشــیا IOT
چیســت و چــه کاربردهایــی دارد .در ادامــه بــه ســراغ اینترنــت
اشــیای صنعتــی میرویــم و کاربردهایــش را معرفــی میکنیــم .در
نهایــت نیــز جایــگاه اینترنــت اشــیا را در ایــران بررســی میکنیــم.
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اینترنت اشیا  IOTچیست و چه کاربردهایی دارد؟
بهطــور خالصــه ،اینترنــت اشــیا یــا  IoTبهمعنــای اتصــال
دســتگاهها و تجهیــزات بــه اینترنــت و ســایر دســتگاههای
قابلاتصــال اســت .اینترنت اشــیا شــبکهای گســترده از دســتگاهها
و افــراد متصــل بــه هــم اســت کــه همگــی اطالعاتــی را در مــورد
نحــوۀ اســتفاده و محیــط اطــراف خــود جمــعآوری میکننــد و
بــه اشــتراک میگذارنــد .ایــن شــبکه متشــکل از تعــداد بســیار
زیــادی اشــیا در هــر شــکل و انــدازهای اســت :از امــواج مایکروویــو
هوشــمند گرفتــه کــه بهطــور خــودکار غــذای شــما را بــرای
مــدت زمانــی مناســب طبــخ میکننــد ،تــا ماشــینهای خــودران
کــه حســگرهای پیچیــدۀ آنهــا اشــیا را در مسیرشــان تشــخیص
میدهنــد ،و دســتگاههای تناســب انــدام کــه ضربــان قلــب و
تعــداد قدمهایــی را کــه در طــی روز برداشــتهاید اندازهگیــری
میکننــد و ســپس از ایــن اطالعــات بــرای پیشــنهاد برنامههــای
ورزشــی مناســب شــما اســتفاده میکنند .حتــی توپهــای فوتبالی
وجــود دارنــد کــه بــه شــبکه متصــل میشــوند و میتواننــد فاصله
و ســرعت پرتــاب را ردیابــی کننــد و آمــار را از طریــق یــک برنامــه
بــرای اهــداف آموزشــی بعــدی ثبــت کننــد.
امــا پرســش ابتدایــی مــا در ایــن بخــش دربــارۀ کاربردهــای ایــن
فنــاوری نیــز بــود .در ادامــه بــه ایــن بخــش میپردازیــم.
دســتگاهها و اشــیای مجهــز بــه حســگرهای داخلــی بــه یــک
پلتفــرم اینترنــت اشــیا متصــل میشــوند .ایــن پلتفــرم دادههــای
دســتگاههای مختلــف را یکپارچــه میکنــد و بهمنظــور
همرســانی ارزشــمندترین اطالعــات مربــوط بــا اســتفاده از
برنامههایــی کــه بــرای رفــع نیازهــای خاصــی ســاخته شــدهاند،
ایــن اطالعــات را تحلیــل میکنــد .ایــن پلتفرمهــای قدرتمنــد
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چیست و چه
کاربردهایی دارد؟

اینترنــت اشــیا میتواننــد دقیق ـ ًا مشــخص کننــد چــه اطالعاتــی
مفیــد اســت و چــه اطالعاتــی را میتــوان بــا خیــال راحــت کنــار
گذاشــت .از ایــن اطالعــات میتــوان بــرای شناســایی الگوهــا،
ارائــۀ توصیههــا و شناســایی مشــکالت احتمالــی قبــل از وقــوع
آنهــا اســتفاده کــرد.
بــرای مثــال ،اگــر مــن مالــک شــرکت خودروســازی هســتم،
ممکــن اســت بخواهــم بدانــم کــدام اجــزای اختیــاری ماشــین
(مثــ ً
ا صندلیهــای چرمــی یــا رینگهــای آلومینیومــی)
محبوبتریــن ویژگیهــا هســتند .بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت
اشــیا میتوانــم:
از حســگرها اســتفاده کنــم تــا بفهمــم کــدام قســمتها در
نمایشــگاه ماشــین محبوبتریــن قســمتها هســتند و مشــتریان
در کجــا بیشــتر درنــگ میکننــد.
دادههــای فــروش را بررســی کنــم تــا بفهمــم کــدام اجــزای خودرو
ســریعتر از بقیــه بــه فــروش میرســند.
بهطــور خــودکار دادههــای فــروش را بــا عرضــه تــراز کنــم تــا
اقــام محبــوب در بــازار کمیــاب نشــوند.
اطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از دســتگاههای متصــل جمــعآوری
میشــود بــه مــن امــکان میدهــد بــر اســاس اطالعــات
بیدرنــگ دربــارۀ اینکــه چــه قطعاتــی را ذخیــره کنــم ،تصمیماتی
هوشــمندانه اتخــاذ کنــم .ایــن تصمیمــات بــه من کمــک میکنند
در زمــان و هزینــه صرفهجویــی کنــم .بــا دانــش بهدس ـتآمده از
تحلیــل پیشــرفتۀ اطالعــات جمعآوریشــده میتــوان بهــرهوری
فرایندهــا را بــاال بــرد .اشــیا و سیســتمهای هوشــمند بــه ایــن
معنــی اســت کــه میتوانیــد کارهــای خاصــی را بهطــور
خــودکار انجــام دهیــد ،بهویــژه زمانــی کــه ایــن کارهــا تکــراری،

پیشپاافتــاده ،وقتگیــر یــا حتــی خطرنــاک هســتند .ابتــدا بــه
چنــد نمونــه نــگاه کنیم تــا ببینیــم اینترنــت اشــیا  IOTدر زندگی
واقعــی چگونــه کمکحــال مــا میشــود.

چنــد دقیقــه پیــش بــا صــدای زنــگ ســاعت هوشــمندتان بیــدار
شــدهاید و اکنــون در حــال رانندگــی بــه ســمت محــل کار خــود
هســتید .چــراغ موتــور روشــن میشــود .ترجیــح میدهیــد
مســتقیم ًا بــه تعمیــرگاه نرویــد ،امــا اگــر مشــکلی حــاد پیــش آمده
باشــد چــه؟ در خــودروی مجهــز بــه اینترنــت اشــیا ،حســگری کــه
چــراغ چــک موتــور را روشــن میکنــد ،بــا دیگــر اجــزای خــودرو
ارتبــاط برقــرار میکنــد .قطعـهای در خــودرو دادههــا را از حســگرها
جمــعآوری میکنــد و آنهــا را بــه درگاهــی در خــودرو ارســال
میکنــد کــه مرتبطتریــن اطالعــات را بــه پلتفــرم ســازندۀ
خــودرو ارســال میکنــد .ســازنده میتوانــد از دادههــای خــودرو
اســتفاده کنــد تــا بــه شــما وقتــی بــرای تعمیــر قطعــۀ مــورد نظــر
بدهــد ،راهنماییهایــی دربــارۀ خــودروی شــما بــه نزدیکتریــن
فروشــنده ارســال کنــد و مطمئــن شــود کــه قطعــۀ تعویضــی
صحیــح ســفارش داده شــده اســت تــا هنــگام حضــور شــما در
تعمیــرگاه آمــاده باشــد.

سناریوی  :1اینترنت اشیا  IOTدر خانۀ شما
تصــور کنیــد هــر روز ســاعت  7صبــح از خــواب بیــدار میشــوید تا
ســر کار برویــد .ســاعت زنـگدار کار بیدارکــردن شــما را بهخوبــی
انجــام میدهــد ،البتــه تــا زمانــی کــه مشــکلی پیــش نیایــد.
ســفرتان بــا قطــار لغــو شــده اســت و در عــوض بایــد با ماشــین به
محــل کار برویــد .تنهــا مشــکل ایــن اســت کــه رانندگــی بیشــتر
طــول میکشــد و بــرای ایــن کــه دیــر نرســید ،بایــد ســاعت 6:45
صبــح از خــواب بیــدار میشــدید .اوه ،تــازه بــاران هــم میبــارد؛
بنابرایــن بایــد کندتــر از حــد معمــول رانندگــی کنیــد .ســاعتی کــه
متصــل یــا مجهــز بــه اینترنــت اشــیا باشــد بــر اســاس همــۀ ایــن
عوامــل خــود را بازتنظیــم میکنــد تــا مطمئــن شــود رأس ســاعت
بــه کار میرســید .ایــن ســاعت بــا اســتفاده از قابلیتهــای خــود
میتوانــد تشــخیص دهــد کــه قطــار معمولــی شــما لغــو شــده اینترنت اشیای صنعتی ( )IIOTچیست؟
اســت ،مســافت رانندگــی و زمــان الزم بــرای رســیدن بــه محــل در طــول  15ســال گذشــته ،انقــاب اینترنــت بســیاری از صنایع و
کارتــان را محاســبه کنــد ،آبوهــوا را بررســی و ســرعت کمتــر را مهمتــر از همــه آنهایــی را کــه مســتقیم ًا بــا مشــتری در تمــاس
ی و خدمــات
بهدلیــل بــاران شــدید دخیــل کنــد و محاســبه کنــد چــه زمانــی بودهانــد ،یعنــی صنایعــی ماننــد رســانه ،خردهفروش ـ 
بایــد شــما را از خــواب بیــدار کنــد کــه بهموقــع بــه محــل کار مالــی را بازتعریــف کــرده اســت .در  10ســال آینــده ،انقــاب
برســید .حتــی اگــر فوقالعــاده هوشــمند باشــد ،ممکــن اســت بــا اینترنــت اشــیا بهطــور چشــمگیری بخشهــای تولیــد ،انــرژی،
قهوهســاز مجهــز بــه اینترنــت اشــیای شــما هماهنــگ شــود تــا کشــاورزی ،حملونقــل و ســایر بخشهــای صنعتــی اقتصــاد را
تغییــر خواهــد داد کــه روی هــم تقریب ـ ًا دوســوم تولیــد ناخالــص
وقتــی بیــدار شــدید قهــوه صبحگاهیتــان حاضــر باشــد.
داخلــی جهانــی ( )GDPرا تشــکیل میدهنــد .همچنیــن ایــن
فنــاوری نحــوۀ کار افــراد را از طریــق تغییــر تعامــات بیــن انســان
سناریوی  :2اینترنت اشیا  IOTدر حملونقل

27

و ماشــین دگرگــون خواهــد کــرد.
ایــن آخریــن مــوج تغییــرات فناورانــه کــه اینترنــت صنعتــی یــا
اینترنــت اشــیای صنعتــی  IIOTنامیــده میشــود ،فرصتهــای
بیســابقهای را همــراه بــا خطــرات جدیــدی بــرای کس ـبوکارها
و جامعــه بــه ارمغــان خواهــد آورد .اینترنــت اشــیای صنعتــی
دسترســی جهانــی اینترنــت را بــا توانایــی جدیــدی بــرای کنتــرل
مســتقیم دنیــای فیزیکــی ترکیــب میکنــد ،از جملــه ماشــینها،
کارخانههــا و زیرســاختهایی کــه چشــمانداز مــدرن را تعریــف
میکننــد .بااینحــال ،ماننــد اینترنــت در اواخــر دهــۀ ،1990
اینترنــت صنعتــی درحالحاضــر در مراحــل اولیــۀ خــود اســت و
بایــد بــه بســیاری ســؤاالت مهــم پاســخ دهــد ،از جملــه اینکــه
چگونــه بــر صنایــع موجــود ،زنجیرههــای ارزش ،مدلهــای
کس ـبوکار و نیــروی کار تأثیــر میگــذارد و رهبــران ســازمانها
و دولتهــا بــرای اطمینــان از موفقیــت بلندمــدت آن بایــد چــه
اقداماتــی انجــام دهنــد.
تحقیقــات مختلــف نشــان میدهــد اینترنــت اشــیای صنعتــی
واقعــ ًا تحولآفریــن اســت ،اســاس رقابــت را تغییــر میدهــد،
مرزهــای صنعــت را جابهجــا میکنــد و مــوج جدیــدی از
شــرکتهای نوآورانــه ایجــاد میکنــد؛ درســت همانطــور کــه
اینترنــت فعلــی باعــث ایجــاد آمــازون ،گــوگل و نتفلیکــس شــده
اســت .بااینحــال ،اکثــر ســازمانها هنــوز در تــاش بــرای درک
پیامدهــای اینترنــت اشــیای صنعتــی بــر مشــاغل و صنایــع خــود
هســتند.
در ســایت  IBMاشــاره میشــود گــزارش مکنــزی بــا عنــوان
«اینترنــت اشــیا :ترســیم ارزش فراتــر از هیاهوهــا» دربــارۀ تأثیــر
اقتصــادی اینترنــت اشــیا بــر «محیطهــای» مختلــف ماننــد
کارخانههــا بســیار خوشبینانــه اســت و بیــان میکنــد« :ارزش
بالقــوهای کــه میتــوان بــا برنامههــای اینترنــت اشــیا در محیــط
کارخانــه بــه دســت آورد ،بنــا بــه تخمیــن مــا میتوانــد بــه 3.7
تریلیــون دالر در ســال  2025یــا حــدود یکســوم کل ارزش
اقتصــادی بالقــوه برســد .ازای ـنرو ،همــۀ افــرادی کــه بهنحــوی
در امــر تولیــد مشــارکت دارنــد ،بــه ایــن موضــوع عالقــه نشــان
میدهنــد ،از جملــه آن دســته از تولیدکننــدگان صنعتــی کــه
مدتهاســت مشــغول بــه کارنــد و آنهایــی کــه محصــوالت و
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خدماتشــان حامیــان حیاتــی بهکارگیــری موفــق  IIOTهســتند.
کاربردهای اینترنت اشیای صنعتی IIOT
دســتگاههای متصــل بــه شــبکه بــه ســه دســته تقســیم
میشــوند :اینترنــت اشــیای مربــوط بــه حــوزۀ مصرفکننــده مانند
دســتگاههای ســیار ،اینترنــت اشــیای مربــوط بــه حــوزۀ ســازمانی
کــه شــامل کارخانههــای هوشــمند و کشــاورزی اســت ،و اینترنــت
اشــیای مربــوط بــه فضاهــای عمومــی ماننــد مدیریــت زبالــه.
کســبوکارها از اینترنــت اشــیای صنعتــی بــرای بهینهســازی
زنجیرههــای تأمیــن ،مدیریــت موجــودی و بهبــود تجربۀ مشــتری
اســتفاده میکننــد ،درحالیکــه دســتگاههای مصرفکننــدۀ
هوشــمند ماننــد بلندگــوی  ،Amazon Echoبهدلیــل
رواج حســگرهای کمهزینــه و کممصــرف ،اکنــون در همــۀ
خانههــا حضــور دارنــد .کارخانههــا از اینترنــت اشــیای صنعتــی
بــرای پایــش دســتگاهها و لــوازم کارخانــه ،نگهــداری پیشــگیرانه
و امنیــت اســتفاده میکننــد .شــهرها بیــش از یــک دهــه اســت
کــه بــرای تســهیل همهچیــز ،از خوانــدن کنتــور آب گرفتــه تــا
جریــان ترافیــک ،از فنــاوری اینترنــت اشــیا اســتفاده میکننــد.
بــرای مثــال ،در شــهر نیویــورک همــۀ ســاختمانها (نیویــورک
بیــش از  817000ســاختمان دارد) بــه کنتــور آب بیســیم
مجهــز شــدهاند .ایــن کنتــور جدیــد از ســال  2008جایگزیــن
سیســتم دســتی شــد کــه بــرای خوانــدن رقــم و صــدور قبــض
آنهــا بایــد مســافتی طوالنــی راه میرفتیــد .اکنــون بســیاری از
شــهرها از پالکخوانهــا ،ترددشــمار ،دوربینهــای چــراغ قرمــز،
حســگرهای تشعشــع و دوربینهــای نظارتــی بــرای مدیریــت
عملیاتهــای روزانــه اســتفاده میکننــد.
در پزشــکی ،اینترنــت اشــیا میتوانــد بــه بهبــود مراقبتهــای
بهداشــتی از طریــق نظــارت بــر بیمــار از راه دور ،جراحــی روباتیک
و دســتگاههایی ماننــد استنشــاقهای هوشــمند کمــک
کنــد .در ســال  2020نقــش اینترنــت اشــیا در پیشــگیری و
کنتــرل کوویــد 19بســیار ارزشــمند بــوده اســت .طبــق گفتههــا،
برنامههــای اینترنــت اشــیا ماننــد دوربینهــای حرارتــی متصــل
بــه شــبکه ،دســتگاههای ردیابــی تمــاس و دســتگاههای ســیار
بــرای نظــارت بــر ســامت ،دادههــای حیاتــی مــورد نیــاز بــرای

کمــک بــه مبــارزه بــا بیمــاری را فراهــم میکردنــد ،درحالیکــه
حســگرهای دمــا و ردیابــی بســتهها بــه اطمینــان از توزیــع
ایمــن واکس ـنهای حســاس کوویــد 19کمــک کردنــد .فراتــر از
مراقبتهــای بهداشــتی ،اینترنــت اشــیا بــه انعطافپذیــری بیشــتر
زنجیرههــای تأمیــن مختلشــده بــر اثــر کوویــد 19کمــک کــرده
اســت .همچنیــن فعالیتهــای خــودکار در انبارهــا و طبقــات
کارخانههــا ،بــه ترویــج فاصلهگــذاری فیزیکــی و دسترســی ایمــن
از راه دور بــه ماشــینهای صنعتــی یــاری رســانده اســت.
اینترنت اشیا  IOTدر ایران
بــا وجــود مشــکالت فــراوان در مســیر رشــد فناوریهــای نــو،
پروژههــا و اســتارتاپهای حــوزۀ اینترنــت اشــیا در ایــران در
عرصههــای حمـلو نقــل ،مدیریــت انــرژی ،حفــظ محیطزیســت،
موقعیتیابــی ،خــودروی هوشــمند ،پیشبینــی زلزلــه ،کشــاورزی،
دامپــروری ،آمــوزش ،ســامت و ایمنــی ،خانــه ،ســاختمان،
ابزارهــای هوشــمند و بیمــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
بــرای نمونــه در حــوزۀ حملونقل« ،پایــش هوشــمند نــاوگان
حملونقــل جادهای» توســط ناجــا راهانــدازی شــده اســت کــه
در ایــن ســامانه دســتگاهی روی هــر خــودرو شــامل اتوبوسهــا،
کامیونهــا ،مینیبوسهــا و ســایر خودروهــای حملونقــل
جــادهای نصــب میشــود و از طریــق ایــن دســتگاه ارتبــاط
پایــداری بیــن سیســتم و خــودرو برقــرار میشــود.
در حــوزۀ «مدیریــت انرژی»« ،ســامانۀ هوشــمند اندازهگیــری و
مدیریــت انرژی» راهانــدازی شــده اســت و کاربــرد آن سیســتم
قرائــت و کنتــرل هوشــمند بــار و مدیریــت انــرژی بــا اســتفاده از
فناوریهــای جدیــد اســت .در مدیریــت انــرژی پلتفــرم هوشــمند
پایــش دمــا نیــز توســط شــرکتهای دانشبنیــان ســاخته شــده
اســت کــه بــا اســتفاده از حســگرهای خودپایشــگر دمــا و رطوبــت،
پایشــگر اتــاق ســرور ،پایشــگر دمــا ،حســگر رطوبــت خــاک را از
طریــق مــاژول پیامــک یــا اپلیکیشــن بــه کاربــر اطــاع میدهــد.
در حــوزۀ «خــودروی هوشــمند» پلتفرمــی توســط شــرکتهای
دانشبنیــان طراحــی و اجــرا شــده اســت کــه بــا یــک قطعــۀ
ســختافزاری روی واحــد کنتــرل خــودرو نصــب میشــود و
مــواردی ماننــد میــزان ســوخت ،ســرعت ،بــاد الســتیک ماشــین

و محــل خــودرو را اندازهگیــری میکنــد و از طریــق اینترنــت،
امــکان نظــارت بــر ایــن مــوارد را بــرای راننــده یــا صاحب خــودرو
فراهــم میکنــد .در حــوزۀ پیشبینــی زلزلــه نیــز بــا اســتفاده
از شــبکۀ گوشــیهای تلفــن همــراه ،عالئــم را دریافــت و بــا
تحلیــل دادههــای دریافتــی ،احتمــال زلزلــه را پیشبینــی و اعــام
میکننــد.
در حــوزۀ «کشاورزی»« ،سیســتم هشــدار زودهنــگام
کشاورزی» توســط دانشبنیانهــا طراحــی شــده اســت کــه ایــن
سیســتم بــا دریافــت ،انتقــال و رصــد عوامــل محیطــی تأثیرگ ـذار
مانند رطوبــت خــاک و ه ـوا ،دمــا ،ســرعت و جهــت بــاد ،تشعشــع
خورشــید و تلههــای نــوری آفــات و بــا دریافــت ســرویس از
وبســایتهای هواشناســی ،امــکان تحلیــل هوشــمند وضعیــت
اقلیمــی را بــا درنظرگرفتــن محصــوالت باغــی و زراعــی فراهــم
میکنــد.
در حــوزۀ «دامپــروری» اینترنــت اشــیا  IOTتــاش میکنــد وارد
حــوزۀ دامداری شــود و با اســتفاده از حســگرهایی کــه در فــاز اول روی
گاوهــا نصــب میشــوند ،اطالعــات مربــوط بــه حیـوان را دریافــت و
شـرایط بهینــه را برای رشــد ،افزایــش شــیردهی و افزایش بهــرهوری
ایجــاد کننــد .بـرای نمونــه« ،پلتفرم مدیریت هوشــمند ســامت دام»
طراحــی شــده اســت کــه زیرســاخت نظــارت و پایــش بیدرنــگ
ســامت دام و مبتنــی بــر فنــاوری اینترنــت اشــیا اســت که کنتــرل و
ارائــۀ گـزارش دربــارۀ متغیرهای زیســتی دام ،هشـدارها ،ارائــۀ خدمات
مشــاورهای هوشــمند از جملــۀ ایــن قابلیتهاســت.
در حــوزۀ «ســامت و ایمنی»« ،تصویربرداری بیمارمحور» توســط
شــرکتهای دانشبنیــان طراحــی شــده اســت کــه خیلــی فراتــر
از شبیهســازی قبــل و بعــد از عمــل اســت .جراحــان در لحظــه
میتواننــد تصویــر مجــازی را همانطــور کــه بیمــار در نمایشــگر
بــه خــود نــگاه میکنــد ،دســتکاری کننــد .بنابرایــن همانطــور
کــه جــراح بهصــورت شــفاهی وضعیــت بیمــار را توصیــف
میکنــد ،اثــرات بصــری روی خــود شــخص را هــم نشــان
میدهــد و بــا ایــن ارتبــاط بصــری ،بیمــار آنچــه را جــراح بــه
او پیشــنهاد میکنــد ،درک میکنــد و در واقــع جایگزیــن تفســیر
کلمــات پزشــک میشــود.
منبعpamco.ir :
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انقالب صنعتی چهارم
و واقعیت مجازی
اخیــر بررســی میکنیــم تــا دورنمایــی از تاثیــر واقعیت مجــازی در
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه دســت دهیــم .بعــد ســراغ کاربردهای
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنعــت میرویــم تا نشــان
دهیــم چگونــه ایــن کاربردهــا موجــب تحــول در آن میشــود و در
آخــر نگاهــی میاندازیــم بــه ارتبــاط واقعیــت مجــازی و صنایــع
در ایــران و نســبت مــا بــا تحوالتــی کــه پــس از انقــاب صنعتــی
چهــارم رخ داده اســت.
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صنعتــی شــدن جهــان در اواخــر قــرن هجدهــم بــا ظهــور
نیــروی بخــار و اختــراع دســتگاه بافندگــی خــودکار آغــاز شــد و
بــه طــور اساســی نحــوۀ تولیــد کاالهــا را تغییــر داد .یــک قــرن
بعــد ،الکتریســیته و خطــوط مونتــاژ ،تولیــد انبــوه را ممکن ســاخت.
ســومین انقــاب صنعتــی در میانــه قــرن بیســتم آغــاز شــد .در
ایــن انقــاب ،پیشــرفتها در زمینــه اتوماســیونهای مبتنــی بــر
رایانــه ،امــکانبرنامهنویســی ماشــینها و شــبکهها را ایجــاد
کــرد.
امــروزه ،انقــاب صنعتــی چهــارم در حــال متحــول ســاختن
اقتصــاد ،مشــاغل و حتــی خــود جامعــه اســت .تحــت عنــوان
گســترده صنعــت  ،4.0بســیاری از فناوریهــای فیزیکــی
و دیجیتالــی از طریــق تحلیــل آمــاری ،هــوش مصنوعــی،
فناوریهــای شــناختی و اینترنــت اشــیا ( )IoTبــا هــم ترکیــب
میشــوند تــا کارخانههــای دیجیتالــی ایجــاد کننــد .ایــن
کارخانههــای دیجیتالــی ،بــا هــم مرتبــط هســتند و قادرنــد
آگاهانهتــر تصمیمگیــری کننــد .بــه طــور خالصــه ،ایــن انقــاب
در حــال جــای دادن فنــاوری هوشــمند و متصــل بــه اینترنــت نــه
تنهــا در ســازمانها ،بلکــه در زندگــی روزمــره ماســت.
از دهــه  1970تقریب ـ ًا هــر دهــه بــه نظــر میرســد کــه تحــول
بزرگــی در صنعــت فنــاوری رخ داده اســت .دهــه هفتادیهــا
شــاهد اولیــن انتقــال از رایانههــای بــزرگ در اتاقهــای تمیــز بــه

رایانههــای شــخصی بودنــد .در ایــن رایانههــای شــخصی تعامــل
از طریــق صفحهکلیــد و فشــار دادن دکمههــا صــورت میگرفــت.
در دهــه  ،1980معرفــی رابــط کاربــری گرافیکــی ( )GUIامــکان
تعامــل بــا دادههــا از طریــق مــاوس و اشــارهگر را فراهــم آورد .دهه
نودیهــا شــاهد بــه کارگیــری تجــاری اینترنــت بودنــد کــه امکان
اشــتراکگذاری دادههــا در ســطح جهانــی را فراهــم میکــرد .در
دهــه بعــد ،موفقیــت ســریع و غافلگیرکننــده تلفنهــای هوشــمند
باعــث شــد تــا لمــس و بعــداً صــدا بــه رابــط اصلــی مــا تبدیــل
شــود .در ایــن دهــه ،مــا در حــال حرکــت بــه ســمت تحــول بعدی
هســتیم واقعیــت دیجیتالــی کــه در آن انتظــار مـیرود ابــزار رابــط
مــا ژســت ،احساســات و نگاهمــان باشــد .انقــاب صنعتــی چهارم
و واقعیــت مجــازی در رابطـهای توامــان بــا هــم قــرار گرفتهانــد.
در ایــن تحــول جدیــد فنــی ،مــا بــه گســتره واقعیــت افــزوده
( )ARو واقعیــت مجــازی ( ،)VRواقعیــت ترکیبــی (،)MR
ویدیــوی  360درجــه و قابلیتهــای تجربــه غوطـهوری بــا عنــوان
واقعیــت دیجیتــال اشــاره میکنیــم .در ادامــه رابطــه انقــاب
صنعتــی چهــارم و واقعیــت مجــازی را مــورد تحقیــق و بررســی
قــرار میدهیــم و ذیــل عنــوان تعریــف واقعیــت دیجیتــال بــه
پرســشهایی میپردازیــم از قبیــل :واقعیــت مجــازی چیســت؟
واقعیــت افــزوده چیســت؟ واقعیــت ترکیبــی شــامل چــه مــواردی
میشــود؟ و…  .ســپس بــازار واقعیــت دیجیتــال را در چنــد ســال

جدیــدی ایجــاد کنــد کــه در آن اشــیاء دیجیتالــی و فیزیکــی – و
دادههایشــان – میتواننــد بــا یکدیگــر همزیســتی و تعامــل
داشــته باشــند .ویدیــوی  360درجــه چشــمانداز جدیــدی ارائــه
میکنــد کــه بــه کاربــران اجــازه میدهــد بــه هــر جهــت نــگاه
کننــد .ایــن امــکان بــه واســطه عکاســی بــا دوربیــن تمامنمــا یــا
مجموعـهای از دوربینهــا بــه دســت میآیــد .تجربــه غوطـهوری
تجربــهای دیجیتــال و چندحســی ایجــاد میکنــد کــه میتوانــد
بــا اســتفاده از  ،VR، AR، MRو ویدیــوی  360درجــه و ســایر
فناوریهــا ارائــه شــود.

تعریف واقعیت دیجیتال
واقعیــت دیجیتــال بــه طــور کلــی بــه صــورت طیــف گســتردهای
از فناوریهــا و قابلیتهایــی تعریــف میشــود کــه در واقعیــت پتانسیل بازار واقعیت دیجیتال در صنعت ۴.۰
افــزوده ( )ARو واقعیــت مجــازی ( ،)VRواقعیــت ترکیبــی اگرچــه بازارهــای  ARو  VRاکثریــت قریــب بــه اتفــاق بــازار
( ،)MRویدیوهــای  360درجــه و تجربــه غوط ـهوری وجــود دارد اصلــی واقعیــت دیجیتــال را تشــکیل میدهنــد ،بــازار MR
و امــکان شبیهســازی واقعیــت را بــه روشهــای مختلــف فراهــم شــروع بــه نشــان دادن پتانســیل خــود کــرده اســت و ممکــن
میکنــد .بــرای درک واقعیــت دیجیتــال ،بایــد مفاهیــم ایــن حــوزه اســت در ســال هــای آینــده تحوالتــی در رابطــه انقــاب صنعتــی
را درک کنیــم .بدیــن منظــور بــه تعریــف هریــک از مــوارد یــاد چهــارم و واقعیــت مجــازی ایجــاد کنــد.
شــده میپردازیــم .پرســش ابتدایــی کــه بــه آن میپردازیــم
بازار واقعیت افزوده
عبــارت اســت از اینکــه واقعیــت مجــازی چیســت؟
بــازار جهانــی  ARدر ســال  2016حــدود  5.2میلیــارد دالر بــرآورد
شــد و ســال  2019بــه  27میلیــارد دالر رســید .نفــوذ فزاینــده
واقعیت مجازی چیست؟
واقعیــت مجــازی ( )VRایــن امــکان را بــرای کاربــران فراهــم اینترنــت  – 4Gو همچنیــن اینترنــت  ،5Gبــه لطــف حمایــت
میکنــد تــا خــود را در محیطــی ســاختگی غوطــهور ســازند قــوی دولــت و همچنیــن صنعــت در کشــورهای مختلــف –
کــه مکانهــای واقعــی یــا جهانهــای خیالــی را بــه تصویــر عوامــل کلیــدی در دســتیابی بــه ایــن میــزان رشــد هســتند .ايــن
میکشــد .بــه عبــارت دیگــر ،واقعیــت مجــازی محیطــی بــازار بــه ســه دســته تقســیم میشــود :عینکهــای هوشــمند،
دیجیتالــی فراهــم مـیآورد کــه جایگزیــن محیــط واقعــی اطــراف دســتگاههای تلفــن همــراه ،و نمایشــگرهای ســربندی ()HMD
کاربــر میشــود .پرســش بعــدی کــه پرداختــن بــه آن بــه فهــم کــه بــرای واقعيــت افــزوده اســتفاده میشــوند .دســتگاههای
پرســش ابتدایــی مــا کمــک میکنــد عبــارت اســت از ایــن کــه تلفــن همــراه حــدود  48درصــد از ايــن بــازار را در ســال 2016
بــه خــود اختصــاص دادنــد .بــا افزایــش آگاهــی و عالقــه بــه
واقعیــت افــزوده چیســت؟
فنــاوری واقعيــت افــزوده ،کاربرانــی که محتــوای  ARرا مشــاهده
میکننــد ،افزایــش مییابنــد .نمایشــگرهای ســربند حــدود 36
واقعیت افزوده چیست؟
واقعیــت افــزوده ( )ARاطالعــات متنــی را روی محیطهــای درصــد از بــازار جهانــی واقعیــت افــزوده را تشــکیل میدهنــد و
فیزیکــی واقعـیای قــرار میدهــد کــه کاربــران میبیننــد .بنابراین بــه طــور گســترده در مراقبتهــای بهداشــتی ،هوافضــا و دفــاع
واقعیــت افــزوده عناصــر و تجربیــات دیجیتالــی را با زندگــی واقعی و تجــارت و صنعــت اســتفاده میشــوند .عینــک هــای هوشــمند
ترکیــب میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،واقعیــت افــزوده محتوایــی را حــدود  16درصــد از بــازار را در همــان ســال بــه خــود اختصــاص
کــه بــه صــورت دیجیتالــی ایجــاد شــده اســت وارد جهــان واقعــی دادنــد و بخــش شــرکتی اصلیتریــن پذیرنــده آن بــوده اســت.
اطــراف کاربــر میکنــد.
بازار واقعیت مجازی
بــازار جهانــی واقعیــت مجــازی در ســال  ،2016حــدود  3.7میلیارد
واقعیت ترکیبی چیست؟
واقعیــت ترکیبــی ( )MRدرهمآمیــزی کنترلشــده  AR/VRدالر بــرآورد شــد و تــا ســال  2019بــه  13میلیــارد دالر رســیده
و روندهــای اینترنــت اشــیا را توصیــف میکنــد .واقعیــت ترکیبــی اســت .افزایــش ســازگاری گوشــیهای هوشــمند بــا فنــاوری
دنیــای مجــازی و واقعــی را گــرد هــم م ـیآورد تــا محیطهــای واقعیــت مجــازی ،همــراه بــا رشــد در بــازار بازیهــای موبایــل،
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فرصتهــای جدیــدی را بــرای تولیدکننــدگان هدســت واقعیــت
مجــازی بــاز میکنــد .بــازار واقعیــت مجــازی بــه دو دســته
ســختافزار و نرمافــزار تقســیم میشــود .در ســال 85 ،2016
درصــد از کل ایــن بــازار را دســته ســختافزار بــه خــود اختصــاص
داده بــود و بازیهــا ،محــرک اصلــی مصرفکننــده نهایــی
بودنــد .دســته نرمافــزار حــدود  15درصــد از کل ایــن بــازار را در
همــان ســال تشــکیل مـیداد کــه برنامههــای مجهــز بــه قابلیــت
واقعیــت مجــازی در بخشهایــی از جملــه موســیقی و ســرگرمی،
ورزش و تناســب انــدام موجــب آن میشــدند.

مهندســان ایــن امــکان را میدهنــد کــه در مــورد عملیاتهــای
پیچیــده بــه آن دســته از نیروهــای واحــد نگهداشــت کــه در
موقعیتهــای خــارج از دســترس قــرار دارنــد ،راهنمایــی ارائــه
دهنــد و در عیــن حــال نمایشــی تعاملــی و زنــده از کار تعمیــر را
مشــاهده کننــد.
– واقعیــت مجــازی میتوانــد بــه واســطه تقویــت کــردن
مهارتهــای مهندســی موضعــی کمبــود مهندســان ماهــر بــرای
نگهــداری ،تعمیــر و عملیــات کلــی ( )MROرا برطــرف کنــد.
مهارتهــای مهندســی موضعــی بــا اســتفاده از نظــرات تخصصــی
تکنســینهای ماهرتــر در هــر مــکان و زمانــی تقویــت میشــوند
کــه بهطــور بالقــوه زمــان آمــوزش را کاهــش میدهــد ،بــازده
نگهداشــت را بهبــود میبخشــد ،و بــه شــدت بــه صرفهجویــی در
هزینههــا کمــک میکنــد.
– شــرکتهای ســازنده قطعــات هواپیمــا در حــال توســعه آن
دســته از برنامههــای واقعیــت ترکیبــی هســتند کــه بــا اســتفاده
از آنهــا میتــوان موقعیــت مهندســانی را کــه تجهیــزات داخلــی
بدنــه هواپیمــا را نصــب میکننــد در مــدل دیجیتالــی و سـهبعدی
کاملــی از هواپیمایــی کــه روی آن کار میکننــد ،ترســیم کــرد.
ایــن امــر بــه مهندســان امــکان میدهــد تــا فــوراً تصویــری از
نصــب اجــزای هواپیمــا ارائــه دهنــد و همچنیــن بــه آنهــا کمــک
میکنــد تــا مطمئــن شــوند کــه آن را بــه درســتی تعمیــر کردهانــد.

بازار واقعیت ترکیبی
طبــق گزارشــی کــه شــرکت  deloitteمنتشــر کــرده اســت،
بــازار جهانــی واقعیــت ترکیبــی در ســال  ،2016حــدود  68میلیــون
دالر ارزش داشــت و تــا ســال  2019از  300میلیــون دالر فراتــر
رفــت .ظهــور هدس ـتهای واقعیــت مجــازی ســطح مبتــدی در
بــازار و تالشهــای بازاریابــی توســط ســازندگان گوشــیهای
هوشــمند امیــد بــه رشــد بــازار واقعیــت ترکیبــی را تقویــت کــرده
اســت .بعــاوه ایــن بــازار بــه دو دســته ســختافزار و نرمافــزار
تقســیم میشــود.
دســته ســختافزار (شــامل  ،HMDحســگرها ،سیســتمهای
ردیابــی حرکــت و دســتگاههای لمســی) حــدود  66درصــد از ایــن
بــازار را در ســال  2016بــه خــود اختصــاص داده بودنــد ،در حالــی
کــه بــازار نرمافــزار شــامل محیــط توســعه یکپارچــه ( ،)IDEدفاع
کیــت توســعه نــرم افــزار ( )SDKو مرورگرهــای وب  34درصــد – ارتــش بــرای آمــوزش موثرتــر ســربازان در بســیاری جاهــا از
باقیمانــده را تشــکیل میدهنــد .بــه لحــاظ مشــتریان نهایــی ایــن
بــازار ،هوافضــا و دفــاع ،خودروســازی ،ســرگرمی و بــازی بیــش از
 70درصــد از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،در حالــی
کــه بخشهــای مراقبتهــای بهداشــتی و خردهفروشــی و
تجــارت الکترونیــک باقیمانــده ســهم بــازار را تشــکیل دادهانــد.
کاربردهای واقعیت دیجیتال
عــاوه بــر صنعــت بــازی و ســرگرمی ،شــمار رو بــه افزایشــی از
صنایــع شــروع بــه آزمایــش و بــه کارگیــری فناوریهــای واقعیــت
دیجیتــال بــرای کاربردهــای مختلــف کردهانــد .کاربردهــای
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنایــع بیشــترین ســهم
از واقعیــت دیجیتــال را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .اســتفاده از
فناوریهــای واقعیــت دیجیتــال از جملــه کاربردهــای واقعیــت
مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنایــع در دیجیتالــی شــدن
کارخانههــا و در نتیجــه تحقــق هــر چــه بیشــتر انقــاب صنعتــی
چهــارم نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت .ایــن کاربردهــا را بایــد
در رابطــه متقابــل انقــاب صنعتــی چهــارم و واقعیــت مجــازی و
اهمیــت ایــن رابطــه در تحــول دیجیتالــی صنعــت مــورد بررســی
قــرار داد .برخــی از برنامههــای کاربــردی فعلــی و بالقــوه مرتبــط
بــا واقعیــت دیجیتــال از جملــه کاربردهــای واقعیــت مجــازی و
واقعیــت افــزوده در زیــر توضیــح داده شــدهاند:
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هوافضا
– دســتگاههای واقعیــت افــزوده ماننــد عینکهــای هوشــمند بــه

واقعیــت افــزوده اســتفاده میکنــد.
– کالهخــود هوشــمند مجهــز بــه واقعیــت مجــازی بــه فرماندهان
ایــن امــکان را میدهــد تــا نقشــهها و ســایر اطالعــات را
مســتقیم ًا بــه میــدان دیــد ســربازان ارســال کننــد و آنهــا را
قــادر میســازد تــا ماموریتهــای خــود را بــا ایمنــی ،ســرعت و
هماهنگــی بیشــتری انجــام دهنــد.
– کاربردهــای واقعیــت ترکیبــی در آینــده میتوانــد پهپادهایــی
را در اختیــار مــا قــرار دهــد کــه بــه انــدازه کافــی کوچــک باشــند
تــا در کــف دســت ســربازها قــرار گیرنــد .ســپس ایــن پهپادهــا
میتواننــد حــرکات ســربازان را تحــت شبیهســازیهای آموزشــی
و موقعیتهــای جنگــی در دنیــای واقعــی ردیابــی و تجزیــه و
تحلیــل کننــد.

عابــران پیــاده ،میتواننــد بــه جــای صفحهنمایــش داشــبورد روی
شیشــه جلــوی خــودرو نمایــش داده شــوند و بــه راننــده اجــازه
دهنــد نــگاه خــود را بــه جــاده حفــظ کنــد.
– خودروســازان همچنیــن در حــال آزمایش آن دســته فناوریهای
واقعیــت ترکیبــی هســتند کــه آنهــا را قــادر میســازد تــا وســایل
نقلیــه فیزیکــی و تصویربــرداری رایانـهای را بــرای بهبــود طراحــی
و ســرعت بخشــیدن بــه توســعه ترکیــب و تجســم کند.
مراقبتهایبهداشتی
– واقعیــت مجــازی بــه طــور بالقــوه میتوانــد ایــن امــکان را
بــرای متخصصــان جراحــی فراهــم کنــد تــا بــا اســتفاده از یــک
ربــات کنتــرل از راه دور ،بیمــاران را از راه دور عمــل کننــد .بــا
اســتفاده از  HMDو دســتکشهای لمســی ،یــک جــراح
میتوانــد عمــ ً
ا یــک عمــل جراحــی را هــزاران مایــل دورتــر
انجــام دهــد.
– واقعیــت ترکیبــی بــرای مرحلــه آمادهســازی قبــل از عمــل
جراحــی بــه کار گرفتــه میشــود .بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری
جراحــان میتواننــد کل عمــل را بــا اســتفاده از تصاویــر سـهبعدی
از قبــل برنامهریــزی کننــد ،در مــورد محــل ایجــاد بــرش تصمیــم
بگیرنــد و همچنیــن عواقــب حــرکات خــود را مشــاهده کننــد.

خودرو
– واقعیــت افــزوده اغلــب نقــش مهمــی در طراحــی خــودرو دارد.
ســازندگان میتواننــد از ایــن فنــاوری بــرای مقایســه دادههــای
مجــازی بــا طراحــی واقعــی خــودرو و انجــام تجزیــه و تحلیــل
اســتفاده کننــد و بــا اســتفاده از همیــن تجزیــه و تحلیلهــا ،بــه
طــور بالقــوه قطعــات را در طــول مراحــل اولیــه برنامهریــزی
طراحــی جایگزیــن کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن فنــاوری میتواند
تصویــر دقیقــی از عملکــرد آینــده خــودرو در اختیــار تولیدکنندگان
قــرار دهــد و احتمــا ًال زمــان و هزینــه راهانــدازی را کاهــش دهــد .محصوالت و خدمات مصرفی
– کاربردهــای بالقــوه واقعیــت افــزوده ،ماننــد نمایــش گرافیکــی – واقعیــت افــزوده بــه خریــداران آنالیــن ایــن امــکان را میدهــد
مســیرهای راهنمــا و فاصلــه بیــن خودروهــا و موانــع جــاده یــا کــه محصوالتــی ماننــد لبــاس ،مبلمــان و ســایر مــوارد را از طریق
تبلــت یــا تلفــن هوشــمند خــود قبــل از خریــد ،بــه صــورت
س ـهبعدی در محیطــی واقعــی و لحظ ـهای مشــاهده کننــد.
– مســافران میتواننــد از طریــق هدســت واقعیــت مجــازی از
مکانهــای دیدنــی ،شــهرها یــا هتلهایــی کــه قصــد ســفر
بدانهــا را دارنــد ،بازدیــد کننــد.
مالحظات کلیدی برای سازمانها
از آنجایــی کــه شــرکتها از اطالعــات جمعآوریشــده در طــول
اجــرای وظایــف روزانــه بهرهبــرداری میکننــد ،غربــال کــردن
مقادیــر انبــوه داده بــرای یــک عملیــات پیچیــده ممکــن اســت
بــه زودی از صالحیــت بیشــتر افــراد فراتــر رود .بنابرایــن واقعیــت
دیجیتــال بــرای پــردازش ایــن دادههــا ضروریتــر میشــود.
فناوریهــای واقعیــت دیجیتــال چش ـماندازهای مختلفــی پیــش
چشــم شــرکتها میگشــاید تــا در زمینههایــی ماننــد ارتباطــات
و همــکاری داخلــی نیــروی کار ،آمــوزش و شبیهســازی آنهــا
و خدمــات مشــتری تحــول ایجــاد کننــد .اثــر ترکیبــی عوامــل،
از جملــه کاهــش هزینههــای ســختافزار و نرمافــزار ،افزایــش
اســتفاده از گوشــیهای هوشــمند ،و ایجــاد اکوسیســتمهای
اپلیکیشــن ،بــه افزایــش برنامههــای کاربــردی مبتنــی بــر
واقعیــت دیجیتــال در هــر دو بخــش مربــوط بــه مصرفکننــده
و شــرکتها منجــر شــده اســت .بــا ظهــور خدمــات مبتنــی بــر
واقعیــت دیجیتــال ،شــرکتها نیــاز دارنــد زیرســاختهای خــود را
ارتقــا دهنــد تــا نصــب ســامانههای جدیــد تســهیل شــوند.
بهطــور خالصــه میتــوان گفــت ،واقعیــت مجــازی بــه
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ســازمانها کمــک میکنــد تــا از قابلیتهــای واقعیــت
دیجیتــال بــه منظــور سادهســازی گــردش کار ،ایجــاد همــکاری و
بهــرهوری ،و بهبــود تجربــه مشــتری – و در ایــن میــان ،احتمــا ًال
ارتقــای ارزش برنــد -بهرهبــرداری کننــد و از ایــن طریــق تحــول
الزم را بــرای انقــاب صنعتــی چهــارم و ورود بــه عصــر صنعــت
 ۴.۰فراهــم آورنــد.
انقالب صنعتی چهارم
و واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ایران
ســاالنه ســرمایهگذاریهای کالنــی بــرای توســعۀ زیســتبوم
واقعیــت دیجیتــال در دنیــا انجــام میشــود .در ایــران نیــز پــس از
تأســیس معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـتجمهوری کــه حامــی
زیس ـتبوم نــوآوری در کشــور بــوده ،ابعــاد مختلــف نــوآوری ،از
جملــه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در ایــران مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .توجــه بــه ایــن فناوریهــا بــه ورود ایــران
بــه عصــر صنعــت  ۴.۰و حرکــت شــرکتهای ایرانــی بــه ســمت
تحــوالت مربــوط بــه انقــاب صنعتــی چهــارم کمــک شــایانی
میکنــد .بهطــور کلــی در حــوزه واقعیــت مجــازی و واقعیــت
افــزوده در ایــران نیــز هماننــد ســایر کشــورها فعالیتهــای
متعــددی صــورت گرفتــه اســت .دانشــگاه صنعتــی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی از ســال  1386پــروژه طراحــی و ســاخت
شبیهســازهای رانندگــی را بهصــورت بومــی شــروع کــرد و بیــش
از دههــا شبیهســاز مختلــف خودروهــای ســبک و ســنگین توســط
ایــن مجموعــه طراحــی و ســاخته شــد .همچنیــن یــک مؤسســه
در داخــل کشــور در ســال  1393هدســت واقعیــت مجــازی را تولید
بومیســازی کــرد .یــک شــرکت دانشبنیــان نیــز توانســته اســت
یــک عینــک واقعیــت مجــازی طراحــی و تولیــد کنــد .از ســوی
دیگــر ،شــرکت دیگــری اظهــار کــرده کــه اپلیکیشــن جامــع
واقعیــت افــزوده ایجــاد کــرده اســت و هــدف ایــن اپلیکیشــن
کاهــش هزینههــا و ارائــه خدمــات واقعیــت افــزوده بــه همــگان
بــدون نیــاز بــه دانــش برنامهنویســی اســت .واقعیــت مجــازی و
واقعیــت افــزوده در ایــران بــا تــاش شــرکتهای دانشبنیــان
توســعه یافتــه اســت .تــاش ایــن دســته از شــرکتها بــرای ورود
واقعیــت مجــازی بــه عرصــه تجــاری و صنعتــی میتوانــد قدمــی
رو بــه جلــو بــرای تحــول بخــش صنعــت و هوشمندســازی صنایع
در جهــت ورود بــه عصــر انقــاب صنعتــی چهــارم باشــد .برخــی
فعالیتهــای ایــن شــرکتها عبارتنــد از:
– گــردش مجــازی در تخــت جمشــید :یکــی از محصــوالت
شــرکتهای ایرانــی طراحــی واقعیــت ترکیبــی تخــت جمشــید
اســت .ایــن برنامــه در واقــع نمایــش بازســازی س ـهبعدی تخــت
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جمشــید بــه کمــک تکنولوژیهای واقعیــت مجــازی و واقعیــت
افزوده اســت .ایــن برنامــه بــه گردشــگران مجــازی کمــک
میکنــد تــا بــا اســتفاده از موبایــل ،تبلــت و هدســت واقعیــت
مجــازی بنــای تاریخــی تخــت جمشــید را بــه صــورت سـهبعدی
ببیننــد و بــا فشــار دادن تنهــا یــک کلیــد ،کل مجموعــه را بــه
صــورت  ۳۶۰درجــه مشــاهده کننــد.
– بازدیــد مجــازی از موزههــا :مــوزۀ مجــازی ایــران محصــول
دیگــری از شــرکتهای ایرانــی اســت .شــرکتهای ایرانــی
موفــق شــدند با اســتفاده از فناوریهــای نوینی چــون فتوگرامتری،
پهپــاد فتوگرامتــری ،اســکن لیــزر ،عکاســی گیگاپیکســلی ،واقعیت
مجــازی ،واقعیــت افــزوده و پرینــت سـهبعدی میــراث ملــی ایــران
را بــه میراثــی پایــدار بــدل کننــد.
– آمــوزش مجــازی ســاخت صنایــع دســتی :طراحــی و تولیــد
دوربینهــای واقعیــت افــزوده شــهری و گردشــگری بــا رویکــرد
تجربهمحــوری و همآفرینــی یکــی دیگــر از فعالیتهایــی اســت
کــه شــرکتهای ایرانــی بــه آن وارد شــدهاند .در ایــن مجموعــه
فعالتهــا ،مراجعیــن میتواننــد عــاوه بــر دیــدن پروســه ســاخت
هنرهایــی چــون مقرنــس آینــه ،معــرق کاشــی ،دوختهــای
ســنتی ،مینــاکاری ،هنــر قلمــکار و مشــبک فلــز در کارگاه هــای
تجربهمحــور شــرکت کننــد.
– توســعه فناوریهــای گــردش مجــازی :همچنیــن شــرکتهای
ایرانــی بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن طراحــی وب ،دادهکاوی
کالندادههــا ،ســامانههای بازدیــد واقعیــت مجــازی و واقعیــت
افــزوده و نرمافزارهــای موبایــل محصــوالت متعــددی را در
صنعــت گردشــگری توســعه دادهانــد.
منبعpamco.ir :
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مدل پیشنهادی هوش مصنوعی
بوکار
برای کس 

منبــعeuropean business review :
توانایــی اســتفاده موثــر از فنــاوری هــوش
مصنوعــی تاکنــون در اختیــار شــرکتهای
بــزرگ و اغلــب بینالمللــی قــرار داشــته
اســت؛ چــرا کــه آنهــا دسترســی بــه
حجــم انبوهــی از دادههــا دارنــد .امــا
راهــی بــرای نفــع بــردن کســبوکارهای
کوچــک و متوســط از پتانســیلهای هــوش
مصنوعــی وجــود نــدارد؟ یانپنــگ ،اســتاد
تحلیــل و عملیــات در دانشــگاه ملــی
ســنگاپور اعتقــاد دارد کــه ایــن امــکان
بــرای آنهــا هــم فراهــم اســت .در ایــن
مقالــه ،شــیوه اســتفاده از ایــن پتانســیل را
بــرای کســبوکارهای کوچــک و متوســط
توضیــح میدهــد.
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در دهــه گذشــته ،شــاهد رشــد چشــمگیر هــوش مصنوعــی
در جنبههــای مختلــف زندگــی بشــر بودهایــم .پیشــنهاد
محصــوالت مناســب بــرای هــر مشــتری در بســترهای فــروش
اینترنتــی ،کشــف کالهبــرداری و ریســک در تراکنشهــای
کارتهــای اعتبــاری ،بهینهســازی جریــان ترافیــک در
سیســتمهای حملونقــل و ارائــه پیشــنهادهای تصمیمگیــری
بــه پزشــکان در بیمارســتانها از کاربردهــای مختلــف ایــن
فنــاوری بــوده اســت .هــوش مصنوعــی هماکنــون تبدیــل
بــه یکــی از اولویتهــای اصلــی شــرکتهای بــزرگ و
بینالمللــی بــه عنــوان تســریعکننده تحــول دیجیتــال آنهــا
درآمــده اســت .ایــن فنــاوری همچنیــن بــه ایجــاد ارزشافــزوده
در صنایــع مختلــف کمــک میکنــد .بــه ادعــای شــرکت
چینــی علیبابــا ،روبــات چــت آنهــا میتوانــد بیــش از 90
درصــد از پرســشهای مشــتریان را درک کنــد و روزانــه بــه
بیــش از 3 /5میلیــون کاربــر خدمترســانی کنــد .گــوگل نیــز
گــزارش داده اســت کــه پیشــنهادهای هــوش مصنوعــی بــه
کاربــران باعــث بهینهســازی حجــم دادههــا و ســرورها شــده

و 30درصــد صرفهجویــی انــرژی بــرای آنهــا داشــته اســت.
بــرای نهادینــه کــردن هــوش مصنوعــی در فعالیتهــای
شــرکتها و ایجــاد یــک تأثیــر واقعــی ،نیازمنــد توجــه
بــه دو مولفــه اساســی هســتیم :مــدل و داده .تکنیکهــای
مدلســازی بــرای تغییــر نیازمندیهــای جهــان واقعــی
کســبوکارها بــه مدلهــای ریاضــی مناســب اســت تــا بــه
ایــن صــورت هــوش مصنوعــی بتوانــد بــه تحلیــل علمــی
بپــردازد .دادههــا بــرای آمــوزش ایــن مدلهــای هــوش
مصنوعــی اســتفاده میشــوند تــا امــکان پیشبینیهــای
دقیقتــر بــر مبنــای دادههــای جدیــد را فراهــم آورنــد .در حالــی
کــه تکنیکهــای مدلســازی همچنــان اهمیتــی حیاتــی در
ایجــاد راهکارهــای هــوش مصنوعــی دارنــد ،اهمیــت دادههــا
روز بــه روز بیشــتر میشــود .پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه
بــا افزایــش دادههــای در اختیــار هــوش مصنوعــی ،توانایــی و
کارآیــی آنهــا بــه شــدت افزایــش مییابــد .همچنیــن بــا آنکــه
در مراحــل ابتدایــی طراحــی چنیــن سیســتمی ،مدلهــای
مــورد اســتفاده اهمیــت زیــادی دارنــد ،بــا افزایــش دادههــای در
اختیــار ،توانایــی و کارآیــی همــه مدلهــا بــه ســرعت افزایــش
مییابــد .در ایــن صــورت ،هــر روز خطــای کمتــری در هــوش
مصنوعــی مشــاهده خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال ،ارزشــمندترین دادههــا در کنتــرل شــرکتهای
بــزرگ جهانــی ماننــد گــوگل ،فیسبــوک ،علیبابــا،
تنســنت و  ...قــرار دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر
داســتانهای موفقیــت هــوش مصنوعــی در دهــه اخیــر،
مربــوط بــه کاربردهــای آن در همیــن شــرکتها اســت .امــا
بــه دلیــل اهمیــت و نقــش شــرکتهای کوچــک و متوســط
در اقتصــاد (آنهــا  90درصــد فعالیتهــای اقتصــادی و 50
درصــد اشــتغالزایی در جهــان را بــر دوش میکشــند) ،ایــن
ســوال مهــم مطــرح میشــود :آیــا باالخــره امــکان اســتفاده
از هــوش مصنوعــی بــرای آنهــا هــم فراهــم میشــود؟ آنچــه
شــرکتهای کوچــک و متوســط را از دســتیابی بــه مزایــای
هــوش مصنوعــی بازداشــته اســت ،دسترســی پاییــن آنهــا
بــه دادههــا اســت .از طرفــی بــه دلیــل رقابــت شــدید ،جــذب
متخصصــان هــوش مصنوعــی نیــز بــرای آنهــا دشــوار اســت.
بــا تمــام ایــن مــوارد ،آیــا ماننــد عصــر اینترنــت ،آنهــا هــم
باالخــره موفــق بــه اســتفاده فراگیــر از هــوش مصنوعــی
خواهنــد شــد؟  20ســال قبــل ،علیبابــا ،گــوگل و فیسبــوک،
خودشــان شــرکتهایی کوچــک و متوســط امــا نــوآور بودنــد
کــه توانســتند بــا شــرکتهای بــزرگ بــه رقابــت پرداختــه و
در بیــن غولهــای عصــر اینترنــت خــود را متمایــز ســازند .آیــا

شــرکتهای کوچــک و متوســط امــروزی نیــز میتواننــد از
ایــن داســتانهای موفقیــت در عصــر هــوش مصنوعــی تقلیــد
کننــد؟ ســوال مهمــی اســت .آنهــا بایــد بتواننــد بــر چالشهــای
دسترســی بــه دادههــای انبــوه و جــذب متخصصــان ایــن
حــوزه غلبــه کننــد .بــا ایــن حــال ،رواج بالکچیــنو فنــاوری
شــبکههای نامتمرکــز و بیواســطه امیــد زیــادی بــرای عبــور
از ایــن چالشهــا ایجــاد کــرده اســت.
بالکچین ،توانمندساز کسبوکارها
فنــاوری بالکچینبــه طــور بالقــوه امــکان اســتفاده بــرای
ایجــاد یــک بــازار تعاملــی و آزاد هــوش مصنوعــی بــرای
شــرکت کوچــک و متوســط را دارد .ایــن ســخن بــه معنــای
آن اســت کــه شــرکتهای کوچــک و متوســط میتواننــد
بــه صــورت موثــری بــه همــکاری بــا یکدیگــر اقــدام کننــد
تــا بتواننــد بــا غلبــه بــر چالشهــای دسترســی بــه داده و
اســتعدادهای متخصــص ،راهکارهــای هــوش مصنوعــی موفقی
را توســعه دهنــد .مولفههــای مهــم یــک بالکچینشــامل
یــک شــبکه غیرمتمرکــز ،یــک الگوریتــم اجمــاع ،رمزنــگاری
و قراردادهــای هوشــمند میشــود .تمــام ایــن مــوارد ،نقشــی
کلیــدی در ایجــاد یــک بــازار آزاد هــوش مصنوعــی بــرای
شــرکتهای کوچــک و متوســط ایفــا میکننــد.
   شــبکه غیرمتمرکــز :بالکچیــن ،یــک مجموعــه آزاد از
اطالعــات جمــعآوری شــده از طریــق شــبکه غیرمتمرکــز
و بیواســطهای اســت کــه روی اینترنــت قــرار میگیــرد.
شــبکههای بیواســطه ،سیســتمهای مشــارکتی خاصــی
هســتند کــه در مقابــل کنتــرل توســط یــک ابرقــدرت واحــد
و متمرکــز مقاومــت میکننــد .مشــارکتکنندگان هنــگام
تغییــر نیازهــا یــا بــروز پیچیدگیهــا بــر قوانیــن جدیــدی
توافــق میکننــد .بــا توزیــع قــدرت و ارزش در ســطح
یــک شــبکه غیرمتمرکــز جهانــی ،تبــادل اطالعــات و ارزش
میتوانــد کارآ ،منصفانــه و آزاد شــود .بالکچینهــا
تحــت کنتــرل قدرتهــای مرکــزی نیســتند و تمــام شــبکه
مشــارکتکنندگان در آن ســهیم هســتند؛ کســانی کــه قوانیــن
مشــارکت را تعییــن کــرده و شــیوه تغییــر و تحــول سیســتم
را براســاس نظرســنجی و توافــق جمعــی انتخــاب میکننــد.
ایــن موضــوع آنهــا را نســبت بــه سانســور مقــاوم کــرده و
پویایــی و انعطــاف بیشــتری نســبت بــه بیشــتر مکانیزمهــای
تصمیمگیــری بــرای گروههــای بــزرگ مشــارکتکنندگان
فراهــم مــیآورد .شــرکتهای کوچــک و متوســط میتواننــد
از طریــق فنــاوری بالکچینبــا یکدیگــر همــکاری کــرده و
یــک شــبکه تعاملــی بــرای مشــارکتکنندگان مختلــف بســازند
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و بــه ایــن صــورت از اطالعــات ،دادههــا و مدلهــای هــوش
مصنوعــی یکدیگــر اســتفاده کننــد .ایــن شــبکه تعاملــی تحــت
کنتــرل هیــچ ســازمان متمرکــز و مرکــزی نخواهــد بــود و بــه
همــه اکوسیســتم شــرکتهای کوچــک و متوســط حاضــر در
آن نفــع میرســاند.
الگوریتــم اجمــاع :پروتــکل اجماعــی یــک آییننامــه اســت
کــه از طریــق آن تمــام شــرکتکنندگان در شــبکه غیرمتمرکــز
بالکچینبــه توافــق دربــاره وضعیــت کنونــی ایــن شــبکه
آزاد دســت مییابنــد .از طریــق ایــن پروتکلهــا اســت کــه
شــبکه اعتبــار مییابــد و شــرکتها میتواننــد بــه ســایر
شــرکتکنندگان ناشــناخته در شــبکه و محیــط محاســباتی آن
اعتمــاد کننــد .پروتــکل اجتمــاع همچنیــن اطمینــان مییابــد
کــه اضافــه شــدن هــر بــاک جدیــد بــه شــبکه براســاس
اعتمــاد و توافــق تمــام گرههــای فعــال شــبکه باشــد .از
نظــر دادهای ،پروتکلهــای اجمــاع تصمیــم میگیرنــد)1 :
چــه کســی اختیــار اضافــه کــردن یــک بــاک جدیــد داده
بــه بالکچیــنرا دارد و  )2چــه دادههایــی در بــاک جدیــد
باشــد .پروتــکل اجمــاع اطمینــان حاصــل میکنــد کــه دادههــا
در گرههــای مختلــف بــا یکدیگــر ســازگار بــوده و ریســک
تبــادالت جعلــی داده کاهــش یابــد .ایــن موضــوع کیفیــت
دادههــا را بــه شــدت افزایــش میدهــد کــه موضــوع مهمــی
در ایجــاد راهکارهــای هــوش مصنوعــی موفــق اســت.
   رمزنــگاری :الگوریتمهــای رمزنــگاری بــه دو شــیوه
الگوریتمهــای کلیــد نامتقــارن و عملکردهــای هــش()hash
وجــود دارنــد .بــه طــور کلــی وظیفــه آنهــا ،تأمیــن امنیــت،
اعتبــار و صحــت تعامــات و تراکنشهــا و همچنیــن ردگیــری
کوچکتریــن تغییــرات در بالکهــا اســت .فناوریهــای
رمزنــگاری محــور بالکچینهســتند و دادههــا را تغییرناپذیــر
و قابــل اتــکا میکننــد .همچنیــن حفاظــت و محرمانــه بــودن
دادههــا حفــظ میشــود .تمــام ایــن ویژگیهــا بــرای ایجــاد
یــک بســتر تعاملــی و آزاد هــوش مصنوعــی بــرای شــرکتهای

کوچــک و متوســط حیاتــی هســتند.
قراردادهــای هوشــمند :قراردادهــای هوشــمند ،خطوطــی
از کدهــای کامپیوتــری هســتند کــه در بالکچینذخیــره
شــده و پــس از بــرآورده شــدن شــرایط پیشتعریــف شــده،
بــه طــور خــودکار اجــرا میشــوند .مزیتهــای قراردادهــای
هوشــمند بــه ویــژه در تعامــات کســبوکارها مشــاهده
میشــود و میتــوان بــا اســتفاده از آنهــا برخــی توافقهــا
را اجرایــی کــرد .بنابرایــن تمــام مشــارکتکنندگان میتواننــد
بــدون نیــاز بــه مداخلــه یــک میانجــی از نتایــج مطمئــن
باشــند .فناوریهــای بالکچیــناز طریــق قراردادهــای
هوشــمند میتواننــد هماهنگــی و همراســتایی مشــوقها را
در مقیاســی تجربــه کننــد کــه پیــش از ایــن فقــط از عهــده
ســاختارهای متمرکــز و بــاال بــه پاییــن برمیآمــد .هماهنگــی
گروههایــی از مشــارکتکنندگان بیاعتمــاد در شــبکههای
بالکچینمتمرکــز و واداشــتن آنهــا بــه رفتارهــای بهــرهور
و صلحآمیــز میتوانــد از طریــق قراردادهــای هوشــمند
امکانپذیــر شــود .همچنیــن اطمینــان حاصــل میکنــد کــه
نقشآفرینــان مختلــف در صورتــی کــه ارزشآفرینــی خاصــی
در جهــان واقعــی داشــته باشــند ،متناســب بــا آن پــاداش
بگیرنــد.
اخالقیات داده در بازارهای آزاد هوش مصنوعی
هرچنــد شــرکتهای بــزرگ و بینالمللــی بیشــتر دادههــای
جهــان را کنتــرل میکننــد ،شــرکتهای کوچــک و متوســط
بــه همــراه مصرفکننــدگان ســازندگان آن دادههــا هســتند.
در یــک بــازار آزاد هــوش مصنوعــی ،اخالقیــات داده بســیار
حیاتــی هســتند .ایــن اخالقیــات و اصــول تعییــن میکننــد
کــه دادههــا چگونــه جمــعآوری و اســتفاده شــوند .ایجــاد یــک
بــازار آزاد و موفــق هــوش مصنوعــی نیازمنــد اســتانداردهای
اخالقــی باالتــری اســت کــه ســازنده ارزشهــای کســبوکار
بــه همــراه انطبــاق بــا الزامــات قانونــی باشــد .از ایــن رو،
اخالقیــات داده ماننــد پلــی بیــن شــکاف الزامــات قانــون و

ارزشآفرینــی کســبوکار خواهــد بــود .اســتفاده احترامآمیــز و
منصفانــه از دادههــا باعــث افزایــش اعتبــار و وجهــه اجتماعــی
کســبوکارها خواهــد شــد و بــازار اعتمــاد بیشــتری بــه آنهــا
خواهــد کــرد .همچنیــن زمانــی کــه بــازار آزاد هــوش مصنوعــی
ایــن اطمینــان را بــه ذینفعــان خــود بدهــد کــه دادههــای
شــخصی بــه صــورت اخالقــی از طریــق فناوریهــای
بالکچیناســتفاده خواهنــد شــد ،افــراد اعتمــاد بیشــتری بــه
دســت آورده و اطمینــان مییابنــد کــه دادههــا و اطالعــات آنهــا
محافظــت میشــود .در عــوض ،اعتمــاد مشــتریان افزایــش
یافتــه و خــود تبدیــل بــه یــک اهــرم رقابتــی بــرای بــازار آزاد
هــوش مصنوعــی خواهــد شــد .فنــاوری بالکچینبــه طــور
ذاتــی یــک راهــکار قابــل اعتمــاد بــرای جمــعآوری ،مبادلــه
و تحلیــل دادههــا ارائــه میدهــد .تمــام مــوارد ذکــر شــده از
قبیــل ،شــبکه غیرمتمرکــز ،الگوریتمهــای اجمــاع ،رمزنــگاری و
اخالقیــات داده باعــث میشــوند کــه دادههــا و اطالعــات مــورد
نیــاز بــرای فعالیــت بهینــه هــوش مصنوعــی در شــرکتهای
کوچــک و متوســط فراهــم شــده ،قابلیــت اتــکا و محرمانــه
بــودن آنهــا نیــز تأمیــن شــود .قراردادهــای هوشــمند نیــز بــه
افزایــش بهــرهوری و کارآیــی ایــن فعالیتهــا میانجامــد.
چارچوبی پیشنهادی برای یک بازار آزاد هوش مصنوعی
در بخــش پیــش توضیــح دادیــم کــه فنــاوری بالکچینچگونــه
میتوانــد در ســاخت یــک بــازار آزاد هــوش مصنوعــی بــه
کمــک شــرکتهای کوچــک و متوســط بیایــد .در ایــن بخــش،
یــک چارچــوب پیشــنهادی از طریــق ایجــاد همافزایــی بیــن
فناوریهــای بالکچیــنو هــوش مصنوعــی ارائــه میشــود.
در چارچــوب کنونــی اینترنــت ،بــا آنکــه مصرفکننــدگان و
شــرکتهای کوچــک تــا متوســط اکثــر دادههــای ارزشــمند
اینترنــت را میســازند ،بیشــتر منافــع آن را شــرکتهای
بــزرگ و بینالمللــی میبرنــد .هیــچ مکانیــزم موثــری بــرای
بازگردانــدن ارزش کســبوکار بــه ســازندگان واقعــی داده
وجــود نــدارد .امــا بــا فناوریهــای بالکچیــن ،شــرکتهای
کوچــک /متوســط و مصرفکننــدگان ایــن فرصــت را دارنــد
تــا مالــکان واقعــی دادههــای خــود شــوند و از ارزش حاصــل
از آن نفــع ببرنــد .از طریــق قراردادهــای هوشــمند میتــوان
مدلهــای مشــوق مناســبی طراحــی کــرد تــا مالــکان داده را
بــه اشــتراکگذاری آنهــا در ایــن چارچــوب تشــویق کنــد .بــه
ایــن صــورت ،قــدرت هــوش مصنوعــی دیگــر تحــت کنتــرل
انحصــاری شــرکتهای بــزرگ نخواهــد بــود و شــرکتهای
کوچــک تــا متوســط نیــز از آنهــا بهرهمنــد خواهنــد شــد .در
چارچــوب تعاملــی و آزاد هــوش مصنوعــی پیشــنهاد شــده5 ،
نــوع مختلــف از مشــارکتکنندگان حضــور دارنــد :پیشــگامان
وظیفــه هــوش مصنوعــی ،مترجمــان مــدل ،توزیعکننــدگان
داده ،توزیعکننــدگان مــدل و تاییدکننــدگان مــدل .هرکــدام
از مشــارکتکنندگان کامــا خودمختــار بــوده و مســوول

رفتــار فــردی خــود هســتند .پیشــگامان و مبتکــران وظیفــه
هوشمصنوعــی بــه طــور معمــول شــرکتهای کوچــک و
متوســط هســتند .هرچنــد ایــن دســته از شــرکتها تخصــص
و دادههــای کافــی بــرای ایجــاد و آمــوزش مدلهــای هــوش
مصنوعــی ندارنــد ،اغلــب درک عمیقــی از کســبوکار را دارا
هســتند .آنهــا میتواننــد آن دســته از شــیوههای ارزشــمند
اســتفاده از هــوش مصنوعــی را کــه احتمــاال بــه بیشــترین
ارزشآفرینــی بــرای کســبوکارها میانجامــد ،شناســایی
کننــد .پیشــگامان وظیفــه هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده از زبان
کســبوکار (ماننــد زمینــه کســبوکار ،اهــداف و شــیوه جبــران
مالــی) بــه تعریــف وظایــف هــوش مصنوعــی میپردازنــد.
ایــن دســتورالعمل مدیریتــی ،ســپس کدنویســی شــده و در
قالــب قراردادهــای هوشــمند در شــبکه بالکچینغیرمتمرکــز
منتشــر میشــوند .بــا انتشــار وظایــف هــوش مصنوعــی،
مترجمــان مــدل (کــه گرههایــی در بالکچینهســتند)،
الزامــات کســبوکار را دریافــت میکننــد .آنهــا در قالــب
قراردادهــای هوشــمند ،نیازمندیهــای فنــی مــدل را تعریــف
میکننــد (ماننــد ورود دادههــا ،معیارهــای ارزیابــی مــدل،
خروجــی دادههــا و  .)...پــس از تعریــف نیازمندیهــای
فنــی مــدل ،گرههــای غیرمتمرکــز (کــه اغلــب مشــتریان و
مصرفکننــدگان هســتند) متوجــه میشــوند کــه نیــاز بــه
چــه دادههایــی بــرای آمــوزش هــوش مصنوعــی وجــود دارد.
قراردادهــای هوشــمند نیــز بــه آنهــا میگویــد کــه در ازای
دادههایشــان چــه میــزان پــاداش مالــی دریافــت خواهنــد کــرد.
بــا ایــن اطالعــات تصمیــم بــه اشــتراکگذاری یــا حفــظ
آنهــا میکننــد .دادههــای اشــتراکی بــا رمزنــگاری بــه خوبــی
محافظــت شــده تــا اعتمــاد مشــتریان را جلــب کننــد .زمانــی
کــه دقــت و صحــت عملکــرد هــوش مصنوعــی بــه بــاالی 90
درصــد برســد ،اتمــام آمــوزش اعــام شــده و در بالکچینبــه
اشــتراک گذاشــته میشــود .از آن زمــان ،یادگیــری هوشــمند
و انســجام دادههــا بــرای بهبــود مســتمر اســتفاده خواهــد شــد.
تاییدکننــدگان مــدل ،عملکــرد را بــا اهــداف ابتدایــی مقایســه
میکننــد و در صــورت نیــاز بــه تغییــر ،همــواره امــکان آن
از طریــق الگوریتمهــای رأیگیــری و اجمــاع وجــود خواهــد
داشــت.
مترجم :مهدی نیکوئی
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انقالب صنعتی چهارم
و تاثیر آن بر رشد
تجارت کیفیت محور
انقــاب صنعتــی چهــارم ،جهــان دیجیتــال ،جهــان فیزیکــی و
جهــان زیســتی مــا را بــا هــم ادغــام میکنــد .در واقــع ایــن واژه
روشــی بــرای توصیــف مجموعــه ای از تحــوالت مســتمر و قریب
الوقــوع در سیســتم هــای حاکــم بــر ماســت کــه اکثــر مــا در
زندگــی روزانــه مــان آنهــا را بدیهــی مــی پنداریــم .فنــاوری هــای
محــرک و پیــش برنــده ایــن انقــاب عبارتنــد از هــوش مصنوعی
و رباتیــک  ،تولیــد افــزوده  ،عصــب فنــاوری هــا  ،زیســت فناوری
هــا ،واقعیــت مجــازی و افــزوده  ،مــواد پیشــرفته  ،فنــاوری هــای
انــرژی  ،اینترنــت اشــیا  ،محاســبات ابــری و ...
انقــاب هــای صنعتــی بــه مثابــه نردبانــی بــرای بشــریت بــوده
کــه پلــه هــای ترقــی در مســیر توســعه انســانی را طــی نمایــد.
برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد "توســعه انســانی" را اینگونه
تعریــف مــی کنــد :اعطــای آزادی و فرصــت هــای بیشــتر بــه افراد
تــا طــوری زندگــی کننــد کــه شایســته آن هســتند .در مقایســه بــا
انقــاب صنعتــی ســوم (علــم الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات)
کــه پیشــرفت خطــی داشــت ،انقــاب صنعتــی چهــارم ســرعت
نمایــی دارد و ایــن تحــول تقریبــا همــه صنایــع را در بــر میگیــرد.
بــرای تعریــف ســاختار کیفیــت در انقــاب صنعتــی چهــارم بایــد
جریــان کیفیــت در تمامــی ابعــاد و مراحــل آن اعــم از برنامــه
ریــزی ،طراحــی ،تولیــد ،مارکتینــگ و فــروش مــورد بررســی
قــرار بگیــرد و تاثیــرات و تعامــات داده محــور بــرای خلــق
ارزش افــزوده اســاس کار قــرار بگیــرد .ابزارهایــی کــه بــرای ایــن
رویکــرد داده محــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،عبارتنــد
از هــوش مصنوعــی ،اینترنــت اشــیا ،ابعــاد مرکــب ،خالقیــت
تیمــی ،بررســی جامــع و ارزیابــی مجــدد ،لــذا ارتبــاط تنگاتنــگ
متخصصــان کیفیــت و دانشــمندان داده بــرای اســتقرار هرچــه
بهتــر ایــن رویکــرد از اهمیــت اساســی برخــوردار مــی باشــد .در
بعــد تولیــد و در انقــاب صنعتــی چهــارم مــا بــا پیشــرفت هــای
تکنولوژیــک از جملــه  ،CPSرباتیــک و تولیــد افــزوده مواجهیــم،
در قســمت خدمــات تمرکــز بــر آنالیــز داده ،هــوش مصنوعــی و
 BIG DATAمعطــوف شــده اســت.
بــا بررســی کلــی ابزارهــا و رویکردهــای الزم جهــت اســتقرار
تعریــف کیفیــت در انقــاب صنعتــی چهــارم بــه واژه ای آشــنا در
بحــث کیفیــت مواجــه مــی شــویم به نــام مدیریــت کیفیــت جامع
یــا همــان  .TQMدر یــک مدیریــت کیفیــت جامــع و تکنولوژی
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محــور ،دورنمــای اســتراتژیک ســازمان ،رویکــرد مشــتری محــور
و رویکــرد فراینــدی بــا تکیــه بــر ابزارهــا و تکنیــک هــای کیفــی
بــرای اســتفاده بهینــه از ظرفیــت کامــل آنهــا بنــا نهــاده می شــود.
اســاس ســازمانها در توســعه تجــارت در انقــاب صنعتــی چهــارم
بــا تکیــه بــر ایــن رویکردهــا کــه بــا شــکلی نویــن و مترقــی تــر
اجــرا خواهنــد شــد ،پایــه گــذاری مــی شــود.
طبــق تحقیقــات بــه عمــل آمــده در یــک جامعه آمــاری بــا مطرح
شــدن بحــث کیفیــت به ترتیــب الویــت توجــه 82 ،درصــد کیفیت
را بــا کیفیــت محصــول منطبــق مــی داننــد 62 ،درصــد کیفیــت
زنجیــره تامیــن 45 ،درصــد توســعه مفاهیــم و  23درصــد کیفیــت
خدمــات و در انقــاب صنعتــی چهــارم بایــد بــه فراخــور بــرای هر
چهــار بعــد مذکــور ،راهکارهایــی جهــت تطبیــق بــا شــرایط روز و
عقــب نمانــدن از مــوج تحــول ،تدابیــری اندیشــیده شــود تــا بــه
یــک سیســتم کیفیــت جامــع و پایــدار نائــل آییــم.
بــدون شــک در مبحــث کیفیــت در انقــاب صنعتــی چهــارم و
بــا دیجیتالیــزه شــدن ابعــاد کیفیــت روبــرو هســتیم و ابزارهایــی
کــه پیشــتر اشــاره کردیــم ،از جملــه اینترنــت اشــیاBIG ،
 DATAو یادگیــری ماشــینی ،مــی تواننــد در توســعه کیفیــت
بــه مــا کمــک شــایانی کننــد .مشــخصه هایــی کــه بــرای انقالب
صنعتــی چهــرم ذکر مــی شــوند عبارتنــد از  -1همپوشــانی تعاملی
-2 INTEROPERABILITYشــفافیت اطالعاتــی و
مجــازی ســازی  -3عملیــات خدمــات و توانمنــدی REAL
 -4 TIMEتمرکــز زدایــی در تصمیــم گیــری.
در انقــاب صنعتــی چهــارم ،محوریــت و تمرکــز بــر مشــتری
بیــش از قبــل مــاک کار و تجــارت قــرار خواهــد گرفــت فلــذا در
حــوزه کیفــی کــردن و لــذت بخــش تــر کــردن تجربــه مشــتری،
بایــد برنامــه ریــزی ویــژه ای بــا اســتفاده از امکانــات تکنولوژیــک
صــورت بگیــرد و در الویــت اول ســازمان فــروش هــر شــرکتی
قــرار گیــرد .بــرای رســیدن بــه یــک تجربــه مشــتری بــا کیفیــت
 ،HIGH QUALITY CEنیــاز بــه همــکاری بیــن واحــد
هــا CROSS TEAM COLLABORATION
داریــم ،در واقــع تمــام نقــاط تمــاس مشــتری اعــم از فــروش،
مارکتینــگ ،خدمــات ،مهندســی و ارتبــاط بــا مشــتریان CRM
را در ایــن ســفر مشــتری CUSTOMER JOURNEY
لحــاظ قــرار دهیــم .در انقــاب صنعتــی چهــارم اســتفاده از هــوش
مصنوعــی و تکنولــوژی هــای پیــش بینــی کننــده (کــه بر اســاس
تحلیــل داده عمــل مــی کننــد) ،رشــد قابــل توجهــی خواهنــد کرد.
در حــوزه فنــاوری هــای توســعه تجــارت و فــروش در انقــاب
صنعتــی چهــارم ،اســتفاده از تکنولــوژی هایــی همچــون یادگیری
ماشــینی و هــوش مصنوعــی بــه ســازمانها کمــک خواهــد کــرد
کــه فــروش شــخصی ســازی شــده و حــس دلنشــین مشــتری
خــاص بــودن را بــرای مشتریانشــان رقــم بزننــد کــه ایــن باعــث
ایجــاد تمایــز و مزیــت رقابتــی بــرای آنهــا خواهــد شــد.
سیاوش سیار ایرانی
مدیــر فــروش و بازاریابــی شــرکت پــاس صنعــت پرتــو (قطعــات
جلوبنــدی خــودرو)
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

 ۳روشی که
مدیران میتوانند
از هوش مصنوعی
پیشیبگیرند

بســیاری از شــرکتها آمادهانــد تــا بــا هــوش مصنوعــی همــه
کاره شــوند؛ چراکــه ایــن فنــاوری نویــد تغییــر در ســبک زندگــی
و کار را میدهــد .بــا ایــن حــال ،تاکنــون ،مــوارد اســتفاده از
هــوش مصنوعــی بیشــتر حول پــردازش زبــان طبیعــی ( )NLPو
پیشبینــی بــوده اســت .بــرای مثــال ،هــوش مصنوعــی میتوانــد
بــه مترجمــان یــا روزنامهنــگاران کمــک کنــد تــا کار خــود را بــا
کارآیــی بیشــتری انجــام دهنــد و تبلیغکننــدگان و خردهفروشــان
نیــز میتواننــد از یادگیــری ماشــینی بــرای تبلیغــات مناســب
محصــول خــود اســتفاده کننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن مــوارد تنهــا
آغــاز پذیــرش هــوش مصنوعــی اســت و مدیــران آیندهنگــر بایــد
بداننــد چــه چیــزی در آینــده رخ میدهــد و چگونــه بــرای آن
آمــاده شــوند.
جلوتر بودن از تکنولوژی
مرحلــه بعــدی هــوش مصنوعــی تغییــرات بزرگتــری را در
گــردش کار کارکنــان و مدیریــت وظایــف بــه ارمغــان خواهــد آورد
و بــا کمــک هــوش مصنوعــی ،میتــوان آن وظایــف را حتــی
خودکارســازی کــرد.
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه یــک کارمنــد بیــکار خواهــد
شــد ،بلکــه ســبب خواهــد شــد تــا مهارتهــای قضــاوت او از
مهارتهــای پیشبینــی او ارزشــمندتر شــود .بــه عبــارت دیگــر،
هــوش مصنوعــی نمیتوانــد بــه ایــن کارمنــد بگویــد چــه
کاری بایــد انجــام دهــد  -فقــط میتوانــد بــه او کمــک کنــد
تــا نتایــج بالقــوه را ببینــد .ایــن بــه او بســتگی دارد کــه دادههــا و
پیشبینیهــا را بــه بهتریــن نحــو قضــاوت کــرده و تصمیمــات
درســتی بگیــرد .مدیرانــی کــه میخواهنــد از ایــن روندهــای مبتنی
بــر هــوش مصنوعــی جلوتــر بماننــد ،میتواننــد از امــروز شــروع
بــه انجــام ایــن ســه کار کننــد:
 -۱بــا هــوش مصنوعــی راحــت باشــید .بــرای اســتفاده خــوب
از آن ،الزم نیســت متخصــص برنامهنویســی هــوش مصنوعــی

باشــید .بــا ایــن حــال ،شــما بایــد بدانیــد کــه هــوش مصنوعــی
چیســت و چگونــه میتوانیــد از آن بــرای حــل مشــکالت اســتفاده
کنید .
شــرکتهایی ماننــد مایکروســافت و گــوگل در حــال ایجــاد
ابزارهــای هــوش مصنوعــی کاربرپســند هســتند و بــر ایــن
اســاس ،کاربــران میتواننــد مهارتهــای تفکــر انتقــادی و درک
خــود از فنــاوری را بــرای شناســایی وظایفــی کــه میتــوان بــا
ابزارهــای پیشبینــی بهطــور موثرتــری تکمیــل کــرد ،بــه کار
گیرنــد .از ســوی دیگــر ،تاکیــد بــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه
نبایــد کورکورانــه از فناوریهــای نوظهــور اســتقبال کنیــد .انجــام
ایــن کار میتوانــد باعــث ایجــاد هــرج و مــرج در کســب و کار
شــما شــود ،زمانــی کــه مــردم نمیداننــد شــغل آنهــا چگونــه بــا
ماشــینها ادغــام میشــود .بــه حوزههایــی از کســب و کار خــود
فکــر کنیــد کــه بیشــترین ســود را از هــوش مصنوعــی میبرنــد.
مشــکالتی کــه تیــم شــما بــا آن مواجــه اســت چیســت؟ آنهــا را
شناســایی کنیــد ،ســپس راهحلهــای احتمالــی را کــه هــوش
مصنوعــی و فناوریهــای پیشبینــی میتواننــد ارائــه دهنــد،
بررســی کنیــد.
 -۲گــردش کار و چالشهــا را بــا دقــت بیشــتری بررســی کنیــد.
پیشبینــی مشــاغل بعــدی کــه فنــاوری مبتنــی بــر هــوش
مصنوعــی آنهــا را مختــل میکنــد چنــدان دشــوار نیســت :اگــر
بــه شــغلهایی در دو طیــف فکــر میکنیــد  -از قابــل پیشبینــی
تــا غیرقابــل پیشبینــی و شــامل ســطح بــاال یــا پاییــن تعامــل
انســانی  -بــه راحتــی میتوانیــد ببینیــد کــه فرآینــد خودکارســازی
امــور بــه کجــا خواهــد رســید.
ممکــن اســت ایــن فرآینــد را در ســطح مدیریتــی شــروع
کنیــد .مدیــران زمانــی بهتریــن کار را انجــام میدهنــد کــه
بــه جریانهــای کاری و چالشهایــی کــه تیمشــان امــروز بــا
آن روبـهرو هســتند نــگاه کننــد و در نظــر بگیرنــد کــه فــردا چــه
کاری میتواننــد بــرای بهبــود آنهــا انجــام دهنــد .ایــن مدیــران به
دنبــال تصمیمــات تجــاری هســتند کــه در آن یــک تغییــر کوچک
میتوانــد بهطــور قابــل توجهــی بــر نتایــج تاثیــر بگــذارد .مدیــران
بایــد «رو بــه جلــو» فکــر کننــد و تصــور کننــد کــه خودکارســازی
امــور ،چــه چیــزی را میتوانــد بــه تواناییهــای تیــم شــما بیفزایــد.
آنهــا میتواننــد بــا نــگاه کــردن بــه نقشهایــی در شــرکت کــه
شــامل کارهــای تکــراری و قابــل پیشبینــی زیــادی هســتند،
شــروع کننــد .دانســتن ایــن موضــوع بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا
تغییــرات را پیشبینــی کــرده و بــر اســاس آن برنامهریــزی کننــد.
 -۳مــواردی را کــه هــوش مصنوعــی در آنهــا مناســب نیســت
شناســایی کنیــد .برخــی مشــاغل به ســادگی نبایــد خودکارســازی
شــوند.
وقتــی برنامههــای هــوش مصنوعــی را در نظــر میگیریــد،
همیشــه بپرســید آیــا اکثــر مــردم ترجیــح میدهنــد بــا یــک
انســان در آن خصــوص تعامــل داشــته باشــند یــا خیــر .اگــر چنین
اســت ،هــوش مصنوعــی ممکــن اســت بهتریــن گزینــه نباشــد.
نویسنده :پيتر مولفورد
مترجم :سينا تفنگچي
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هوش مصنوعی ،صنعت تکنولوژی را میبلعد؟
جهــان تکنولــوژی همــواره در تغییــر اســت و ناگزیــر از آن .بــا
ایــن اوصــاف اســت کــه ایــن روزهــا در آســتانه انقالبــی قــرار
داریــم کــه هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی آن را بــه
پیــش میبرنــد .جدیدتریــن پیشبینیهــای انجــام شــده توســط
موسســه تحقیقاتــی  IDCدر ایــن زمینــه نشــان میدهد کــه بازار
جهانــی هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی تــا پایــان ســال
جــاری میــادی رشــد ســاالنه بیــش از  ۱۸درصــدی را تجربــه
خواهــد کــرد .بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن دو پدیده
جدیــد میتواننــد دریــای صنعــت تکنولــوژی را متالطــم کــرده و
در آینــدهای نــه چنــدان دور فهرســت معــروف مجلــه فورچــون از
۵۰۰شــرکت برتــر جهــان را بــه کلــی تغییر بدهنــد؛ همــان اتفاقی
کــه در چنــد دهــه گذشــته بــه کمــک اینترنــت و کسـبوکارهای
وابســته بــه آن رخ داد.
بــا فراگیــر شــدن و رواج هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی
در تمــام صنایــع ،پتانســیل ایجــاد انقالبــی عظیــم در صنعــت
تکنولــوژی تقویــت میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه انقــاب
هــوش مصنوعــی از شــکاف میــان داشــتهها و نداشــتهها را در
کســبوکارهای مختلــف  -بــزرگ ،متوســط و کوچــک -پــرده
برمــیدارد .ایــن روزهــا تعــداد شــرکتهایی کــه  -بســته بــه
مقیــاس فعالیتهایشــان -بــه اســتفاده از کاربردهــای مختلــف
هــوش مصنوعــی روی میآورنــد ،رو بــه افزایــش اســت .در
همیــن راســتا شــرکت  SambaNova Systemsکــه در
زمینــه نوآوریهــای هــوش مصنوعــی و ترویــج کاربردهــای آن
در ســازمانها و نهادهــا فعالیــت میکنــد ،بــه تازگــی گــزارش
تحقیقاتــی و آمــاری را در ایــن زمینــه ارائــه کــرده اســت .ایــن
شــرکت بــرای تهیــه ایــن گــزارش از اطالعــات ،آمارهــا ،تحقیقات
و تجربیــات  ۶۰۰مدیــر فعــال در بخــش هــوش مصنوعــی یــا
یادگیــری ماشــینی کمــک گرفتــه اســت.
احتمال زوال فرآیندهای پردازشی

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن گــزارش ۵۳ ،درصــد از
رهبــران شــرکتهای تکنولــوژی نگــران آن هســتند کــه در دهــه
آینــده قــدرت پردازشــی و کامپیوتــری آنهــا رو بــه زوال بگــذارد.
ایــن یکــی از بزرگتریــن چالشهــای ســازمانها و شــرکتها
بــرای رشــد و بهرهمنــدی از کاربردهــای هــوش مصنوعــی اســت.
در واقــع شــرکتها بــرای رویارویــی بــا ایــن تحــول بــزرگ،
بایــد از هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی فراتــر از کســب
بهــرهوری بیشــت ر و سادهســازی فرآیندهــا و عملیــات ،اســتفاده
کننــد .شــرکتها و ســازمانها بایــد از نــوآوری کمــک بگیرنــد
تــا روش زندگــی مــردم و روش تجــارت را تغییــر بدهنــد .ایــن
بــه معنــای آن اســت کــه درک اینکــه کاربردهــای هــوش
مصنوعــی ،بازدهــی تجــاری را افزایــش میدهنــد ،باعــث میشــود
ســازمانها و شــرکتها از قابلیتهــای آن بهــره بگیرنــد تــا در
نهایــت آن دســته از شــرکتهایی کــه وارد ایــن چالــش شــدهاند،
در اقتصــاد آینــده کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و یادگیــری
ماشــینی اســت ،برنــده باشــند.
شــرکت  SambaNova Systemsبــرای درک میــزان
همراهــی شــرکتها بــا نبــض هــوش مصنوعــی در رونــد
بلوغشــان ،تحقیقــات و بررســیهای گســتردهای را انجــام
داده اســت کــه نشــان میدهنــد  ۹۴درصــد از رهبــران صنعــت
تکنولــوژی از زیرســاختهای پردازشــی و کاربردهــای ردهبــاال
بهــره میگیرنــد .بــر اســاس گــزارش ایــن شــرکت ،ایــن رهبــران
دربــاره پتانســیل آینــده هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی
خوشبیــن هســتند و در رونــد تــاش بــرای رشــد و همراهــی
بــا ایــن پدیدههــای جدیــد ،مشــکالت ،موانــع و کمبودهــای
مختلــف خــو د را کشــفمیکننــد کــه از آن جملــه میتــوان
بــه کمبــود نیــروی آموزشدیــده و محدودیتهــای مربــوط بــه
ســاختارهای پردازشــی اشــاره کــرد .ایــن چالشهــا همزمــان بــا
ســرمایهگذاری شــرکتها و ســازمانها در راهکارهــای یادگیــری
عمیــق و اســتفاده از ظرفیتهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری

ماشــینی بــرای انجــام بهتــر عملیــات تجاریشــان ،بیشــتر هــم
نمــود پیــدا میکننــد .بــه ایــن ترتیــب اســت کــه بســیاری از
کارشناســان معتقدنــد راهحــل کلیــدی غلبــه بــر ایــن موانــع بــرای
رشــد و ارتقــا ،اســتفاده درســت و بیشــتر از ظرفیتهــای هــوش
مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی بــرای ایجــاد تحــوالت تجــاری
بــزرگ اســت.
بلندپروازیها و سرمایهگذاریهای عظیم
بــا ایــن همــه شــرکتها و بــه خصــوص شــرکتهای
تکنولــوژی ،بلندپروازیهـا و برنامههــای مختلفــی بــرای اســتفاده
از کاربردهــای هــوش مصنوعــی دارنــد .ایــن موضوعــی اســت که
نتایــج و یافتههــای گــزارش اخیــر  SambaNovaآن را
تاییــد میکنــد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیــش از دو ســوم یــا در
واقــع  ۷۰درصــد از شــرکتها و ســازمانها اعــام کردهانــد کــه
برنامههایــی بــرای اختصــاص بیــش از ۱۰۰میلیــون دالر از بودجــه
بخــش آیتــی خــود بــه اهــداف اســتراتژیک تکنولــوژی دارنــد و
تقریبــا یکســوم یــا  ۳۲درصــد آنهــا اعــام کردهانــد کــه بیــش
از  ۲۰درصــد از بودجــه آیتــی خودشــان را بــه توســعه راهکارهـا
و کاربردهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی اختصــاص
خواهنــد داد .ایــن در حالــی اســت کــه دوســوم ایــن شــرکتها از
برنامــه خــود بــرای افزایــش قابلتوجــه سرمایهگذاریهایشــان
در زمینــه هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی تــا پنــج ســال
آینــده خبــر دادهانــد .در واقــع شــرکتهای تکنولــوژی بــه دنبــال
ســرمایهگذاری بیشــتر در حــوزه هــوش مصنوعــی هســتند تــا خود
را در برابــر مــوج آینــده آن بیمــه کننــد .رهبــران ایــن شــرکتها
بــه خوبــی میداننــد کــه ناچارنــد بــا ایــن رونــد نــوآوری همــراه
شــوند و ایــن آگاهــی نگرانیهــای جــدی بــرای آنهــا بــه ارمغــان
آورده اســت .صنعــت تکنولــوژی بــا ایــن تحــوالت تــازه رو بــه
رقابتیتــر شــدن گذاشــته اســت و اتفاقــا ســرعت ایــن تغییــرات
بــه قــدری اســت کــه قصــور و غفلــت را برنمیتابــد.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه  ۴۰درصــد از رهبــران صنعــت

تکنولــوژی معتقدنــد هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی ،موتور
پیشــران نوآوریهــای آینــده هســتند و بــه ایــن دلیــل بایــد بــرای
بهرهگیــری بیشــتر در آنهــا ســرمایهگذاری کــرد ۲۵ .درصــد ایــن
رهبــران و فعــاالن دلیــل ســرمایهگذاری در هــوش مصنوعــی را
اقدامــی در جهــت بهبــود بازدهــی عملیاتــی شرکتهایشــان
میداننــد و  ۲۲درصــد معتقدنــد کــه هــوش مصنوعــی بــه آنهــا
کمــک میکنــد تــا بتواننــد در مقابــل رقبایشــان بایســتند.
در تئوریهــای درآمدزایــی و ســودآوری آینــده شــرکتهای
تکنولــوژی ،هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی جایــگاه مهمی
دارنــد و بــه همیــن دلیــل بــا وجــود آنکــه ایــن پدیدههــا هنــوز
در مراحــل اولیــه توســعه خــو د هســتند ،امــا انتظــار مـیرود عامــل
کلیــدی و تاثیرگــذاری بــرای رشــد کسـبوکارها در آینــده باشــند.
ایــن بررســیها نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی و عمومــی،
میــزان موفقیــت کاربردهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری
ماشــینی بــا پنــج شــاخص اصلــی ســنجیده میشــوند .بــه
ایــن ترتیــب شــاخص صرفهجویــی اقتصــادی بــا  ۷۲درصــد در
جایــگاه اول قــرار دارد و بعــد از آن بــه ترتیــب رشــد درآمــد بــا
 ۶۷درصــد ،صرفهجویــی در زمــان بــا  ۶۰درصــد ،امــکان توســعه
محصــوالت جدیــد بــا  ۵۶درصــد و باالخــره ایجــاد فرصتهایــی
بــرای آیندهنگــری بــا  ۵۲درصــد در جایگاههــای بعــدی قــرار
گرفتهانــد.
ایــن شــاخصها و میــزان اهمیــت آنهــا نشــان میدهنــد کــه
شــرکتها و ســازمانها چــه تصــوری از بهکارگیــری هــوش
مصنوعــی و کاربردهایــش در ســاختار ســازمانی خــو د دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هــوش مصنوعــی در آینــدهای نــه
چنــدان دور نــه تنهــا بــرای صنعــت تکنولــوژی ،بلکــه بــرای
صنایــع و بخشهــای دیگــر هــم اهمیــت زیــادی پیــدا خواهــد
کــرد .صنعــت مالــی هــم یکــی از ایــن بخشهاســت کــه ســعی
دارد در زمانــی درســت بــا ایــن پدیــده جدیــد همــراه شــود.
بــر اســاس گــزارش جدیــد  ،SambaNovaتقریبــا یکســوم
یــا  ۳۱درصــد از شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات مالــی اعــام
کردهانــد کــه بیــش از یکچهــارم بودجــه آیتــی خــود را بــرای
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی صــرف
خواهنــد کــرد .از طرفــی ۸۱ ،درصــد ایــن شــرکتها از برنامــه
خــو د بــرای افزایــش چشــمگیر میــزان ســرمایهگذاری در توســعه
ایــن نوآوریهــا بــرای اســتفاده حداکثــری از مزایــای آنهــا،
خبــر دادهانــد .بــا ایــن اوصــاف تعجبــی نــدارد کــه ســازمانها و
شــرکتها بــه دنبــال همراهــی بــا نوآوریهــای مرتبــط دیگــر
از جملــه یادگیــری عمیــق باشــند .ایــن گــزارش تاکیــد میکنــد
کــه در میــان زیرشــاخههای مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی و
یادگیــری ماشــینی ،یادگیــری عمیــق و کاربردهــای رایــج آن از
جملــه پــردازش زبــان طبیعــی یــا  ،NLPچشـمانداز کامپیوتــری
و الگوریتمهــای پیشــنهادی ،بیشــترین اقبــال را بــرای جلبتوجــه
شــرکتها و رهبرانشــان داشــتهاند .بــه ایــن ترتیــب۷۵ ،
درصــد از شــرکتها اعــام کردهانــد کــه بهبــود دسترســی بــه
یادگیــری عمیــق اهمیــت زیــادی بــرای حضــور در فضــای رقابتی
و بهرهگیــری از نــوآوری در صنایــع آینــده خواهــد داشــت.
منبع  :دنیای اقتصاد
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مــواد شــیمایی و صنایــع ایــن حــوزه دارای نقشــی اساســی در زندگــی و
پیشــرفتهای جامعــه بشــری هســتند .مــواد شــیمیایی بخــش اعظمــی
از متریالهــای تشــکیلدهنده در جهــان امــروزی را شــامل میشــوند
و تقریبــا میتــوان در هــر صنعتــی و فرآینــدی ردی از وابســتگی آن
صنعــت و فرآینــد بــه مــواد شــیمیایی در بخشهــای مختلــفاش
پیــدا کــرد .امــروزه دو چالــش عمــده صنایــع شــیمیایی را میتــوان در
بهینهســازی صنعــت و کســبوکارهای ایــن حــوزه و نگرانیهــا در
زمینــه میــزان آسیبرســانی صنایــع ،فرآیندهــا و مــواد شــیمایی بــه
محیــط زیســت و اکوسیســتم ســیاره زمیــن دانســت .در همیــن رابطــه
یکــی از مــواردی کــه بیشتریــن میــزان حساســیت و نگرانـیدر زمینــه
آن وجــود دارد بحــث انتشــار گازهــای گلخانــهای در جــو اســت کــه
در ادامــه باعــث تســریع گرمایــش زمیــن میشــود .خوشــبختانه
فناوریهــای نســل جدیــد توانســتهاند کمکهــای مناســبی بــه ارایــه
راهکارهــای بهینهســازی صنایــع و کاهــش اثــرات زیانبــار آنهــا در
کنــار افزایــش بهــرهوری و کاهــش هزینههــا ارایــه نماینــد .در حــوزه
صنایــع شــیمیایی هــم یکــی از جدیدتریــن فناوریهایــی کــه توانســته
کمــک زیــادی بــه بهبــود فرآیندهایــی ماننــد کنتــرل و مدیریــت در این
صنعــت بکنــد را میتــوان هــوش مصنوعــی بــه شــمار آورد .هــوش

مصنوعــی شــاخهای از علــوم کامپیوتــر اســت کــه متمرکــز بــر ســاخت
سیســتمها و فرآیندهایــی اســت کــه قــادر بــه انجــام وظایفــی هســتند
کــه معمــوال بــه تواناییهــای شــناختی انســان ماننــد یادگیــری و حــل
مســاله نیــاز دارنــد .بــا توجــه بــه نیازهــای صنایــع نویــن در زمینههایــی
ماننــد کاهــش هزینههــای تولید محصــوالت ،مدیریــت مصــرف انرژی،
افزایــش بهــرهوری و همچنیــن نیــاز بــه پردازشهــای پیشــرفته
هوشــمند در مراحــل و فرآیندهــای مــورد اســتفاده در صنعــت تولیــد
مــواد شــیمیایی ،اســتفاده از فناوریهایــی نظیــر هــوش مصنوعــی
در ایــن صنایــع مــورد توجــه کارشناســان و متخصصیــن ایــن صنعــت
قــرار گرفتهاســت .اســتفاده از راهکارهــا و ابزارهــای مبتنــی بــر  AIو
صنعــت نســل  ۴میتوانــد تاثیــرات مهمــی بــر فاکتورهــای موثــر بــر
کیفیــت محیطزیســت از جملــه کاهــش انتشــار و کنتــرل دفــع مــواد
آالینــده افزایــش بــازده مصــرف انــرژی و مدیریــت بهینــه منابــع طبیعی
داشتهباشــد .بــا توســعه اســتفاده از فناوریهــای هوشــمند در فرآیندهــای
صنعتــی و خدماتــی تعاریــف جدیــدی از سیســتمهای صنعتــی از
جملــه صنعــت ســبز ( )Green Industryشــکل گرفتهانــد.
طــی دهــه گذشــته ،صنایــع شــیمیایی بــرای افزایــش کارآیــی عملیاتی،
کاهــش هزینههــا و بهبــود رضایــت مشــتری ،هــوش مصنوعــی

()Artificial Intelligence-AIرا بــهکار بردهانــد .بــه گفتــه
دکتــر «یــوان یائــو» ،اســتادیار علــوم و مهندســی پایــداری در گــروه مواد
بیولوژیکــی جنــگل ،در حــال حاضــر تعــداد فزاینــدهای از شــرکتها از
ایــن فنــاوری بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـهای در فرایندهــای
تولیــد و بهبــود بهــرهوری انــرژی در حــال اســتفاده در عملیــات خــود
هســتند .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه صنعــت شــیمیایی حــدود
 ۱۰درصــد کل مصــرف نهایــی انــرژی در جهــان و ۷درصــد انتشــار
گازهــای گلخان ـهای را تشــکیل میدهــد .طبــق گزارشهــای آژانــس
حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده ،صنایــع شــیمیایی از ســال
 ۲۰۱۱تاکنــون بیــش از  ۸۰۰میلیــون تــن گازهــای گلخان ـهای تولیــد
کر دهانــد .گازهــای گلخانــهای تابــش خورشــید را در جــو زمیــن بــه
دام انداختــه و ســیاره زمیــن را بــه انــدازه کافــی گــرم ،میکننــد تــا
زندگــی را حفــظ کنــد .بــا اینوجــود ،از زمــان انقــاب صنعتــی در
اواخــر دهــه  ۱۷۰۰و اوایــل دهــه  ،۱۸۰۰کشــورها غلظــت بیشــتری از
ایــن گازهــا را در اتمســفر آزاد میکننــد کــه در ادامــه منجــر بــه افزایــش
درجــه حــرارت در ســطح جهانــی و تغییــر آبوهوایــی میشــود.
کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش اثــرات تخریبــی محیطزیســتی
از جملــه ثمــرات کاربردهــای اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنایــع
پتروشــیمی و شــیمیایی هســتند .امــروزه شــرکتهای زیــادی دســت
بــه تحقیــق و توســعه روشهــای جدیــد اســتفاده از هــوش مصنوعــی در
صنایــع شــیمایی ز دهانــد بــه عنــوان مثــال« ،بورئالیــس ،»Borealis
یــک شــرکت شــیمیایی اتریشــی کــه هشــتمین تولیدکننــده بــزرگ
پلیاتیلــن و پلیپروپیلــن در جهــان اســت ،یــک برنامــه هــوش
مصنوعــی را بــرای توســعه اســتفاده بهینــه از انــرژی و تأسیســات و در
نتیجــه کاهــش انتشــار مــواد زائــد در محیــط و کاهــش هزینههــا
مــورد اســتفاده قــرار دادهاســت .بســیاری از شــرکتها همچنیــن
تــاش میکننــد تــا روشهــای ارزیابــی مناســب و شــاخصهای
عملکــرد را بــا کاربردهــای مختلــف و پیچیــده هــوش مصنوعــی در
صنایــع شــیمیایی مطابقــت دهنــد .ایــن موضــوع در کوتــاه مــدت
میتوانــد بــر روی بــازار ســرمایهگذاری اولیــه اســتفاده از هــوش
مصنوعــی در صنایــع شــیمایی اثراتــی را بگــذارد امــا در دراز مــدت کفــه
تــرازو بــه نفــع ایــن فنــاوری ســنگینی مــی کنــد و صنایــع مختلــف
و بهویــژه شــیمیایی ،هــوش مصنوعــی را در ســازمان خــود نــه بــه
عنــوان یــک ویژگــی بلکــه اســتاندارد عملیاتــی ادغــام خواهنــد کــرد.
توســعه روشهــای دقیــق سیســتماتیک و علمــی بــرای پشــتیبانی
از تصمیمــات مهندســی و سیاســتگذاری در جهــت توســعه
پایــدار صنایــع را میتــوان جــزو فرآیندهایــی دانســت کــه تــوان
جانمایــی هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای
مدیریــت و کنتــرل بهینــه فرآیندهــای شــیمایی را دارا هســتند.
در راســتای بررســی پتانســیلهای هــوش مصنوعــی در صنایع شــیمیایی
برنامـهای علمــی عملیاتــی توســط بنیــاد نآلفــرد پــی اســلوان Alfred
 »P. Sloanتأمیــن شــده اســت و هــدف آن ایجــاد چارچوبــی
مــدون مــی باشــد کــه تصمیــم گیرنــدگان را بــرای انتخــاب روشهــای
ارزیابــی مناســب و شــاخصهای عملکــرد بــرای تعییــن کمیــت انــرژی
و پیامدهــای زیســتمحیطی کاربردهــای هــوش مصنوعــی در تولیــد
مــواد شــیمیایی ،راهنمایــی میکنــد .مشــارکتکنندگان شــامل موسســه
حقــوق محیطزیســت ،دانشــگاه برکلــی  UC Berkeleyو دانشــگاه
ییــل  Yaleهســتند.
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین چگونــه میتواننــد بــه تغییــر
صنایــع شــیمیایی کمــک کننــد؟
صنایــع شــیمیایی  ۹۰درصــد از محصــوالت روزمــره مــا را تشــکیل
میدهنــد .طبــق برآوردهــای مجمــع جهانــی اقتصــاد()WEF
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حــدود  ۱۰میلیــون نفــر در ایــن حــوزه مشــغول بــه کار هســتند .بــا
جهــش فناوریهــای دیجیتــال ،تغییراتــی اساســی در ماهیــت و ســاختار
فرآیندهــای صنایــع بــه وجــود آمدهانــد و صنایــع شــیمایی نیــز از ایــن
موضــوع مســتثنی نیســتند .در ســال  ،۲۰۱۷مجمــع جهانــی اقتصــاد و
موسســه  ،Accentureپیشبینــی نمودنــد کــه در ســالهای آینــده
کاربردهــای فنــاوری در صنعــت و تجــارت گســتردهتر شــده و فنــاوری
بــه نوعــی در مدیریــت فرآیندهــا هــم نقــش خواهــد داشــت .صنایــع
شــیمیایی را بایــد جــزو صنایــع بــا درجــه پذیــرش بــاال در فناوریهــای
نویــن دانســت و ایــن موضــوع بــا ورود فناوریهایــی ماننــد هــوش
مصنوعــی و یادگیــری ماشــین بــه پروســههای صنایــع شــیمیایی در
جهــت بــرآورده ســاختن الزاماتــی نظیــر کاهــش هزینههــا ،کاهــش
خطــا و افزایــش ایمنــی بــه همــراه کاهــش اثــرات زیســتمحیطی
مشــهود اســت .بنــا بــه عقیــده محققینــی نظیــر یائــو بــرای کاربردهــای
بهینــه هــوش مصنوعــی در صنایــع پتروشــیمی و شــیمایی لــزوم
تدویــن دســتورالعملهایی یکپارچــه و مــدون احســاس میشــود.
بــه نظــر میرســد در چارچــوب ارایــه دســتورالعملهایی عملــی
بــه شــرکتهای شــیمیایی در زمینــه انتخــاب ،یکپارچهســازی
و بهکارگیــری روشهــا و معیارهــای تحلیلــی مناســب بــرای
تعییــن کمیــت انــرژی و مزایــای زیســتمحیطی کاربردهــای
هــوش مصنوعــی میتــوان ســه ســوال را بیــان کــرد:
-۱از چــه روشهایــی میتــوان تجزیه و تحلیــل و ارزیابی مناســبی برای
صرفهجویــی بالقــوه در مصــرف انــرژی و فواید زیســت محیطــی حاصل
از بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمیایی بــه دســت آورد؟
-۲بهتریــن ســطح  /مقیــاس بــرای تجزیــه و تحلیــل و بررســی
فرصتهــای بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در صنایع شــیمیایی کدامند؟
-۳چگونــه بــرای درک تأثیــرات کاربردهــای مختلــف
هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمایی میتــوان
شــاخصها و تحلیــل هایــی را انتخــاب نمــود و توســعه داد؟
بــر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد در نقشــه راه
صنایــع شــیمیایی ،هــوش مصنوعــی میتوانــد حداقــل
در پنــج حــوزه بــر روی صنایــع شــیمایی اثرگــذار باشــد.
۱ســطوح باالتــر کارآیــی و بهــرهوری :از طریــق بهینهســازی
عملیاتــی ،افزایــش مزایــای رقابتــی و کاهــش هزینههــا
۲نــوآوری از طریــق دیجیتالــی شــدن :کمــک بــه افزایــش بهــرهوری
در تحقیــق و توســعه و در نتیجــه کاهــش زمــان ورود بــه بــازار
۳مدیریــت داده و آنالیــز اطالعــات :درک بهتــر از نیازهــای مشــتری
و بنابرایــن بهینهســازی پیشــنهادها متناســب بــا نیازهــای مشــتری
۴تاثیــر بــر نیــروی کار :تعییــرات در وظایــف و فرصتهــا
و همچنیــن نیازهــای شــغلی بــا تحــول دیجیتــال
۵تغییــرات در ارایــه پاســخ بــه نیازهــا بــر اســاس تعریــف اکوسیســتم
دیجیتــال و زنجیــره تامیــن نویــن :تغییــرات در زنجیــره تامیــن و نظــام
ارائــه محصــول بــر اســاس متدهــای تعریفــی اکوسیســتم دیجیتــال.
تاثیرات فناوریهای صنعتی نسل چهارم بر صنایع شیمیایی
بــر اســاس تعاریــف پذیرفتــه شــده بینالمللــی صنعــت بــه چهــار
نســل تقســیمبندی میشــود کــه هــر نســل بــا بــروز نوآوریهــا و
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فناوریهایــی دچــار تحــول شدهاســت .طبــق تعریــف صنعــت نســل
چهــارم ،صنعتــی اســت کــه از سیســتمها و بســترهای دیجیتــال و
خــودکار و بــا ارتبــاط «وایرلــس» در کنــار فناوریهایــی نظیــر هــوش
مصنوعـیدر فرآیندهــا و ســازوکارها حداکثــر اســتفاده را میبــرد .بــر این
اســاس فناوریهــای ذکــر شــده بــر صنایــع شــیمایی نیــز تاثیرگــذار
هســتند .تاثیــرات فناوریهــای صنعتــی نســل  ۴بــر صنایــع شــیمایی را
میتــوان در ســه حــوزه بررســی کــرد:
-۱عملیات و فرآیندهای صنعتی
-۲توسعه و بهبود فضای کسبوکار
-۳زنجیره تامین.
بهنظــر میرســد ویژگیهــای هــوش مصنوعــی نظیــر ســرعت
پــردازش کالن دادههــا در مینیمــم بــازه زمانــی ،توانایــی انجــام عملیــات
بــا درصــد خطــای بســیار کــم و افزایــش ضریــب امنیــت اطالعــات بــه
همــراه افزایــش اطمینانپذیــری فرآیندهــا را میتــوان از مواردی دانســت
کــه باعــث جذابیــت ایــن فنــاوری در صنایــع شــیمایی کــه جــزو صنایع
حســاس بــه شــمار میرونــد ،دانســت .همچنیــن مطابــق بــا مــوارد بیان
شــده میتــوان اثــرات غیرمســتقیم هــوش مصنوعــی بــر پروســیجرهای
تولیــد و تامیــن را نیــز بررســی نمــود .مــواردی نظیــر توجــه بیشــتر بــه
مصــرف انــرژی ،مدیریــت آالیندههــا و زنجیــره تامیــن بهینــه از جملــه
تاثیــرات غیرمســتقیم هــوش مصنوعــی بر صنایع شــیمیایی اســت که در

کنــار تاثیــرات مســتقیم نظیــر بهرهگیــری از کالن دادههــا در فرآیندهای
طراحــی و ســاخت یــک محصــول میتوانــد تاثیــرات مثبــت زیــادی در
افزایــش ایمنــی ایــن صنایــع و همچنیــن افزایــش بــازده ایفــا نمایــد.
هــوش مصنوعــی بــر دو حــوزه کســبوکارهای صنایــع
شــیمایی اثــر گــذار اســت کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از:
-۱عملیــات و فرآیندهــای کسـبوکار :در بخــش عملیــات و فرآیندهــای
کســبوکار مــوارد کلیــدی شــامل بهبــود بهــرهوری (Improve
 )Productivityو کاهــش ریســک (،)Reduce Risks
هســتیم .از طرفــی پارامترهــای تحــول آفریــن در ایــن حــوزه شــامل
تولیــد هوشــمند ( )Smart Manufacturingو برنامــه ریــزی
زنجیــره تامیــن ( ) Supply Chain Planningاســت.
-۲توســعه کســبوکار :در بخــش توســعه کســبوکار مــوارد
کلیــدی عبارتنــد از افزایــش درآمــد (Add Incremental
 )Revenueو ایجــاد درآمدهــای جدیــد (Creat New
 .)Revenueپارامترهــای تحولآفریــن ایــن بخــش
عبارتنــد از تحقیــق و توســعه ()R&Dو محصــوالت و خدمــات
.)Smart
Products
&
هوشــمند(Services
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد فناوریهایــی نظیــر هــوش مصنوعــی
کــه جــزو بایســتههای صنعــت نســل  ۴بــه شــمار میرونــد میتواننــد
از طریــق بهــرهوری ،عملیــات و فرآیندهــای تجــاری را بهبــود بخشــیده

یــا از طریــق تولیــد هوشــمند و برنامهریــزی زنجیــره تامیــن بهینــه
باعــث کاهــش خطــا و افزایــش بهــرهوری شــوند .یکــی از نمونههــای
موفــق اســتفاده از الگوریتمهــای یادگیــری ماشــین در صنایــع شــیمایی
را میتــوان در طــرح مشــترک آزمایشــگاه علــوم رایانــهای و هــوش
مصنوعــی  MITبــا همــکاری یکــی از شــرکتهای رنگســازی
دانســت کــه سیســتمی را ارایــه دادهانــد کــه از طریــق الگوریتمهــای
شــبکه عصبــی میتوانــد بهتریــن نتایــج تطبیــق رنــگ را ارائــه نمایــد.
نتیجه
مفاهیمــی ماننــد کارخانههــای هوشــمند نــه تنهــا دامنــه وســیعی
از صنایــع را در برگرفتهانــد بلکــه بــه مــدد پیشــرفتهای ســریع و
جهشــی توانســتهاند بــه عنــوان الزامــات صنعتــی نیــز مطــرح گردنــد.
در حــوزه صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی ،مفهــوم کارخانــه هوشــمند
میتوانــد بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد هــوش مصنوعــی و اینترنــت
اشــیا ( )IOTبــر ایــن صنایــع اثرگــذار باشــد .اولیــن نتیجــه اســتفاده از
هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمایی را میتــوان مدیریــت و کنترل هر
آنچــه بــه عنــوان دارایــی شــناخته میشــود دانســت .دارایــی میتوانــد
از پرســنل انســانی تــا تجهیــزات مختلــف ذخیرهســازی متغیــر باشــد.
فنــاوری سنســورهای شــبکهای ( )Network Sensorsدر کنــار
هــوش مصنوعــی تــوان تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته تجهیــزات را ایجاد
میکنــد کــه میتوانــد الگوهــا را شناســایی کــرده و خرابیهــای
احتمالــی را پیشبینــی نمــوده و تشــخیص دهــد .همچنیــن مدیریــت
و کنتــرل فرآینــد از طریــق تجزیــه و تحلیــل لحظــهای و اقدامــات
کنتــرل خــودکار کــه حوزههــای دیجیتــال و فیزیکــی را بــا هــم
جمــع میکنــد ،بهینهســازی میشــوند .بهبــود حیاتــی دیگــری
کــه میتوانــد توســط هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمایی ایجــاد
شــود را میتــوان در بهــ رهوری انــرژی و مدیریــت ایمنــی دانســت.
در مدیریــت زنجیــره تأمیــن حســگرها و سیســتمهای متصــل بههــم
شــبکهای باعــث بهبــود امنیــت و اطمینانپذیــری حملونقــل میشــوند.
در اکثــر مواقــع ،مــواد شــیمیایی بایــد تحت شــرایط خــاص از لحــاظ دما
و فشــار دقیــق حمــل شــوند کــه کنتــرل و مدیریت بهینــه ایــن پارامترها
در کنــار فرآیندهــای بهینهیافتــه از لحــاظ دقــت و ســرعت از جملــه
کاربردهــای هــوش مصنوعــی در زنجیــره تامین صنایع شــیمیایی اســت.
مدیریــت دادههــای کالن پارامترهــای فیزیکــی شــامل دادههــای مــواد و
فرموالســیون در فرآیندهــای ســاخت جــزو تاثیــرات هــوش مصنوعی در
حــوزه فیزیکــی صنایــع شــیمیایی و آنالیــز دادهها ،پــردازش و ارایــه نتایج
پروسـههایی نظیــر شبیهســازی را میتــوان از تاثیــرات دیجیتــال هــوش
مصنوعــی بــر صنایــع شــیمیایی برشــمرد .بــه طــور خالصــه ،صنعــت
نســل  ۴٫۰بــه صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی نیــز رسیدهاســت .تاثیرات
هــوش مصنوعــی بــر فعالیتهــای آینــده کسـبوکار باعث خلــق ارزش
باالیــی میشــود و نــه تنهــا کارایــی را افزایــش میدهــد ،بلکــه بــه
ایجــاد یــک محیــط کاری ایمنتــر بــر پایــه یــک اکوسیســتم اشــتراکی
هوشــمند کمــک میکنــد.
نویسنده  :میثم عباسی
کارشناس مهندسی مکاترونیک
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در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا بــه تعریــف هــوش مصنوعــی
بپردازیــم و کاربــرد آن در افزایــش بهرهــوری و کاهــش برخــی
ریســکهای مهــم در صنایــع تولیــدی را مشــخص نمائیــم .یــک
ســازمان مــدرن بــر تضمیــن کیفیــت بــا توجــه بــه کارایــی و
قابلیــت اطمینــان کل متمرکــز شــده اســت .نقــش و اهمیــت
جریــان اطالعــات و مکانیــزم تصمیمگیــری صحیــح و ســریع
در تولیــد یــا ارائــه خدمــات در رابطــه بیــن زیــر سیســتمهای
عملیاتــی و مدیریتــی مهــم میباشــد .مشــاهده سیســتمی از
یــک ســازمان مــدرن تحمیــل کننــده ارزیابــی بــدون ابهامــی از
عناصــر و اجــزای آن میباشــد .بــه طــوری کــه در کتــاب هــوش
مصنوعــی در مدیریــت ســازمانهای مــدرن نوشــتهی ماریــوس
مالــس زاک و پیوتــر زاسکورســکی بــا تأکیــد بــر تکنیکهــای
هــوش مصنوعــی و بــه کارگیــری آن در فرآیندهــای ارزیابــی
بــه نتایــج عملکــرد آن در جهــت بهرهبــرداری از ســازمانهای
مــدرن فرایندگــرا کــه موجــب افزایــش بهــرهوری و
انعطافپذیــری ســازمانها میشــود ،پرداختــه اســت .در
ایــن کتــاب ،هــوش مصنوعــی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
موضوعــات مطــرح شــده در زمینــه مدیریــت عنــوان کــرده
اســت کــه بــا ظهــور سیســتمهای خبــره ،جهــش و تحــول
عظیمــی را در مدیریــت ســازمانها ایجــاد نمــوده اســت .بــا نفــوذ

هــوش مصنوعــی در ســازمانها ،میبایســتی بــه شــناخت ایــن
علــم نوظهــور کــه بــرای بقــاء و پیشــرفت ســازمانهای کوچــک
و بــزرگ امــری الزم اســت ،پرداختــه شــود.
اکنــون و در عصــر حاضــر بســیاری از ســازمانها متوجــه شــده
انــد کــه سیســتمهای هــوش مصنوعــی میتوانــد برایشــان
بازدهــی زیــادی را بــه همــراه داشــته باشــد .و بکارگیــری
هــوش مصنوعــی کــه امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت ،یکــی از
مهمتریــن روشــهای کســب مزیــت رقابتــی بــرای هر ســازمانی
میباشــد در واقــع ســازمانها بــدون اســتفاده از هــوش مصنوعــی
امیــد چندانــی بــه بقــاء و رشــد ندارنــد.
تعاریــف مختلفــی از هــوش مصنوعــی وجــود دارد ،هــوش
مصنوعــی کــه بــه اختصــار  AIنامیــده میشــود ،یــک جنبــه
مهــم و تاریــک علــم کامپیوتــر اســت و هــدف برنامــه نویســان
هــوش مصنوعــی نیــز آفریــدن تفکــر اســت .یــک تعریــف کلی
از هــوش مصنوعــی میتوانــد ،سیســتمهایی کــه ماننــد انســان
فکــر میکننــد ،سیســتمهایی کــه ماننــد انســان عمــل میکننــد،
سیســتمهایی کــه عقالنــی فکــر میکننــد و سیســتمهایی کــه
عقالنــی عمــل میکننــد دانســت کــه ســعی در درک ذات
هــوش و تولیــد یــک دســتگاه هوشــمند جدیــد دارد کــه روش
مشــابهی ماننــد هــوش انســانی دارد ،در واقــع بــه نوعــی

اطالعــات ،آگاهــی و تفکــر انســان را شــبیه ســازی مینمایــد.
مدیــران بــا توجــه بــه پیشــرفتهای هــوش مصنوعــی و اســتفاده
روز افــزون از تکنیکهــای هــوش مصنوعــی دریافتــه انــد کــه
کامپیوتــر و متعلقــات آن ،آنــان را قــادر میســازد تــا در مقابــل
رقبــا بهتــر عمــل کــرده و بــرای بقــاء ســازمان بکوشــند و
زمانــی کــه ســبک تولیــد ســنتی دچــار رکــود شــده راهکارهــای
هــوش مصنوعــی ،ســازمان را از خطــر حــذف شــدن در عرصــه
رقابــت حفاظــت مینمایــد.
در کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی بــر ایــن باورنــد کــه
کارخانههــای هوشــمند کــه پایــه و اســاس آن هــا اســتفاده
از تکنولوژیهــای دیجیتــال و هــوش مصنوعــی میباشــد
باعــث افزایــش چشــمگیر بهرهــوری و توانمنــد ســازی
کارکنــان در جهــت کار هوشــمندانه شــده اســت .برآوردهــای
 Accentureو  Frontier Economicsنشــان
میدهــد کــه تــا ســال  2035فناوریهــای مبتنــی بــر هــوش
مصنوعــی تــا  %40باعــث افزایــش بهرهــوری نیــروی کار
میشــود کــه توانســته بــرای صنایــع در حوزههــای مختلــف،
افزایــش چشــمگیری در تولیــد نیــز بــه همــراه داشــته باشــد بــه
طــور مثــال میتــوان از هــوش مصنوعــی در کنتــرل کیفیــت،
کوتــاه شــدن زمــان طراحــی ،کاهــش ضایعــات تولیــد ،تعمیــر

و نگهــداری ،زنجیــره تأمیــن شــرکتهای تولیــدی و  ....اســتفاده
کــرد .در واقــع ،هــوش مصنوعــی میتوانــد نقــش مهمــی را در
بهبــود بهرهــوری و کاهــش برخــی ریســکهای مهــم در صنایــع
تولیــدی داشــته باشــد کــه بــا دیــد سیســتمی و فرآیندگــرا،
همیــن امــر میتوانــد موجــب اثربخشــی سیســتم مدیریــت
کیفیــت یــک شــرکت و حتــی بهبــود آن در راســتای سیاســتها
و خــط مشــیهای یــک شــرکت گــردد کــه همــواره اســتمرار
در رونــد تولیــد ،کاهــش ریســک ،بهبــود در روش کار و در
کل بهرهــوری را مدنظــر دارد .حــال بــه برخــی از کاربردهــای
هــوش مصنوعــی در صنایــع تولیــدی در بخشــهای مختلــف
میپردازیــم.
تولید
پیادهســازی و اســتقرار هــوش مصنوعــی در فرآیندهــای
مختلــف تولیــدی در بیــن تولیدکننــدگان از محبوبیــت قابــل
توجهــی برخــوردار اســت .مطالعــات نشــان میدهــد کــه مــوارد
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در تولیــد در حــال بــه روز شــدن
و همــگام بــا تکنولوژیهــای روز در حــال حرکــت اســت .بخــش
تولیــد دارای دادههــای تحلیلــی اســت کــه تجزیــه و تحلیــل
آن بــرای ماشــینآالت آســانتر اســت .از آنجــا کــه صدهــا متغیــر
مختلــف در رونــد تولیــد تأثیــر گذارنــد و ایــن تحلیلهــا بــرای
انســان قــدری دشــوار اســت اســتفاده از هــوش مصنوعــی و
مدلهــای یادگیــری ماشــین میتواننــد وظیفــه ســنگین تجزیــه و
تحلیــل دادههــا را انجــام دهــد .همچنیــن بــا شــیوع بیمــاری
کرونــا تولیدکننــدگان زیــادی ،عالقهمنــد بــه اســتفاده از
هــوش مصنوعــی در صنعــت شــده انــد ،بــه طــوری کــه تــرس
از تعطیــل شــدن کارخانههــا و یــا کاهــش شــدید تولیــد ،آنهــا
را مجبــور نمــود تــا بــه پیادهســازی هــوش مصنوعــی روی
آورنــد .شــکی نیســت کــه بخــش تولیــد پیشــرو در اســتفاده از
فنــاوری هــوش مصنوعــی اســت .بــه طوریکــه تولیدکننــدگان
از کاهــش قابــل توجهــی در زمــان قطــع برنامــه ریــزی نشــده
خبــر میدهنــد کــه باعــث بهبــود بهرهــوری ،کیفیــت محصــول،
ایمنــی کارمنــدان و تولیــد محصــوالت جدیــد و بــا طراحــی
بهتــر بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیلهــای مبتنــی بــر هــوش
مصنوعــی میباشــند.
تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی تولید
شــرکتهای تولیــدی مجبــور بــه تعمیــر مــداوم دســتگاه هــا و
تجهیــزات خــط تولیــد میباشــند کــه ایــن امــر هزینــه هــای
زیــادی را بــه شــرکتها اعمــال مینمایــد همچنیــن هزینــه هــای
تأثیــر زیــادی بــر هزینــه نهایــی هــر عملیــات تولیــدی دارد.
بــه همیــن علــت تولیدکننــدگان بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای
تعمیــر و نگهــداری قابــل پیــش بینــی مــی باشــند .از هــوش
مصنوعــی بــرای چــک کــردن پیــش بینیهــا در رابطــه بــا
خرابیهــای دســتگاه هــا میتــوان اســتفاده کــرد بــه طــوری کــه
اجــرای تعمیــر و نگهــداری قابــل پیشــبینی ،زمانهــای توقــف
کار را کــم و عمرمفیــد باقــی مانــده ماشــینها و تجهیــزات را
افزایــش میدهــد.
کنترل کیفیت و بازرسیهای خط تولید
از آنجــا کــه مشــتریان انتظــار محصــوالت بــی عیــب و نقــص
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دارنــد و یکــی از سیاســتهای مــورد نظــر در خــط مشــی کیفیــت
اغلــب شــرکتها ،توجــه و درک نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و
بــاال بــردن رضایــت آنهاســت بنابرایــن یــک ســازمان در تالش
بــرای تحویــل محصــوالت بــی عیــب و نقــص بــه مشــتریان
خــود میباشــد در واقــع مشــتریان خواســتار افزایــش کیفیــت
محصــول میباشــند .برخــی از تکنولوژیهــای هــوش مصنوعــی
ماننــد  4.0 Qualityکــه شــامل اســتفاده از الگوریتمهــای
هــوش مصنوعــی بــرای اطــاع دادن بــه تیمهــای تولیــد
و کنتــرل کیفــی از خطاهایــی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد
میتواننــد باعــث بــروز مشــکالت کیفیــت محصــول شــوند،
وجــود دارنــد.
زنجیره تأمین شرکتهای تولیدی
هــوش مصنوعــی همچنیــن در شــبیه ســازی سیســتمهای
زنجیــره تأمیــن ،طراحــی و برنامهریــزی زنجیــره تأمیــن و
تحلیــل رفتارهــای زنجیــره تأمیــن بــه منظــور حــل مســائل
موجــود در زنجیــره تأمیــن اســتفاده میشــود بــه طــور مثــال
تکنیکهــای  ANN، FL، ABS/MASکــه کاربــرد
گســترده ای در زنجیــره تأمیــن دارد ،تکنیــک  Gaبــرای
تصمیمگیــری در مجموعــه ای از دادههــای بــزرگ ،تکنیــک
داده کاوی ،تکنیــک  CBRو تکنیــک  SVMبــا توجــه بــه
اینکــه عالقــه منــدان زیــادی را در ایــن حــوزه جــذب نمــوده
اســت .بــه ســرعت تکنیکهــای دیگــری هــم در زنجیــره تأمیــن
قابــل افزایــش و بهتــر شــدن اســت تــا بتوانــد جریــان تصمیــم
گیــری و چارچــوب آن را بهبــود دهنــد.
طراحی تولید
طراحــان و مهندســان ،پارامترهــای طراحــی را در نــرم افــزار
تولیــد کننــده طراحــی وارد میکننــد تــا تمــام نتایــج ممکــن
را کــه میتوانــد بــا آن محصــول ایجــاد شــود ،فراهــم میکننــد.
تولیدکننــدگان بــا اســتفاده از ایــن روش بــه ســرعت هــزاران
گزینــه طراحــی بــرای یــک محصــول ایجــاد میکننــد.
پیش بینی قیمت مواد اولیه
همــواره بــرای تولیدکننــدگان نوســانات شــدید قیمــت مــواد
اولیــه یــک موضــع چالــش برانگیــز بــوده اســت آن هــا
مجبورنــد خــود را بــا قیمــت ناپایــدار مــواد اولیــه ســازگار نمایند
تــا بتواننــد همچنــان در بــازار رقابــت بماننــد .نــرم افزارهــای
هــوش مصنوعــی در ایــن حالــت بــا دقــت و ســرعت بیشــتری
نســبت بــه انســان قیمــت مــواد اولیــه را پیــش بینــی مینمایــد.
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،اســتفاده ســریع و غیرمتمرکــز
مجموعــه دادههــای جمــع آوری شــده از سنســورها در ماشــین
هــا را فراهــم میکنــد .تولیدکننــدگان بــرای کاهــش زمــان
تولیــد ،داده هــا را جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل میکننــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا در تولیــد اســتفادههای فراوانــی دارد،
بــه عنــوان مثــال بهبــود کیفیــت تولیــد و عملکــرد تشــخیص
عالئــم اولیــه کاهــش عملکــرد و جلوگیــری از بــه خطــر
افتــادن ســامتی کارگــران از مزایــای هــوش مصنوعــی اســت.
تضمین کیفیت
سیســتمهای هــوش مصنوعــی میتواننــد تفــاوت هــا را از

خروجیهــای معمــول بــا اســتفاده از فنــاوری بینایــی ماشــین
تشــخیص دهنــد زیــرا بیشــتر نقصهــا قابــل مشــاهده اســت.
هنگامــی کــه کاالی نهایــی کیفیــت پایینتــری از حــد انتظــار
دارد ،سیســتمهای هــوش مصنوعــی محصولــی کــه کیفیــت
مطلوبــی نــدارد را از ســایر محصــوالت جــدا میکنــد.
مدیریت موجودی کاال
هــوش مصنوعــی میتوانــد بســیار ســاده تــر از روشــهای دیگــر
تعــداد محصــوالت را شــمارش کنــد و میــزان کاالی موجــود
در انبــار را شمارشــکرده و آمــار دقیقــی از کاالی موجــود ارائــه
دهــد .ابزارهــای پیــش بینــی مدیریــت موجــودی کاالی مبتنــی
بــر هــوش مصنوعــی نتایــج دقیقتــری نســبت بــه روشــهای
ســنتی ارائــه میدهنــد .ایــن ابزارهــا مشــاغل را قــادر میســازند
تــا ســطح موجــودی کاال را بهتــر مدیریــت کننــد تــا احتمــال
وقــوع ســناریوهای موجــودی در انبــار و موجــودی آن کمتــر
باشــد.
ایمنی
تولیــد یکــی از باالتریــن ریســکها در بخشــهای صنعتــی اســت
کــه بــا بیــش از  ۳۰۰۰مصدومیــت عمــده وهــر ســاله  ۹مــورد
فوتــی را گــزارش میدهنــد ،مشــارکت رباتهــا در مشــاغل
پرخطــر میتوانــد بــه تولیدکننــدگان کمــک کنــد تــا حــوادث
ناخواســته را کاهــش دهنــد.
مدیریت ریسک
هــوش مصنوعــی میتوانــد ابزارهــا و راه حلهــای هــوش
مصنوعــی را بــرای شناســایی خطــرات و انحرافــات بالقــوه ارائــه
دهــد کــه ابــزاری مؤثــر بــرای مدیریــت ریســک اســت .بــه
لطــف توانایــی رایانههــای پیشــرفته در تجزیــه و تحلیــل مقــدار
زیــادی از دادههــا و قابلیتهــای پیشــرفته در مدیریــت ریســک
و انطبــاق ،مشــاغل میتواننــد ریســکها را بــه طــور مؤثــر و بــه
موقــع شناســایی کننــد ،تصمیمــات آگاهانهتــری بگیرنــد و بــا
ریســک کمتــری فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه چگونــه شــرکتها و صنایــع
تولیــدی میتواننــد بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،کیفیــت و
بهرهــوری را بــا ســرعت و دقــت بیشــتری افزایــش دهنــد و
همــه مــواردی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،مــواردی هســتند کــه
میتواننــد باعــث هوشــمند شــدن کارخانجــات و صنایــع تولیــدی
و هماهنــگ شــدن کلیــه بخشــهای شــرکتهای تولیــدی بــا
یکدیگــر در جهــت بهبــود سیســتم مدیریــت کیفیــت و افزایــش
بهــره وری در آنهــا باشــند.
نام نویسنده :زهرا رجبی
کارشناس تضمین کیفیت شرکت رسا لوله پاسارگاد

هوش مصنوعی
در صنایع غذایی ظهور میکند
باتوجــه بــه افزایــش جمعیــت جهانــی و فراهــم کــردن نیازهای
مردمــی ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنایــع غذایــی
میتوانــد تامیــن محصــوالت غذایــی را در دســت بگیــرد.
فنــاوری هــوش مصنوعــی در مــواد غذایــی بــه ســرعت در
زندگــی روزمــره مــا نفــوذ میکنــد .از کشــت غــذا تــا توزیــع،
پخــت و مصــرف غــذا ،مرحلــهای نیســت کــه تحــت تأثیــر
هــوش مصنوعــی قــرار نگیــرد.
بــه گــزارش  ،boudy-technology.tn.فنــاوری مــواد
غذایــی در آمریــکا از محبوبیــت مناســبی برخــوردار اســت بــه
طوریکــه کــه کارآفرینــان و ســتارگان مشــهوری ماننــد بیــل
گیتــس و لئونــاردو دی کاپریــو در شــرکتهای فنــاوری مــواد
غذایــی ســرمایه گــذاری میکننــد .در واقــع ،محبوبیــت هــوش
مصنوعــی در زمینــه مــواد غذایــی نــه تنهــا در آمریــکا ،بلکــه در
صنعــت جهانــی نیــز مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفتــه اســت.
در ادامــه بــه بررســی هــوش مصنوعــی در صنایــع غذایــی
پرداختــه شــده اســت.
صنعــت خــودرو چگونــه از خودروســازی بــا هــوش
مصنوعــی اســتفاده میکنــد؟
صنایــع تولیــد و فــرآوری مــواد غذایــی بــا اســتفاده از فنــاوری
جدیــد هــوش مصنوعــی تغییراتــی متفــاوت را تجربــه میکننــد.
اکنــون «کشــاورزی هــوش مصنوعــی» وارد کشــت کشــاورزی
شــده اســت ،بــه طــوری کــه دمــا ،رطوبــت و مــواد مغــذی بــه
طــور خــودکار بــا ایــن فنــاوری کنتــرل میشــوند .کنتــرل از
طریــق هــوش مصنوعــی بــا تجزیــه و تحلیــل دادههــای پایــش
شــده ،بهبــود کیفیــت و پیــش بینــی عملکــرد دســتگاهها
امــکان پذیــر اســت .در آینــده هوشــمند کشــاورزی در هــوش
مصنوعــی انتظــار مــیرود ،معرفــی رباتهــای کشــاورزی،
دادههــای بــزرگ و اینترنــت اشــیا در صنعــت گســترش
بیشــتری پیــدا کننــد.
محصوالت کشاورزی توسعه یافته توسط هوش مصنوعی

در آینــده از مصــرف کننــدگان انتظــار مــیرود کــه بــدون
اســتفاده از ســموم آفــت بــرای گیاهــان ،آنهــا را مســتقیم ًا
بــرای پخــت و پــز اســتفاده کننــد .در حــال حاضــر شــرکتهای
زیــادی وجــود دارنــد کــه اســتفاده مســتقیم محصــوالت را
بــرای مصــرف کننــدگان فراهــم کــرده انــد.
در هــوش مصنوعــی ســبزیجات بــه طــور خــودکار کاشــت
میشــوند و رشــد میکننــد .دمــا ،رطوبــت و مــواد مغــذی
گیــاه بــه طــور خــودکار توســط ( AIهــوش مصنوعــی) کنتــرل
میشــوند.همچنین در کل فرآینــد توزیــع و حمــل و نقــل
محصــول غذایــی نظــارت بــه صــورت یکپارچــه و بــا اســتفاده
از فنــاوری بــاک چیــن ردیابــی میشــوند.
انقالب صنعتی چهارم
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه عنــوان فنــاوری جدیــدی
توصیــف میشــود کــه ارزش جدیــدی را از طریــق ارتبــاط
بیــن اطالعــات غیرقابــل تصــور قبلــی ایجــاد میکنــد .مزرعــه
هوشــمند فنــاوری اســت کــه کشــاورزی دقیــق را از طریــق
مدیریــت مزرعــه و تصمیــم گیــری بــا اطالع رســانی مشــاهده،
انــدازه گیــری و پاســخ بــه رشــد و تغییــر محصــول امــکان
پذیــر میکنــد و اغلــب بــه عنــوان کشــاورزی مزرعــهای در
نظــر گرفتــه میشــود.
کارخانــه هوشــمند بــه یــک فنــاوری هــوش مصنوعــی تولیــد
شــبکهای و خــود ســازماندهی شــده بــرای حــل چالشهــای
کلیــدی ماننــد قــدرت شــرکت ،بهــره وری منابــع و انــرژی،
بازارهــای فــروش ســریع در حــال تغییــر و سفارشــی ســازی
محصــول اشــاره دارد .بــه عنــوان نمون ـهای نماینــده ،کارخانــه
کیــک پنیــر از ابــزار  Big Data IBMبــرای پیــش بینــی
تولیــد بــی کیفیــت از نظــر طعــم ،رنــگ ،ایمنــی و  ...از قبــل
اســتفاده میکنــد .بــا تجزیــه و تحلیــل دادههــای تامیــن مــواد
خــام و فرآیندهــای تولیــد پراکنــده در  ۱۷۵کشــور در سراســر
کشــور ،و اســتاندارد کیفیــت.
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هوش مصنوعی
در آستانه متحولکردن صنعت ساختمان

هــوش مصنوعــی( )AIقــرار اســت بــه بخشــی جداییناپذیــر از فرآینــد
ساختوســاز تبدیــل شــود و اســتفاده از آن در فرآینــد طراحــی ،ســاخت و
بهرهبــرداری ســاختمانها موجــب ایجــاد تغییــری بــزرگ و روزافــزون در حــوزه
صنعــت ســاخت میشــود.
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بــه گــزارش ســرویس ترجمــه ایمنــا ،بــا گســترش بیشــتر
مدلســازی اطالعــات ســاختمان ( )BIMدر طــول چرخــه
عمــر پــروژه ،تغییــر بــه طراحــی و ســاخت دادهمحــور بــه
افزایــش حجــم دادههــای تولیدشــده در تمــام مراحــل پــروژه
منجــر میشــود .صنعتگــران در طــول زنجیــره ارزش طراحــی
و ســاخت ،بیشــتر وقــت خــود را بهعنــوان متصــدی اطالعــات
صــرف ســازماندهی و ترکیــب مفــاد ایــن اطالعــات میکننــد
و تکنیکهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی ()ML
ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای بــه حداکثــر رســاندن ارزش و درک
دادههــا بــرای تصمیمگیــری مناســب و ســریعتر محســوب
میشــوند کــه بــر معمــاری ،مهندســی ،ســاخت و عملیــات
ســاختمانی تأثیــر قابــل توجهــی میگذارنــد.
دادههــا ســوختی اســت کــه هــوش مصنوعــی را تقویــت
میکنــد .یادگیــری ماشــینی بــا اســتفاده از اطالعــات
تاریخــی میتوانــد آینــده را بــر اســاس عملکــرد گذشــته

پیشبینــی کنــد ،الگوهــا را شناســایی و بینــش جدیــدی
ایجــاد کنــد .برنامهریــزی و طراحــی در حــال حاضــر از
ابزارهــای نرمافــزاری پیشــرفتهای بهــره میبرنــد کــه بــه
شناســایی ناســازگاری بیــن مدلهــا ،ایجــاد شبیهســازیها
و زمانبندیهــای دقیــق ســاخت و افزایــش کارایــی مرحلــه
طراحــی کمــک میکننــد .هــوش مصنوعــی روشهایــی ماننــد
طراحــی مولــد ( )generative designرا معرفــی کــرده
اســت کــه در انــدک زمانــی هــزاران گزینــه ایجــاد میکنــد
کــه پــس از آن ،در راســتای تأمیــن نیازهــای مشــتری توســط
طــراح اصالحــات انجــام میگیــرد.
در آینــده ،هــوش مصنوعــی در طراحــی بــه اتوماتیــک کــردن
کارهــای دســتی خواهــد پرداخــت و یــک فنــاوری کمکــی
ارائــه میدهــد کــه طراحــی و برنامهریــزی را ســریعتر،
باکیفیتتــر و از بعــد هزینــه بهینهتریــن میکنــد .نیــاز
بــه ارائــه موفقیتآمیــز پروژههــا بــا منابــع کمتــر ،نیازمنــد

اســتفاده از بینشهایــی اســت کــه هــوش مصنوعــی و
یادگیــری ماشــینی فراهــم میکننــد.
استفاده از منابع
حداکثــر اســتفاده از منابــع موجــود ،یــک موضــوع مهــم بــرای
مدیــران پــروژه و کارکنــان اســت .صنعــت ( AECمعمــاری،
مهندســی و ســاخت) بهویــژه در عصــر حاضــر کــه پروژههــا
بزرگتــر و پیچیدهتــر شــدهاند بــا زمــان و هزینههــای
زیــاد روبــهرو اســت .هــوش مصنوعــی همــراه بــا دادههــای
گرفتــه شــده از نظــارت بــر محــل ســاخت ماننــد عکسهــا،
ویدئوهــا و حســگرهای میدانــی ،کلیــدی بــرای غلبــه بــر
ایــن چالشهــا ،بهبــود نظــارت پــروژه و مدیریــت ریســک
محســوب میشــود .بــا شناســایی الگوهــای رایجــی کــه
منجــر بــه ایجــاد مشــکالت میشــود و هشــدار بــه مدیــران
پــروژه ،میتــوان اقدامــات اصالحــی را قبــل از اینکــه مســائل
بحرانــی شــوند و پیشــرفت پــروژه را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد
انجــام داد .سیســتم هــوش مصنوعــی همچنیــن بــا شناســایی
و اولویتبنــدی ریســکها بــه گــروه ســاختمانی کمــک
میکنــد تــا منابــع را روی اصلیتریــن مســائل متمرکــز کننــد
و مهمتــر از همــه ،کمــک میکننــد ریســکهای ایمنــی را
بهتــر شناســایی و در لحظــه رفــع کننــد.

نیازهای کاربر و پایداری
در حالــی کــه محــرک اصلــی هــوش مصنوعــی در صنعــت
ساختوســاز افزایــش بهــرهوری محســوب میشــود،
بیشــترین میــزان تمرکــز آن بــر نیازهــای کاربــر نهایــی و
تمایــل بــه ایجــاد ســاختمانهای پایدارتــر قــرار دارد .پــس
از تکمیــل یــک پــروژه ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی همچنــان
در طــول دوران بهرهبــرداری ســودمند اســت؛ ســامانههای
پیچیــده مدیریــت امکانــات کــه اطالعــات را از حســگرهای
مجهــز بــه اینترنــت و ســایر تجهیــزات جمـعآوری داده ادغــام
میکننــد ،بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه ابــزاری
معمــول هســتند.
هیــچ فنــاوری نوظهــور دیگــری بــه میزانــی کــه هــوش
مصنوعــی انجــام میدهــد پتانســیل ایجــاد دگرگونــی و تغییــر
را در کل چرخــه عمــر ســاختمان نــدارد .بــا توجــه بــه اینکــه
دادههــا بــه لطــف مدیریــت اطالعــات ســاختمان ()BIM
نقــش مهمــی در فرآینــد طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری ایفــا
میکننــد ،اســتفاده از قــدرت هــوش مصنوعــی بــرای افزایــش
کارایــی و بــرآورده کــردن نیازهــای ســاکنین گام منطقــی
بعــدی در تکامــل صنعــت ( AECمعمــاری ،مهندســی و
ســاخت) بــه حســاب میآیــد.

راندمان فرآیند ساخت
در اکثــر پروژههــا هماهنگــی تعــداد زیــادی کارگــر ،مصالــح
و ماشــینآالت چالشهــای لجســتیکی و برنامهریــزی
قابلتوجهــی نیــاز دارد .در زمینــه هــوش مصنوعــی ایــن
قــدرت را دارد کــه بــر هماهنگــی پــروژه تأثیرگــذار باشــد.
برنامهریــزی انبــار مصالــح و توزیــع در محــل ســاختمان،
حوزههایــی هســتند کــه بــا کمــک هــوش مصنوعــی شــاهد
پیشــرفت قابلتوجهــی در بهینهکــردن مســیر ،الگوهــای
بارگیــری و مدیریــت موجــودی بودهانــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه برنامهریــزی بهتــر
در گــرو تأمیــن مصالــح و اســتفاده از تجهیــزات قــرار دارد،
زمــان توقــف پــروژه بــه حداقــل میرســد و منابــع بــه
طــور مؤثــر مدیریــت میشــود .ایــن رونــد از پاییــن دســت
تــا تأمینکننــدگان مصالــح و ســازندگان تجهیــزات ادامــه
مییابــد و کنتــرل کیفیــت ،تــدارکات ،مدیریــت انبــار،
قیمتگــذاری و ســامانههای توزیــع را بــا ادغــام هــوش
مصنوعــی در فرآیندهــای خــود بهینــه میکنــد .از آنجایــی کــه
مدیریــت و نظــارت بــر فرآینــد ساختوســاز بســیار پیچیــده
اســت ،هــوش مصنوعــی مزایــای قابلتوجهــی را در ایــن
زمینــه ارائــه خواهــد کــرد.
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کنترلکیفیت
محصوالتصنعتی
به کمک هوش مصنوعی

سیده شکوفه دربندی
«محقق و پژوهشگرآماری و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی»
یکــی از برنامههایــی کــه پتانســیل زیــادی
بــرای بهرهمنــدی از هــوش مصنوعــی دارد،
نــرم افــزار کنتــرل کیفیــت تولیــدات صنعتی
بــا هــوش مصنوعــی اســت .اســتفاده از
دوربینهــای هوشــمند و نرمافزارهــای
مجهــز بــه هوشمصنوعــی بــه
تولیدکننــدگان کمــک میکنــد تــا بررســی
کیفیــت محصــوالت تولیــدی خــود را بــا
ســرعت بیشــتر ،زمــان کمتــر و هزینههــای
کمتــری انجــام دهنــد ..بــه همیــن دلیــل
اســتفاده از نرمافــزار کنتــرل کیفیــت
تولیــدات صنعتــی بــا هــوش مصنوعی بــا
عمیق نشــاندهنده
قابلیت یادگیــری
حرکــت بــه ســوی فناوریهــای بینایــی
پیشــرفته اســت.
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آناتولــی گورچــت ( ،)Anatoli Gorchetدر شــرکت
 Neuralaتامینکننــده نرمافــزار بینایــی هوشمصنوعــی
بــرای بازرسـیهای صنعتــی مــی باشــد کــه اســتفاده از بینایــی
ماشــین را در فرآینــد کنتــرل کیفیــت بوســیله هــوش مصنوعــی
تشــریح مــی نمایــد..
در ابتــدا بایســتی یــک تصمیمگیــری کارشناســانه گرفتــه
شــود کــه ویژگیهایــی (ماننــد لبههــا ،منحنیهــا ،گوشــهها،
وصلههــای رنگــی و غیــره) در تصاویــر گرفتــه شــده توســط
دوربیــن مربــوط بــه بازرســی ،مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
ســپس ،کارشــناس کنترل کیفیت تولیــدات صنعتــی بــا هــوش
مصنوعی یــک سیســتم مبتنــی بــر قاعــده را ایجــاد نمایــد کــه
جزئیــات آن بــه عنــوان مثــال ،مقــدار “زردی” و “انحنــا” یــک
شــی را بــه عنــوان “مــوز رســیده” در یــک خــط بســتهبندی
مــورد بررســی قــرار دهــد .سیســتم حاصــل ،براســاس ورودی
کارشناســانه ،بــه طــور خــودکار تصمیــم میگیــرد کــه آیــا
محصــول بــا کیفیــت موردانتظــار تولیــد شــده اســت یــا خیــر؟
امــا مــواردی وجــود دارد کــه بینایــی ماشــین را بیاثــر
میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،مــواردی کــه در آن تشــخیص
تفــاوت بیــن محصــوالت خــوب و بــد  ،بســیار ظریــف
اســت .بنابرایــن تشــخیص ایــن مــوارد توســط ماشــین
میتوانــد بســیار دشــوار باشــد .بــرای حــل ایــن مــوارد از
هــوش مصنوعــی اســتفاده مــی شــود و نرمافــزار مجهــز بــه
هوشمصنوعــی میتوانــد خــود بــه تنهایــی در نظــر بگیــرد
کــه چــه جنبههایــی مهــم اســت و ترکیبــی از ویژگیهایــی
را تعییــن مــی ســازد کــه کیفیــت محصــوالت را بــه خوبــی
مشــخص مــی نمایــد.
گورچــت میگویــد « :بــا الگوریتمهــای یادگیری شــبکه
عصبــی ،کاربــران دیگــر نیــازی بــه ســاخت یــک مــدل بینایــی
ماشــین بــرای هــر ســناریوی تولیــد ندارنــد .آنهــا فقــط بایــد
دادههــای مناســب را جم ـعآوری کننــد و مــدل را بــا اســتفاده
از آن دادههــا بدســت آورنــد« .
نــوع مــدل کنتــرل کیفیــت تولیــدات صنعتــی بــا هــوش
مصنوعی کــه گورچــت در اینجــا بــه آن اشــاره میکنــد
بــه عنــوان “یادگیــری عمیــق” شــناخته میشــود .ایــن
سیســتمها ،مانند شــبکههای عصبــی عمیــق  ،بــه شــیوهای
نظارتشــده آمــوزش میبیننــد تــا کالسهــای ویــژهای از
مــوارد را تشــخیص دهنــد.
در یــک کار بازرســی معمولــی ،یــک شــبکه عصبــی عمیق می
توانــد بــرای تشــخیص بصــری ()visually recognize
آمــوزش داده شــود .بــه عنــوان مثــال بــرای بازرســی تولیــد یک
دریچــه هواکــش ،بــر اســاس تصویرهــای دریچههــای خــوب
و بــد ،کیفیــت تولیــد هواکــش مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بــر ایــن اســاس دادههــا شــامل مقادیــر مســاوی از تصاویــر
دریچههــای خــوب و هــر نــوع ممکــن از دریچههــای معیــوب
هســتند و نیــازی بــه تصویرهایــی از تمــام نقصهــای شــناخته
شــده دریچــه ندارنــد .در حقیقــت ،تازمانــی کــه تصاویــر از
ویژگیهــای مشــابهی برخــوردار باشــند ،حتمــا نیــازی بــه
تصاویــر دریچههــا نیســت.

ایــن ویژگیهــا ،شــامل ویژگیهایــی ماننــد منحنیهــا،
لبههــا ،خصوصیــات ســطح و غیــره هســتند .بنابرایــن
تولیدکننــدگان فقــط بــه مجموعــه کوچکــی از تصویرهــای
دریچههــای خــوب نیــاز دارنــد تــا مجموعــهای از قوانیــن
دریچــه خــوب را بــه سیســتم بیاموزنــد .و ســپس هنــگام
مواجهــه بــا یــک محصــول غیرمعمــول ،سیســتم اعــام نقــص
نمایــد تــا بــه کاربــر مشــاورههای الزم داده شــود .همچنیــن
در کنتــرل کیفیــت تولیــدات صنعتــی بــا هــوش مصنوعــی ،
سیســتم میتوانــد مجموعــهای از دهها تصویــر را در اختیــار
کارشــناس قــرار دهــد تــا یــک درک نمونــه اولیــه از ایــن
جســم را ایجــاد کنــد و در صــورت تغییــر محصــول ،آمــاده
اســتقرار و پیکربنــدی مجــدد باشــد.
شــرکت دومینــوز  ،یــک شــرکت غذاخــوری آمریکایــی اســت
کــه در زمینــه پیتــزا  ،دســر  ،ســاندویچ و پاســتا فعالیــت مــی
کنــد و بــه عنــوان بزرگتریــن پیتزافروشــی زنجیــره ای در
جهــان شــناخته شــده اســت.
شــرکت دومینــوز رباتــی را طراحــی و ارائــه نمــوده اســت
کــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،کیفیــت پیتــزا را پیــش
از تحویــل بــه مشــتری کنتــرل میکنــد .معمــوال در کلیــه
رســتوران هــا  ،تصویــری از پیتزایــی کــه در منــوی رســتوران

وجــود دارد بــا پیتزایــی کــه تحویــل می گیرنــد  ،متفاوت اســت.
بنابرایــن شــرکت دومینــوز بــا ارائــه رباتــی  ،ایــن تفاوتهــا را از
بیــن بــرده اســت .دومینــوز از هــوش مصنوعــی بــه عنــوان
یــک ابــزار کنتــرل و کیفیــت اســتفاده مــی کنــد تــا پیتزاهــا را
قبــل از ارســال بــه مشــتری ارزیابــی نمایــد.
ایــن ربــات از یــک دســتگاه اســکنر بــه نــام DOM Pizza
 Checkerســاخته شــده کــه در بــاالی میــز بــرش پیتــزا
قــرار گرفتــه اســت و بازرســی نهایــی قبــل از ارســال بــه
مشــتری توســط ایــن دســتگاه انجــام مــی گیــرد.
نیــک نایــت مدیــر دومینــوز گفتــه اســت  :ایــن ربــات تصویــری
از پیتــزا را مــی گیــرد و بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،
اطالعــات بدســت آمــده از تصویــر را بــا داده هایــی از یــک
پیتــزای مناســب مقایســه مــی کنــد و در نهایــت بــه آن نمــره
مــی دهــد .اگــر ایــن دســتگاه تشــخیص دهــد کــه پیتزایــی
مناســب نیســت  ،آن را کنــار گذاشــته و مجــددا پیتــزای
دیگــری آمــاده مــی شــود.
ایــن شــرکت مدعــی اســت کــه ایــن دســتگاه در طــول زمــان
ارتقــاء مــی بایــد و ویژگــی هــای جدیــدی بــه آن اضافــه مــی
شــود .قــرار اســت ایــن دســتگاه در آینــده تصویــری از پیتــزای
آمــاده شــده را پیــش از تحویــل بــرای مشــتری ارســال نمایــد.

کنترل کیفیت پیتزا با هوش مصنوعی
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هوشمصنوعی یـــــــــــــــــــــــــــا هوشطبیعی
دوگانهانگاری یـــــــــــــــــــــــــــا یگانهانگاری
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ارســطو دربخــش اول از کتــاب ســماعطبیعی(فیزیک)
بین"امرطبیعــی" و "امرمصنوعــی" (ســاخته دستانســان)
تمایــزی ماهــوی قائــل اســت .از منظــر ارســطو ،درون
امرطبیعــی حرکــت وجــوددارد .چراکــه در فیزیکِارســطویی،
حرکــت درونخــود مــاده اســت .بدینمعنــا کــه آنچــه
طبیعیاســت صورتش/فــرم تغییــر مییابــد .بــرای مثــال،
درخــت یــک پدیــده طبیعــی اســت .چراکــه صورتــش از
یــک هســتهآلو بــه نهــال ،درخــت میــو ه هلــو و  ...تغییــر
مییابــد .امــا تختخــواب و یــا میــز رایانــه یــک پدیــده
چوبتخــت یــا میــز حرکــت
طبیعــی نیســتند ،چونکــه درون ِ

وجودنــدارد و صــورت میــز یــا تخــت خــواب تغییــر نمیکنــد.
در نظــام فکــری ارســطویی" ،صــورت" نقــش بســیارمهمی
دارد و امرطبیعــی غایتمنــد اســت .صــورتِ مــاده بهســمت
کمال ِخــود حرکت/تغییــر میکنــد .بنابرایــن در فلســفه
ارســطویی ،آنچــه کــه طبیعــی اســت ،دارای حرکــت اســت،
یعنــی اینکــه صورتــش تغییــر میکنــد .هســته آلــو بــه درخــت
تبدیــل میگــردد و ایــن صــورت بــرای میوهیآلــو کمــال آن
اســت.
ازآنجاکــه در فیزیکِارســطویی ،کمــال یکمــاده در صــورت
آن اســت و در عالــم محسوســات رخ میدهــد ،پــس میــزان

ـت
صــدق و کــذب یکگــزاره علمــی در بــاب حقیقــت /واقعیـ ِ
یــک پدیــده طبیعــی ،همــان میــزان تطابــق آن گــزاره بــا عالــم
خارج/محسوســات اســت(در هندســه فکــری افالطونــی ،صــدق
و کــذب یــک امــر واقعــی ،از میــزان تطابــق آن بــا عالــم ٌم ٌثــل
تعیــن مییابــد .برعکــس فیزیــک ارســطویی اســت .).یعنــی
تطابــق بــا صــورت مــادهای کــه در بــاب آن ،قضیــه /گــزارهای
بیــان شدهاســت .جمــع بنــدی فیزیــک ارســطویی برایــن
اســت کــه عقل(امــروزه بدلیــل تمایــز بــا عقــل متافیزیکــی آنــرا
بــا عنــوان هــوش کــه همانــا فراینــد و عملکــرد مغــز اســت،
میشناســیم) کــه قضیــه علمــی و فیزیکــی میســازد آنهــم

بواســطه زبان(کلمــات و ســاختار جمــات) ،مفاهیــم کلــی را از
عالــم خــارج انتــزاع مینمایــد ،پــس جهــان محسوســات بــرای
ارســطو ،مجموعــهای از داده و اطالعــات نیســت کــه بتــوان
در آزمایشــگاه گــردآوری کــرد ،بلکــه مجموع ـهای از مقــوالت
است(.ارســطو جهــان طبیعــی را در مفاهیــم کلــی فهــم مــی
کنــد نــه داده کــه از آزمایشــگاه اســتخراج مــی گــردد)
تمایــز بیــن امرطبیعــی و امرمصنوعــی متاثــر از فلســفه
ارســطو /فیزیــک ارســطویی ،نــزد فلیســوفان مســلمان بویــژه
فیلســوفان مشــاء همچــون ابنســینا تــداوم دارد .تــا اینکــه بــا
چرخانــدن تلســکوپ کپرنیــک و گالیلــه بســوی آســمان و بــا
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افتــادن ســیب نیوتــن ،فهــم از آســمان و نســبت پدیدارهــای
عالمخارج(طبیعــت) متحــول میگــردد و فیزیــک نیوتنــی
خلــق میشــود .فیزیکــی بــر پایــه علیــت و ماتهماتیــکال(در
تــداوم جریــان فکــری فیثاغورثیــان) کــه مدعــی اســت جهــان
طبیعــت برپایــه علمریاضــی قابــل توصیــف و تبییــن اســت و
بطــور ٌمتقــن میتــوان در بــاب طبیعــت نظــرورزی نمــود.
جهــان ماتهماتیــکال یعنــی امــکان تبییــن روابــط حاکــم بــر
ِ
طبیعــت درقالــب فرمــول ریاضــی همچــون نســبت ســرعت بــه
زمــان و مســافت و غیــره .پــس اگــر فرمــول ریاضــی حاکــم بــر
مناســبات موجــود در طبیعــت کشــف شــد ،حقیقیــت آن بخــش
از طبیعــت کشــف شدهاســت .ایــن کشــف را چــه کســی
انجــام میدهــد؟ .پاســخ آن واضــح اســت ،عقــل! .پــس طبیعــت
عقــل
بــه مجموعــهای از داده تقلیــل مییابــد کــه بواســطه
ِ
مســتقل از طبیعــت ،روابــط ریاضــی آن کشــف میشــود .در
ـل انســان
فیزیــک نیوتنــی کــه تــا کنــون تــداوم دارد ،ایــن عقـ ِ
اســت کــه طبیعــت (بــه داده تقلیــل یافتــه) را کشــف میکنــد.
صــدق و کــذب قضیــه ریاضــی در تطبیــق آن بــا عالــم خــارج
نیســت بلکــه در تطبیــق دادههــای گرفتهشــده از طبیعــت بــا
فرمــول ریاضــی اســت .بنابرایــن در فیزیــک نیوتنــی نیــاز بــه
عالــم خــارج بــرای صــدق و کــذب نیســت و همچنیــن نیــازی
بــه نیروهــای فــرا انســانی(متاثر از تســلط کلیســا در قــرون
وســطی) بــرای چنیــن ادراکــی نیــز بیمعنــا اســت.
در واقــع امــکان شــناخت از جهــان محسوســات یــا همــان
طبیعــت ،در چارچــوب فرمولهــا و مناســبات ماتهماتیــکال
مقــدور میگــردد .پــس مــا بــا جوهــر عقلــی مواجــه هســتیم
کــه مجــزا از مغــز اســت ،خودمختــار اســت ،دارای قــدرت حــل
مســائل خــودش اســت ،مبنائــی بــرای تعییــن ارزشــها اســت
و هیــچ نیــازی بــه دنیــای خــارج نــدارد .بــا کشــف روابــط
ماتهماتیــکال حاکــم بــر طبیعــت آنــرا کنتــرل و حتــی نمونــه
ســازی مــی نمایــد.
ایــن جوهــر عقلــی بــا هندســه فکــری ارســطو و فیلســوفان
مســلمان همســو نیســت .درکجیتویدکارت(مــن میاندیشــم
پــس مــن هســتم( ،))Cogito ergo sumعقــل
بهجوهــری مســتقل از مــاده بــدل میگــردد و حقیقــت واضــح
و متمایــز را مســتقل از عالــم خــارج تشــخیص میدهــد .یعنــی
آنکــه صــدق و کــذب حقیقــت ،بــه عالــم خــارج مرتبــط نیســت
و عقــل میتوانــد بطــور ســوبژکتیو ،صــدق و کــذب را بیابــد.
هماننــد ریاضیــات .نــزد کانــت نیــز حقیقــت همچنان ســوبژکتیو
ـن اســتعالیی(بطور پیشــینی
اســت امــا ایــن ســاختار ذهنــی مـ ِ
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کــه بیــن همــه انســانها چــون انســان هســتند مشــترک
است).اســت کــه پدیدار/فنومــن را فهــم پذیــر مینمایــد.
بــا گــذر زمــان ،عقــل دکارتــی از تعاریــف متافیزیکــی
جداشــده و بهتعاریــف علمــی  Scientificنزدیــک
میگــردد و باعنــوان هــوش شــناخته میشــود .عقلــی کــه
در دوران متافیزیــک در عقــل نظری(دانــش طبیعــت) ،عقــل
عملی(دانــش اخــاق) و عقــل ابداعی(هنــر) خــود مینمایانــد،
در دوران علــم تحصلــی  Positivismدر هــوش هیجانــی،
هــوش ریاضــی ،هــوش هنــری ،هــوش ســبز ...نمایــان مــی
شــود .هــوش ،عقــل غیرمتافیزیکــی شدهاســت .عقلــی اســت
کــه بــه مغــز تقلیــل یافتهاســت .هرچــه مناســبات ایــن مغــر
بدرســتی درکگــردد و در ماتهماتیــکال فرمولبنــدی شــود،
امــکان بازتولیــد آن وجــود خواهدداشــت .عقلــی ،امــکان
بازتولیــد دارد(هماننــد هــوش مصنوعــی) کــه جهــان پیرامــون
خــود را براســاس دادهی گردآمــده از طبیعــت و درچارچــوب
ماتهماتیــکال فهــم مــی کنــد .هرگــز عقــل متافیزیکــی امــکان
الگــو بــرداری را نــدارد .چراکــه جوهــری مســتقل از جوهــر
مــاده ویــا از مغــز جــدا مفــروض شدهاســت .هنگامــی کــه
در علــوم شــناختی(در علــوم شــناختی ذهــن اساســا جســمانی
اســت و اندیشــه عمدتــا ناآگاهانــه اســت) ،عقــل معادلســازی و
یــا تقلیــل بــه مغــز مییابــد ،عقــل برمبنــای ســاختار نورونــی
و شــبکهای از اعصــاب و واکنشــهای شــیمیایی عمــل میکنــد.
عقــل بــه امــوری فیزیکــی و شــیمیایی تقلیــل مییابــد و بــا
درک نســبتهای فیزیــک و شــیمی حاکــم بــر مغــز میتــوان
هــوش را تحــت کنتــرل درآورد .پــس مــی تــوان هماننــد آن
را نیــز ســاخت.
بــا ایــن مقدمــه متوجــه میشــویم ،علــم تحصلی(علــم
دوران معاصــر کــه بــا حکمــت متفــاوت مــی باشــد ،).عقــل
را بــه هــوش تقلیــل دادهاســت یعنــی عقلــی کــه دارای جوهـ ِر
مســتقل نیســت و مبتنــی بــر ســاختار نورونــی درون مغــز
عمــل مینمایــد .از ســوی دیگــر طبیعــت و یــا عالــم بیــرون
از انســان نیــز دارای مناســبات علی(علیــت) اســت کــه بطــور
ماتهماتیــکال قابــل تبییــن میباشــد .کافــی اســت دادههــای
الزم بواســطه انــدازه گیری/آزمایشــگاه از پدیــده طبیعــی
گــردآوری شــود و فرمــول ریاضــی آن نیــز کشــف گــردد ،پــس
حقیقــت کشــف شدهاســت.
بــا ایــن نتیجهگیــری برگردیــم بــه ســوال اصلــی خودمــان،
آیــا در مواجــه بــا هــوش مصنوعی-دستســاز انســان -و
هــوش طبیعی-همانکــه هــوش مصنوعــی را میســازد -بــا

دوگانــه انــگاری و یــا یگانــه انــگاری مواجــه هســتیم؟ .آیــا
هــوش طبیعــی و هــوش مصنوعــی دو چیــز مجــزا هســتند
و یــا اینکــه یــک چیزهســتند کــه بطــور آیینــه وار ســاخته
مــی شــوند(در نظــر داشــته باشــیم اگــر کســی مفــروض
دارد کــه ایــن هــوش مصنوعــی هنــور بطــور کامــل آیین ـهای
از هــوش طبیعــی نیســت امــا در گــذر زمــان علــم بحــدی
پیشــرفت خواهدکــرد کــه هــوش مصنوعــی جایگزیــن هــوش
طبیعــی شــود .پرســش مــا همچنــان صــادق اســت) آیــا هــوش
مصنوعــی بطــور آیینــهوار هــوش طبیعــی اســت؟
یگانه انگاری هوش مصنوعی و هوش طبیعی
اگــر هــوش را عقلــی غیرمتافیزیکــی کــه دارای جوهــری
مــادی اســت و بــه مغــز تقلیــل مییابــد مفروضداریــم-
امــکان شــناخت جهــان بطــور متقــن و بواســطه دادههایــی
حاصــل از انــدازه گیــری وجــود دارد و فهــم جهــان
ماتهماتیــکال اســت -بــا یگانهانــگاره مواجــه هســتیم .یعنــی
هــوش مصنوعــی همــان هــوش طبیعــی اســت .اگــر امــروزه
ایــن دو هــوش مصنوعــی و طبیعــی در کارائــی بــا هــم فاصلــه

دارنــد بــا پیشــرفت علمــی آن دو یکــی خواهنــد شــد.
هــوش انــگاری عقــل ،مبتنــی برایــن امــر اســت کــه نســبت
عقــل بــا جهــان واقــع /عالــم خــارج ،دریافــت داده از عالــم
خــارج بواســطه اندازهگیــری ،پــردازش ،تصمیــم گیــری،
تصمیــم ســازی ،واکنــش و  ...اســت .یعنــی همــان عقلــی کــه
کانت(قــرن هجدهــم میــادی) بــه مــا معرفــی میکنــد .در
همیــن راســتا هــوش مصنوعــی یعنــی عقلــی کــه ارگانیســم
مغــز را نــدارد ولــی مناســبات ماتهمایتــکال آنــرا دارد و فقــط
نیازمنــد داده از جهــان خــارج اســت و خــودش مــی توانــد
تصمیمســازی و تصمیمگیــری کنــد .گاهــا در شــرایط
پیچیــده بهتــر از هــوش طبیعــی عمــل مینمایــد.
در شــرایط یگانهانــگاری ،بــا جهانــی ایــن چنیــن مواجــه
هســتیم :دارای ارزش و اخــاق نیســت ،فقــط یــک نــوع جهان
ماتهماتیــکال وجــود دارد و بــا تحلیــل دادههــای حاصــل از
آزمایــش و محاســبه قابــل شــناخت متقــن اســت .و بــا عقلــی-
همــان هــوش ،البتــه نــه ارگانیســم مغــز بلکــه مناســبات
مغــز -اینچنیــن روبــرو هســتیم :هرچقــدر در گــردآوری دادههــا
و تبییــن آنــان بــه زبانریاضــی از احســاس فاصلهبگیــرد،

59

بــه شــناختیقینی و جهانشمول()Universalدســتخواهد
یافــت ،بــه جهــت پیچیدگــی دادههــا و مناســبات ریاضــی در
عالــم و اجتنــاب از احساســات ،هوشمصنوعــی بهتــر از هــوش
طبیعــی عمــل خواهــد کــرد ،و در نهایــت هــوش دارای ظرفیــت
شــناخت یقینــی بطــور خودمختاراســت.
در ضمــن ایــن هــوش دستســاز انســان ،مصنوعــی نیســت.
اگــر در دوره کالســیک ،عقــل امــری متافیزیکــی مفــروض
مــی شــد ،یعنــی مــادی نبــود و صرفــا صــورت بــود ،تمایــز
طبیعــی و مصنوعــی بــرای عقــل معنــا نداشــت و چــون مــاده
نداشــت پــس حرکــت نیــز نداشــت .بدیــن دلیــل بــود کــه نــزد
فیلســوفان متقــدم ،عقــل مصنوعــی و طبیعــی نداشــتیم .چــرا
کــه عقــل امــری متافیزیکــی و مســتقل از مــاده قلمــداد مــی
شــد .امــا هوش(تاکیــد میگــردد نــه مغــز ،منظــور ارگانیســم
هــوش مــورد نظــر نیســت)یعنی عقلــی کــه بــه ســاختار نورونی
تقلیلیافتــه و درک ماتهماتیــکال از جهــان دارد و جهــان و
خــودش را بازتولیــد میکنــد .بــا پیشــرفت علــم بــه خــودش
نزدیکتــر و حتــی کاملتــر از خــودش میگــردد .هماننــد امــر
طبیعــی صورتــش متحــول میگــردد و غایتمنــد اســت.
دوگانه انگاری هوش مصنوعی و هوش طبیعی
مارتیــن هایدگــر در کتــاب "وجــود و زمــان" تذکــر میدهــد،
عقــل امکانــی اســت بــرای مواجــه بــه انحــاء گوناگــون بــا
جهــان پیرامــون .عقــل در ادوار تاریخــی بــا جهــان پیرامــون
بــه انحــا گوناگــون همچــون ،دینــی ،عرفانــی ،تحصلــی و ...
مواجــه شدهاســت .و شــیوه مســلط در دوران معاصــر علــم
تحصلــی اســت کــه درک ماتهماتیــکال از جهــان دارد .مواجــه
ماتهماتیــکال از جهــان تمــام حقیقــت نیســت .وجهــی از وجــوه
گوناگــون از طبیعــت اســت.
پــس هــوش مصنوعــی همــان هــوش طبیعــی نیســت،
ابــزاری اســت بــرای نمایــان ســاختن وجهــی از وجــوه جهــان
کــه حقیقتــی از حقایــق جهــان را بــاز مینماینــد .در چنیــن
برداشــتی بــا دوگانهانــگاری مواجــه هســتیم کــه در آن هــوش
مصنوعــی تمامیــت هــوش طبیعــی نیســت .هوشــی دســت
ســاز و متعلــق بــه دوران تســلط علــم تحصلــی اســت ،آنهــم
بــر مبنــای بســتر تولیــد علــم تحصلــی .بدیــن معناکــه هــوش
مصنوعــی ،هوشــی فرهنگــی شــده اســت.
هــوش مصنوعــی بواســطه داده و اطالعاتــی برنامــه ریــزی
میگــردد کــه بــا پیشفــرض فرهنگــی -جهــان قابــل
شــناخت یقینــی بواســطه داده و اطالعــاتِ برگرفتــه از
آزمایشــگاه و اندازهگیــری اســت -ســاخته مــی شــود .در حالــی
کــه هــوش طبیعــی قــادر اســت جهــان را بهانحــا دینــی،
عرفانــی و  ...نیــز فهــم کنــد.
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نتیجه(منابع تدوین در دبیرخانه نشریه قابل ردیابی است)
ـی یگانــه انــگاری بــا هــوش طبیعــی ،درحــال
هــوش مصنوعـ ِ
درکــی از جهــان اســت کــه فرهنگــی شــده اســت .علــم
تحصلــی ،جهانــی را مخاطــب قــرار میدهــد کــه قابــل

اندازهگیــری باشــد و هــر آنچــه کــه قابــل اندازهگیــری نباشــد
از مــدار شــناخت خــود خــارج مــی کنــد .در نتیجــه جهانــی بــی
معنــا و تهــی از ارزش معرفــی مینمایــد .جهــان بیمعنــا،
جهانــی قابــل تســلط و قابــل بهرهبــرداری اســت .عناصــر
طبیعــت بواســطه یگانهانــگاری ،منبــع و انــرژی ملحــوظ
میگردنــد .بــرای نمونــه جریــان آب در رودخانــه ،منبعــی
بــرای ثــروت آفرینــی و تولیــد انــرژی اســت .معنایــی فراتــر
از تولیــد انــرژی نــدارد.
هــوش مصنوعــی دوگانــه انــگاری بــا هــوش طبیعــی ،درحــال
فهمــی از انحــاء گوناگــون از جهــان پیرامــون اســت کــه در آن
جریــان رودخانــه ،صرفــا منبعــی بــرای تولیــد انــرژی نیســت.
بلکــه مــی توانــد تجلــی از عقلکل(خــدا) و یــا خــو ِد عق ـلکل
باشــد .عناصــر طبیعــت بــرای تمامــی پدیدههــای طبیعــت
هســتند(برخالف جریــان اومانیســتی کــه انســان محــور اســت)
طبیعــت دارای غایــت اســت و برهــمزدن اکوسیســتم ایــن
طبیعــت مــی توانــد گناه(مواجــه دینــی بــا طبیعــت کــه هــوش
مصنوعــی دارای چنیــن ظرفیتــی نیســت ).محســوب گــردد.
بنابرایــن دوگانــه انــگاری راهــکاری بــرای خــروج از بحــران
معاصرمحیطزیســت بواســطه فهمــی نویــن از جهــان
پیرامــون ارائــه مــی نمایــد .هــدف از پرســش دوگانهانــگاری
یــا یگانهانــگاری هوشمصنوعــی و هوشطبیعــی بــرای
شــفافیت ایــن واقعیــت اســت :اوال بــا پیشــرفت علــم تحصلــی
هــوش مصنوعــی همســان و آیینـهوار هــوش طبیعــی نخواهــد
شــد .چراکــه هــوش مصنوعــی هــوش فرهنگــی شــده اســت و
فرهنــگ امــری تاریخــی اســت .دومــا بــا محدودکــردن قابلیــت
فرهنگیشــده هــوش مصنوعــی و پذیــرش ظرفیــت هــوش
طبیعی-عقــل -امــکان شناســائی راهکارهــای نویــن بــرای
خــروج از بحــران محیــط زیســت و دیگــر بحرانهــای اجتماعــی
بواســطه معنــاداری زندگــی و ارزشــمندی طبیعــت فراتــر از منبع
و انــرژی فراهــم خواهــد شــد.
محمدحسن امامی
پژوهشگر فلسفه«زیباشناسی طبیعت»
و رییس انجمن مدیریت سبز ایران
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حســین مدرســیفر ،مدیــر بهداشــت حرفــهای ،ایمنــی و محیطزیســت
شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد :از ابتــدای راهانــدازی فــوالد مبارکــه
تاکنــون ،ســرمایهگذاریهای زیــادی بــرای بهکارگیــری فناوریهــای
ســازگار بــا محیطزیســت نظیــر اســتفاده از روش احیــا مســتقیم بــرای تولید
آهــن اســفنجی در ایــن شــرکت در نظــر گرفتــه شــده اســت .اســتفاده از
کورههــای قــوس الکتریکــی بــرای تولیــد فــوالد کمتریــن میــزان آلودگــی
بــرای محیطزیســت را در پــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه درصــدد کاهــش تولیــد کربــن اســت،
افــزود :ایــن شــرکت از هــر فنــاوری الزم بــرای کاهــش مصــرف انــرژی
اســتفاده میکنــد .اخیــرا بــا همــکاری کنسرســیوم محیطزیســت اســتان
اصفهــان ،درصــدد اندازهگیــری آلودگــی محیطزیســت منطقــه مبارکــه و
اصفهــان هســتیم تــا نقــش صنایــع بهویــژه فــوالد مبارکــه در آلودگــی
منطقــه مشــخص شــود .در همیــن راســتا بــا اجــرای پروژههــای
زیســتمحیطی همیــن میــزان آالیندگــی نیــز حــذف خواهــد شــد.
ســنجش آنالیــن کیفیــت هــوای فــوالد مبارکــه توســط
ســازمان محیطزیســت کشــور
مدیــر بهداشــت حرفـهای ،ایمنــی و محیطزیســت شــرکت فــوالد مبارکــه
خاطرنشــان کــرد :فــوالد مبارکــه ،بــا فاصلــه  75کیلومتــری از شــهر
اصفهــان ،کمتریــن آلودگــی را بــرای ایــن کالنشــهر دارد .نکتــه قابلتوجــه
ایــن اســت کــه شهرســتان مبارکــه در طول ســال ،کمتریــن تعــداد روزهای
آلــوده و نســبت بــه دیگــر شهرســتانهای اســتان اصفهــان ،روزهــای پــاک
بیشــتری داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کلیــه خروجیهــای فــوالد مبارکــه بــا دســتگاههای
ســنجش کیفیــت هــوا توســط ســازمان محیطزیســت کشــور بهصــورت
آنالیــن رصــد میشــوند ،گفــت :اگــر روزی فــوالد مبارکــه خــارج از
چارچــوب اســتاندارد ،دارای آالیندگــی باشــد ،قطعــا از ادامــه فعالیــت آن
جلوگیــری خواهــد شــد.
خنثیسازی آلودگیها از طریق بهکارگیری فناوریهای جدید
مدرس ـیفر بــا بیــان اینکــه حفاظــت از محیطزیســت اقدامــی پایانناپذیــر
اســت ،تصریــح کــرد :فــوالد مبارکــه بهصــورت مــداوم در حــال رصــد
فناوریهــای جدیــد و مؤثــر بــرای کاهــش آلودگــی آب ،هــوا و خــاک اســت
و از آنهــا بهــره میگیــرد .در همیــن زمینــه ،بــرای بــه حداقــل رســاندن
گردوغبــار ناشــی از فعالیتهــای فوالدســازی ،طــرح جدیــدی را بــه کمــک
مشــاوران خبــره و اســتفاده از ظرفیتهــا و توانمندیهــای شــرکتهای
دانشبنیــان داخلــی بــرای بهروزرســانی وضعیــت موجــود در دســتور کار
قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هــر آنچــه منجــر بــه آلودگی محیطزیســت شــود
از طریــق روشهــای مختلــف در فــوالد مبارکــه خنثــی میگــردد و بــه
مــوادی بیخطــر و قابــل رهاســازی در محیطزیســت تبدیــل میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پروژههــای متعــدد زیســتمحیطی فــوالد
مبارکــه بــرای کاهــش میــزان مصــرف آب در فراینــد تولیــد ادامــه داد :بــا

اجــرای ایــن پروژههــا قطعــا طــی ســالهای آینــده ،میــزان برداشــت آب
ایــن شــرکت از زاینــدهرود بــه صفــر خواهــد رســید.
اســتفاده از روشهــای هیبریــدی بــرای جلوگیــری از
هدررفــت آب
مدیــر بهداشــت حرفـهای ،ایمنــی و محیطزیســت شــرکت فــوالد مبارکــه
تأکیــد کــرد :میــزان برداشــت فــوالد مبارکــه از آب زاینــدهرود ،کمتــر از یک
درصــد (حــدود  0.7درصــد) میــزان آب کل ایــن رودخانــه اســت؛ در حقیقــت
فــوالد مبارکــه آب موردنیــاز خــود بــرای تولیــد را بهوســیله تصفیــه پســاب
شــهرهای اطــراف خــود و بازچرخانــی آن تــا  8بــار تأمیــن میکنــد .بــه
بیــان دیگــر ،ایــن شــرکت قطــرهای آب هــدر نمیدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده مصــرف آب در فــوالد مبارکــه جهــت
خنــککاری در رونــد تولیــد فــوالد اســت ،اذعــان داشــت :در فــوالد
مبارکــه بههیچعنــوان اجــازه نمیدهیــم حتــی بخــار آب در فرایندهــای
خنــککاری اتــاف شــود ،بلکــه بــا اســتفاده از روشهــای هیبریــدی،
خنــککاری در مــدار خشــک صــورت میگیــرد.
حفظ محیطزیست یکی از مهمترین معیارهای توسعه پایدار است
مدرس ـیفر بــا اشــاره بــه اقــدام زیس ـتمحیطی فــوالد مبارکــه در ایجــاد
فضــای ســبز از طریــق کاشــت گونههــای کمآببــر در ایــن شــرکت
بیــان کــرد :وســعت ایــن فضــای ســبز بیشــتر از حداقــل میــزان اســتاندارد
تعریفشــده بینالمللــی اســت و فــوالد مبارکــه بــرای آبیــاری ایــن فضــای
ســبز از پســاب تصفیهشــده شــهرهای اطــراف خــود اســتفاده میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه حرکــت فــوالد مبارکــه بــه ســمت صنعــت ســبز و
هوشــمند عنــوان داشــت :فلســفه وجــودی این شــرکت« ،شهروند-شــرکتی
مســئولیتپذیر بــرای خلــق آینــده بهتــر اســت» کــه بــرای تحقــق ایــن
امــر بــه توســعه پایــدار نیــاز اســت و یکــی از مهمتریــن معیارهــای توســعه
پایــدار نیــز حفــظ محیطزیســت بــه شــمار میآیــد.
کاربــرد ســربارههای فــوالد مبارکــه در راســتای بیابانزدایــی و کاهــش
میــزان گردوغبــار
مدیــر بهداشــت حرفـهای ،ایمنــی و محیطزیســت فــوالد مبارکــه در ادامــه
بــا اشــاره بــه مدیریــت ســربارههای حاصــل از تولیــد فــوالد اضافــه کــرد:
 90درصــد از پســماند فوالدســازان را ســرباره تشــکیل میدهــد کــه در حــال
حاضــر ســربارهها در دنیــا یــک محصــول تجــاری بــه حســاب میآینــد کــه
فــوالد مبارکــه نیــز برنامههایــی جهــت اســتفاده از ایــن ســربارهها بــرای
جادهســازی ،تولیــد ســیمان ،بیابانزدایــی و کاهــش میــزان گردوغبــار بــا
مجــوز ســازمان محیطزیســت در آینــدهای نزدیــک دارد.

وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قوانیــن داخلــی فــوالد مبارکــه ،هــر
خودرویــی کــه در ایــن شــرکت تــردد میکنــد ،بایــد دارای معاینــه فنــی
معتبــر باشــد ،متذکــر شــد :فــوالد مبارکــه در ایــن راســتا بــه کمــک
شــرکتهای دانشبنیــان در تــاش اســت تــا از انــرژی الکتریکــی در
خودروهــا اســتفاده کنــد.
شــرکتهای دانشبنیــان بــرای اجــرای فــاز دوم سیســتم پایــش
لحظــهای ســنجش کیفیــت هــوا
مدرس ـیفر بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه احــداث نیــروگاه خورشــیدی بــا
ظرفیــت  540مگاواتــی توســط فــوالد مبارکــه یــادآور شــد :فــوالد مبارکــه
در راســتای حفــظ محیطزیســت احــداث نیــروگاه جدیــدی بــا ظرفیــت
هــزار مــگاوات از طریــق بهکارگیــری فناوریهــای جدیــد و بــدون نیــاز
بــه مصــرف آب را در دســتور کار خــود قــرار داده کــه فــاز نخســت آن در
ســال آینــده وارد مــدار خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه بومیســازی قطعــات و تجهیــزات در راســتای اجــرای
پروژههــای زیســتمحیطی در فــوالد مبارکــه اظهــار داشــت :فــوالد
مبارکــه در تــاش اســت تــا بــا کمــک شــرکتهای دانشبنیــان ،فــاز
دوم سیســتم پایــش لحظــهای ســنجش کیفیــت هــوا را بــرای حفــظ
محیطزیســت راهانــدازی کنــد.
یــک میلیــارد دالر ســرمایهگذاری در حــوزه محیطزیســت؛ گــواه اهتمــام
فــوالد مبارکــه بــه توســعه پایــدار
بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب محیــط زیســتی در اقلیــم ایــران ،دور از
انتظــار نیســت کــه زیسـتبوم کشــور بـهزودی دچــار بحــران شــود و ایــن
بحــران روزب ـهروز   زندگــی و ســامت جســمی و روانــی افــراد را بیشــتر
دچــار مخاطــره کنــد.
وضعیــت اضطــرار محیطزیســت در شــرایط کنونــی ،نیازمنــد برنامهریــزی
اصولــی ،اتخــاذ تصمیمهــای جســورانه ،اختصــاص بودجههــای الزم و
عــزم و اراده حاکمیــت ،دولــت و فــرد فــرد جامعــه اســت تــا بتــوان ضمــن
پرهیــز از تجــاوز بیشــتر بــه زیس ـتبوم ،از بــروز عــوارض جبرانناپذیــر در
زندگــی انســانهای امــروز و نســلهای آینــده جلوگیــری کــرد.
وضعیــت اقتصــادی کشــور بهگونـهای اســت کــه نهادهــای متولــی ،امــکان
ســرمایهگذاری در حــوزه محیطزیســت را ندارنــد و ایــن مســئله ،لــزوم
توجــه ،تمرکــز ،اختصــاص بودجــه و سیاس ـتگذاری شــرکتهای بــزرگ
صنعتــی و اقتصــادی را کــه در مســئولیتهای اجتماعــی فعالیــت دارنــد
دوچنــدان میکنــد.
توســعه و رشــد اقتصــادی ،زمینــه تکامــل و پویایــی جامعــه اســت و طبیعــی

اســت توســعه ،بــدون توجــه بــه محیطزیســت ،بیمعناســت .مــا تنهــا یــک
زمینداریــم و بایــد تــاش کنیــم کــه مقصــود هــر فعالیــت اقتصــادی،
توســعه پایــدار جامعــه باشــد ،توســعهای کــه زندگــی انســانهای کنونــی
را دچــار مخاطــره نکنــد و توانایــی نس ـلهای آینــده در تأمیــن نیازهــای
خــود را بــه خطــر نینــدازد.
شــرکت فــوالد مبارکــه بهعنــوان یــک شــرکت صنعتــی بــزرگ ،در طــول
ســه دهــه فعالیــت خــود ،در کنــار توســعه صنعتــی و اقتصــادی ،توجــه بــه
محیطزیســت و حراســت از آب ،خــاک و هــوا را در صــدر کلیــه اقدامــات
خــود قــرار داده ،گامهــای مهمــی را در حفاظــت از طبیعــت برداشــته و
بالغبــر یــک میلیــارد دالر در ایــن زمینــه هزینــه کــرده اســت.
دریافــت اولیــن گواهینامــه نظــام مدیریــت محیطزیســت در میــان
واحدهــای صنعتــی کشــور ،دریافــت گواهینامــه مشــارکت در برنامــه کاهش
گازهــای گلخانـهای از طــرف انجمــن جهانــی فــوالد ،اخــذ باالترین نشــان
جامعــه مدیریــت ســبز اروپا و بنیــاد جهانــی انــرژی ،دریافت باالترین نشــان
کیفیــت و محیطزیســت (نشــان طالیــی) از بنیــاد بینالمللــی EFQM
و دریافــت تندیــس زریــن کیفیــت و محیطزیســت از ســازمان بهــرهوری و
تعالــی ســازمانی ،گواهــی بــر ایــن ادعاســت کــه شــرکت فــوالد مبارکــه از
ابتــدای کار ،متعهــد بــه مســائل محیطزیســتی بــوده و بــا بهکارگیــری
روشهــای مناســب ،بهبــود مســتمر و مــداوم عملکردهــا ،ســنجش ،ارزیابی
و انطبــاق کلیــه فعالیتهــای توســعه و بهرهبــرداری مطابــق بــا مقــررات
زیســتمحیطی و توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی در زمینــه محیــط
زیســت ،تــاش مضاعفــی را در ایــن راســتا مصــروف داشــته اســت.
عــاوه بــر ایــن مســائل ،پایــش مســتمر آالیندگیهــا ،استانداردســازی
و تدویــن دســتورالعمل ،کنتــرل عملیــات در راســتای کاهــش انتشــار
آالیندههــا و پایــش مســتمر وضعیــت آالیندگــی هــوا ،کاهــش مصــرف
آب ،توســعه شــبکههای آب و فاضــاب منطقــه و تصفیــه و بازچرخانــی
آب ،از دیگــر اقداماتــی اســت کــه ایــن واحــد صنعتــی را در توجــه بــه
آالیندگیهــای خــاک ،آبوهــوا در تــراز جهانــی و ســرآمد کشــور قــرار
داده و توانســته اســت رکــورد کمتریــن حجــم آب مصرفــی بــه ازای هــر
تــن تولیــد فــوالد را در مقایســه بــا مصــرف شــرکتهای بــزرگ فوالدســاز
جهــان بــه خــود اختصــاص دهــد.
اقدامــات یادشــده تنهــا بخشــی از افتخــارات و فعالیتهــای صــورت گرفتــه
در حــوزه محیطزیســت بــوده و در حــوزه آمــوزش ،فرهنگســازی و
مســئولیتهای اجتماعــی ایــن حــوزه نیــز ،کارنامــه فــوالد مبارکــه روشــن
و درخشــان اســت.
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نقش راهبردی گروه صنعتی وطن زرین
در توسعه بازار صنایع بهداشتی و سلولزی
”گــروه صنعتــی وطنزریــن” بــا رویکــرد
اشــتغالزایی و ایفــای ســهم خــود در حرکــت
چرخهــای صنعــت کشــور در ســال  ۱۳۶۲بــا
احــداث کارخانــه حصیربافــی الغدیــر (در برازجــان
اســتان بوشــهر) شــروع بــه کار کــرد.
در ســال  ۱۳۶۹احســاس نیــاز بــه یــک
شــرکت مــادر بــرای مدیریــت و خدماتدهــی
بــه شــرکتهای زیرمجموعــه باعــث شــد
تــا ایــده تأســیس گــروه صنعتــی وطنزریــن
شــکل بگیــرد و در نهایــت در خردادمــاه ســال
 ،۱۳۷۰ایــن گــروه صنعتــی بــا نــام «گــروه
صنعتــی پلیمــر بوشــهر» بــه صــورت رســمی
ثبــت شــد .علــت ایــن نامگــذاری اســتفاده از
مــواد پلیمــری بــه عنــوان مــواد اولیــه در اولیــن
کارخانههــای مجموعــه بــود.
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در ســال  ۱۳۹۹نــام گــروه بــه دلیــل تغییــر ماهیــت کســب و کار ایــن گــروه
صنعتــی ،بــه «گــروه صنعتــی وطنزریــن مرواریــد آســیا» تغییــر کــرد و
ایــن بــار نــام گــروه بــر اســاس نــام بنیانگــذاران اصلــی آن ،جنــاب آقــای
عبدالزهــرا وطندوســت و جنــاب آقــای محمدکاظــم زرینقلــم انتخــاب شــد.
گــروه صنعتــی وطنزریــن مرواریــد آســیا بــا چش ـمانداز خلــق کســب و کار و
نشــان (برنــد) جهانــی بــا حفــظ تعهــد بــه کیفیــت در تمامــی زمینههــا ،حمایت
از ســیاره پایــدار و توانمندســازی جوامعــی کــه بــا آنهــا کار میکنیــم ،یکــی
ش خصوصــی بــا  168000شــغل میباشــد کــه
از بزرگتریــن واحدهــای بخ ـ 
ب وکار ،دورنمــای فعالیــت خــود را فراتــر از
بــا طراحــی نقشــه راهبــردی کس ـ 
مرزهــای جغرافیایــی ایــران مشــخص و در مســیر راهبــردی تعییــن شــده قــدم
برم ـیدارد .دورنمایــی کــه دارای چهارچوبــی قدرتمنــد ،روشــن و همــراه بــا
آیندهنگــری اســت .در حــال حاضــر گــروه صنعتــی وطنزریــن بــا هدایــت
آقــای دکتــر محمــد وطندوســت در  6صنعــت اعــم از صنایــع بهداشــتی و
ســلولزی ،تجــارت الکترونیــک و فـنآوری اطالعــات و ارتباطــات ،صنایع غذایی
و کشــاورزی ،صنایــع پلیمــر و پالســتیک ،خدمــات و اینترنــت اشــیاء فعالیــت
دارد .برندهــای مــا عبارتنــد از :صنایــع بهداشــتی و ســلولزی (برنــد "پنبهریــز"
و "پرســتیو" -شــامل نــوار بهداشــتی ،پــد بهداشــتی ،محصــوالت کــودک،
دســتمال مرطــوب ،دســتمال کاغــذی ،گــوش پاککــن ،مســواک و چســب
زخــم) ،آبزیــان (“برنــد هــووراش" -شــامل تولیــد انــواع غذاهــای آبزیــان ،مزارع
پرورشــی و مجموعههــای فــرآوری) ،صنایــع آرایشــی (برنــد "لــدورا" -شــامل
انــواع محصــوالت آرایشــی ،مراقبتــی ،خوشــبوکننده و عطــر) و مــواد غذایــی
(برنــد "نوریکســو" -شــامل نوشــابههای انــرژیزا)
"بهبــود کیفیــت" یکــی از واحدهــای ســازمانی گــروه صنعتــی وطــن زریــن
هســت کــه در ســال  1398و بــا بیــش از  120نفــر در ســه قســمت مهندســی
کیفیــت ،تضمیــن کیفیــت و کنتــرل کیفیــت شــروع بــه کار نمــوده اســت،
رســالت بخــش "کنتــرل کیفیــت" اطمینــان از انطبــاق محصــول بــا الزامــات
اســتانداردهای ملــی و کارخانــهای اســت .ایــن کار از طریــق نمونهگیــری و
انجــام آزمونهــای فیزیکوشــیمیایی و میکروبــی و بازرســیهای مــداوم از
مــواد اولیــه ،کاالهــای نیمــهســاخته و محصــول نهایــی صــورت میگیــرد.
نقــش متخصصــان "مهندســی کیفیــت" طرحریــزی پیشــاپیش کیفیــت
محصــول ،بهروزرســانی روشهــای نمونهگیــری ،صحهگــذاری و تصدیــق
روشهــای آزمــون ،بهینهســازی  BOMیــا فرموالســیون محصــوالت،
ممیــزی محصــول ،ارزیابــی تأمینکننــدگان و نهایتـ ًا ارایــه طرحهــای کاهــش
توقفــات و ضایعــات از طریــق گروههــای حــل مســئله و حلقههــای کیفیــت

میباشــد .مأموریــت تحلیلگــران "تضمیــن کیفیــت" اطمینــان از انطبــاق
فرایندهــای کســب و کار بــا نیــاز ســازمان و الزامــات اســتانداردهای بینالمللــی
سیســتم مدیریــت کیفیــت (ایــزو) اســت .بــرای ایــن منظــور فرایندهــای
کارخانههــا و ســتاد شناســایی ،تحلیــل ،تدویــن و در قالــب روشهــای اجرایــی
و دســتورالعملها ابــاغ و بــه عنــوان مبنــای سیســتم  ERPبـهکار میرونــد.
بــرای اطمینــان از انطبــاق عملکــرد ســازمان بــا رویههــای مصــوب ،بهصــورت
ادواری ممیــزی داخلــی صــورت میگیــرد .ســازمان وطنزریــن ایــن فرصــت
را بــرای تمامــی کارکنــان فراهــم کــرده اســت کــه ایدههــا و پیشــنهادات بهبود
را از طریــق سیســتم مدیریــت ایــده یــا  CAPAبــه اشــتراک بگذارنــد .واحــد
بهبــود کیفیــت ایــن پیشــنهادات را بــه طــور مســتمر در جلســات تخصصــی بــا
خبــرگان و مدیریــت محتــرم عامــل مــورد بررســی قــرار میدهــد تــا منجــر بــه
خلــق فرصتهــای بهبــود شــود .در ســال گذشــته  412پیشــنهاد از کارکنــان و
بــا صرفــه اقتصــادی بالــغ بــر  50میلیــارد ریــال دریافــت شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت در ســال جــاری طیــف گســترده شــبکه مشــتریان نیــز بــه باشــگاه
خالقیــت وطنزریــن پیوســتهاند.
واحــد بهبــود کیفیــت تاکنــون موفــق بــه کســب دســتاوردهای کیفــی ذیــل در
ســازمان شــده اســت:
اســتاندارد سیســتم مدیریــت کیفــت تجهیــزات پزشــکی ،ISO13485:2016 :
اســتاندارد سیســتم مدیــرت کیفیــت ،ISO9001:2015 :اســتاندارد
سیســتم مدیریــت رضایــت مشــتریان ،ISO10004:2018 :اســتاندارد
سیســتم مدیریــت شــکایت مشــتریان ،2018 :ISO10002 :جایــزه تعالــی
کیفیــت ، 2013:EFQM:اســتاندارد سیســتم مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی:
 ،HACCP, ISO22000:2018اســتاندارد سیســتم مدیریــت نــوآوری:
 ،ISO56002:2019اســتاندارد سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت
شــغلی ،ISO45001:2018 :اســتاندارد سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی:
 ISO140001:2018و GSP, GDP, GMP, NON-GMO,
NATURAL COSMETICS
در ایــن مجموعــه افــراد بــه عنــوان ســرمایههای انســانی و پشــتوانه نیــل بــه
تعالــی در راســتای تحقــق ارزشهــا و ارتقای ســطح بهــرهوری ســازمان فعالیت
میکننــد .بهبــود فرایندهــای کســب و کار ،اســتفاده از مــواد اولیــه بــا باالتریــن
کیفیــت ،فــرا رفتــن از رضایــت و انتظــارات مشــتریان ،ارائــه محصــوالت
خالقانــه و ســرمایهگذاری در بخشهــای جدیــد صنایــع وابســته نقشــه راه
مــا در ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن جامعــه ،فرهنــگ ،محیــط زیســت و حمایــت از
تولیــد ملــی اســت.
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بررسی مولفه های ارزیابی
واحد خدمات فروش
و خدمات پس از فروش
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در عصــر حاضــر بنــگاه هــا بيــش از پيــش بــه ايــن نكتــه
واقفنــد كــه ارايــه خدمــات پــس از فــروش در وفــاداري و تكــرار
خريــد مشــتريان موثــر مــي باشــد ،لــذا خدمــات ارائــه شــده
مــي بايســت در جهــت تاميــن رضايــت آنــان باشــد .تحقیــق
حاصــل براســاس اســتاندارد ملــی شــماره  13629انجــام گرفتــه
و بــرآن هســتیم تــا بــا توجــه بــه ایــن اســتاندارد بــه معرفــی
پارامترهــای الزم جهــت ارزیابــی کیفیــت خدمــات پــس از
فــروش بنــگاه هــا بپردازیــم و بــا ارتقــای ســطح کیفیت توســط
آنهــا در جهــت افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان و بــه دنبــال آن
حفــظ و بقــای بنــگاه هــا در بــازار رقابتــی گام برداریــم.
مقدمه:
عليرغــم آنكــه كيفيــت ،قيمــت و خدمــات پــس از فــروش ســه
فاكتــور عمــده در فــروش محصوالــت هســتند .امــا تحقيقــات
نشــان ميدهــد كــه ديــدگاه كلــي مشــتری بــه محصــول را نــه
كيفيــت ابتدائــي و قيمــت محصــول ،كــه برداشــت او از نحــوه
خدماتــي تشــكيل ميدهــد كــه وی در طــول عمــر محصــول از

عرضــه كننــده دريافــت نمــوده اســت.
از آنجايــي كــه خدمــات پــس از فــروش مهلتــي دوبــاره بــرای
رفــع نواقــص مونتــاژی يــا كيقيــت قطعــات توليــدی بــرای
عرضــه كننــده بشــمار ميآيــد ،بنابرايــن جلــب رضايت مشــتريان
بــا رعايــت فاكتورهــای ذيــل در خدمــات پــس از فــروش
محقــق خواهــد شــد:
پرسنل آموزش ديده
ارائه خدمات بموقع و مطمئن
استفاده از قطعات با كيفيت باال
كاهش هزينه های مشتريان در دوران گارانتي
ارائه خدمات در محل مورد انتظار مشتری
جبران خسارات احتمالي وارده به مشتريان
در ايــن راســتا شــركت بازرســي آذر ســتاویز بعنــوان شــرکت
معتمــد بازرســی ســازمان حمايــت مصــرف كننــدگان و توليــد
كننــدگان در زمينــه ارزيابــي و نظــارت بــر خدمــات فــروش و
خدمــات پــس از فــروش شــركتهای وارد كننــده و عرضــه كننده

کاالهــای بــادوام اقــدام بــه تهیــه مقالــه ای بــرای بررســی
پارامترهــای الزم جهــت ارزيابــي عملکــرد شــركتهای عرضــه
كننــده محصــوالت /واســط خدمــات پــس از فــروش نمــوده
اســت.با عنايــت بــه اينكــه سياســت اصلــي شــركت افزايــش
ســطح كيفــي خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتريان اســت ،در
ارزيابــي هــای ادواری نيــز ديــدگاه حاكــم بــر فرآينــد ارزيابــي
تكيــه بــر مشــاوره و راهنمايــي بــه جهــت تســهيل عملكــرد
شــركتهای عرضــه كننــده محصول/واســطه خدمــات پــس از
فــروش اســت ،لــذا بدیــن وســیله بــا توجــه بــه اســتاندارد ملــی
شــماره  13629بــه معرفــی و بررســی شــاخص هــای ارزیابــی
مــی پردازیــم.
معرفی مولفه های ارزیابی
پارامترهــای ارزیابــی مــورد بررســی در ایــن اســتاندارد عبــارت
انــد از:
.1ســند تعهــدات شــرکت عرضــه کننــده خدمات(ضمانتنامــه و
دفترچــه راهنمــا)
.2آموزش (جذب و آموزش سرویسکاران)
.3پایش عملکرد و نظارت بر نمایندگی ها
.4پایش و تحلیل نظرات مشتریان
 .5فرایند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان
 .6تامین و توزیع مناسب قطعات یدکی
.7سامانه مدیریت درخواست مشتری
بررسی و تشریح پارامترهای ارزیابی
 .1-1ضمانــت نامــه :ســندی اســت کــه تولیــد کننــده و
واردکننــده مســتقیما و یــا از طریــق واســطه فــروش بــه
همــراه لــوازم خانگــی تحویــل مصــرف کننــده مــی نمایــد
و متضمــن تعهــدات خدمــات مــورد نیــاز مصــرف کننــده در
دوره ضمانــت (خدمــات رایــگان) و دوران تعهــد و همچنیــن
دربرگیرنــده اســتثنائات ســلب مســئولیت هــای تولیــد کننــده و
وارد کننــده مطابــق بــا مفــاد ایــن ضوابــط مــی باشــد .براســاس
ایــن اســتاندارد پارامتــر ضمانــت نامــه بــه آیتــم هــای تعمیــرات
و پشــتیبانی خدمــات تفکیــک شــده کــه خــود شــامل مــوارد
ذیــل هســتند.
 1-1-1تعمیــرات :شــامل کارشناســی ،عیــب یابی،رفــع عیــب،
کنتــرل تنظیمــات دســتگاه،تعویض قطعــه در صــورت لــزوم ،راه
اندازی،آمــوزش اســتفاده و نگهــداری دســتگاه در صــورت لــزوم
بــوده و تولیدکننــدگان و واردکننــدگان در آن ملــزم بــه رعایــت
پارامترهــای زیــر هســتند.
تهیــه ليســت قطعــات داراي ضمانــت (يــا ليســت قطعــات
خــارج از ضمانــت)

مشخص كردن زمان شروع و مدت (پايان) ضمانت
مشخص كردن شرايط ابطال ضمانت
 2-1-1پشــتیبانی خدمــات :بــه تعهــد رفــع خرابــی دســتگاه یــا
تعویــض دســتگاه یــا تامیــن قطعــات در قبــال اخــذ هزینــه طی
مــدت زمــان معیــن اطــاق میشــود و شــامل رعایــت مــوارد
زیــر مــی باشــد
مشــخص كــردن حداكثــر زمــان ارائــه خدمــات پشــتيباني بعــد
از تمــاس مشــتري
مشــخص كــردن زمــان شــروع و مــدت (پايــان) دوره پشــتيباني
خد ما ت
مشخص كردن گستره مكاني ارائه پشتيباني خدمات
مشخص كردن شرايط ابطال پشتيباني خدمات
مشــخص كــردن مبلــغ هزينــه خدمــات در دوره پشــتيباني
خدمــات
عــاوه بــر مــوارد فــوق درج حداقــل نــام ،تلفــن و نشــاني
شــركت ارائــه كننــده خدمــات پــس از فــروش؛ معرفــي مرجــع
رســيدگي و پاســخگويي بــه شــكايات مشــتريان (حداقــل يــك
شــماره تمــاس) ؛درج شــماره ســریال(يا هــر كــد رهگيــري
جهــت شناســايي و رديابــي محصــول و ضمانــت نامــه) در
ضمانــت نامــه از الزامــات مــی باشــد.
.2-1دفترچــه راهنمــا :کتابچــه یــا هرگونــه بســته ســخت
افــزاری و نــرم افــزاری و یــا کارت و ســامانه هوشــمند کــه
حــاوی مــواردی از قبیــل نحــوه اســتفاده مطلــوب از لــوازم
خانگــی ،فهرســت مشــخصات ،متعلقــات و تجهیــزات همــراه،
فهرســت تجهیــزات و وســایل اضافــی مجــاز موجــود و یــا قابل
نصــب ،بازدیدهــای دوره ای ،فهرســت نماینــدگان و تعمیــرگاه
هــای مجــاز شــبکه فــروش و خدمــات پــس از فــروش مــی
باشــد کــه در زمــان تحویــل ،بــه مصــرف کننــده ارائــه مــی
شــود؛ و توجــه بــه آیتــم هــای زیــر بــرای تهیــه آن الزامــی
ســت.
 1-2-1نصــب و راه انــدازی :عملیات کارشناســی نصب،عملیات
نصب،تنظیمــات دســتگاه،آموزش اســتفاده و نگهــداری دســتگاه،
و تحویــل نهایــی بــه مصــرف کننــده کــه شــامل مــوارد زیــر
مــی باشــد:
مشــخص كــردن مبلــغ و مســئول پرداخــت هزينــه نصــب و
راه انــدازی
مشــخص كــردن حداكثــر زمــان ارائــه خدمــات نصــب و راه
انــدازی بعــد از تمــاس مشــتري
مشــخص كــردن گســتره مكانــي ارائــه خدمــات نصــب و راه
انــدازی
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 2-2-1برچیــدن محصــول :بــه فراینــد بازکــردن و جداکــردن
محصــول از محــل نصــب اطــاق مــی شــود کــه بــرای ارائــه
آن توجــه بــه مــوارد زیــر الزامــی ســت.
مشــخص كــردن مبلــغ و مســئول پرداخــت هزينــه برچيــدن
محصــول
مشــخص كــردن حداكثــر زمــان ارائــه خدمــات برچيــدن
محصــول بعــد از تمــاس مشــتري
مشــخص كــردن گســتره مكانــي ارائــه خدمــات برچيــدن
محصــول
.2آموزش(آمــوزش و جــذب ) :بــرای ایــن منظــور کلیــه
تعمیــرکاران و پرســنل خدمــات پــس از فــروش بایــد طبــق
نیازســنجی هــای انجــام گرفتــه و بــا توجــه بــه اســتاندارهای
آموزشــی مــورد نیــاز و طــی برنامــه ای مــدون آمــوزش دیــده
و آن را بــه مرحلــه اجــرا بگذارنــد .کــه ایــن امــر طــی مراحــل
زیــر صــورت مــی پذیــرد.
 1-2ســامانه توســعه شــبكه خدمــات :منظــور تهیه دســتورالعمل
هــای الزم جهــت مشــخص کــردن معيــار تعييــن و توســعه
تعميــركاران بــه تفكيــك هــر منطقــه و نیــز تعييــن حداقــل
شــرايط احــراز تعميــركاران بــوده و بــرای ایــن امــر بــه مــوارد
زیــر بایــد توجــه داشــت.
محاســبه نســبت تعميــركاران بــه محصــوالت توزيــع شــده و
برنامــه فــروش
وجود ليست تعميركاران به تفكيك هر منطقه جغرافيايي
صحه گذاري فعال بودن كليه تعميركاران
صحه گذاري كيفيت خدمات ادعا شده تعميركاران
حصــول اطمينــان از وجــود پروانــه كســب و ســاير مجوزهــاي
قانونــي تعميــركاران
حصول اطمينان از به روز بودن دانش فني تعميركاران
حصول اطمينان از وجود تعرفه خدمات نزد تعميركاران
 2-2فرآینــد جــذب :شــامل تعريــف روشهــاي شناســايي و
گزينــش افــراد جهــت پيوســتن شــبكه خدمــات و نیــز تعريــف
آموزشهــاي الزم قبــل و بعــد از پیوســتن و نیــز قبــل از
شــروع بــه کار در شــبکه خدمــات
 3-2آمــوزش و بــروز رســاني تعميــركاران :رســیدن بــه ایــن
منظــور طــی فراینــد ذیــل صــورت مــی پذیــرد.
تعريــف سيســتمي جهــت مديــرت تغييــرات محصــوالت فعلــي
و محصــوالت جديــد
تعريــف سيســتمي جهــت بازآمــوزي فنــي و غيــر فنــي ســاالنه
تعميــركاران
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تعريــف سيســتمي جهــت اطــاع رســاني تغييــرات محصــوالت،
آموزشهــاي حضــوري و غيــر حضــوري و نيــاز ســنجي
آموزشهــاي مــورد نيــاز تعميــركاران
تعريف استاندارد آموزشي نصاب
تعريف استاندارد آموزشي تعميركار
تدوين دستورالعملهاي فني و تعميرات
برنامه ریزی و اجرای آموزش مورد نیاز
 4-2شــرايط همــكاري بيــن عرضــه كننــده و تعميــركاران:
مشــخص بــودن تعهــدات طرفيــن نســبت بــه همديگــر ،مــدت
زمــان قــرارداد همــكاري ،حــق الزحمههــا و فرآينــد ارتباطــات
كاري مــورد نيــاز از الزامــات ایــن آیتــم مــی باشــد.
.3پایــش عملکــرد و نظــارت بــر نمایندگــی هــا :بــرای ایــن
منظــور ابتــدا بایــد دســتورالعمل هــای الزم جهــت ارزیابــی
نمایندگــی هــا تدویــن شــود کــه در آن بــه تعییــن معیارهــای
ارزیابــی پرداختــه و بــا توجــه بــه میــزان رضایــت مشــتریان
از عملکــرد تعمیــرکاران کــه حداقــل شــاخص ســنجش ایــن
معیــار بــوده بــه ارزیابــی عملکــرد نمایندگــی هــا پرداختــه و
در نهایــت بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ارزیابی،تولیدکننــدگان
و وارد کننــدگان ملــزم بــه اجــرای نظــام تشــویق و تنبیــه
بــرای نمایندگــی هــا هســتند؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن
ارزیابــی حداقــل ســاالنه بــوده و ورودی الزم جهــت ارزیابــی،
نظرســنجی ،بازرســی حضــوری و یــا بازخــورد ســایر واحدهــا
مــی باشــد و بایــد نســبت بــه انجــام نظرســنجی و نیــز كفايــت
حجــم نمونــه نظرســنجي جهــت تعميــم بــه كل مشــتريان
تحــت پوشــش اطمینــان حاصــل شــود
.4پایــش و تحلیــل نظــرات مشــتریان :جهــت انجــام عملیــات
پایــش ابتــدا بایــد دســتورالعمل نظرســنجی تدویــن گــردد و در
آن حداقــل شــاخص هــای مــورد ســنجش کــه شــامل ،ميــزان
رضايــت مشــتريان از ظاهــر و پوشــش تعميــركاران ،ســرعت
عمــل خدمــات رســاني ،نحــوه برخورد،آموزشهــاي ارائــه
شــده توســط آنهــا و همچنیــن تطابــق عملكــرد عرضــه كننــده
بــا تعهــدات ارائــه شــده و هزينههــاي پرداختــي اســت،لحاظ
شــود؛ و بعــد از انجــام نظرســنجی بــه تحلیــل و ارائــه گــزارش
ســاالنه پرداختــه شــود.
 .5فرآینــد رســیدگی و پاســخگویی بــه شــکایات مشــتریان:
جهــت پیــاده ســازی ایــن فرآینــد الزم اســت ابتــدا مکانیــزم
دریافــت شــکایت تدویــن شــود و در آن مرجــع رســیدگی بــه
شــکایات ،فرآینــد رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان ،دوره
زمانــی مــورد نیــاز جهــت تحلیــل و بررســی  ،دوره زمانــی

مشــتمل بــر مــوارد زیــر وجــود داشــته باشــد:
تعییــن مراجــع دریافــت درخواســت مشــتری(حداقل یــک خــط
ثابــت و آدرس یــک مــکان بعنــوان مرجــع دریافــت)
فرآینــد پاســخگویی بــه درخواســت ها(ثبــت درخواســت،ارجاع
درخواســت،صدور صــورت حســاب)
بایگانی
کــه بــرای ایــن منظــور نیــز ابتــدا بایــد دســتورالعمل الزم
تدویــن و ســپس اجــرا شــود و اثربخشــی آن مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
منابع:
 .1اســتاندارد  13629قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف
کننــدگان
 .2ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 .3آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
(ویرایش دوم)

مــورد نیــاز جهــت جلــب رضایــت مشــتری و نیــز چگونگــی
جلــب رضایــت مشــتریان شــاکی تعییــن گــردد و ســپس نحــوه
اجــرای ایــن فرآینــد توســط نمایندگــی ها،پیگیــری شــده و
میــزان اثربخشــی آن معیــن شــود.
.6تامیــن و توزیــع مناســب قطعــات یدکــی :همانطــور کــه در
مــوارد قبلــی هــم اشــاره کردیــم بــرای اجــرای ایــن فرآینــد
زیــر ابتــدا بایــد بــه تدویــن دســتورالعمل الزم پرداخــت کــه
شــامل مــوارد زیــر اســت:
وجود انبار قطعات یدکی
وجــود فهرســت قطعــات یدکــی و ســامانه کدگــذاری آنهــا و
برنامــه تامیــن
وجود فهرست قیمت قطعات یدکی
فرآیند دریافت درخواست قطعات یدکی
فرآیند اطالع رسانی تغییرات
ســامانه مرجوعــی قطعــات از رده خــارج شــده(فراخوان جهــت
خرابــی هــای ناشــی از طراحــی و تولیــد اشــتباه)
ســپس در جهــت اجــرای ایــن فرآینــد گام برداشــت و بــه حمیدرضا عبدی اسفنجانی  /مریم احمدی
واحد ارزیابی خدمات  /شرکت بازرسی آذرستاویز
بررســی اثربخشــی آن پرداخــت.
.7ســامانه مدیریــت درخواســت مشــتری :بایــد ســامانه ای
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ISO9004

یک استاندارد مدیریت کیفیت جالب
برای رهبران خالق سازمانهای معاصر
یــک ســازمان میتوانــد مزایــای زیــادی از اســتانداردهای مدیریــت بینالمللــی عمومــي کســب
کنــد اگــر پــی بــه ماهیــت ایــن اســتانداردها ببــرد و آنهــا را بهصــورت خالقانــه و یکپارچــه
ب و کار بــهکار گیــرد .در ایــن مــورد ،رهبــران ســازمان نقــش کلیــدی ایفــا
بــا مدیریــت کســ 
میکننــد .ایــن مقالــه ایــن موضــوع را در تمــام ســازمانها مدنظــر قــرار میدهــد و بهویــژه
بــر اســتاندارد مدیریــت کیفیــت  ISO9004کــه یکــی از چنــد اســتاندارد مدیریــت بینالمللــی
اســت متمرکــز اســت .اســتاندارد  ISO9004چالشبرانگیزتریــن اســتاندارد در مجموعــه
اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت  ISO9000اســت .بــا اینحــال ،اغلــب ســازمانهایی کــه از
اســتانداردهای  ISO9000اســتفاده میکننــد ،تفاوتهــا و رابطــه اســتانداردهای  ISO9004و
 ISO9001را بهوضــوح تشــخیص ندادهانــد و از ایــنرو نتوانســتهاند از پتانســیل اســتاندارد
در پیادهســازی مدیریــت کیفیــت خــود اســتفاده کننــد .اســتاندارد  ISO9004تأکیــد میکنــد
کــه هویــت ســازمان و مزیتهــای رقابتــی متمایزکننــده آن ،مبنــای موفقیــت پایــدار ســازمان
اســت .هــر ســازمانی همــواره مدیریــت کیفیــت خــودش را پیادهســازی و اجــرا میکنــد و روش
خــودش را بــرای اســتفاده از اســتانداردهای  ISO9000دارد کــه میتــوان آن را بــا توجــه بــه
راهبردهــا و شــیوههای توســعه کســبوکار ســازمان بهبــود بخشــید .از ایننظــرISO9004 ،
بســیار انعطافپذیــر و چالشبرانگیــز اســت.
عــاوه بــر اســتانداردهای  ،ISO9000ســازمانها از مدلهــای مرجــع مدیریتــی شناختهشــده
دیگــری نیــز اســتفاده میکننــد ،از جملــه ،مدلهــای تعالــی عملکــرد و بســیاری دیگــر از
اســتانداردهای سیســتم مدیریــت رشــتههای خــاص .همــه اینهــا ممکــن اســت بهعنــوان
زیرحــوزه پیادهســازی و اجــرای  ISO9004درنظــر گرفتــه شــوند .عــاوه بــر فرصتهــا ،ایــن
مقالــه همچنیــن برخــی از مشــکالت و دشــواریهای عملــی مرتبــط بــا اســتاندارد  ISO9004و
راهحلهــای احتمالــی آنهــا را مــورد بحــث قــرار میدهــد .نویســنده اول مقالــه تجربــه طوالنــی
در فرآینــد آمادهســازی بینالمللــی نســخههای اســتاندارد  ISO9004از دهــه  1980دارد و
هــر دو نویســنده در ترویــج عملــی و بهکارگیــری اســتاندارد در انــواع ســازمانها تجربــه دارنــد.
واژگان کلیدی  :کیفیت ،مدیریت کیفیت ،ایزو  ،9004موفقیت پایدار ،کیفیت سازمانها.
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نویسندگان مقالهJuhani Anttila ، Kari Jussila :
مترجم :سیده محبوبه امینی -مدیرعامل گروه کارشناسان ایران
 .1مقدمه
مزایــای تجــاری اســتانداردهای بینالمللــی عمومــی تنهــا در صورتــی قابــل
تحقــق اســت که ســازمان ،ماهیــت اســتانداردها را درک کــرده و بتواند آنها
ب وکار پیــاده کنــد .در ایــن مــورد
را بهطــور خالقانــه در مدیریــت کســ 
رهبــران ســازمان نقــش اساســی دارنــد .ایــن مقالــه موضــوع را در انــواع
ســازمانها مــورد توجــه قــرار میدهــد و بهطــور خــاص بــر اســتاندارد
مدیریــت کیفیــت  ISO2018a((ISO9004کــه یکــی از چنــد اســتاندارد
مدیریــت بینالمللــی( )ISO/IEC2019اســت ،تمرکــز دارد.
زمینههــای تخصصــی کــه بــرای مدیریــت ســازمانی مــورد نیــاز اســت،
عــاوه بــر مدیریــت کیفیــت ،از جملــه مدیریــت دارایــی ،مدیریــت قابلیــت
اطمینــان ،حفاظــت از محیطزیســت ،مدیریــت امنیــت اطالعــات ،بهداشــت
حرفـهای ،مدیریــت ایمنــی ،مدیریــت ریســک ،مســئولیت اجتماعــی و غیره
میباشــد كــه در چارچــوب اســتانداردهای مربــوط بــه سیســتم مدیریــت

بینالمللــی مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .ایــن حوزههــای مدیریتــی
خــاص ،»XXX« ،مســائل انتزاعــی هســتند و از ایـنرو نمیتــوان آنهــا را
مســتقیم ًا مدیریــت کــرد .مدیریــت " "XXXدر یــک ســازمان بــه معنــای
مدیریــت یــک ســازمان بــا توجــه بــه " "XXXمیباشــد (همــان) .مطابــق
بــا ایــن اصــل ،مدیریــت کیفیــت نیــز بــه معنــای مدیریــت یــک ســازمان با
توجــه بــه کیفیــت میباشــد.
استانداردســازی مربــوط بــه سیســتمهای مدیریتــی ،از جملــه اســتاندارد
 ،ISO9000بخشــی از استانداردســازی عمومــی بینالمللــی اســت.
بنابرایــن ،مفاهیــم ،اصــول و اهــداف کلــی ،و همچنیــن جنبههــای مثبــت
و منفــی استانداردســازی ،در مــورد استانداردســازی مدیریــت کیفیــت نیــز
ب ـهکار بــرده میشــود .اساس ـیترین مفاهیــم،استانداردســازی و اســتاندارد،
بــه شــرح زیــر تعریفشــده اســت(:)ISO/IEC2004
استانداردســازی :فعالیتــی اســت کــه راهحلهایــی را بــرای کاربردهــای
مکــرر ،مشــکالت مخصوص ـ ًا در حوزههــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد ،بــا
هــدف دســتیابی بــه درجــه بهتــری از نظــم در یــک محیــط مشــخص ارائه

میدهــد .بهطورکلــی ،ایــن فعالیــت شــامل فرآیندهــای تدویــن ،انتشــار و
پیادهســازی اســتانداردها اســت.
اســتاندارد :مشــخصات فنــی یــا ســند دیگری کــه در دســترس عموم اســت
و بــا همــکاری و همفکــری یــا توافــق کلیــه منافــع متأثــر از آن ،بــر اســاس
نتایــج تلفیقــی علــم ،فنــاوری و تجربــه ،بــا هــدف افزایــش مزایــای جامعــه
بهینــه تهیــه میشــود و بــه تائیــد یــک ســازمان اســتاندارد میرســد.
مطابــق بــا ایــن اهــداف کلــی ،استانداردســازی بینالمللــی بــه دنبــال ســود
رســاندن بــه همــه نــوع ســازمان و کل جامعــه اســت .ایــن مزایــا عبارتانــد
از:
• بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت(کاالها و خدمات)؛
• کاهش هزینههای عملیاتی؛
• بهبود ارتباطات بین مردم و سازمانها.
اســتانداردهای عمومــی ،حاصــل اجمــاع گســترده و اغلــب مــورد توافــق
اســت و بــ ه اینترتیــب نمیتوانــد نشــاندهنده تعالــی اســتثنایی یــک
ســازمان خــاص باشــد .ایــن بــدان معناســت کــه اســتفاده خالقانــه از
اســتانداردها پیشنیــاز کســب مزیــت کلــی آنهاســت .اســتانداردهای
عمومــی اختیــاری هســتند؛ امــا ممکــن اســت در شــرایط خاصــی بــا رجــوع
بــه اســتانداردها ،بهعنــوانمثــال در قراردادهــا ،مقــررات و قوانیــن ،الزامــی
باشــند .بــا اینحــال ،در ایــن مــوارد ،نوآوریهــا بــرای رقابــت ،نهتنهــا در
محصــوالت ،بلکــه در عملیــات و فرآیندهــای ســازمانی نیــز ضروری اســت.
 ISO9000یــک مجموعــه اســتاندارد بــرای مدیریــت کیفیــت اســت که از
ســال  ،1979اســتانداردهای مختلــف آن طــی همــکاری گســترده بینالمللی
توســعهیافته اســت .همچنیــن ایــن یــک اســتاندارد پیشــرو اســت کــه
شناختهشــدهترین و گســتردهترین اســتاندارد بینالمللــی مدیریــت در
نظــر گرفتــه میشــود .اســتانداردهای اساســی مجموعــهISO9000
 ISO9004بــرای مدیریــت کیفیــت بــه معنــای گســترده و ISO9001
بــرای تضمیــن کیفیــت اســت .بــا اینحــال ،اغلــب ســازمانهایی کــه
اســتانداردهای  ISO9000را بــهکار میگیرنــد ،تفاوتهــا و رابطــه
اســتانداردهای  ISO9004و  ISO9001را بهروشــنی تشــخیص ندادهانــد.
از ایــنرو ،اســتفاده از  ISO9004ناچیــز بــوده اســت و بهدرســتی درک
نشــده اســت و از مزایــای آن اســتفادهنشــده اســت .اســتاندارد ISO9001
کــه بیــشاز حــد بــر آن تأکیــد شــده اســت راهحلهــای بســیار محــدود
و یکطرفــه میدهــد کــه روی اجــرای خالقانــه مدیریــت کیفیــت تأثیــر
گذاشــته و همچنیــن باعــث ایجــاد تغییــر در گســترش و توســعه عمومــی
حرفــه کیفیــت در سراســر جهــان شــده اســت(دفتر مرکــزی .)ISO1994
 ISO9004بهطــور گســترده بــه جنبههــای مدیریــت کیفیــت از دیــدگاه
کلنگــر تجــاری و ســازمانی میپــردازد .تضمیــن کیفیــت و ISO9001
زیرمجموعــه مدیریــت کیفیــت را نشــان میدهــد و بــر الزامــات عمومــی
تضمیــن کیفیــت بــرای ایجاد اطمینــان و رضایــت از محصوالت ســازمان در
بیــن مشــتریان خــود متمرکــز اســت ISO9001 .ممکــن اســت در شــرایط
قــراردادی مفیــد باشــد و در صــورت نیــاز ،میتــوان از آن بهعنــوان مبنایــی
بــرای ممیــزی و صــدور گواهینامــه نیز اســتفاده کــرد ISO9001 .سیســتم
مدیریــت کیفیــت ســازمانی را بهعنــوان یــک کلیــت تعریــف نمیکنــد.
اســتفاده از  ISO9004و کل مجموعــه اســتانداردهای  ISO9000از
افزایــش عملکــرد تجــاری بــه روش زیــر حمایــت میکنــد:
• افزایــش شايســتگيهاي کلیــدی در رهبــران تجــاری ،کارگــران و
کارشناســان؛
• کاهش عدم قطعیتها در فعالیتهای تجاری؛
• حــل کــردن مشــکالت حــاد رهبــران تجــاری بـ ه منظــور توســعه فعــال
ب وکار؛
کسـ 
• دوری از ناشیگری ورویکرد آزمونو خطا در اقدامات تجاری؛
• دریافت تقدیرنامه حرفهای از ذینفعان؛
• نشان دادن فرصتها برای نوآوری مدیریت کیفیت.
اســتاندارد  ISO9004تأکیــد میکنــد کــه هویــت ســازمان و مزیتهــای
رقابتــی متمایزکننــده آن ،مبنــای موفقیــت پایــدار ســازمان اســت .در ایــن

شــرایط ،موفقیــت پایــدار بــه ایــن معنــی اســت کــه کســبوکار ســازمان
بــرای مــدت طوالنــی یــا بــدون وقفــه در مــدتزمــان موردنظــر ادامــه
مییابــد .ایــن اســتاندارد راهنمایــی میکنــد کــه چگونــه ایــن امــر را
میتــوان بــا اســتفاده از مدیریــت کیفیــت مؤثــر و کارآمــد محقــق کــرد.
بــا اینحــال ،مدیریــت کیفیــت را نمیتــوان از مدیریــت کســبوکار جــدا
کــرد ،و بــه ایــن دلیــل ،یــک سیســتم مدیریــت کیفیــت خــاص مضــر
ب و کار ،یــا "یکپارچهســازی
اســت .مدیریــت کیفیــت یکپارچــه کســ 
کیفیــت" کــه نویســندگان از آن اســتفاده میکننــد ،بــه اجــرای مفاهیــم،
اصــول و روشهــای کیفــی عمومــی و خــاص در فعالیتهــای عــادی
ب وکار اشــاره دارد .ایــن امــر نـ ه تنهــا بــه اثربخشــی و کارایی
مدیریــت کسـ 
کیفیــت عملیاتــی نیــاز دارد ،بلکــه مســتلزم مدیریت کیفیــت فعــال در حوزه
مدیریــت اســتراتژیک نیــز میباشــد .در واقــع مدیریــت کیفیــت بــه معنــای
کیفیــت مدیریــت ســازمان اســت.
هــدف اســتاندارد  ISO9004ارائــه رهنمودهــای مدیریــت کیفیــت بــرای
ســازمانها بــرای دســتیابی بــه موفقیــت پایــدار در محیطــی پیچیــده،
طاقتفرســا و در حــال تغییــر اســت .بــا اینحــال ،مســائل خــاص محیــط
کســبوکار معاصــر مثــ ً
ا در چالشهــای نوظهــور انقــاب صنعتــی
چهــارم ،صراحتــا در اســتاندارد درنظــر گرفتــه نشــده اســت .ایــن امــر از
مســئولیتهای هــر ســازمانی اســت .موضوعاتــي اصلــی تحــت پوشــش
اســتاندارد  ISO9004عبارتنــد از:
• اصطالحات و تعاریف؛
• کیفیت یک سازمان و موفقیت پایدار؛
• بستر یک سازمان؛
• هویت یک سازمان؛
• رهبری؛
• مدیریت فرآیند؛
• مدیریت منابع؛
• تحلیل و ارزیابی عملکرد یک سازمان؛
• بهبود ،یادگیری و نوآوری.
ایــن مقالــه بــه جنبههــای مختلــف ایــن موضوعــات میپــردازد و عــاوه
بــر آن دیدگاههــای نظــری و عملــی بــرای حمایــت اســتفاده از اســتاندارد
بــرای موفقیــت پایــدار را نشــان میدهــد.
هــر ســازمانی همــواره مدیریــت کیفیــت خــودش را پیادهســازی و اجــرا
میکنــد و روش خــودش را بــرای اســتفاده از اســتانداردهای ISO9000
دارد کــه میتــوان آن را بــا توجــه بــه راهبردهــا و شــیوههای توســعه
کســبوکار ســازمان بهبــود بخشــید .از ایننظــر ،اســتفاده از ISO9004
بســیار انعطافپذیــر اســت .بهطــور طبیعــی ،میتــوان از طریــق اصــول
و شــیوههای ســازمان یادگیرنــده بــه اهــداف ســازمانی دســتیافــت
و عملکــرد را بهطــور مســتمر بهبــود بخشــید .منافــع ســازمانی ناشــی
از مدیریــت کیفیــت بایــد از نظــر موفقیــت کســبوکار ســنجیده شــود.
کلیــه ســازمانها و افــراد ذینفــع آنهــا نیازهــا و محیطهــای تجــاری
منحصــر بــهفــردی دارنــد .ســازمانهای تأسیسشــده بــزرگ ،مؤسســات
کوچــک و متوســط ،و اســتارتآپها انــواع بســیار متفاوتــی از کســبو کار
هســتند .آنهــا بــه رویکردهــای متفــاوت مدیریــت کیفیــت و برنامههــای
 ISO9000نیــاز دارنــد.
عــاوه بــر اســتانداردهای  ،ISO9000ســازمانها از مدلهــای مرجــع
مدیریتــی معــروف دیگــری نیــز اســتفاده میکننــد از جملــه مدلهــای
تعالــی عملکرد(یــا معیارهــای جوایــز کیفیت) .همــه این روشهــای مختلف
ممکــن اســت عناصــر فرعــی در اجــرای  ISO9004درنظــر گرفتــه شــوند.
 ISO9004نیــز بــا تفکــر و حرکــت مدیریت کیفیت جامع همراســتا اســت.
بــا اینحــال ،مدیریــت کیفیــت جامــع دیگــر یــک مفهــوم رایــج نیســت .در
حقیقــت ،مفهــوم مدیریــت کیفیــت در اســتانداردهای  ISO9000برابــر بــا
مفهــوم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت.
اســتانداردهای  ISO9000بهطــور مــداوم در حــا ل توســعه هســتند و
ســازمانها در ایجــاد اســتانداردهای جدیــد ،درک و کاربــرد آنهــا در
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محیطهــای تجــاری خــاص بــا چالشهایــی روبــرو هســتند .مفاهیــم
مدیریــت کیفیــت در آینــده کــه در حــال حاضــر در کمیتــه استانداردســازی
 ISO/TC176بــرای بازنگــری در کل استانداردســازی  ISO9000در حــال
توســعه هســتند ،بایــد هنــگام پیادهســازی اســتاندارد  ISO9004بــرای
ســازمانها مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد .همچنیــن ،چالشهــای
جدیــد بســیاری بــرای پیادهســازیهای  ISO9000وجــود دارد .هــدف
ایــن مقالــه ارائــه ایدههــا و بحــث در هنــگام جســتجوی فرصتهــای
جدیــد بــرای راهحلهــای مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتانداردها اســت.
نویســندگان میخواهنــد کــه ایــن مقالــه ،افقــی را بــه روی بحــث انتقــادی
در مــورد مســائل مهــم مدیریــت کیفیــت بگشــاید .ایــن مقالــه شــامل
مطالــب گردآوریشــده و بـهروز شــده اســت کــه نویســندگان در دهههــای
اخیــر در بســیاری از کنفرانسهــا ،دورههــای آموزشــی ،مقــاالت و غیــره
ارائــه کردهانــد .نویســنده اول حــدود بیســت ســال پیــش درگیــر انتشــار
مقالــه ISO9004مشــابه بــا ایــن مقالــه بــود .مقالــه وی در اینترنــت در
دســترس عمــوم قرارگرفتــه اســت و وجــود نزدیــک بــه هــزار خواننــده آن
نشــان از عالقــه بیــشاز پیــش بــه ایــن موضــوع میباشــد .بنابرایــن،
بررســی مجــدد ایــن موضــوع منطقــی اســت؛ زیــرا پــس از ســال ،2000
اســتاندارد  ISO9004دوبــار تجدیدنظــر شــده و اخیــراً بهطــور کامــل
بازنویســی شــده اســت.
عــاوه بــر فرصتهــا ،ایــن مقالــه همچنیــن برخــی از مشــکالت و مســائل
عملــی مرتبــط بــا اســتاندارد  ISO9004و راهحلهــای احتمالــی آنهــا را
مــورد بحــث قــرار میدهــد .نویســنده اول مقالــه تجربــه طوالنــی در فرآیند
آمادهســازی بینالمللــی نســخههای اســتاندارد  ISO9004از دهــه 1980
دارد و هــر دو نویســنده در ترویــج عملــی و بهکارگیــری اســتاندارد در انــواع
ســازمانها تجربــه دارنــد.
 .2بنیاد هستیشناسی و معرفتشناسی
استانداردســازی و اســتانداردهای بینالمللــی مبتنــی بــر نتایــج تلفیقــی
علــم هســتند .علــم واقعیــت را از طریــق نظریههــا توصیــف میکنــد.
هستیشناســی و معرفتشناســی پایــه علمــی محکمــی را بــرای مدیریــت
ســازمانی و بنابرایــن بــرای مدیریــت کیفیــت نیــز فراهــم میکنــد .ایــن بــه
مــا در درک و مفهومســازی کلیــت پیچیــده پدیدههــای کیفیــت و جزئیــات
مرتبــط در محیطهــای ســازمانی و اجتماعــی امــروزی کمــک میکنــد.
ایــن رویکــرد همچنیــن بــه ایجــاد ایدههــا و روششناســی بــرای مقابلــه بــا
مشــکالت مربــوط بــه مدیریــت کیفیــت کمــک میکنــد .از ســوی دیگــر،
نظریههــا بــا کاربردهــای عملــی در حــال آزمایــش هســتند کــه بهنوبــه
خــود منجــر بــه بهبــود نظریههــا میشــود.
هستیشناســی کســبوکار بــه معنــای آگاهــی گســترده از تمــام جوانــب
ب وکار اســت و از مفاهیــم و مقولههــای پدیدههــای تجــاری،
کســ 
از جملــه ویژگیهــای آنهــا و روابــط بیــن آنهــا تشکیلشــده اســت.
ب وکار هســتند.
جنبههــای کیفــی یــک زیرحــوزه در هستیشناســی کس ـ 
هستیشناســی ارتبــاط مســتقیمی بــا شــیوههای عملیاتــی ســازمان و
اســتانداردهای داخلــی ســازمان دارد ،کــه در آن میتــوان از اســتانداردهای
بینالمللــی نیــز اســتفاده کــرد.
اصطالحــات و مفاهیــم  ISO9004بهطــور مــداوم مبتنــی بــر ترمینولــوژی
اســتاندارد  ISO9000اســت ،کــه بــا اصــول و روشهــای اصطالحــات
عمومــی همســو اســت .مهمتریــن اصطالحــات و مفاهیمــی کــه بــرای
اجــرای مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد ضــروری اســت عبارتنــد از:
کیفیت :میزانی که یک شی نیازها و انتظارات را برآورده میکند؛
مدیریــت کیفیــت )QM( :مدیریــت یــک ســازمان بــا توجــه بــه کیفیت(بــه
معنــای یکپارچهســازی کیفیــت)؛
تضمیــن کیفیــت )QA( :اطمینانبخشــی در مــورد بــرآورده شــدن نیازهــا
و انتظــارات؛
بهبــود کیفیــت :افزایــش توانایــی بــرآوردن نیازهــا و انتظــارات .بــا ایــن
مفاهیــم میتــوان از برخــورد کــردن بــا مدیریــت کیفیــت حرفـهای در انــواع
مــوارد ســازمانی اطمینــان حاصــل کــرد.

 ISO9001دامنــه محــدودی دارد کــه فقــط بــر روی محصــوالت ســازمان
و بــر اطمینــان از نیازهــا و انتظــارات مشــتریان تمرکــز دارد .بــا اینحــال،
بــرای اطمینــان از موفقیــت پایدار ســازمان ،ســازمان بایــد نیازهــا و انتظارات
افــراد ذینفــع را بــرآورده کنــد .بــه همیــن دلیــل ISO9004 ،تأکیــد
میکنــد کــه ســازمان بایــد بهطــور اســتراتژیک افــراد ذینفــع مرتبــط و
نیازهــا و انتظــارات خــاص آنهــا را تعییــن کنــد .وقتی ســازمان این مســئله
را در نظــر بگیــرد ،در  ISO9004کیفیــت یــک ســازمان نامیــده میشــود.
همچنیــن ،تفــاوت مهــم بیــن  ISO9001و  ISO9004در ایــن اســت
کــه  ISO9001فقــط بــر اثربخشــی عملیاتــی تمرکــز دارد ،درحالیکــه
 ISO9004مســتلزم اطمینــان از کارایــی نیــز میباشــد.
در مــورد تعریــف مدیریــت کیفیــت بایــد توجــه داشــت کــه کیفیــت را
نمیتــوان مســتقیم ًا مدیریــت کــرد بلکــه فقــط از طریــق فرآیندهــای
ســازمانی و مدیریــت آنهــا یعنــی از طریــق مدیریــت کل ســازمان مدیریت
میشــود .بــه ایــن دلیــل ،مدیریــت کیفیت یــک هــدف درونســازمانی(برای
اطمینــان) از موفقیــت و تضمیــن کیفیــت یک هــدف ارتباطــی بیرونی(برای
تضمیــن) ایجــاد و افزایــش اعتمــاد بیــن مشــتریان و ســایر افــراد ذینفــع
دارد .یادگیــری ســازمانی یکــی از راههــای چالشبرانگیــز بــرای دســتیابی
بــه بهبــود مســتمر کیفیــت اســت.
اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت( ،)QMPsکــه در اســتاندارد ISO9000
ف شــده اســت ،نقــش هستیشناســی و معرفتــی مهمــی در تمامــی
تعری ـ 
اســتانداردهای  ISO9000و اجــرای  ISO9004نیــز ایفــا میکنــد.
اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت مجموع ـهای از باورهــا ،هنجارهــا ،قواعــد
و ارزشهــای اساســی هســتند کــه بــرای مدیریــت کیفیــت صــادق
میباشــند و بــه ایــن دلیــل ،میتواننــد ب ـ ه عنــوان مبنــای استانداردســازی
مدیریــت کیفیــت نیــز اســتفاده شــوند .اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت بــر
چیــزی تأکیــد میکننــد کــه بایــد در تمــام محیطهــای استانداردســازی
و کاربــرد  ISO9000مدنظــر قــرار گیــرد .اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت
دانــش عمیقــی ارائــه میدهنــد تــا بتــوان بندهــای اســتاندارد را درک کــرد.
اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت  ISO9000بایــد همــراه بــا اصــول کلــی
مدیریتــی بـهکار گرفتــه شــوند کــه بســیاری از مدرســان مدیریــت بازرگانی
شناختهشــده معرفــی کردهانــد .اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت متشــکل از
مــوارد زیــر اســت(:)ISO2015a
مشتری محوری؛
رهبری؛
درگیرکردن کارکنان؛
رویکرد فرایندی؛
بهبود؛
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد؛
مدیریت روابط.
کمیتــه اســتاندارد  176 ISO/TC ISO9000در حــال حاضــر در حــال
شناســایی مفاهیــم آینــده بــرای اصالحــات بعــدی تمــام اســتانداردهای
ســری  ISO9000اســت .هــدف از ایــن مفاهیــم درنظــر گرفتــن تغییــرات
ســازمانی و اجتماعــی در حــال ظهــور و روندهــای کالن مرتبــط ،از جملــه
انقــاب صنعتــی چهــارم و اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل اســت.
مفاهیــم آینــدهای کــه بایــد انتخــاب شــوند در حــال حاضــر در مرحلــه
پیشنویــس هســتند و موضوعــات زیــر را در برمیگیــرد:
تجربهی مشتری؛
وضعيت كاركنان؛
مدیریت تغییر؛
یکپارچگی؛
مدیریت دانش؛
فناوریهای نوظهور؛
اخالق و درستکاری؛
فرهنگسازمانی.
ســازمانهای آیندهنگــر بایــد ایــن مفاهیــم جدیــد را هنــگام توســعه

راهحلهــای مدیریــت کیفیــت خــود درنظــر بگیرنــد.
مدیریــت بــه معنــای فعالیتهــای هماهنــگ بــرای هدایــت و کنتــرل یــک
ســازمان اســت .مدیریــت و همچنیــن مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر دانــش
اســت .معرفتشناســی ،پایــه و اســاس علمــی بــرای درک اشــیا و شــرایط
و منابــع دانــش مرتبــط و معرفــی روششناســی دانشبنیــان را فراهــم
میکنــد .مدیریــت نیــاز بــه طــرز تفکــر نظاممنــد ،مدلهــای واقعــی
و حــس تحلیــل و اســتدالل درســت دارد .ایــن امــر منجــر بــه ارزیابــی
عینیتــر مســائل محیــط کســبوکار میشــود .معرفتشناســی شــاخهای
از فلســفه اســت کــه عمومـ ًا مرتبــط بــا ماهیــت شــناختی و معرفتــی اســت.
معرفتشناســی ســؤاالتی ماننــد "چــه میدانیــم؟" و "دانــش معنــادار
چیست؟"میپرســد .معرفتشناســی یکــی از راههــای مشــخص تفکــر
ب وکار از جملــه ماهیت
انتقــادی اســت .بســیاری از مســائل مرتبــط بــا کسـ 
اســتنتاج منطقــی ،اینکــه چــرا بایــد یــک خــط اســتدالل را بــر دیگــری
بپذیریــم ،و چگونگــی درک ماهیــت شــواهد و ســهم آن در تصمیمگیــری،
همگــی از مــوارد معرفتــی هســتند.
بهطــور مرســوم ،دانــش بــه معنای"بــاور صــادق موجــه" یــا بهعبــارت
دیگر"تــاش آگاهانــه در ایجــاد بــاور مبتنــی بــر دالیــل محکــم" بــوده
اســت .در مدیریــت یــک ســازمان ،دانــش میتوانــد مرتبــط بــا تمــام
جنبههــای عملیــات یــک ســازمان باشــد و دارای اهــداف عملیاتــی و
راهبــردی اســت .دانــش یــا صریــح اســت یــا ضمنــی.
عملیــات مبتنــی بــر حقیقــت بهعنــوان رویکــردی ســازگار نســبت بــه
مدیریــت کســبو کار از جملــه مدیریــت کیفیــت ارزشگــذاری میشــود.
دادههــا را میتــوان از اطالعــات موجــود بــا اندازهگیــری شــرایط
و فرآیندهــای یــک ســازمان بهدســت آورد .مبنــای علمــی بــرای
اندازهگیریهــا ،اندازهشناســی اســت ،کــه یــکرشــته شناختهشــده

پروژه
های توسعه
«بهتر شدن»
فرآیند های
عملیاتی
کسب درآمد

برنامه های
اجرایی

اســت ،کــه مفاهیــم،اصــول و شــیوههای آن نیــز در ســطح بینالمللــی
اســتاندارد شــدهاند .زمانــی میتــوان بــه اطالعــات مربــوط بــه مدیریــت
دســتیافت کــه دادههــا تجزیــهو تحلیــل شــوند و بــا مســائل تجــاری
ســازمان مرتبــط شــوند .اســتانداردهای  ISO9000بــر اهمیــت اطالعــات
مســتند بــرای مدیریــت و مدیریــت کیفیــت تأکیــد میکننــد .هنگامیکــه
کارکنــان و مدیــران ســازمان از اطالعــات بهطــور مشــارکتی و اثربخــش
ب و کار را یاد
بــرای هدایــت عملیــات اســتفاده میکننــد ،آنهــا دانــش کسـ 
میگیرنــد و درونــی میکننــد و بــه ایــن دلیــل ،اغلــب در شــرایط عملیاتــی،
دانــش طبع ـ ًا دانــش ضمنــی اســت.
تمامــی دانشــی کــه بــرای اداره یــک ســازمان اســتفاده میشــود منســجم
نیســت یــا مبتنــی بــر واقعیتهــای تجربــی نیســت .از لحــاظ کلــی و از
نقطهنظــر فلســفی ،همــه دانشهــا از چهــار منبــع اصلــی سرچشــمه
میگیرنــد:
ادراک شامل تمام حواس؛
حافظه یا قدرت؛
آگاهی ،شهود یا دروننگری؛
دلیل و استدالل.
واقعگرایــی علمــی انتقــادی و روشهــای علمــی بهتریــن مبنــای نظــری
بــرای عمــل عقالنــی اســت .دانــش ،بــاور صــادق موجــه ،مســتلزم یــک
مبنــای نظــری اســت .دمینــگ تأکیــد کــرده اســت کــه اطالعــات همــان
دانــش نیســت .دانــش از نظریــه سرچشــمه میگیــرد .بــدون تئــوری ،هیــچ
راهــی بــرای اســتفاده از اطالعاتــی کــه در یــک لحظــه خــاص بــه دســت
مــا میرســد وجــود نــدارد.
بهبــود کیفیــت بهعنــوان بخشــی از مدیریــت کیفیــت را نمیتــوان
بهصــورت حرفــهای بــدون پایــگاه دانــش محقــق کــرد و ایــن رویکــرد

راهبرد ها
چشم انداز

منابع،
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(حذف ،
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وجودی)

خط مشی ها
ارزش های کسب و کار مشترک
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همچنیــن منجــر بــه دانــش جدیــد میشــود .بهبــود کیفیــت در ســطح
ســازمان از طریــق یادگیــری ســازمانی بــه روش طبیعــی امکانپذیــر اســت.
هــر ســازمانی کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت پایــدار تــاش میکنــد ،باید
دانــش الزم و کافــی در مــورد رشــتههای تخصصــی متعــدد را داشــته باشــد،
کــه بهعنــوانمثــال ،در اســتانداردهای مختلــف سیســتم مدیریــت شــرح
دادهشــده اســت .ایــن رشــتهها مطابــق و همراســتا بــا تصمیمــات و اقدامات
ب وکار و كاركنــان میباشــد .بــا اینحــال ،در شــرایطی،
رهبــران کســ 
ممکــن اســت درک علیــت دشــوار باشــد و افــراد باورهــا و ســوگیریهای
ب وکار
شــخصی متفاوتــی داشــته باشــند .ازایـنرو ،كاركنــان و رهبران کسـ 
بایــد بــرای درک موقعیتهایــی کــه بــا آن مواجــه هســتند ،مذاکــره کننــد.
زبــان رهبــری نقــش مهمــی دارد .ســازمان یک موجــود زنــده و مجموعهای
از گفتگوهــای بیــن افــراد اســت .زبــان محیطــی را کــه ســازمان در آن
زندگــی میکنــد تعریــف میکنــد .یــک زبــان مشــترک بــه ســازمان
کمــک میکنــد تــا تصمیمــات کارآمدتــری بگیــرد .بــا محــدود کــردن
زبــان ،کارایــی افزایــش مییابــد ،امــا ناآگاهــی نیــز افزایــش مییابــد کــه
ایــن نشــان میدهــد ســازمان قــادر بــه ســازگاری و احیــا کــردن خــود بــا
تغییــرات چالشبرانگیــز در محیــط خــود نیســت .یــک ســازمان تنهــا در
صورتــی قــادر بــه یادگیــری و رشــد اســت کــه شــرایطی را ایجــاد کنــد کــه
بــه تولیــد زبــان جدیــد کمــک کنــد ،و بــا آن ســازمان بتوانــد مســیرهای
جدیــدی بــه ســوی بهــرهوری ایجــاد کنــد و خــود را احیــا کنــد.
 .3سازمان و بسترهاي داخلی و خارجی
مفهــوم ســازمان یــک موضــوع اصلــی در تمــام حوزههــای مدیریتــی از
جملــه مدیریــت کیفیــت و  ISO9004اســت .یــک ســازمان مجموعـهای
از افــراد اســت کــه وظایــف خــاص خــود را بــه همــراه مســئولیتها،
اختیــارات و روابــط بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود دارد .حتــی یــک نفــر
میتوانــد نمونــه منحصــر بـ ه فــردی از یــک ســازمان باشــد .ایــن مفهــوم
شــامل موسســه انفــرادی ،شــرکت ،موسســه ،بنــگاه ،مرجــع ،مشــارکت
در مالکیــت ،خیریــه ،نهــاد یــا بخشــی یــا ترکیبــی از آنچــه بهصــورت
ثبتشــده یــا ثبتنشــده ،دولتــی و خصوصــی میشــود امــا محــدود بــه
آن نمیگــردد .ســازمان ممکــن اســت یــک موسســه بــزرگ یــا کوچــک
و متوســط باشــد .در محیــط کســبو کار امــروزی ،مؤسســات کوچــک
و متوســط پایــه و اســاس اقتصــاد کشــورها و مناطــق درنظــر گرفتــه
میشــوند کــه پتانســیلهای شــغلی ،احیــای ســازمانها و رشــد اقتصــادی
را فراهــم میکننــد .بیــش از  99درصــد از ســازمانها ،مؤسســات کوچــک
و متوســط هســتند .اســتارتآپها نیــز بــه یــک حــوزه تجــاری مهــم تبدیل
شــدهاند .ایــن مؤسســات انســانی طــوری طراحیشــدهاند کــه محصــوالت
جدیــدی را در شــرایط عــدم قطعیــت بــاال خلــق میکننــد .اســتارتآپها
طالیــهدار آینــده هســتند نــه شــرکتهای موجــود .اســتارتآپها در
ســازمانهای بــزرگ نیــز وجــود دارنــد .بیشــتر شــیوههای مدیریــت و
همچنیــن اســتانداردهای  ISO9000بــرای ســازمانهای شناختهشــده و
محیطهــای تجــاری قابــل پیشبینــی توســعهیافته اســت .بــا اینحــال،
وضعیــت در مؤسســات کوچــک و متوســط و اســتارتآپها بســیار متفــاوت
اســت .آنهــا انــواع ســازمانی متفاوتــی هســتند و بنابرایــن بــه روشهــای
مدیریتــی متفــاوت و کاربــرد خالقانــه اســتانداردهای عمومــی نیــاز دارنــد.
بــه دلیــل وجــود افــراد ســازمانیافته و اهــداف آنهــا ،ســازمان را میتــوان
بهعنــوان یــک سیســتم در نظــر گرفــت ،یعنــی مجموعــهای از عوامــل
واقعــی بــه هــم مرتبــط یــا در حــال تعامــل کــه بــرای یــک هــدف
مشــخص ســازماندهیشــدهاند .بســیاری از کارشناســان شــناختهشــده
مدیریــت بــر جنبههــای سیســتمی در مدیریــت ســازمانها تأکیــد دارنــد.
کلیــه سیســتمها همیشــه دارای بســتر داخلــی و خارجــی هســتند .سیســتم
از طریــق مــرزش بــا محیطهــای خــود تعامــل دارد .سیســتم از طریــق
فعالیتهــای بههــم مرتبــط یــا در حــال تعامــل فرآیندهــا عمــل میکنــد
کــه ورودیهــای خاصــی را بــه خروجیهــای دلخــواه تبدیــل میکنــد.
موفقیــت پایــدار مســتلزم رویکــردی متمایــز اســت کــه هویــت رقابتــی
ســازمان را منعکــس میکنــد .در ایــن مقالــه هویــتســازمانی بــهعنــوان

ویژگــی ،خصوصیــت یــا شــخصیت یــک ســازمان درک میشــود و از پنــج
دیــدگاه تشکیلشــده اســت:
الف) فرهنگ سازمان و توسعه و روابط آن؛
ب) مشخصات برند سازما؛.
ج) ایدههای تجاری؛
د) اصول و معماری مدیریت؛
ه) ارتباطات و تعامالت با ذینفعان.
بســتر درونــی یــک ســازمان شــامل ارزشهــا ،فرهنــگ ،دانــش و عملکــرد
ب و کار نقــش اصلــی را در بســتر
عملیاتــی اســت .بهویــژه فرآیندهــای کسـ 
داخلــی ایفــا میکننــد .همچنیــن ،مدیریــت کیفیــت و تضمیــن کیفیــت
پایــه و اســاس یکســانی دارنــد .مدیریــت یــک ســازمان دارای دو مســئولیت
اصلــی است(شــکل  )1کــه حوزههــای مدیریتــی بســیار متفــاوت و مبتنــی
بــر مبانــی مختلــف اســت:
الــف) مدیریــت عملیاتــی فعالیتهــای روزانــه بــا اســتفاده از کنتــرل
عملکــرد مبتنــی بــر واقعیــت واکنشــی و منطقــی و حــل مســئله،
ب) مدیریــت راهبــردی کــه در آن از نقــاط قــوت ،مزیتهــای رقابتــی
و چالشهــای ســازمان بهمنظــور بهبــود عملکــرد تجــاری ســازمان
بــا شــناخت ،طراحــی و پیادهســازی راهحلهــای جدیــد بــهکار گرفتــه
میشــود .مدیریــت راهبــردی ارتبــاط زیــادی بــا مدیریــت تغییــر دارد.
بســتر بیرونــی یــک ســازمان متشــکل از شــبکه ارزشــی اســت کــه
شــامل موضوعــات برخاســته از محیطهــای قانونــی ،فنــاوری ،رقابتــی،
بــازار ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت .طرفهــای ذینفــع
مرتبــط ســازمان آنهایــی هســتند کــه بســیار تحــت تأثیــر تصمیمــات یــا
فعالیتهــای ســازمان هســتند و یــا روی آن تأثیــر میگذارنــد .بنابرایــن،
ایــن افــراد تأثیــر مهمــی بــر توانایــی ســازمان در دســتیابی بــه موفقیــت
پایــدار دارنــد .افــراد مختلــف بایــد بهطــور جداگانــه بــرای مدیریــت کیفیــت
و تضمیــن کیفیــت در نظــر گرفتــه شــوند زیــرا آنهــا نیازهــا و انتظــارات
متفاوتــی بــا توجــه بــه ســازمان دارنــد .ایــن امــر مرتبــط بــا محصــول و
الزامــات اطمینــان مربــوط میشــود .در ایــن زمینــه ،ســؤاالت اصلــی
مربــوط بــه مدیریــت کیفیــت و تضمیــن کیفیــت بــا توجــه بــه هــر یــک
افــراد ذینفــع مرتبــط شــامل مــوارد زیــر اســت:
ذینفع مرتبط کیست؟
چرا فرد ذینفع مناسب است ،چه ارزشی برای سازمان دارد؟
چــرا فــرد ذینفــع بــه ســازمان عالقهمنـ د اســت ،چــه ارزشــی بــرای فــرد
ذینفــع دارد؟
سازمان(خروجی یا محصول) چه تأثیری در ذينفع دارد؟
چگونه به فرد ذینفع(خطمشی و فرآیندها) کمک میکند؟
 .4مدیریت فرآیند سازمانی
ب و کاري هســتند کــه از فرآیندهــای
ســازمانها سیســتمهای کســ 
تجــاری و ســاختارهای ســازمانی بــه هــم مرتبــط تشکیلشــدهاند .عملکــرد
ب و کار باالتریــن اهمیــت راهبــردی و عملیاتــی را بــرای
فرآیندهــای کسـ 
رقابتپذیــری و موفقیــت پایــدار ســازمانها دارد .کلیــه محصوالت(کاالهــا
و خدمــات) و ســایر نتایــج ســازمانی نتایــج فرآیندها هســتند .فرآیندهــا برای
انــواع فعالیتهایــی بــهکار بــرده میشــود کــه افــراد یــا ســازوکارهای
ســختافزاری یــا نرمافــزاری انجــام میدهنــد .در واقــع ،مفهــوم فرآینــد
در اصــل تنهــا بــه هــر نــوع عمــل پربــازده اشــاره میکنــد .فعالیتهــای
کاری اساســی کــه در تمــام ســازمانها وجــود دارد را میتــوان «فرایندهــای
ابتدایــی» نامیــد .ایــن فعالیتهــا معمــو ًال عبارتانــد از:
کار کردن برای هدفی؛
جابجایی افراد ،مواد یا اطالعات؛
تعامل و ارتباطات.
هنگامیکــه فرآیندهــای ابتدایــی در یــک ســازمان بــا دســتیابی بــه نتایــج
تجــاری ســازمان مرتبــط باشــد ،میتــوان در مــورد فرآیندهــای تجــاری و
کسـبوکار صحبــت کــرد.

دوگانگــی فرآیند/ســاختار ممکــن اســت منجــر بــه معمــای حــل نشــدنی
شــود :آیــا مدیریــت ســازمان بایــد بــر اســاس فرآیندهــا باشــد یا ســاختارها؟
اگرچــه فرآیندهــا بایــد اولویتبنــدی شــوند ،راهحــل بهینــه ،تعــادل مناســب
بیــن فرآینــد و ســاختار اســت .ســاختارهای کافــی بــرای افزایش اثربخشــی
و کارایــی فرآیندهــا موردنیــاز اســت .مدیریــت تعــادل مســتلزم تصمیمــات
متعــادل بــرای هــر فرآینــد اســت ،بهعنوانمثــال ،تعــادل بیــن آزادی و
کنتــرل ،آگاهــی و دســتورالعملها ،كاركنــان و سیســتمها ،و رویکردهــای
کنشــی و واکنشــی.
بــا توجــه بــه تجربــه نویســندگان در انــواع مختلــف ســازمانها ،یــک مدل
زیرســاخت کســبو کار در چهــار ســطح بــرای مدیریــت سیســتم جامــع
فرآیندهــای کسـبوکار مفیــد شناختهشــده اســت .ایــن چارچــوب ســازمانی
ب و کار زیــر اســت کــه اهمیــت
شــامل چهــار ســطح فعالیت/مدیریــت کسـ 
قابــلتوجهــی در مدیریــت جامــع ســازمان دارنــد:
ســطح شــرکتی(کل ســازمان) :خلــق و حفــظ مفاهیــم اساســی و هنجــاری
فرآینــدی ،اصــول ،چش ـماندازها و روش کلــی مدیریــت فرآینــد.
ب و کار راهبــردی :ایجــاد و مدیریــت سیســتم فرآیندهــای
ســطح کســ 
کســبوکار بههــمپیوســته بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی
واحدهــای تجــاری اســتراتژیک خــاص در داخــل شــرکت.
سطح عملیاتی :مدیریت فرآیندهای تجاری فردی در زمان واقعی.
ســطح شــخصی و تیمــی فــرد :تأکیــد بــر تعهــد و نقــش انســانی در
ب وکار تجــاری.
فرآیندهــای کســ 
یــک سیســتم کســبوکار راهبــردی را میتــوان بــا چهــار حــوزه اصلــی
ب وکار توصیــف کــرد:
فرآیندهــای کس ـ 
فرآیندهــای بــازار :پیشبینــی نیازهــای فعلــی و آتــی بــازار .راهانــدازی
محصوالت/راهحلهــای رقابتــی جدیــد بــه بــازار ،ایجــاد و حفــظ مدیریــت
محصــول ،و تمریــن ارتباطــات بــازار.
فرآیندهــای مشــتری :بــرآوردن نیازهــای مشــتریان بــا محصــوالت ،و ایجاد
و تمریــن روابــط بــا مشــتری و خدمــات باکیفیــت باال.
ب وکار  ،مدیریــت
فرآیندهــای مدیریــت :کنتــرل و افزایــش عملکــرد کسـ 
ب وکار ســازمان در حالــت کلــی.
فرآیندهــای کس ـ 
ب وکار و
فرآیندهــای پشــتیبانی :پشــتیبانی مؤثــر از فرآیندهــای کســ 
مدیریــت در ســازمان.
مدیریــت فرآینــد بــه ایــن معنــی اســت کــه چگونــه اهــداف راهبــردی و
ب و کار از طریــق فرآیندهــای کســبو کار انجــام میشــود.
عملیاتــی کسـ 

یــک مــدل شناختهشــده و ســاده بــرای همــه مدیریتهــا ،از جملــه
مدیریــت فرآینــد ،مــدل (PDCAطرحریــزی ،اجــرا ،كنتــرل ،اقــدام) اســت
کــه بایــد در ســه حــوزه مدیریتــی مختلــف بـهکار گرفتــه شود(نویســندگان
آن را مــدل “ PDCAســهگانه" مینامنــد):
کنتــرل :مدیریــت عملیــات روزانــه در فرایندهــای کســبوکار بهمنظــور
دســتیابی بــه نتایــج .رفــع عــادی عــدم انطباقهــا در رابطــه بــا کنتــرل
انجــام میشــود.
بهبودهــای عملیاتــی :حــل مســائل مهــم و پیادهســازی روشهــای بهبــود
عملیاتــی در فرایندهــای کســبوکار.
بهبودهــای چشــمگیر :خلــق و پیادهســازی موفــق تغییراتــی کــه از
نظــر راهبــردی حائــز اهمیــت هســتند در سیســتم فراینــد کســبوکار و
ســازمانهای متحــول.
اســتاندارد  ISO9004یــک فصــل کامــل را بــه مدیریــت منابــع ســازمان،
نحــوه حمایــت منابــع از عملیات کلیــه فرايندهــا و اهمیت آن بــرای اطمینان
از عملکــرد مؤثــر و کارآمــد و موفقیــت پایــدار اختصــاص میدهــد .بهطــور
خــاص ،منابــع زیــر مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت:
منابع مالی؛
کارکنان؛
اطالعات و دانش سازمانی؛
فنآوری؛
زیرساخت ،مانند تجهیزات ،تسهیالت ،انرژی و تأسیسات؛.
محیط فرآیندهای سازمان؛
مواد مورد نیاز برای فراهم کردن محصوالت(کاالها و خدمات)؛
منابع طبیعی؛
منابــع ارائــه شــده از بیــرون ،ازجملــه شــرکتهای تابعــه ،شــرکاء،
اتحادیههــا ،و فرآیندهــای برونســپاری شــده.
بــرای ایــن منابــع ،سیســتمهای مدیریــت زیــادی در منابــع متعــدد ارائ ـه
شــدهاند .مناســبترین راه ،پیادهســازی و مدیریــت آنهــا در مدیریــت
فراینــد و مدیریــت کیفیــت ســازمانی اســت.
كاركنــان مهمتریــن منابــع در فرآیندهــای کســبو کار ســازمانها و
ب و کار ،مدیــران و کارکنــان هســتند .بهمنظــور
در نقــش رهبــران کســ 
جلوگیــری از بــروز مشــکل در کارهــای شــخصی و در همکاریهــای
بیــن فــردی ،فعالیتهــای فرآینــد کســبو کار و فرآیندهــای حســی
پیکــری ،روانــی و معنــوی شــخصی نبایــد در تعــارض بــا یکدیگــر باشــند.

جدول  .1نمونهای از ابعاد امتیازدهی برای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی عملکرد
نتایج

1.سطح :سطوح نتایج بهدستآمده
2.روندها :نرخ پایدار بهبود نتایج عملکرد در طول زمان
3.مقایسهها :عملکرد نسبت به مقایسهها یا معیارهای مناسب
4.یکپارچگی :دستیابی متعادل و جامع به نتایج با توجه به اهداف
راهبردی سازمان و پیشبینی توسعه آینده.

فرایندها

 .1رویکرد :اقدامات برنامهریزیشده ،شامل برنامههای فرآیند ،اقدامات ،و
بهکارگیری الزامات
 .2استقرار :اجرای رویکرد برنامهریزیشده عملی
 .3یادگیری :کسب دانش جدید ،ازجمله نوآوریهای جدید
.4یکپارچگی :واردکردن رویکرد در راهبردهای سازمان و مدیریت فرآیندها و
فعالیتها.
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فعالیتهــای انســانی نقــش اساســی در تحقــق کیفیــت از طریــق تولیــد
محصوالت(کاالهــا و خدمــات) دارد کــه بهطــور اثربخــش و کارآمــد نیازهــا
و انتظــارات مشــتریان و ســایر ذینفعــان مرتبــط را بــرآورده میکنــد.
بهویــژه ،جایــگاه و مســئولیتهای صاحبــان فراينــد و روابــط آنهــا بــا
مدیــران صــف از موضوعــات مهــم در مدیریــت فرآینــد اســت.
فناوریهــای اطالعــات ،دیجیتــال و مخابــرات فرصتهــای نامحــدودی را
بــرای توســعه محصــول جدیــد و راهحلهــای فرآینــد کســبو کار فراهــم
میکنند(آنتیــا و جوســیال 2018 ،ب) .ایــن شــامل شــبکههای ،5G
محاســبات ابــری ،اینترنــت اشــیاء( ،)IoTاینترنــت صنعتــی ،کالن داده ،هک
زیســتی ،هــوش مصنوعــی( ،)AIیادگیــری ماشــینی ،رباتهــای فکــری،
چــاپ س ـهبعدی ،تولیــد افزایشــی ،واقعیــت افــزوده و بــاک چیــن اســت.
همچنیــن ســایر فناوریهــا ازجملــه بیوتکنولــوژی ،نانــو و میکروفنــاوری،
فنــاوری نــوری ،فنــاوری انــرژی ،فنــاوری اجتماعــی و فناوری بهزیســتی به
معنــای فرصتهــای بــزرگ و همچنیــن چالشهــا و ريســكها هســتند.
 .5ارزیابی عملکرد
ارزیابــی عملکــرد یــک ســازمان یــک فعالیــت عــادی مدیریتــی اســت کــه
ب و کار همــراه اســت .ایــن نــوع ارزیابــی همچنیــن
بــا بهبــود سیســتم کسـ 
بخــش مهمــی از مدیریــت کیفیــت اســت .خودارزیابــی یک رویکــرد بهبود
عملکــرد کســبو کار مبتنــی بــر واقعیــت اســت کــه مطابــق بــا الزامــات
ب و کار بــهکار گرفتــه میشــود .بهطورکلــی حــوزه
و پیشنیازهــای کســ 
ب و کار ســازمان یــا یــک واحــد را پوشــش میدهــد .دیدگاههــای
کســ 
مرتبطــی کــه در خودارزیابــی مــورد توجــه قــرار میگیرنــد ،از الزامات کســب
و کار شناســایی میشــوند.
بهطورکلــی ،دو رویکــرد روششــناختی مختلــف بــرای خودارزیابــی موجــود
ا ست :
الف) ارزیابی بر اساس مدلهای ارزیابی بلوغ ،و
ب) ارزیابیها بر اساس مدلهای تعالی عملکرد.
اولــی بــرای ارزیابــی عملکــرد بــر اســاس معیارهــای مشــخص ارزیابــی
بلــوغ بــر اســاس بهتریــن شــیوههای موجــود اســت .دومــی بــر رشــد
مســتمر عملکــرد مبتنــی بــر یادگیــری ،اصــاح و یکپارچهســازی تأکیــد
دارد .اســتاندارد  ISO9004در ضمیمــه خــود یــک ابــزار خودارزیابــی ارائــه
میدهــد کــه مبتنــی بــر رویکرد(الــف) اســت .بااینحــال ،رویکــرد ترجیحــی
نویســندگان گزینــه(ب) اســت؛ زیــرا بیشــتر پاســخگوی چالشهــای آینــده
اســت.
دیدگاههــای انتقــادی را میتــوان بــرای مدلهــای ارزیابــی بلــوغ ارائــه
کــرد .مدلهــای تعالــی عملکــرد جایــگاه شناختهشــدهتری در انــواع
ســازمانها و در جوایــز کیفیــت عمومــی دارنــد .ایــن مدلهــا بــه مــدت
طوالنــی در سراســر جهــان مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد و مرتب ـ ًا بازبینــی
میشــوند .شناختهشــدهترین مدلهــا مــدل مالکــوم بالدریــج آمریکایــی
و مــدل اروپایــی  EFQMمیباشــد .روش ارزیابــی  ISO9004احتمــا ًال
نمیتوانــد بــا ایــن شــیوهها رقابــت کنــد .در مدلهــای ارزیابــی بلــوغ،
حوزههــای مختلــف ارزشــیابی بهطــور جداگانــه ارزیابــی میشــوند و ایــن
مــدل روابــط مشــخصی بیــن آنهــا ارائــه نمیکنــد .نتایــج بههیچوجــه در
مدلهــای ارزیابــی بلــوغ ارزشــیابی نمیشــوند.
از ایــنرو عمــ ً
ا ،بــه دســت آوردن عملکــرد تجــاری کلنگــر از نتایــج
مربــوط بــه ارزیابــی دشــوار اســت .از آنجاییکــه معیارهــا کلــی و اســتاندارد
هســتند ،لزوم ـ ًا ایــن تضمیــن وجــود نــدارد کــه مناســب بــا موقعیتهــا و
نیازهــای ســازمانی خــاص باشــد .بهتریــن شــیوههای مدلهــای ارزیابــی
بلــوغ لزومـ ًا راهحلهــای خالقانــه جدیــد ویــژه ســازمان را ارائــه نمیکننــد.
بلــوغ لزوم ـ ًا هــدف خــوب کســبو کار بــرای موفقیــت نیســت ،کــه بــه
ماهیــت ســازمان و فعالیتهــای آن بســتگی دارد .بســیاری از ســازمانها
بیشــتر چاالکــی را ترجیــح میدهنــد تــا بلــوغ .بهعنوانمثــال ،مؤسســات
کوچــک و متوســطو اســتارتآپها نمیخواهنــد بــرای رســیدن بــه بلــوغ
تــاش کننــد ،زیــرا بلــوغ نشــاندهنده موفقیــت پایــدار آنهــا نیســت؛ و
موفقیــت پایــدار بیشــتر مبتنــی بــر پویایــی و بازتولیــد مســتمر باشــد.

در مدلهــای تعالــی عملکــرد ،معیارهــای ارزشــیابی ،عوامــل
توانمندســاز(فرآیندها) عملکــرد و همچنیــن نتایــج بهدسـتآمده از آنهــا را
در نظــر میگیرنــد و بــر یادگیــری و یکپارچگــی ســازمانی تأکیــد میکننــد.
بهمنظــور دســتیابی بــه عملکــرد عالــی و موفقیــت پایــدار ،ســازمان
نمیتوانــد حــوزه واحــدی از فعالیتهــا را بهبــود ببخشــد و از کلیــت آن
غافــل باشــد ،امــا باید ارتباطــات بیــن عملکــرد فرآیندها(عوامل توانمندســاز)
و نتایــج کلــی کســبوکار را تشــخیص داد .فرآیندهــا و نتایــج بهطــور
جداگانــه ارزیابــی میشــوند امــا معیارهــا بــر روابــط علــی بیــن آنهــا
تأکیــد میکننــد .امتیازدهــی عــددی بــر اســاس معیارهــای ارزیابــی بــاز
اســت(جدول .)1
فرآیندهــا و نتایــج بهطــور جداگانــه ارزیابــی میشــوند و بــر اســاس
معیارهــای امتیازدهــی از  0تــا  100درصــد امتیــاز داده میشــوند.
خودارزیابیهــا و ممیزیهــا مکمــل یکدیگــر هســتند .ممیــزی
ســابقه توســعه طوالنــی دارد .امــروزه ممیــزی داخلــی ابــزار مدیریتــی
شناختهشــدهای بــرای پايــش ،نظــارت و تحلیــل فعالیتهــای ســازمانی
بــرای رســیدن بــه موفقیــت پایــدار اســت .ممیــزی داخلــی بــه ســازمان
کمــک میکنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه مدیریــت فرآینــد آن بهطــور
اثربخــش و کارآمــد در کل عمــل میکنــد .اولیــن اســتاندارد بینالمللــی
ممیــزی سیســتمهای مدیریــت کیفیــت بــه همــراه اســتاندارد مدیریــت
کیفیــت  ISO9000توســعه یافــت و آخریــن نســخه آن،ISO19011 ،
بــرای تأمیــن نیازهــای همــه اســتانداردهای مختلــف سیســتم مدیریــت
گســترشیافته اســت .دســتورالعملهای ایــن اســتاندارد را میتــوان بــرای
ممیــزی داخلــی و خارجــی مــورد اســتفاده داد .از نقطهنظــر ســازمانها،
درک همــه ممیزیهــا بهعنــوان عوامــل پشــتیبانی مدیریــت بهمنظــور
بهبــود عملکــرد و تضمیــن کیفیــت مفیــد اســت .بنابرایــن ،ممیزیهــا بایــد
بــه روشــی یکپارچــه تجــاری انجــام شــود.
 .6بهبود عملکرد كسب و كار ،ریسک و مدیریت نوآوری
اســتاندارد  ISO9004تأکیــد میکنــد کــه ســازمان بایــد بهطــور مــداوم
چالشهــای مربــوط بــه شــرایط بیرونــی و درونــی خــود را بــرای اثربخشــی
و کارایــی و تغییــر نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان خــود تشــخیص دهــد.
در ایــن زمینــه ،یادگیــری و نــوآوری ســازمانی نیــز بــا افزایــش توانایــی
پاســخگویی بــه شــرایط بهگون ـهای کــه ســازمان بتوانــد اهــداف تجــاری
خــود را بــرای رســیدن بــه موفقیــت پایــدار محقق کنــد ،از مدیریــت کیفیت
و بهبــود کیفیــت ســازمان حمایــت میکنــد.
در بهبــود کیفیــت ،ســازمان بایــد بهویــژه بــر بهبــود عملکــرد فرآینــد بــا
اســتفاده از دو رویکــرد اساســی تمرکــز کنــد:
الــف) پروژههــای پیشــرفت راهبــردی ،کــه منجــر بــه بازنگــری و اصــاح
فرآیندهــای موجــود یــا پیادهســازی فرآیندهــای جدیــد میشــود و معمــو ًال
گروههــای چندمنظــوره جــدا از عملیــات -فرایندهــای روتیــن آن را انجــام
میدهنــد و
ب) بهبــود مســتمر مــداوم کــه تیمهــای کاری طبیعــی در عملیــات فرآینــد
موجــود انجــام میدهنــد.
روشهــای سیســتماتیک شناختهشــده و محبــوب بــرای بهبــود فرآینــد
ب وکار بــر اســاس تکنیکهــای حــل مســئله در دســترس هســتند:
کس ـ 
كايــزن یــک اصطــاح ژاپنــی بــه معنــای "تغییــر بــرای بهتــر شــدن" یــا
"بهبــود مســتمر" اســت .ایــن یــک فلســفه تجــاری ژاپنــی و تمریــن بهبود
مــداوم عملیــات و مشــارکت دادن همــه کارکنــان اســت .کایــزن بــه معنای
بهبــود ب ـ ه مثابــه یــک فرآینــد تدریجــی و روشــمند اســت .ایــن فراینــد
شــامل مؤثرتــر و کارآمدتــر کــردن محیــط کار بــا ایجــاد جــو تیمــی ،بهبــود
روشهــای روزمــره ،اطمینــان از رضایــت کارکنــان و رضایتبخشتــر
کــردن ،جذابتــر کــردن و ایمنتــر کــردن یــک شــغل اســت .تغییــرات
بســیاری در تحقــق عملــی کایــزن وجــود دارد.
شــش ســیگما( )SixSigmaیــک روش متمرکــز بــر فرآینــد اســت کــه
ب وکار از طریــق بهبــود زمینههــای خاصــی از
بــرای بهبــود عملکــرد کسـ 

فرآیندهــای راهبــردی کســبوکار طراحیشــده اســت .ایــن روش معمــو ًال
در پروژههــای بهبــود گســترده مالــی در ســازمانهایی کــه فرهنــگ شــش
ســیگمای قــوی دارنــد ،اســتفاده میشــود .بنابرایــن ،شــش ســیگما را
میتــوان بــه معنــای گســتردهتر بهعنــوان یــک فلســفه ،روششناســی،
و ابــزار مدیریــت محــور بــرای تحــول کســبوکار ،بهبــود راهبــردی و حــل
مســئله درک کــرد.
روششناســی نــاب نیــز اغلــب بــا بهبــود عملکــرد همــراه اســت .هــدف
آن حــذف فعالیتهــای فرآینــدی بیهــوده و زائــد اســت .ایــن روش شــامل
مجموعـهای بــزرگ و کامـ ً
ا مبهــم از ابزارهــای بهبــود اســت .همچنیــن،
روش معیارســنجی در حــوزه بهبــود عملکــرد فرآینــد اســتفاده میشــود.
در ســازمانهای بــزرگ ،اســتارتآپهای خاصــی ممکــن اســت بــرای
نوآوریهــای راهبــردی جدیــد و بــرای بازتولیــد حوزههــای تجــاری خــاص
ایجــاد شــوند.
موفقیــت پایــدار بهعنــوان هــدف اصلــی کســبو کار مســتلزم آن اســت
کــه ســازمان عــدم قطعیتهــای مثبــت و منفــی و اثــرات آنهــا را بــر
اهــداف شناســایی کنــد ،کــه ایــن به معنــای اســتفاده از شــیوههای مناســب
مدیریــت ریســک اســت .در ایــن زمینــه ،روشهــای تــداوم و انعطافپذیری
ب و کار نیــز ممکــن اســت مفیــد باشــند .کیفیــت و نــوآوری را میتوان
کسـ 
بهعنــوان حوزههــای بــه هــم مرتبــط در نظــر گرفــت .ایــن دو میتواننــد
بــرای یکدیگــر مفیــد باشــند و در کنــار یکدیگــر بهبــود کســبو کار و
تمایــز بــرای مزیــت رقابتــی ایجــاد کننــد .مشــخصات فنــی اروپــا CEN/
 1-16555 TSنــوآوری را نوعــی پیادهســازی یــک محصــول(کاال یــا
خدمــات) جدیــد یــا بهبودیافتــه ،یــا فرآینــد ،یــک روش بازاریابــی جدیــد ،یــا
یــک روش ســازمانی جدیــد در شــیوههای کسـبوکار ،محیـطکار ســازمان
یــا روابــط خارجــی تعریــف میکنــد .در ایــن تعریــف" ،بهطــور معنــاداری"
و "پیادهســازی" کلیدواژههــا هســتند .بــه ایــن دلیــل ،نوآوریهــا بایــد
راهحلهــای جدیــد از نظــر مفهومــی و قاب ـلدوام از نظــر تجــاری باشــند
کــه در دســترس بازارهــا و جامعــه قــرار میگیرنــد .بنابرایــن ،در حقیقــت،
هــدف از تمــام نوآوریهــا بهبــود کیفیــت اســت .نوآوریهــای تجــاری
ارتبــاط مســتقیمی بــا بهبــود عملکــرد محصــول ،افزایــش اثربخشــی و
کارایــی فرآیندهــای کســبو کار و اصالحــات ســاختاری و عملیاتــی بنیادی

ســازمانها دارد .همــه ایــن موضوعــات از اهــداف اساســی مدیریــت کیفیــت
حرفـهای هســتند.
بهکارگیــری فناوریهــای جدیــد در نــوآوری نقــش اساســی دارد.
نوآوریهــای فنــاوری را میتــوان مطابــق بــا دو روش اصلــی زیــر
جهتگیــری کــرد:
الف) فناوری پایدار برای تقویت و افزایش ویژگیهای فنی موجود.
ب) فنــاوری مخــرب بــرای سادهســازی راهحلهــای فنــی موجــود و ارائــه
گــزارش ارزش بســیار متفــاوت.
نویســندگان الزامــات جــدی نوآوریهــا را در شــیوهها و روشهــای کیفیــت
شناســایی کردهانــد .فرآینــد «از اختــراع تــا نــوآوری» عمـ ً
ا بســیار پیچیــده
اســت و عوامــل مختلفــی را در برمــی گیــرد .شــیوههای کیفیــت حرفـهای
میتوانــد در ایــن فرآینــد ســودمند باشــد .توســعه موفقیتآمیــز یکپارچگــی
کســبو کار یــک فرآینــد یادگیــری کلنگــر اســت کــه منجــر بــه اصــاح
مســتمر مفاهیــم و اصــول ،ابــزار و روشهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،و
شــیوههای ســازگار و متعــادل مدیریــت میشــود .ایــن یادگیــری ســازمانی
نــهتنهــا توســعه ظرفیتهــای جدیــد ،بلکــه تغییــرات اساســی ذهــن را
بهصــورت فــردی و جمعــی شــامل میشــود .ایــن امــر مبتنــی بــر قابلیــت
درک فرصتهــای جدیــد ،تغییــر نگرشهــا و کســب مهارتهــای جدیــد
اســت .در ایــن زمینــه ،پنــج عامــل یادگیــری اساســی وجــود دارد:
• تسلط شخصی؛
•مدلهای ذهنی؛
•چشمانداز مشترک؛
• یادگیری تیمی.
•تفکــر سیســتمی .اینهــا از ابزارهــای کلیــدی هســتند کــه از طریــق آنها
یکپارچگــی کســبو کار و یادگیــری تضمیــن میشــود.
 .7نتیجهگیری
مدیریــت کیفیــت حرفــهای یــک رویکــرد امیدوارکننــده در رســیدن بــه
منافــع تجــاری ســازمانها اســت ISO9004 .چالشبرانگیزتریــن
اســتاندارد بینالمللــی مدیریــت کیفیــت عمومــی اســت .رویکــرد کلنگــر
ســازمانی آن بــه موفقیــت پایــدار ســازمان کمــک میکنــد .ایــن رویکــرد
همچنیــن میتوانــد منجــر بــه بــرآورده شــدن الزامــات کلــی تضمیــن
کیفیــت بــر اســاس ISO9001شــود.
 ISO9004بــر اســاس یــک رویکــرد مبتنــی بــر فرآینــد سیســتمی ايجــاد
شــده اســت و بــا تفکــر هستیشناســی و معرفتشناســی علمــی همراســتا
اســت ISO9004 .راهحلهــای مدیریــت کیفیــت چنــد رشــتهای را بــه
روشــی انعطافپذیــر امکانپذیــر میســازد ،کــه بهآســانی یکپارچگــی
الزامــات مختلــف مدیریتــی تخصصــی را امکانپذیــر میکنــد .ایــن
ن مثــال در بســیاری از اســتانداردهای مختلــف سیســتم
الزامــات بهعنــوا 
مدیریــت ارائــهشــدهاند .جنبههــای کلیــدی پیادهســازی  ISO9004را
میتــوان بهصــورت زیــر خالصــه کــرد:
یکپارچهســازی :اجــرا و پیادهســازی اصــول و روش کیفیــت مؤثــر و کارآمــد
ب و کار وارد شــده در فعالیتهــای عــادی مدیریــت
و مرتبــط بــا کســ 
راهبــردی و عملیاتــی ســازمان .تغییــر تمرکــز از سیســتمهای مدیریــت
کیفیــت مجــزا بــه کیفیــت ســازمان و کیفیــت مدیریــت.
پاســخگویی :تــاش بــرای ســازگاری ســریع بــا تغییــر ناگهانــی شــرایط
کســبو کار و شــروع عملیــات پایــدار بــدون تأخیــر بیدلیــل و بــا هــدف
ب و کار موفــق.
تــداوم و تــابآوری کس ـ 
یادگیری :یادگیری مستمر فردی و سازمانی برای بهبود کیفیت.
نــوآوری :تــاش مســتمر بــرای خلــق راهحلهــای خالقانــه جدیــد
اختصاصــی ســازمان و تشــویق بــه انتخــاب گزینههــای مختلــف بــرای
بهبــود کیفیــت در ســازمانهای مختلــف .تأکیــد بــر رویکــرد منحصربهفــرد
ســازمان بهجــای رویکــرد اســتاندارد اجبــاری.
ک مســاعی :ارتبــاط و همــکاری بــا همــکاران و جوامــع دانــش چنــد
تشــری 
رشــتهای مناســب بــا ایجــاد ارتبــاط ،تعامــل ،و دانــش و منابــع مشــترک.
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