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ــدای  ــم و ص ــی کوبی ــعه م ــل توس ــر طب ــه ب ــت ک سالهاس
فراخــوان توســعه را بــه گــوش همــه ایرانیــان و غیــر ایرانیــان 
ــه  رســانده ایــم ، برنامــه هــای توســعه مــی نویســم و کتابخان
ــه  ــرای برنام ــت و اج ــدم موفقی ــای ع ــاله ه ــو از رس ــا ممل ه
ــرد و  ــب و خ ــخن و مطل ــه س ــت ، اینهم ــعه ماس ــای توس ه
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 
ــه در تشــویق هــای معنــوی شــما از اینکــه  ــرخ بیمــه و ن در ن

دکتر فرشید شکرخدایی
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

یــک شــیفت کاری را در کارخانــه بــه دو شــیفت تبدیــل کردیــد 
، بهــره ی نمــی بریــد.

ــزاران و دولتمــردان حــول  ــون گ سالهاســت مشــوق هــای قان
ــر ایــن پاشــنه  ــا وقتــی در ب ایجــاد متمرکــز شــده اســت ، و ت
بگــردد مــا همچنــان از توســعه دورتــر مــی شــویم . از طرفــی 
ــه  ــتفاده از یاران ــی اس ــور در ط ــره ور کش ــنتی به ــگ س فرهن
هــای نفتــی کامــا فرامــوش شــده انــد ، مــا ملــت کرســی و 
ــت  ــت اســرف و هــدر رف ــی حــاال مل ــم ول ــوده ای ــه ب کفترخان
ــب  ــه و نامناس ــا را دیگرگون ــگ م ــر فرهن ــن تغیی ــتیم ، ای هس
ــر  ــتان حاض ــه در زمس ــه ای ک ــه گون ــت ب ــرده اس ــت ک تربی
ــه پوشــیدن لبــاس مناســب در منــزل نیســتیم و در تابســتان  ب
ــرق آشــفته مــی شــویم. فرهنــگ اســتفاده  ــن تع ــا کوچکتری ب
بهینــه از منابــع در فرهنــگ ایرانــی گــم شــده اســت و بازگشــت 

ــود .  ــه فرهنــگ غنــی خودمــان راهگشــا خواهــد ب ب
ــه نظــر مــی رســد  ــر شــدن قیمــت هــا ب در آســتانه واقعــی ت
ــر  ــار دیگ ــود ب ــع موج ــر از مناب ــتفاده بهت فرصــت تاریخــی اس
مهیــا شــده اســت ، مــا بایــد خودروهــای غیــر بهــره ور خودمان 
ــویم ،  ــز ش ــدی مجه ــای هیبری ــه خودروه ــم و ب را اوراق کنی
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 
ــم  ــارهای تحری ــت فش ــان تح ــول زم ــان در ط ــی ایرانی زندگ
ــره وری و  ــعه به ــا توس ــد ب ــت ، بای ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
ــد ارزش  ــمت تولی ــه س ــود ب ــات موج ــه از امکان ــتفاده بهین اس

برویــم و بــرای ملــت رفــاه فرهیختــه تــاش کنیــم . 
ــه خدمــات و محصــوالت  ــق ارای ــه ارزش از طری ــد خاقان تولی
ــا  ــت ه ــاه مل ــی توســعه اســت. رف ــان راهــکار اصل ــش بنی دان
ــن  ــد ای ــرد بای ــی نشــات مــی گی از ایجــاد ارزش در ســطح مل
طلســم نــرخ منفــی تولیــد ناخالــص ملــی شکســته شــود و بــه 
ــاد و توســعه یافتــه حرکــت کنیــم . شایســته  ــی آب ســوی ایران
منابــع انســانی ، منابــع خــدادادی و تمــدن شــگرف ایــران جــز 

ایــن نیســت.

 بهره وری حلقه گمشده
توسعه در کشور

دکتر حسین مطلبی
رییس پژوهشگاه فضای مجازی

ــر تغییــرات ســریع فنــاوری  انقــاب صنعتــی چهــارم مبتنــی ب
ــن  ــه در ای ــرد ک ــا ک ــنی ادع ــه روش ــوان ب ــی ت ــت و نم اس
ــرای کســب و کارهــا رخ مــی دهــد  ــی ب ــرات چــه اتفاقات تغیی
ــد  ــر خواه ــق ت ــم اســت، کســب و کاری موف ــه مه ــا آن چ ام
ــرده و  ــق ک ــرات منطب ــن تغیی ــا ای ــود را ب ــد خ ــه بتوان ــود ک ب
ــد.  ــته باش ــوزه داش ــن ح ــاوری را در ای ــت فن ــترین کاربس بیش
ــر  ــف نظی ــی ابزارهــای مختل ــارم صنعت ــد انقــاب چه در فراین
ــای  ــبکه ه ــن، ش ــیا، باکچی ــت اش ــی، ایتنرن ــوش مصنوع ه
ــه  ــردازش ک ــرعت در پ ــی و س ــون 6 ج ــریع همچ ــاط س ارتب
ــگاه  ــت، جای ــرح اس ــی مط ــبات کوانتوم ــوان محاس ــت عن تح
ــا  ویــژه ای پیــدا مــی کننــد کــه الزم اســت صنایــع همســو ب
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 

ــود. ــم ب ــز خواهی نی
ــی  ــاق م ــی اط ــب و کارهای ــه کس ــمند ب ــب و کار هوش کس
شــود کــه از همــه ابزارهــا از جملــه هــوش مصنوعــی اســتفاده 
ــه ارتقــای بهــره وری و انعطــاف در تولیــد  ــا نســبت ب کــرده ت
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 
ــب و  ــذف کس ــه ح ــر ب ــت منج ــا در نهای ــب و کاره ــن کس ای
ــود. در  ــی ش ــا م ــازی آن ه ــا توانمندس ــک و ی ــای کوچ کاره
ــارم  ــاب چه ــه انق ــت ک ــرح اس ــده مط ــن عقی ــان ای ــن می ای
ــای  ــب و کاره ــق کس ــه رون ــر ب ــد منج ــی توان ــی م صنعت
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 
ــگاه خــود را  کارهایــی کــه مــی توانســتند در ایــن مــدت، جای

بهبــود ببخشــند، گرفتــه خواهــد شــد.
ارتقــای کیفیــت محصــوالت بــا کاربســت هــوش مصنوعــی از 
دیگــر موضوعــات مطروحــه در انقــاب چهــارم صنعتــی اســت 
ــر دو شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم صــورت  ــه ب ــا تکی ــه ب ک
مــی  گیــرد. تاثیــر مســتقیم ایــن امــر ناشــی از کاربــرد هــوش 
ــن  ــه در ای ــت ک ــد اس ــوط تولی ــد و خط ــی در فراین مصنوع
زمینــه بــه شــدت وابســته بــه فنــاوری هــای جانبــی همچــون 
ــرایط هــوش  ــن ش ــا هســتیم. در ای ــات ه ــیا و رب ــت اش اینترن
مصنوعــی بــه دلیــل در اختیــار نداشــتن برخــی نقایــص انســانی 
از جملــه برخــی عــدم دقــت هــا، دچــار خســتگی نخواهــد شــد 
ــن  ــد ضم ــی یاب ــا م ــد ارتق ــت تولی ــودآگاه کیفی ــن ناخ بنابرای
ــدی محاســبه مــی  ــا دقــت زمانبن آن کــه هــوش مصنوعــی ب
ــه کار  ــه بهتریــن شــکل ب ــد را ب ــد ابزارهــای خطــوط تولی توان
ــض  ــانی و تعوی ــرای بروزرس ــان مناســب ب ــی زم ــه و حت گرفت
ابزارهــا در خــط تولیــد را تعییــن کنــد کــه در نهایــت منجربــه 
بهبــود کیفیــت خطــوط تولیــد مــی شــود. مدیریــت ربــات هــا 
ــه آن هــا داده مــی  ــد ب و آمــوزش هایــی کــه در خطــوط تولی
شــود نیــز در نهایــت بــه بهبــود فراینــد تولیــد کمــک خواهــد 
ــای  ــا ابزاره ــد ب ــی توان ــی م ــوش مصنوع ــت ه ــرد. در نهای ک
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. 

 نگاهی به کاربست
 هوش مصنوعی در
ارتقای کیفیت تولید
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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. 
ــاه  ــی کوت ــوش مصنوع ــتقیم ه ــرات غیرمس ــر از اث ــی دیگ یک
شــدن زمــان اســتفاده از طراحــی اســت بــه طــور قطــع 
ــازار بــه تولیــد  ــا نیــاز ب هرچــه محصــول ســریع تــر مطابــق ب
برســد، دســتاوردهای بیشــتری خواهــد داشــت. در ایــن میــان 
کاهــش هزینــه نیروهــای متخصــص یکــی دیگــر از مــواردی 
ــد  ــق خواه ــی محق ــوش مصنوع ــر ه ــه ب ــا تکی ــه  ب ــت ک اس
ــا افزایــش دقــت در اســتفاده از هــوش  شــد ضمــن آن کــه  ب
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 
ــن  ــه کــرد، بنابرای ــدی هــای هــوش مصنوعــی تکی ــر توانمن ب
ــت در  ــای کیفی ــر مســتقیم کاربســت هــوش مصنوعــی ارتق اث
ــش  ــتقیم در کاه ــر غیرمس ــد و اث ــط تولی ــد و خ ــد تولی فراین
ــروژه و افزایــش  هزینــه مرتبــط ، کاهــش احتمــال شکســت پ

ــدی اســت. ــت محصــول تولی کیفی
ــه دلیــل  در حــال حاضــر ابزارهــای کنتــرل کیفیــت انســانی ب
محدودیــت هــای انســانی دچــار نقایصــی اســت کــه نیــاز بــه 
آمــوزش و مهــارت افزایــی در انســان را افزایــش مــی دهــد و 
ــه در انســان  از آن جــا کــه امــکان کپــی کاری دانــش و تجرب
ــه ای از  ــه ســطح اولی ــراد ب ــاندن اف ــد رس ــدارد نیازمن ــود ن وج
ــوزش  ــی آم ــزار دایم ــه اب ــاز ب ــن نی ــتیم بنابرای ــدی هس توانمن
ــرای انســان همــواره احســاس مــی شــود  و مهــارت افزایــی ب
ایــن در حالیســت کــه در هــوش مصنوعــی بــه دلیــل امــکان 
کپــی کاری و انتقــال دانــش و تجربــه بــا این مشــکات دســت 
بــه گریبــان نیســتیم. بــرای بررســی اجــزای یــک محصــول بــا 
تولیــد نهایــی ، تصویــری از محصــول تهیــه و در یــک لحظــه 
ــن  ــه ای ــرد ک ــی گی ــرار م ــردازش ق ــورد پ ــه م ــا نقط میلیارده
موضــوع از توانمنــدی انســان خــارج اســت بنابرایــن بــه راحتــی 
ــود  ــت بهب ــی در جه ــوش مصنوع ــاوری و ه ــوان از فن ــی ت م
ــن در حالیســت کــه امــروزه  ــرل کیفیــت اســتفاده کــرد ای کنت
ــد  ــوط تولی ــژن« در خط ــین وی ــاص بحــث »ماش ــور خ ــه ط ب
ــه  ــه ب ــوب محصــوالت مطــرح اســت ک ــا هــدف کشــف عی ب
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 
ــنتی  ــد س ــا فراین ــا ب ــورهای دنی ــیاری از کش ــر بس ــال حاض ح
ــی  ــاش های ــتند و ت ــه هس ــاورزی مواج ــول کش ــد محص تولی
ــا و  ــمند در دنی ــاورزی هوش ــمت کش ــه س ــت ب ــرای حرک ب
ــد کشــاورزی  ــه در فراین ــا ک ــه و از آن ج ــران صــورت گرفت ای
ــه  ــاز ب ــع مواجــه مــی شــویم، نی ــت مناب ــا محدودی ــده ب در آین
ــه صــورت خــاص در عرصــه هــای مختلــف  هوشمندســازی ب

ــی  ــاس م ــت آب احس ــا و مدیری ــه ه ــش هزین ــون کاه همچ
شــود.

ــی  ــال برخ ــا اقب ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــته ب ــال گذش در دوس
محصــوالت و داروهــای گیاهــی ســنتی افزایــش یافتــه بنابرایــن 
هــوش مصنوعــی کاربــرد خــود را بــه صــورت ویــژه در بازاریابــی 
ــا  ــازار دو حــذف واســطه ه ــن ب ــاز مشــتری ، یافت ــر نی ــی ب مبتن
نشــان مــی دهــد کــه ایــن شــرایط در صنایعــی همچــون صنایــع 

ــد داشــت.  ــود خواه ــز وج ــازی نی ــع خودروس ــی و صنای غذای
ــول  ــد محص ــارم و تولی ــی چه ــاب صنعت ــث انق ــه در بح آن چ
ــه  ــا ب ــن فض ــکان درک ای ــش ام ــت، افزای ــم اس ــی مه سفارش
ــی وجــود  ــرا نیازهای ــاوری اســت زی صــورت خــاص در حــوزه فن
ــن  ــرا در ای ــا نیســت زی ــوه پاســخگوی آن ه ــد انب ــه تولی دارد ک
مــدل از تولیــد، انبــوه پارامترهایــی میانــه از نیــاز همگانــی در نظــر 
گرفتــه مــی شــود کــه الزامــا منطبــق بــا نیــاز همــه افــراد نیســت 
ــدی،  ــزار تولی ــت اب ــا امــکان مدیری ــن هــوش مصنوعــی ب بنابرای
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 
ــای  ــاد ابزاره ــاد ایج ــال زی ــا و احتم ــه برنده ــر ب ــاداری کمت وف
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. 
ــای  ــه فراینده ــن هم ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــع تح ــور قط ــه ط ب
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 
ــد  ــتری خواه ــرد بیش ــد ب ــن فراین ــاورد در ای ــی روی بی مصنوع
ــم  ــد ه ــا بمانن ــت ج ــد از حرک ــن فراین ــر در ای ــا اگ ــت، ام داش

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 
ــای  ــت ه ــا توســعه فضــای مجــازی رقاب ــروز ب ــه ام ــی ک فضای
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 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــه صــورت خــاص اعــام کــرد تولی ــوان ب ت
ــد  ــی یاب ــش م ــی افزای ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــورها ب کش
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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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 
ــر شــانه های  صنعتــی دانســت. پایه هــای ایــن انقــاب اگرچــه ب
انقــاب ســوم اســتوار شــده اســت، امــا ســرعت و رشــد حیــرت آور 
ــن و تحــول  ــای نوی ــوذ فناوری ه ــق نف ــی  و عم ــافات علم اکتش
ــارز  ــه ب ــته خصیص ــای گذش ــه انقاب ه ــبت ب ــر نس ــش بش دان
ایــن انقــاب اســت. ایــن تحــول عظیــم بــا مشــخصه هایی نظیــر 
ــری،  ــش اب ــن، رایان ــیا، باک چی ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع ه
ــدن  ــی و درنوردی ــبات کوانتوم ــا، محاس ــا، خودران ه کان داده ه
ــه واســطه  ــی، بیولوژیکــی و دنیــای فیزیکــی ب مرزهــای دیجیتال
ایجــاد شــبکه هوشــمند و یکپارچــه )اتصــال سیســتم های 
ــت.  ــراه اس ــم( هم ــه ه ــک ب ــانی و روباتی ــع انس ــارداری، مناب انب
ــوالد،  ــت ف ــه صنع ــت از جمل ــرا روی صنع ــن اســاس راه ف ــر ای ب
ــای  ــود فرآینده ــه منظــور بهب ــی ب ــن فناوری های اســتفاده از چنی
تولیــد، کســب وکار و صرفه جویی هــای مالــی، افزایــش بهــره وری 

ــد و تامیــن اســت. ــره تولی و ارزش افزایــی در زنجی
ــای  ــای فناوری ه ــد اع ــه ح ــیدن ب ــا رس ــر ب ــال حاض در ح
قبلــی، صنعــت فــوالد بــه منظــور تولیــد بیشــتر و ارتقــای کیفــی 
محصــوالت، در مســیر اســتفاده از فناوری هــای حاصــل از 
انقــاب چهــارم قــرار گرفتــه اســت. آشــکار اســت کــه ایــن مــوج 
ــر  ــوالد را تحــت تاثی ــره ارزش ف ــا و زنجی ــام فرآینده ــم تم عظی
ــاوری،  ــده فن ــدون شــک ایــن رشــد خیره کنن ــرار خواهــد داد. ب ق
ــد زد  ــم خواه ــوالد رق ــت ف ــرای صنع ــی را ب ــای فراوان فرصت ه
ــا تاســیس کارخانه هــای هوشــمند، دیجیتالیــزه شــدن ایــن  ــا ب ت
صنعــت، رشــد بهــره وری، اســتفاده از فنــاوری پرینــت ســه بعدی 
در صنعــت قطعه ســازی و تعمیــرات و نگهــداری بــا تولیــد قطعــات 
ــار تحلیل هــای پیشــرفته  ــر در کن ــاال و وزن کمت ــا اســتحکام ب ب
و حتــی، فرآینــد فــروش و بازاریابــی، تحــول اساســی در صنعــت 
ــت  ــه مدیری ــتم یکپارچ ــتفاده از سیس ــود آورد. اس ــه به وج و جامع
ــتری  ــا مش ــاط ب ــمند ارتب ــتم هوش ــارداری و سیس ــدی، انب فرآین
ــش  ــد، پی ــک در تولی ــاوری روباتی ــا اســتفاده از فن ــر از اینه و فرات
روی صنعــت فــوالد اســت. انقــاب جدیــد بــا گســترش فنــاوری 
ــتفاده از  ــت و اس ــازی آن در صنع ــی و جاری س ــوش مصنوع ه
ــترده از  ــتفاده گس ــش اس ــال، افزای ــزاد دیجیت ــای هم فناوری ه
ــری و  ــی یادگی ــا توانای ــمند ب ــای هوش ــیا، روبات ه ــت اش اینترن
توســعه کنتــرل از راه دور توســط مدیــران، صنعــت فــوالد و صنایع 

ــدرن  ــای م ــه فناوری ه ــای کار ب ــد نیروه ــل جدی ــز نس و تجهی
و ایجــاد فرصت هــای شــغلی تکنولوژی پایــه، همیــن تعــداد 
شــغل تولیــد خواهــد شــد. تفــاوت اصلــی امــا، کیفیــت نیروهــای 
کار جدیــد و ارتقــای دانــش کیفــی آنهــا نســبت بــه قبــل اســت. 
ــا قابلیــت تفکــر بیشــتر و  بنابرایــن در عصــر حاضــر نیروهــای ب
ــه  ــنتی و نیم ــای س ــن نیروه ــت جایگزی ــردازی و خاقی ایده پ
مــدرن کنونــی خواهــد شــد. اگرچــه ایــن رونــد می توانــد منجــر 
بــه شــکل گیری یــک ســاختار دوقطبــی، طبقــه محــدود با ســواد 
و ثروتمنــد و جمعیــت کثیــر غیرثروتمنــد و کمتــر باســواد خواهــد 
شــد، بــا ایــن حــال آینــده جهــان متعلــق بــه فناوری هــای نویــن 
خواهــد بــود کــه رفــاه و آســایش بیشــتری بــرای نــوع بشــر فراهم 

مــی آورد.
غفلــت صنعــت فــوالد کشــور از ایــن تحــول عظیــم در حالــی کــه 
هنــوز بــا مشــکات خاصــی مواجــه اســت می توانــد فــوالد کشــور 
را در ســال های آینــده بــا مشــکات دیگــری روبــه رو کنــد. مانــدن 
ــه انقــاب دوم  صنعــت فــوالد ایــران و اکثــر کارخانه هــا، در میان
و ســوم صنعتــی، در حالــی اســت کــه رقبــای مــا بــه ســرعت بــه 
ســمت رفع مشــکات و تامیــن زیرســاخت الزم بــرای ورود قطعی 
و کامــل بــه عصــر انقــاب چهــارم صنعتــی اقــدام می کننــد. در 
ــه  ایــن میــان طــرح تحــول دیجیتــال شــرکت فــوالد مبارکــه ب
عنــوان بزرگ تریــن هلدینــگ صنعتــی کشــور بــه منظــور گــذار 
بــه کارخانــه هوشــمند می توانــد مســیر حرکــت دیگــر کارخانه هــای 
داخلــی را همــوار کنــد. در حــال حاضــر تنهــا فــوالد مبارکــه از نســل 
ســوم تکنولــوژی اســتفاده می کند و ســایر واحدهای صنعتــی کماکان 
ــداد  ــون تع ــد. اکن ــه ســوم مانده ان ــذار از نســل دوم ب ــر  و دار گ در گی
کمــی  از شــرکت های بــزرگ جهــان عضــو باشــگاه فانــوس دریایــی؛ 
باشــگاه شــرکت های برخــوردار از فنــاوری نســل چهــارم هســتند و 
پیوســتن فــوالد مبارکــه بــه ایــن باشــگاه در ســال های آتــی می تواند 
جهــش بــزرگ صنعتــی در کشــور را رقــم زنــد. در حــال حاضــر نیــاز 
مبــرم بــه ســرمایه گذاری، فــرا رفتــن از شــیوه های ســنتی مدیریــت 
و روش هــای تولیــد علــم و بــه خصــوص تامیــن مالــی پروژه هــای 
زیرســاختی و تعامــل گســترده بــا مراکز علمــی  و فناوری دنیــا بیش از 
پیــش احســاس می شــود. بی گمــان 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.

علی امرائی
مدیر عامل فوالد سنگان

انقالب چهارم صنعتی
 و آینده صنعت فوالد

ــه  بشــر تاکنــون چنــد تحــول بــزرگ را تجرب
کــرده اســت. می تــوان کشــف آتــش را 
ــه  ــر و ورود آن ب ــول بش ــرآغاز دوران تح س
مــدار پیشــرفت دانســت. انقــاب کشــاورزی 
ــه  ــس از آن و در ادام ــن پ ــوالت بنیادی و تح
ــش  ــکوه و عظمت ــا آن ش ــی ب ــاب صنعت انق
ــرن  ــط ق ــا اواس ــم ت ــرن هجده ــر ق در اواخ
ــد و  ــاورزی، تولی ــت، کش ــه صنع ــم ک نوزده
حمل و نقــل را دگرگــون کــرد، توالــی زنجیــروار 
ــر  ــد. اگ ــان می ده ــانی را نش ــرفت انس پیش
انقــاب قــرون ۱۸ و ۱۹ را نخســتین انقــاب 
تحــوالت  آنــگاه  برشــماریم،  صنعت پایــه 
ــه  ــر ب ــه منج ــتم ک ــرن بیس ــل ق ــم اوای عظی
ــای  ــد و ورود تکنولوژی ه ــن تولی ــتاب گرفت ش
جدیــد بــه صنعــت شــد، انقــاب دوم صنعتــی 
ــد  ــتم رش ــرن بیس ــا در ق ــود. ام ــد ب خواه
علمــی  بشــر، اختــراع اولیــن کامپیوتــر و ورود 

ــم زد.  ــت را رق ــر اینترن ــه عص ب

وابســته بــه آن را دگرگــون می کنــد. از ایــن دســتاوردها می تــوان 
در ارتقــای عملکــرد و ضریــب بازدهــی تولیــد در کوره هــای بلنــد 
ــا کاهــش هزینه هــا اســتفاده کــرد.  و قــوس الکتریکــی همــراه ب
بــرای مثــال درســال ۲۰۱۷ شــرکت VBN ســوئد بــا اســتفاده از 
فنــاوری پرینــت ســه بعدی ســخت تریــن آلیــاژ فــوالدی تحــت 
عنــوان vibenite۲۹۰ را تولیــد کــرد. تولیــد انبــوه این محصول 
و محصــوالت مشــابه می توانــد صنعــت تولیــد فــوالد را وارد فــاز 
جدیــدی کنــد. شــاید بــا کمــی احتیــاط بتــوان تغییــر در مدل هــا 
و روش هــای تولیــد فــوالد از جملــه تولیــد فــوالد مقــاوم و فــوالد 
ســبز  را نخســتین مرحلــه ورود بــه عصــر انقــاب چهارم دانســت. 
ــظ  ــه حف ــی، ب ــی مال ــر صرفه جوی ــاوه ب ــه ع ــی ک پدیده های
ــا حــد زیــادی  محیــط زیســت کمــک شــایانی خواهــد کــرد و ت
ــز پوشــش خواهــد داد.  ــرژی را نی ــود ان ــه کمب ــوط ب مســائل مرب
چنیــن تحــول عظیمــی  در فوالدســازی بــه تبــع، صنایــع مختلــف 
وابســته از جملــه خودروســازی، هوافضــا، نظامــی  و ... را نیــز تحت 
تاثیــر قــرار خواهــد داد. ایــن تغییــرات در حــوزه صنعــت خــودرو به 
گونــه ای اســت کــه اســتفاده از نســل جدیــد فوالدهــای تولیــدی، 
منجــر بــه کاهــش ۲۵ تــا ۳۹ درصــدی وزن خــودرو و کاهــش ۳ 
تــا ۵/ ۴ تنــی انتشــار گازهــای گلخانــه ای در طــول چرخــه کاری 

خــودرو خواهــد شــد.
ــارم  ــاب چه ــه عصــر انق ــوالد ب ــت ف ــی اســت ورود صنع بدیه
الزاماتــی بــه همــراه دارد. می تــوان گفــت ورود محتــوم بــه ایــن 
عرصــه بــا آمادگــی و حرکــت در مســیر اعمــال کنتــرل هوشــمند 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــای س ــتقرار فرآینده ــا و اس ــر کل فرآینده ب
زیســت همــراه اســت تــا بتوانــد فــوالد مطابــق بــا نیازهــای روز 
ــی  ــی کــه مشــخصه اصل ــد. فوالدهای ــد کن ــده را تولی مصرف کنن
ــت در  ــش مقاوم ــکل پذیری، افزای ــتحکام و ش ــش اس ــا افزای آنه
برابــر خوردگــی و کاهــش قیمــت تمــام شــده اســت. ورود بــه این 
برهــه چالش هــای خــاص خــود را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
از جملــه ایــن چالش هــا می تــوان بــه ســطح ایمنــی و امنیــت و 
پیچیدگی هــای تکنولوژیــک اشــاره کــرد. در بعــد امنیــت، میــزان 
ضریــب امنیــت سیســتم یکپارچــه در برابــر حمــات ســایبری یــا 
نقــص در برنامه ریــزی نرم افــزاری واحــد، کــه منجــر بــه اخــال 
کلــی عملکــرد شــود بــه نوعــی بــه بی اعتمــادی بــه دســتاوردهای 
ــن  ــی در خوش بینانه تری ــد. از طرف ــن می زن ــارم دام ــاب چه انق
حالــت انقــاب چهــارم منجــر به از دســت رفتــن ۸۵ تــا ۹۵میلیون 
فرصــت شــغلی در فاصلــه چنــد ســال می شــود، امــا بــا فراگیــری 
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مهندس فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران:

ــارم  ــی چه ــاب صنعت ــم انق ــه از اس ــه ک همانگون
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 
ــا تغییــر  را وارد زندگــی کــرد کــه وارد عصــر مفــرغ شــدیم و دنیــا را ب
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 
ــه ورود  ــه طــوری ک ــوده ب ــاری ب ــر ج ــال اخی ــن تحــوالت در۵۰ س ای
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. 

دکترفرشید شکرخدایی؛
رییس کمیسیون توسعه پایدار ،محیط زیست 

و آب اتاق بازرگانی ایران
 

ــا هــدف راحتــی بیشــتر،  انقــاب هــای صنعتــی ب
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 ۳۰ ســال گذشــته در حــال پیشــبرد موضــوع توســعه 
پایــدار بــوده کــه نحــوه فکــری متفاوتــی بــوده و چالــش بزرگــی بــرای 
ــه طــور قطــع تفــاوت انقــاب  ــه شــمار مــی رود. امــا ب نســل بشــر ب
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 
ــی  ــری و در نهایــت حــذف بیشــتر کارهای ــم گی تصویرســازی و تصمی
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 
ــه نظــر مــی رســد هــوش  ــدارد، آفرینــش اســت کــه ب انجــام آن را ن
ــرده  ــن پ ــن آخری ــد داد و ای ــام خواه ــن کار را انج ــم ای ــی ه مصنوع
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 انقاب 
صنعتــی چهــارم بیــن جهــان اول و باقــی، دنیــا را بــه دو قطــب اربــاب 
ــه اربــاب  و رعیــت تبدیــل مــی کنــد و رعیــت هیــچ زمانــی تبدیــل ب

نخواهــد شــد. 
ــدون مــرز  ــوان ســازمان ب ــا عن از حــدود ۱۸ ســال پیــش موضوعــی ب
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 ۷۰۰ میلیــون کاربــر بــه جــای پرداخت 
 QC وجهــی بــه آن هــا لــذت ارتبــاط مــی دهــد. در ایــن ســبک غالــب
ــق ماشــین انجــام  ــاری از طری ــت آم ــرل کیفی ــام کنت ــه ن ــا امــری ب ی
خواهــد شــد بنابرایــن از ایــن پــس نیــز مدیریــت توســط بشــر انجــام 

نخواهــد شــد.  

دکتر پژمان صالحی
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی 

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 
ــه ســمت ســرعت بخشــیدن  ــای امــروز ب ــار او اســت. دنی تخــت اختی
بــه ارتباطــات اســت تــا جریــان میــان افــراد و کاالهــای مختلــف را در 
میــان ایالــت هــا و شــهرهای مختلــف تســریع کنــد بنابرایــن هایپرلــوپ 
)Hyper loop( یکــی 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. 
ــال  ــه دنب ــا اعــام کــرده کــه ب ــه اروپ دپارتمــان حمــل و نقــل اتحادی
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 
ــده  ــی مان ــول باق ــور مغف ــروز در کش ــی ام ــل ریل ــل و نق ــت حم صنع
درحالــی کــه هــم اکنــون وقــت بــرای شــهروندان بــا ارزش بــوده و ایــن 

امــر تمایــل بــه اســتفاده از متــرو را افزایــش داده اســت.

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 
ــر هویــت، اخــاق، مســئولیت  ــه حــوزه هــای کیفیــت ســازمان وارد شــده و مفاهیــم جدیــدی نظی ــد ب و فراین
اجتماعــی ســازمان را مطــرح کــرده اســت. ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم بــا مفاهیمــی ماننــد هــوش مصنوعی 
، یادگیــری ماشــین و اینترنــت اشــیاء ،کان 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 انقابــی تحــت عنــوان INDUSTRY4.0 را 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 مشــکات 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 
ــع دانشــگاه کردســتان، مهنــدس فرزیــن فردیــس، رییــس کمیســیون  ــات علمــی گــروه مهندســی صنای هی
ــیون  ــس کمیس ــرد، ریی ــروزان ف ــن ف ــران، دکترحس ــی ته ــاق بازرگان ــال ات ــول دیجیت ــوآوری و تح ــاد، ن اقتص
حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانــی تهران،دکتــر علیرضــا مفیــدی، مدیــر پژوهــش ســازمان 
ایمنــی فنــی BC کانــادا، 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 اطاعــات و ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بررســی کــرد. آن چــه 

در ادامــه مــی خوانیــد مشــروح ایــن میزگــرد اســت.
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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 مشــکات عدیــده ای 
در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد زیــرا هــم اکنــون جــای خالــی طــرح 

جامــع نگهــداری و تعمیــرات بــه طــور کامــل احســاس مــی شــود. 
ــدن  ــات، امــکان دی ــودن امکان ــار نب ــل در اختی ــه دلی از ســوی دیگــر ب
ــی  ــروز حوادث ــاهد ب ــن ش ــدارد بنابرای ــود ن ــود وج ــع موج مســیر و موان
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 
ــن بخــش انجــام نمــی دهــد و بخــش  ــه ای در ای ــز هزین ــت نی و دول
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 
ــر باشــد. در حــال  ــدارد، موث ــرای مهــار آن وجــود ن کــه هیــچ راهــی ب
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 IOT رفتــه 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 

ــان در  ــذف انس ــکرخدایی از ح ــر ش ــارات دکت اظه
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 اطاعــات بین 
سیســتم هــای مختلــف ، اجــزا و نحــوه مدیریــت آن هــا در نظــر گرفتــه 

مــی شــود و اینترنــت اشــیا و شــبکه هوشــمند اطاعــات بــی ســیم و 
حــس گرهــای هوشــمند نیــز خــود را در تولیــد صنعتــی هــم در مدیریت 

انــرژی نشــان مــی دهــد.
ــک،  ــی، رباتی ــوش مصنوع ــناختی، ه ــردازش ش ــری، پ ــردازش اب پ
سنســورهای پراکنــده اینترنــت نســل پنجــم تــا ۱۰ گیگابیــت 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 
ــوس  ــع ناملم ــد و بررســی مناف ــای کســب و کار جدی ــدل ه اســت. م
ــه  ــن زمین ــش هــای موجــود در ای ــز از دیگــر چال ــد اقتصــادی نی از بع
ــود ضمــن آن کــه از بعــد اجتماعــی نیــز مــواردی همچــون  خواهــد ب
حریــم شــخصی، رفــع حــس عــدم اعتمــاد بــه دلیــل زیــر نظــر گرفتــه 
شــدن، مســایل سیاســی و گواهــی هایــی کــه هنــوز بــه تدوین نرســیده 
ــل بحــث در  ــوارد قاب ــر م ــز از دیگ ــد نی و چهارچــوب مشــخصی ندارن

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 
ــوده چــرا کــه همــه امــور از ســرعت باالیــی  ســوم در بعــد ســرعت ب
برخــوردار خواهنــد بــود. تغییــر حــوزه تعریف سیســتم هــا نظیر خانــواده، 
ــش  ــریع و افزای ــد س ــل رش ــه دلی ــاورزی و ... ب ــت کش ــاع، صنع اجتم
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 ۳۵ درصــد تکنولوژی 
هــا در زمینــه تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی و در ســه حــوزه بهینــه 
ســازی حمــل ریلــی و انــرژی ۵۲ درصــد 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 ۱۳ درصــد تکنولــوژی در زمینــه 
ارتباطــات و ایمنــی بــوده بــه طــوری کــه پژوهــش هایــی کــه در بــازه 
6 ســاله 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 
ــا  ــه تنه ــن ن ــود بنابرای ــی ش ــوط م ــا مرب ــرد آن ه در خصــوص عملک
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 
ــود دارد  ــور وج ــه در کش ــاورزی ک ــول کش محص
ــردازم.  ــه جنبــه مدیریتــی موضــوع مــی پ آغــاز مــی کنــم و ســپس ب
ــار  ــام زعفــران در اختی ــا ن هــم اکنــون صنعتــی در حــوزه کشــاورزی ب

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 بایی 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 
ــه  ــوان یــک محصــول ب ــه عن ــوط و ب ــی مخل ــا زعفــران ایران پاییــن ب
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 اطاعــات 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 ۴۰۰ 
تــا ۲۵۰۰ ســم 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 
ــن  ــش اســت ضم ــن آزمای ــتاوردهای ای ــر دس ــز از دیگ ــودن نی ــازه ب ت
ــاز  ــار نشســته باشــد ب ــه ب ــا آبیــاری مختلــف ب آن کــه اگــر زعفــران ب
هــم بــا ایــن بررســی نشــان داده خواهــد شــد. ایــن دســتاوردها وقتــی 
ــا عصــر جدیــد مدیریــت صــورت گیــرد نشــان مــی دهــد  متناســب ب
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 
ــه  ــری اســت ک ــرد باالت ــه خ ــاوری نیســت بلک ــد صــرف فن ــی ده م
متناســب بــا عصــر جدیــد فرصتــی را ایجــاد مــی کنــد کــه تــا پیــش از 

ایــن، امــکان اســتفاده از آن نبــود. 
ــا اســتفاده از آن ضمــن صیانــت از محصــول نویــن  امــا هــم اکنــون ب
ــوان ارزش افــزوده بیشــتری خلــق کــرد.  و جلوگیــری از تقلــب مــی ت
ــر  ــق اث ــای مناط ــران ه ــی از زعف ــن اطلس ــورت تدوی ــن در ص بنابرای
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 
ــه  ــال و انقــاب صنعتــی چهــارم مهــم اســت کــه ب در تحــول دیجیت
اقتصــاد شــکوفا کمــک کــرده و منجــر بــه رخ دادن انقــاب بــه معنــای 

واقعــی اســت. 

دکتر مهدی قطعی
رییس مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

زمانــی کــه فنــاوری کوچــک یــا بزرگــی وارد 
ــر مــی  ــرد مــی شــود تعاریــف را تغیی عرصــه کارب
ــت  ــوع امنی ــد ن ــار باش ــی در اختی ــات فیزیک ــه امکان ــی ک ــد زمان ده
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.
ــا  ــاق هــای مشــابهی ب ــی چهــارم شــاهد اتف اگــر در انقــاب صنعت
ــن  ــه ممک ــن ب ــر ممک ــور غی ــیاری از ام ــیم. بس ــا باش ــان کرون زم
تبدیــل مــی شــود زیــرا تغییــر پارادایــم مهمتریــن اتفاقــی اســت کــه 
ــرد.  ــی ک ــا آن همراه ــد ب ــت و بای ــال رخ دادن اس ــی در ح در زندگ
ــوع  ــن موض ــه از ای ــی ک ــش های ــی و بخ ــوش مصنوع ــن ه بنابرای
اســتفاده مــی کننــد بایــد نســبت بــه مقایســه وضعیــت مثالــی خــود 

ــد.  ــا بپردازن ــل و بعــد کرون قب
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 
ــا کمتریــن میــزان هزینــه اســت و اگــر در ایــن بخــش در برخــی از  ب
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. 
ــا کار  ــا انته ــروع ت ــه ش ــک کاال از نقط ــد ی ــان رص ــازه ای از زم در ب
ــن،  ــاوری باکچی ــا فن ــون ب ــم اکن ــا ه ــا دانشــگاه ه ــود ام ــختی ب س
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، عامــت 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 
ــی کــرد  ــاب اعتمــاد از دســت رفتــه را بازیاب سیســتم هــای تصمیــم ی
کــه مخالفــان هوشــمند ســازی فنــاوری و کنتــرل کیفیــت در این راســتا 

قــرار مــی گیرنــد.

دکتــر علیرضــا مفیــدی، مدیــر پژوهــش ســازمان ایمنــی فنی 
BC کانــادا 

ــا ایــن پرســش کــه انقــاب صنعتــی چیســت، آغــاز  بنــده بحــث را ب
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 
ــه  ــا ب ــتری ه ــت مش ــد و وضعی ــته باش ــتری داش ــون مش ۵۰۰ میلی
روز و ســاعت رصــد شــود زیــرا بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت در 
انقــاب ســوم صنعتــی و یــا حتــی ۲۰ ســال گذشــته، بایــد نســبت بــه 
اســتخدام تعــداد زیــادی از افــراد اقــدام مــی شــد امــا هم اکنــون مدل 

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. 
ــزار انقــاب صنعتــی چهــارم مجموعــه ای از  هــوش مصنوعــی و اب
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

ــوزر در حــال حاضــر نظــام  ــوان یــک ی ــه عن ــر قطعــی ب آقــای دکت
ــن  ــاده تری ــب افت ــا عق ــاب ه ــا انق ــاق ب ــر انطب ــی از نظ آموزش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــه را چگون ــود در جامع ــزم موج مکانی
ــک کاس  ــواره ی ــون هم ــش تاکن ــال پی ــام آموزشــی از ۱۵۰ س نظ
ــه اســت در  ــز هــم همانگون ــان نی ــود و همچن ــم ب درس و یــک معل
صورتــی کــه همــه امــور دســتخوش تغییــر شــده؛ آیــا تاثیــر انقــاب 
ــی  ــرح م ــان را مط ــذف انس ــی ح ــش بین ــه پی ــارم ک ــی چه صنعت
کنــد منجــر بــه حــذف نظــام اموزشــی خواهــد شــد؟ نظــر شــما در 
خصــوص تاثیــر انقــاب صنعتــی چهــارم بــر نظام آموزشــی چیســت؟

ــاوری اطاعــات و  ــز فن ــر مهــدی قطعی،رییــس مرک دکت
ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

تجربــه ارزشــمندی کــه دوران کرونــا داد افزایــش مشــکات 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 
ــرای یــک  ــر ۲۲ گــروه یکســان ب ــا در دانشــگاه امیرکبی ــروس کرون وی
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. 
ــود و در انتهــای تــرم  پیــش از ایــن آمــوزش بــه صــورت کاســیک ب
از دانشــجو امتحــان گرفتــه مــی شــد امــا در دوره آمــوزش جدیــد ایــن 
فرصــت وجــود دارد کــه در حیــن آمــوزش ارزیابــی الزم انجــام و اموزش 
ــل وابســته شــود و ســپس  ــی دوره قب ــه نتیجــه ارزیاب ســطح بعــدی ب

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 ۱۵ درصــد از داوطلبــان کنکــور که 
معــادل ۱۰۰ هــزار 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. 
ــوزش  ــروج آم ــرای خ ــری ب ــد تلنگ ــی بای ــوش مصنوع ــن ه بنابرای
ــه در حــال حاضــر در دانشــگاه  ــت کاســیک باشــد. طرحــی ک از حال
امیرکبیــر تعریــف شــده ورود دانشــجو بــه حــوزه صنعــت بــرای مــدت 

۱۴ مــاه 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 

ــدارد. الزم را ن
در حــال حاضــر از جهــت ایجــاد زمینــه بــرای فکرهــای جدیــد دچــار 
روزمرگــی شــده و نمــی توانیــم ســراغ آمــوزش برویــم امــا هــم اکنــون 
ــم. در حــال حاضــر  ــه آن فکــر کنی ــدی ب ــم شــکل جدی فرصــت داری
ــردازش داده هــا مــی  ــن اســت و پ ــر قوانی ــد تغیی ــوارد نیازمن برخــی م
ــاب  ــوزش در انق ــک آم ــدون ش ــا ب ــد ام ــده باش ــک کنن ــد کم توان
صنعتــی چهــارم تغییــر مــی کنــد و اگــر دانشــگاه هــا بتواننــد خــود را بــا 
ایــن تغییــرات تطبیــق دهنــد باقــی خواهنــد مانــد در غیــر ایــن صــورت 

ــه رقابــت حــذف مــی شــوند. از گردون

دکترحسن فروزان فرد
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه

 با فساد اتاق بازرگانی تهران 

ــا وقــوع انقــاب صنعتــی رخ مــی  پرسشــی کــه ب
دهــد نســبت تحوالتــی اســت کــه بــه واســطه انقــاب صنعتــی چهــارم 
ــن  ــور قطــع ای ــه ط ــت اســت. ب ــت کیفی ــت و مدیری ــا کیفی رخ داده ب
ــر اصــول مدیریــت کیفیــت خواهــد  ــار خــود را ب انقــاب نخســتین آث
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 
ــر فرایندهــا و واقعیــت هــا، مفهــوم  ــود. موضــوع مدیریــت ب خواهــد ب
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 
ــی  ــن اصــول ســر جــای خــود باق ــه نظــر مــی رســد ای ــه ب اســت ک
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 
ــه در  ــم داشــته باشــد ک ــه ای ــون آموخت ــه تاکن ــی ک ــت های ای و قابلی
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 
ــن شــده  ــده مــی شــود، دچــار تحــوالت بنیادی ــت نامی ــت کیفی مدیری

وبرخــی اصــول نقــض و برخــی از کارکردهــا تغییــر کنــد.
مبــارزه بــا فســاد نیــز بــا تحقــق انقــاب جدیــد دچــار دگرگونــی خواهد 
ــود  ــه شــاهد و مــواردی ایــن دســت نخواهــد ب شــد و دیگــر نیــازی ب
ــی  ــا، قضــاوت ، شــهود و حت ــی، دادگاه ه ــن مدن ــه قوانی ضمــن آن ک
وکا زیــر ســوال مــی رونــد و بــا موضــوع جدیــدی مبتنــی بــر واقعیــت 
هــا مواجــه خواهیــد شــد ضمــن آن کــه موضــوع تشــخیص و پیگیــری 
ــق  ــا تحق ــز ب ــویی نی ــای پولش ــک و ابزاره ــداری الکترونی ــرم، بانک ج
انقــاب صنعتــی چهــارم دیگــر معنایــی نخواهــد داشــت بنابرایــن بایــد 

جنــس ایــن انقــاب را فسادســوز بدانیــم.

مهندس فرزین انتصاریان:

ــی را  ــرد ابهامات ــن میزگ ــده در ای ــوان ش ــوارد عن م
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 
ــا ایــن ذهنیــت در ایــن  ــه طــور قطــع انســان فعلــی ب دیگــر اســت. ب
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.

ــک  ــتن ی ــرو داش ــی در گ ــرات ژنتیک ــش تغیی ــال پی ــدود ۷ س ــا ح ت
ــن  ــون ای ــا اکن ــود ام ــرفته ب ــیار پیش ــک بس ــز ژنتی ــگاه و مرک آزمایش
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.

دکتر فرشیدشکرخدایی:

در انقــاب صنعتــی ســوم بــه هیــچ عنــوان شــاهد 
ــان در  ــه نویســان همچن ــم و برنام ــگ شــدن نقــش بشــر نبودی کمرن
ــی مــی شــود در انقــاب صنعتــی  ــا پیــش بین ــد ام امــور حاضــر بودن
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 
ــول  ــی، محص ــخصات کاالی ــه مش ــیون و ارای ــتخراج فرموالس ــا اس ب
درخواســتی در منــزل بــه تولیــد برســد در ایــن شــرایط دیگــر کشــاورزی 
وجــود نخواهــد داشــت همانگونــه کــه در حــال حاضــر دســتگاه پرینتــر 
ــا در  ــازار گوشــت دنی ســه بعــدی گوشــت وجــود دارد و ســه درصــد ب
اختیــار ایــن شــکل از تولید اســت و قســمت زیــادی از محصــوالت مک 

دونالــد پرینــت ژنتیکــی مــی شــود.
ــن و  ــر باکچی ــا تغیی ــارم ب ــی چه ــاب صنعت ــی رود در انق ــار م انتظ
بیوتکنولــوژی شــاهد حــذف بانــک مرکــزی و انحصــار پــول باشــیم این 
در حالیســت کــه پیــش از ایــن ایــن مفهــوم پــول بــرای جابجایــی کاال 
ــرای آن تعریــف  ــه وجــود آمــد و قوانیــن مشــخصی ب توســط مــردم ب
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 باکچیــن 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 خاقیــت بــوده و ایــن تصــور وجــود دارد که کســی 
ــه   ــل مقایس ــمفونی غیرقاب ــاخت س ــا س ــدارد ام ــن آن را ن ــوان گرفت ت
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 
مشــکاتی 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 ۴.۹ اســت 

امــا هنــوز تــا رســیدن بــه انقــاب ۴.۰ راه زیــادی داریــم.
ــت  ــرح اس ــت مط ــه کیفی ــی در زمین ــث جامع ــد بح ــاب جدی در انق
ــا در حــال انجــام  ــا دیت ــون ب ــت هــم اکن ــن در حالیســت کــه کیفی ای
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 
 structure خواهــد بــود چــرا کــه مــدل هــای فعلــی مــا در زمینــه
ــه  ــه در زمین ــود( و چ ــی ش ــده م ــه خوان ــی ک ــداد و ارقام data  )اع
ــد و مــی تــوان از  unstructured data  توانمنــدی کاملــی دارن
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 
ــای  ــر مبن ــت ب ــن موضــوع و مدیری ــرح ای ــد ط ش
انتظــارات مشــتری ضــروری اســت زیــرا زعفرانــی کــه در یــک شــرکت 
اســتارتاپی در ایــران تولیــد مــی شــود ۲۰ درصــد گــران تــر از برندهــای 
معــروف خریــداری مــی شــود کــه بخشــی از ادراک مشــتری از کیفیــت 
اســت بنابرایــن زمیــن بــازی تغییــر کــرده و تولیــد انبــوه ماک نیســت.

ــه ســاده زیســتی،  ــی مــی شــود بازگشــت ب ــن حــال پیــش بین در عی
بازگشــت بــه محیــط زیســت و خانــواده در انقــاب جدیــد باعــث مــی 
ــا خوابیــدن ایــن  ــد و ب ــا هــوش مصنوعــی از بشــر عقــب بمان شــود ت

هیاهــو شــاهد بهبــود رفــاه بیشــتر جامعــه باشــیم.

دکتر محود شهرخی:

ــن گســترده  ــای انای ــال حاضــر سیســتم ه در ح
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 اخاقــی جــای خالــی وجــود خواهــد داشــت ایــن در 
حالیســت کــه بــه نظــر مــی رســد فاصلــه زیــادی تــا ذهنیــت تجریــدی 
کــه همــان انقــاب صنعتــی ۴.۹ اســت 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 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت اســت. بنابرای ــوزه هوی ــود، در ح ــی ش ــف م تعری
ــه  ــد نگاهــی ب ــه معنویــت و عرفــان بای ــی هــا نســبت ب ذهنیــت ایران
ایــن فضــا داشــته باشــیم زیــرا انســان دارای ابعــادی اســت کــه ماشــین 

ــدارد. قابلیــت آن را ن

دکتر پژمان صالحی: 

در حــال حاضــر ۱۲ هــزار کیلومتــر مســیر ریلــی در 
کشــور در اختیــار اســت داریــم کــه بــا وجــود ســهم یــک درصــدی دنیا، 
ایــران دســت کــم نیازمنــد ۲۴ هــزار 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 
ــا مشــکل مواجــه نشــویم .  ــد ب ــه دلیــل کمبــود قطعــات خوابیــده ان ب
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 
ــته  ــزی داش ــه ری ــذار برنام ــرای دوران گ ــت ب اس
ــن  ــا ای ــع ب ــه صنای ــک ب ــد کم ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــرا ک ــیم چ باش
برنامــه گــذار محقــق مــی شــود و اگــر قــرار اســت نیــروی انســانی در 
ــد و هــوش مصنوعــی نیــز چاشــنی آن شــود،  مســیر خــود باقــی بمان
بایــد رســالت قــدرت فکــر، ســاخت ایــده و توانایــی برنامــه ریــزی بــه 
صــورت برنامــه مشــخص و گام بــه گام بــا وضعیــت فعلــی ارتقــا یابــد 

ــا صنعــت صحبــت کنیــم. اگــر بــرای صنعــت  ــا کاهــش هزینــه ب و ب
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؟ 

ــران ایــن آمادگــی را دارد  انجمــن مدیریــت کیفیــت ای
ــه هــای کاری را بررســی و از  ــه صــورت واقعــی نمون ب
ــد مســاله و مشــکلی  ــا بتوان ــد ت دانشــگاه اســتفاده کن
ــد:» در  ــی گوی ــت م ــه زرتش ــور ک ــد. همانط ــل کن را ح
جنــگ بــا تاریکــی شمشــیر نمــی کشــم چــراغ روشــن 

مــی کنــم«. 

انقالب 
صنعتی 
چهارم
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ــای  ــاوری ه ــی  فن ــایی پویای ــاط و شناس ــال نق اتص
ــارم ــی چه ــاب صنعت انق

ــتراتژی  ــِگل )John Hagel( اس ــان ِهی ــه ج ــردی ک رویک
»افــق دور، افــق نزدیــک« می نامــد، رویکــردی اســت کــه 
ــِد حاضــر  ــای قدرتمن ــر فناوری ه ــی از تأثی ــرای آگاه ــد ب می توان
در بطــن انقــاب صنعتــی چهــارم و نیــز یافتــن روش هایــی بــرای 

ــه شــود. ــر آن درنظــر گرفت ــت ب تأثیرگــذاری مثب
اســتراتژی افــق نزدیــک در اینجــا به معنــای دســتیابی بــه درکــی 
ــت.  ــی فناوری هاس ــوۀ برخ ــای بالق ــا و برهم زنندگی ه از ویژگی ه
ــق دور  ــه اف ــگاه ب ــی ن ــر توانای ــۀ مهم ت ــااًل نکت ــد، احتم هرچن
ــم وصــل  ــه ه ــا را ب ــه فناوری ه ــی اســت ک و مشــاهدۀ الگوهای

ــر مــا خواهنــد داشــت. می کننــد و اینکــه چــه تأثیــری ب
ــارم،  ــی چه ــاب صنعت ــۀ انق ــرات فناوران ــه تغیی ــه ب ــگام توج هن
تمرکــز بــر »سیســتم ها« و نــه فناوری هــا می توانــد دســت بــاال 
ــرای  ــدون تــاش ب ــد، ب ــرار دهــد؛ هرچن ــران ق ــار رهب را در اختی
اینکــه شــناختی دقیــق از خــود ایــن فناوری هــای کامــًا متفــاوت 
ــا  ــم فناوری ه ــاً بفهمی ــم حقیقت ــا می توانی ــم، آی ــت آوری ــه  دس ب
چگونــه نظام هــای پراهمیــت حاضــر در صنایــع، دولت هــا و 

ــد؟ ــول می کنن ــع را متح جوام
ایــن چالشــی اســت کــه بســیاری از مــا بــا آن مواجهیــم و بــرای 

غلبــه بــر آن بــه رویکــردی دوســویه نیــاز داریــم. کســب اطاعات 
کافــی دربــارۀ هــر کــدام از ایــن فناوری هــا و دســتیابی بــه »درک 
حداقلــی« بــرای اینکــه بتوانیــم آن هــا را در تصویــر بزرگ تــر قــرار 

دهیــم، اولیــن ســویۀ ایــن رویکــرد اســت.
ایــن فصــل از کتــاب )فصــل دوم از بخــش اول( بــا بررســی روندها 
و پیوندهــای بیــن فناوری هــای نوظهــور بــرای درک نحــوۀ 
ارتباطشــان بــا یکدیگــر و تأثیــر جمعــی آن هــا بــر جهــان مــا، بــه 
ــا« و  ــردن نقطه ه ــردازد: »وصل ک ــرد می پ ــویۀ رویک ــن س دومی

شناســایی پویایی هــای انقــاب صنعتــی چهــارم.
ــای  ــاوری ه ــترک فن ــای مش ــی از جنبه ه ــر برخ ــل حاض فص
انقــاب صنعتــی چهــارم را بررســی می کنــد و فــارغ از جزئیــات، 
ــا هــم متصــل و  ــه ب واکاوی می کنــد کــه ایــن فناوری هــا چگون

ــد. ــی مشــابه ایجــاد کنن ــا تأثیرهای ترکیــب می شــوند ت
ــه  ــا را ب ــم و نقطه ه ــق دور را در نظــر بگیری ــی اســتراتژی اف وقت
هــم وصــل کنیــم، خواهیــم دیــد کــه ایــن فناوری هــای نوظهــور 
بــر سیســتم های دیجیتــال متکی انــد و آن هــا را بســط می دهنــد، 
به ســرعت  دیجیتــال  هم کنش پذیــری  زیربنــای  به ســبب 
ــا  ــود م ــه خ ــی از جمل ــیای فیزیک ــد، درون اش ــترش می یابن گس
برهم زننــده  و  خارق العــاده  به شــیوه های  شــده اند،  مســتقر 
ترکیــب می شــوند و مزایــا و چالش هایــی مشــابه پدیــد می آورنــد.

ــی  ــاب صنعت ــای انق ــاوری  ه ــترک فن ــاط مش نق
ــارم چه

ــد  ــاد مشــترکی دارن ــی چهــارم ابع ــاوری هــای انقــاب صنعت فن
کــه بــه نــوع تغییــرات گســترده ای مرتبــط  هســتند کــه در حــال 
مشــاهدۀ آن هــا هســتیم؛ بــا درنظرگرفتــن چهــار پویایِی مشــترک 

ــرد: ــاهده ک ــر را مش ــر و فراگی ــر بزرگ ت ــوان تصوی می ت
آشــکارترین و بدیهی تریــن جنبــۀ فنــاوری هــای انقــاب صنعتــی 
ــدت  ــی را به ش ــتم های دیجیتال ــه سیس ــت ک ــن اس ــارم ای چه
گســترش می دهنــد و دگرگــون می کننــد. نقطــۀ اشــتراک 
فناوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم ایــن اســت کــه تمامشــان 
ــاب  ــل از انق ــبکه های حاص ــال و ش ــای دیجیت ــر توانمندی ه ب

ــد. ــعه می دهن ــا را توس ــد و آن ه ــکا دارن ــوم ات ــی س صنعت
دومیــن جنبــۀ فناوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم ایــن اســت 
ــد و  ــروز فیزیکــی دارن ــد، ب کــه به طــور نمایــی گســترش می یابن
خودشــان را بــا زندگــی مــا می آمیزنــد. هــر چــه ســرعت گســترش 
یــک فنــاوری بیشــتر باشــد، کار مــا بــرای انطبــاق بــا پیامدهــای 

ــود. ــوارتر می ش ــده اش دش برهم زنن
فناوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم نه تنهــا بــه بخشــی 
ــه بخشــی  ــوند، ک ــل می ش ــا تبدی ــراف م ــی اط ــان فیزیک از جه
ــت  ــا مدت هاس ــی از م ــع، برخ ــد. در واق ــد ش ــا خواهن ــود م از خ
ــم کــه گوشــی های هوشــمندی کــه در دســت  احســاس می کنی
داریــم بــه عضــوی از بدنمــان بــدل شــده اند. شــکی نیســت کــه 
ــه  ــروزه – از رایانه هــای پوشــیدنی گرفت ــِی ام دســتگاه های بیرون
تــا هدســت های واقعیــت مجــازی – روزی ایــن قابلیــت را پیــدا 

ــا کاســته شــوند. ــز م ــدن و مغ ــد کــه در ب می کنن
ــی  ــاب صنعت ــای انق ــترک فناوری ه ــاط مش ــر از نق ــی دیگ یک
ــا یکدیگــر  چهــارم ایــن اســت کــه نحــوۀ ترکیب شــدن آن هــا ب

ــد. ــر می کن ــان را چندبراب ــا، قدرتش ــق نوآوری ه و خل
در نهایــت اینکــه فناوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم از 
ــان  ــه ارمغ ــی – مشــابه ب ــا – و چالش های ــن جهــت کــه مزای ای

می آورنــد، همانندنــد.

ــی  ــاب صنعت ــای انق ــای فناوری  ه ــا و چالش ه مزای
چهــارم

مزایــا و چالش هــای ایــن فناوری هــا بــه مســائل مهمــی همچــون 
ــری، نیــروی کار، دموکراســی، حــق حکمرانــی، ســامتی و  نابراب

ایمنــی، و توســعۀ اقتصــادی مرتبــط اســت.
دغدغــه  مهــم و بســیار فراگیــر در انقــاب صنعتــی چهــارم، تأثیــر 
محتمــل ایــن انقــاب بــر نرخ بیــکاری اســت. طیــف گســترده ای 
ــین( در  ــی پیش ــای صنعت ــتر از انقاب ه ــیار بیش ــغل ها )بس از ش
معــرض اتوماســیون هســتند و رشــد ســریع کســب وکارها بدیــن 
معناســت کــه حــذف مشــاغل می توانــد شــتابی فزاینــده بگیــرد. 
ــدم  ــه در خط مق ــی ک ــتغال زایی در صنایع ــرخ اش ــال، ن درعین ح
فناوری هــا قــرار دارنــد امــروزه ُکندتــر از دهه هــای پیشــین اســت.

ــت  ــای حمای ــی نظام ه ــتلزم بازبین ــاب مس ــن انق ــن ای همچنی
 )transfer( اجتماعــی و نقــش انتقال ها اســت )منظــور از انتقــال
فعالیت هایــی ماننــد کمک هــای مالــی باعــوض، تأمیــن 
اجتماعــی و اعطــای یارانــه بــرای برخــی کاالهــا و خدمــات اســت 
ــرای توزیــع درآمدهــا و ثــروت انجــام می دهــد(. در  کــه دولــت ب
اکثــر اقتصادهــا، انتقال هــا – عمدتــاً از طریــق هزینه هــای 
دولتــی و برنامه هــای اجتماعــی – نقشــی عمــده در تغییــر توزیــع 
درآمدهــای بــازار دارند.فناوری هــای انقــاب صنعتــی چهــارم فراتر 
از تأثیراتــی کــه احتمــااًل بــر نابرابــری اقتصــادی دارنــد، می تواننــد 
اثــرات جانبــی منفِی ســهمگینی بــر عرصه هــای مختلــف بگذارند.

ــِی کنونــی تکیــه کنیــم، کــه ُکنــد و  اگــر بــر مدل هــای حکمران
ــی ناممکــن می شــود.  ــرات جانب ــن اث ــت ای گذشــته نگرند، مدیری
بــرای مثــال، هشــت مــاه طــول کشــید تــا ادارۀ هوانــوردی فــدرال 
ایاالت متحــد »مجــوز پــرواز آزمایشــی« را بــرای آزمایــش مــدل 
خاصــی از پهپادهــا بــه آمــازون بدهــد، یعنــی وقتــی که ایــن مدل 

پهپــاد دیگــر منســوخ شــده بــود.
ــا  ــر فناوری ه ــی ب ــرای حکمران ــدی ب ــای جدی ــد رویکرده بای
)مدل هــای حکمرانــی جدیدتــر و چابک تــر( شناســایی شــوند تــا 
فناوری هــا 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 
ــا  ــددی در آن ه ــان متع ــد و ذی نفع ــده ســازگارند، تطبیق پذیرن آین

نقــش دارنــد.
pamco.ir :منبع

مدت زمانی که طول کشید تا فناوری ها و اپلیکیشن ها به ۱00 میلیون کاربر برسند.

 افق دور، افق نزدیک« برای
تاثیرگذاری بر فناوری های

انقالب صنعتی چهارم
ــای  ــاوری ه ــدی از فن ــزان بهره من ــده می در آین

 ،Industry 4.0 انقــاب صنعتــی چهــارم
ــادی  ــعه اقتص ــاخص های توس ــی از ش یک
ــن  ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب خواه
ــران  ــط رهب ــه توس ــردی ک ــوع، رویک موض
ــد  ــود، بای ــاذ می ش ــا اتخ ــب و کاره کس
و  امــروز  نیازهــای  پاســخگوی  بتوانــد 

ــد. ــورها باش ــردای کش ف
ــاب  ــده انق ــاب »آین ــل دوم کت ــدای فص ابت
نوشــته کاس شــواب  صنعتــی چهــارم« 
ــان  ــنهادی از ج ــا پیش )Klaus Schwab( ب

ــای  ــاوری ه ــا فن ــه ب ــتراتژی مواجه ــِگل و اس ِهی
ــاب  ــت. کت ــده اس ــاز ش ــارم آغ ــی چه ــاب صنعت انق
»شــکل دهــی آینــده انقــاب صنعتــی چهــارم« نوشــته 

کاس شــواب )Klaus Schwab( توســط مجمــع 
ــت. ــده اس ــر ش ــال 20۱۸ منتش ــاد و در س ــی اقتص جهان

»
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ــج در  ــرد و رای ــت اشــیا IOT یکــی از فناوری هــای پرکارب اینترن
ــه  ــی ک ــارم اســت. در حال ــی چه ــاب صنعت عصــر حاضــر و انق
تعــداد فزاینــده ای از شــرکت ها در حــال خلــق ارزش بــا اســتفاده از 
برنامه هــای IoT هســتند، ایــن فنــاوری هنــوز در روزهــای اولیــه 
ــات  ــمگیری امکان ــور چش ــد به ط ــرد. دو رون ــر می ب ــه س ــود ب خ
اینترنــت اشــیا را در شــرکت ها گســترش می دهنــد و کاربردهــای 
ــا را  ــال هزینه ه ــن ح ــد و در عی ــر می کنن ــد براب ــی را چن عمل

ــد: ــش می دهن کاه
ظهــور شــبکه های ارتباطــی بی ســیم جدیــد کــه به طــور خــاص 
ــده اند و  ــی ش ــیا طراح ــت اش ــردی اینترن ــای کارب ــرای برنامه ه ب
ــد و دسترســی دســتگاه های  ــا را کاهــش دهن ــد هزینه ه می توانن

متصــل بــه شــبکه و اینترنــت را افزایــش دهنــد.
ورود زیرســاخت های فنــاوری اطاعــات »محاســبات لبــه«، کــه 
ــیای  ــت اش ــای حســگرهای اینترن ــه داده ه ــش ب ــل و واکن تحلی
نزدیــک بــه منبــع را تســهیل می کننــد، دســتگاه ها را بــه اوضــاع 
ــی را  ــای ارتباط ــوی تنگناه ــد و جل ــخگوتر می کنن ــر پاس متغی

می گیرنــد.
 IOT ــیا ــت اش ــم اینترن ــی می کنی ــدا بررس ــه ابت ــن مقال در ای
ــت  ــراغ اینترن ــه س ــه ب ــی دارد. در ادام ــه کاربردهای ــت و چ چیس
اشــیای صنعتــی می رویــم و کاربردهایــش را معرفــی می کنیــم. در 
نهایــت نیــز جایــگاه اینترنــت اشــیا را در ایــران بررســی می کنیــم.

اینترنت اشیا IOT چیست و چه کاربردهایی دارد؟
ــال  ــای اتص ــا IoT به معن ــیا ی ــت اش ــه، اینترن ــور خاص به ط
دســتگاه ها و تجهیــزات بــه اینترنــت و ســایر دســتگاه های 
قابل اتصــال اســت. اینترنت اشــیا شــبکه ای گســترده از دســتگاه ها 
و افــراد متصــل بــه هــم اســت کــه همگــی اطاعاتــی را در مــورد 
ــد و  ــع آوری می کنن ــود جم ــراف خ ــط اط ــتفاده و محی ــوۀ اس نح
ــداد بســیار  ــن شــبکه متشــکل از تع ــد. ای ــه اشــتراک می گذارن ب
زیــادی اشــیا در هــر شــکل و انــدازه ای اســت: از امــواج مایکروویــو 
ــرای  ــما را ب ــذای ش ــودکار غ ــور خ ــه به ط ــه ک ــمند گرفت هوش
مــدت زمانــی مناســب طبــخ می کننــد، تــا ماشــین های خــودران 
کــه حســگرهای پیچیــدۀ آن هــا اشــیا را در مسیرشــان تشــخیص 
ــب و  ــان قل ــه ضرب ــدام ک ــب ان ــتگاه های تناس ــد، و دس می دهن
ــری  ــته اید اندازه گی ــی روز برداش ــه در ط ــی را ک ــداد قدم های تع
می کننــد و ســپس از ایــن اطاعــات بــرای پیشــنهاد برنامه هــای 
ورزشــی مناســب شــما اســتفاده می کنند. حتــی توپ هــای فوتبالی 
وجــود دارنــد کــه بــه شــبکه متصــل می شــوند و می تواننــد 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 می پردازیــم.
ــک  ــه ی ــی ب ــه حســگرهای داخل ــز ب ــیای مجه ــتگاه ها و اش دس
پلتفــرم اینترنــت اشــیا متصــل می شــوند. ایــن پلتفــرم داده هــای 
به منظــور  و  می کنــد  یکپارچــه  را  مختلــف  دســتگاه های 
هم رســانی ارزشــمندترین اطاعــات مربــوط بــا اســتفاده از 
برنامه هایــی کــه بــرای رفــع نیازهــای خاصــی ســاخته شــده اند، 
ــد  ــای قدرتمن ــن پلتفرم ه ــد. ای ــل می کن ــات را تحلی ــن اطاع ای

اینترنــت اشــیا می تواننــد دقیقــاً مشــخص کننــد چــه اطاعاتــی 
مفیــد اســت و چــه اطاعاتــی را می تــوان بــا خیــال راحــت کنــار 
ــا،  ــایی الگوه ــرای شناس ــوان ب ــات می ت ــن اطاع ــت. از ای گذاش
ــوع  ــل از وق ــی قب ــۀ توصیه هــا و شناســایی مشــکات احتمال ارائ

آن هــا اســتفاده کــرد.
ــتم،  ــازی هس ــرکت خودروس ــک ش ــن مال ــر م ــال، اگ ــرای مث ب
ــاری ماشــین  ــزای اختی ــدام اج ــم ک ــم بدان ممکــن اســت بخواه
آلومینیومــی(  رینگ هــای  یــا  چرمــی  صندلی هــای  )مثــًا 
محبوب تریــن ویژگی هــا هســتند. بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت 

اشــیا می توانــم:
از حســگرها اســتفاده کنــم تــا بفهمــم کــدام قســمت ها در 
نمایشــگاه ماشــین محبوب تریــن قســمت ها هســتند و مشــتریان 

ــد. ــگ می کنن ــتر درن ــا بیش در کج
داده هــای فــروش را بررســی کنــم تــا بفهمــم کــدام اجــزای خودرو 

ســریع تر از بقیــه بــه فــروش می رســند.
ــا  ــم ت ــراز کن ــا عرضــه ت ــروش را ب ــای ف به طــور خــودکار داده ه

ــازار کمیــاب نشــوند. اقــام محبــوب در ب
ــع آوری  ــتگاه های متصــل جم ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــی ک اطاعات
می شــود بــه مــن امــکان می دهــد بــر اســاس اطاعــات 
بی درنــگ دربــارۀ اینکــه چــه قطعاتــی را ذخیــره کنــم، تصمیماتی 
هوشــمندانه اتخــاذ کنــم. ایــن تصمیمــات بــه من کمــک می کنند 
در زمــان و هزینــه صرفه جویــی کنــم. بــا دانــش به دســت آمده از 
ــوان بهــره وری  تحلیــل پیشــرفتۀ اطاعــات جمع آوری شــده می ت
ــن  ــه ای ــمند ب ــتم های هوش ــیا و سیس ــرد. اش ــاال ب ــا را ب فراینده
معنــی اســت کــه می توانیــد کارهــای خاصــی را به طــور 
خــودکار انجــام دهیــد، به ویــژه زمانــی کــه ایــن کارهــا تکــراری، 

ــه  ــدا ب ــتند. ابت ــاک هس ــی خطرن ــا حت ــر ی ــاده، وقت گی پیش پاافت
چنــد نمونــه نــگاه کنیم تــا ببینیــم اینترنــت اشــیا IOT در زندگی 

ــود. ــا می ش ــال م ــه کمک ح ــی چگون واقع

سناریوی ۱: اینترنت اشیا IOT در خانۀ شما
تصــور کنیــد هــر روز ســاعت ۷ صبــح از خــواب بیــدار می شــوید تا 
ســر کار برویــد. ســاعت زنــگ دار کار بیدارکــردن شــما را به خوبــی 
ــد.  ــش نیای ــکلی پی ــه مش ــی ک ــا زمان ــه ت ــد، البت ــام می ده انج
ســفرتان بــا قطــار لغــو شــده اســت و در عــوض بایــد با ماشــین به 
محــل کار برویــد. تنهــا مشــکل ایــن اســت کــه رانندگــی بیشــتر 
طــول می کشــد و بــرای ایــن کــه دیــر نرســید، بایــد ســاعت 6:۴۵ 
ــارد؛  ــاران هــم می ب ــازه ب ــدار می شــدید. اوه، ت ــح از خــواب بی صب
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 می کنــد تــا مطمئــن شــود رأس ســاعت 
بــه کار می رســید. ایــن ســاعت بــا اســتفاده از قابلیت هــای خــود 
ــو شــده  ــی شــما لغ ــد تشــخیص دهــد کــه قطــار معمول می توان
اســت، مســافت رانندگــی و زمــان الزم بــرای رســیدن بــه محــل 
کارتــان را محاســبه کنــد، آب وهــوا را بررســی و ســرعت کمتــر را 
به دلیــل بــاران شــدید دخیــل کنــد و محاســبه کنــد چــه زمانــی 
ــه محــل کار  ــع ب ــه به موق ــد ک ــدار کن ــد شــما را از خــواب بی بای
برســید. حتــی اگــر فوق العــاده هوشــمند باشــد، ممکــن اســت بــا 
قهوه ســاز مجهــز بــه اینترنــت اشــیای شــما هماهنــگ شــود تــا 

وقتــی بیــدار شــدید قهــوه صبحگاهی تــان حاضــر باشــد.

سناریوی 2: اینترنت اشیا IOT در حمل ونقل

چنــد دقیقــه پیــش بــا صــدای زنــگ ســاعت هوشــمندتان بیــدار 
شــده اید و اکنــون در حــال رانندگــی بــه ســمت محــل کار خــود 
هســتید. چــراغ موتــور روشــن می شــود. ترجیــح می دهیــد 
مســتقیماً بــه تعمیــرگاه نرویــد، امــا اگــر مشــکلی حــاد پیــش آمده 
باشــد چــه؟ در خــودروی مجهــز بــه اینترنــت اشــیا، حســگری کــه 
چــراغ چــک موتــور را روشــن می کنــد، بــا دیگــر اجــزای خــودرو 
ارتبــاط برقــرار می کنــد. قطعــه ای در خــودرو داده هــا را از حســگرها 
ــال  ــودرو ارس ــی در خ ــه درگاه ــا را ب ــد و آن ه ــع آوری می کن جم
می کنــد کــه مرتبط تریــن اطاعــات را بــه پلتفــرم ســازندۀ 
ــودرو  ــای خ ــد از داده ه ــازنده می توان ــد. س ــال می کن ــودرو ارس خ
اســتفاده کنــد تــا بــه شــما وقتــی بــرای تعمیــر قطعــۀ مــورد نظــر 
ــن  ــه نزدیک تری ــارۀ خــودروی شــما ب ــی درب بدهــد، راهنمایی های
ــی  ــۀ تعویض ــه قطع ــود ک ــن ش ــد و مطمئ ــال کن ــنده ارس فروش
ــگام حضــور شــما در  ــا هن ــح ســفارش داده شــده اســت ت صحی

تعمیــرگاه آمــاده باشــد.

اینترنت اشیای صنعتی )IIOT( چیست؟
در طــول ۱۵ ســال گذشــته، انقــاب اینترنــت بســیاری از صنایع و 
مهم تــر از همــه آن هایــی را کــه مســتقیماً بــا مشــتری در تمــاس 
بوده انــد، یعنــی صنایعــی ماننــد رســانه، خرده فروشــی  و خدمــات 
ــاب  ــده، انق ــال آین ــت. در ۱۰ س ــرده اس ــف ک ــی را بازتعری مال
ــرژی،  ــد، ان ــای تولی ــیا به طــور چشــمگیری بخش ه ــت اش اینترن
ــی اقتصــاد را  ــای صنعت ــایر بخش ه ــل و س کشــاورزی، حمل ونق
تغییــر خواهــد داد کــه روی هــم تقریبــاً دوســوم تولیــد ناخالــص 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــی )GDP( را تشــکیل می دهن ــی جهان داخل
فنــاوری نحــوۀ کار افــراد را از طریــق تغییــر تعامــات بیــن انســان 
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و ماشــین دگرگــون خواهــد کــرد.
ــا  ــه کــه اینترنــت صنعتــی ی ایــن آخریــن مــوج تغییــرات فناوران
اینترنــت اشــیای صنعتــی IIOT نامیــده می شــود، فرصت هــای 
بی ســابقه ای را همــراه بــا خطــرات جدیــدی بــرای کســب وکارها 
ــی  ــیای صنعت ــت اش ــد آورد. اینترن ــان خواه ــه ارمغ ــه ب و جامع
دسترســی جهانــی اینترنــت را بــا توانایــی جدیــدی بــرای کنتــرل 
مســتقیم دنیــای فیزیکــی ترکیــب می کنــد، از جملــه ماشــین ها، 
ــف  ــدرن را تعری ــم انداز م ــه چش ــاخت هایی ک ــا و زیرس کارخانه ه
می کننــد. بااین حــال، ماننــد اینترنــت در اواخــر دهــۀ ۱۹۹۰، 
ــۀ خــود اســت و  ــی درحال حاضــر در مراحــل اولی ــت صنعت اینترن
ــه بســیاری ســؤاالت مهــم پاســخ دهــد، از جملــه اینکــه  بایــد ب
چگونــه بــر صنایــع موجــود، زنجیره هــای ارزش، مدل هــای 
ــران ســازمان ها  ــذارد و رهب ــر می گ ــروی کار تأثی کســب وکار و نی
ــه  ــد چ ــدت آن بای ــت بلندم ــان از موفقی ــرای اطمین ــا ب و دولت ه

اقداماتــی انجــام دهنــد.
ــی  ــیای صنعت ــت اش ــد اینترن ــان می ده ــف نش ــات مختل تحقیق
ــد،  ــر می ده ــت را تغیی ــاس رقاب ــت، اس ــن اس ــاً تحول آفری واقع
مرزهــای صنعــت را جابه جــا می کنــد و مــوج جدیــدی از 
ــه  ــور ک ــت همان ط ــد؛ درس ــاد می کن ــه ایج ــرکت های نوآوران ش
اینترنــت فعلــی باعــث ایجــاد آمــازون، گــوگل و نتفلیکــس شــده 
اســت. بااین حــال، اکثــر ســازمان ها هنــوز در تــاش بــرای درک 
پیامدهــای اینترنــت اشــیای صنعتــی بــر مشــاغل و صنایــع خــود 

هســتند.
ــوان  ــا عن ــزی ب ــزارش مکن ــود گ ــاره می ش ــایت IBM اش در س
»اینترنــت اشــیا: ترســیم ارزش فراتــر از هیاهوهــا« دربــارۀ تأثیــر 
ــد  ــف مانن ــای« مختل ــر »محیط ه ــیا ب ــت اش ــادی اینترن اقتص
ــد: »ارزش  ــان می کن ــت و بی ــه اس ــیار خوش بینان ــا بس کارخانه ه
بالقــوه ای کــه می تــوان بــا برنامه هــای اینترنــت اشــیا در محیــط 
ــه ۳.۷  ــد ب ــه تخمیــن مــا می توان ــا ب ــه دســت آورد، بن ــه ب کارخان
تریلیــون دالر در ســال ۲۰۲۵ یــا حــدود یک ســوم کل ارزش 
ــرادی کــه به نحــوی  ــن رو، همــۀ اف ــوه  برســد. ازای اقتصــادی بالق
در امــر تولیــد مشــارکت دارنــد، بــه ایــن موضــوع عاقــه نشــان 
ــه  ــی ک ــدگان صنعت ــته از تولیدکنن ــه آن دس ــد، از جمل می دهن
ــی کــه محصــوالت و  ــد و آن های ــه کارن مدت هاســت مشــغول ب

خدماتشــان حامیــان حیاتــی به کارگیــری موفــق IIOT هســتند.

IIOT کاربردهای اینترنت اشیای صنعتی
دســتگاه های متصــل بــه شــبکه بــه ســه دســته تقســیم 
می شــوند: اینترنــت اشــیای مربــوط بــه حــوزۀ مصرف کننــده مانند 
دســتگاه های ســیار، اینترنــت اشــیای مربــوط بــه حــوزۀ ســازمانی 
کــه شــامل کارخانه هــای هوشــمند و کشــاورزی اســت، و اینترنــت 

اشــیای مربــوط بــه فضاهــای عمومــی ماننــد مدیریــت زبالــه.
ــازی  ــرای بهینه س ــی ب ــیای صنعت ــت اش ــب وکارها از اینترن کس
زنجیره هــای تأمیــن، مدیریــت موجــودی و بهبــود تجربۀ مشــتری 
مصرف کننــدۀ  دســتگاه های  درحالی کــه  می کننــد،  اســتفاده 
به دلیــل   ،Amazon Echo بلندگــوی ماننــد  هوشــمند 
رواج حســگرهای کم هزینــه و کم مصــرف، اکنــون در همــۀ 
ــی  ــیای صنعت ــت اش ــا از اینترن ــد. کارخانه ه ــور دارن ــا حض خانه ه
بــرای پایــش دســتگاه ها و لــوازم کارخانــه، نگهــداری پیشــگیرانه 
و امنیــت اســتفاده می کننــد. شــهرها بیــش از یــک دهــه اســت 
ــا  ــه ت ــور آب گرفت ــدن کنت ــز، از خوان ــرای تســهیل همه چی کــه ب
ــد.  ــتفاده می کنن ــیا اس ــت اش ــاوری اینترن ــک، از فن ــان ترافی جری
ــورک  ــۀ ســاختمان ها )نیوی ــورک هم ــال، در شــهر نیوی ــرای مث ب
بیــش از ۸۱۷۰۰۰ ســاختمان دارد( بــه کنتــور آب بی ســیم 
ــن  ــال ۲۰۰۸ جایگزی ــد از س ــور جدی ــن کنت ــده اند. ای ــز ش مجه
سیســتم دســتی شــد کــه بــرای خوانــدن رقــم و صــدور قبــض 
آن هــا بایــد مســافتی طوالنــی راه می رفتیــد. اکنــون بســیاری از 
شــهرها از پاک خوان هــا، ترددشــمار، دوربین هــای چــراغ قرمــز، 
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــای نظارت ــع و دوربین ه ــگرهای تشعش حس

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــای روزان عملیات ه
ــای  ــود مراقبت ه ــه بهب ــد ب ــیا می توان ــت اش ــکی، اینترن در پزش
بهداشــتی از طریــق نظــارت بــر بیمــار از راه دور، جراحــی روباتیک 
کمــک  هوشــمند  استنشــاق های  ماننــد  دســتگاه هایی  و 
کنــد. در ســال ۲۰۲۰ نقــش اینترنــت اشــیا در پیشــگیری و 
کنتــرل کوویــد۱۹ بســیار ارزشــمند بــوده اســت. طبــق گفته هــا، 
ــی متصــل  ــد دوربین هــای حرارت ــت اشــیا مانن برنامه هــای اینترن
ــیار  ــتگاه های س ــاس و دس ــی تم ــتگاه های ردیاب ــبکه، دس ــه ش ب
بــرای نظــارت بــر ســامت، داده هــای حیاتــی مــورد نیــاز بــرای 

ــد، درحالی کــه  ــا بیمــاری را فراهــم می کردن ــه مبــارزه ب کمــک ب
ــع  ــان از توزی ــه اطمین ــته ها ب ــی بس ــا و ردیاب ــگرهای دم حس
ــر از  ــد. فرات ایمــن واکســن های حســاس کوویــد۱۹ کمــک کردن
مراقبت هــای بهداشــتی، اینترنــت اشــیا بــه انعطاف پذیــری بیشــتر 
زنجیره هــای تأمیــن مختل شــده بــر اثــر کوویــد۱۹ کمــک کــرده 
ــات  ــا و طبق ــودکار در انباره ــای خ ــن فعالیت ه ــت. همچنی اس
کارخانه هــا، بــه ترویــج فاصله گــذاری فیزیکــی و دسترســی ایمــن 

ــت. ــانده اس ــاری رس ــی ی ــین های صنعت ــه ماش از راه دور ب

اینترنت اشیا IOT در ایران
ــو،  ــای ن ــد فناوری ه ــراوان در مســیر رش ــود مشــکات ف ــا وج ب
پروژه هــا و اســتارتاپ های حــوزۀ اینترنــت اشــیا در ایــران در 
عرصه هــای حمــل و نقــل، مدیریــت انــرژی، حفــظ محیط زیســت، 
موقعیت یابــی، خــودروی هوشــمند، پیش بینــی زلزلــه، کشــاورزی، 
دام پــروری، آمــوزش، ســامت و ایمنــی، خانــه، ســاختمان، 

ابزارهــای هوشــمند و بیمــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
ــاوگان  ــمند ن ــش هوش ــوزۀ حمل ونقل، »پای ــه در ح ــرای نمون ب
ــه  ــت ک ــده اس ــدازی ش ــا راه ان ــط ناج ــل جاده ای« توس حمل ونق
در ایــن ســامانه دســتگاهی روی هــر خــودرو شــامل اتوبوس هــا، 
حمل ونقــل  خودروهــای  ســایر  و  مینی بوس هــا  کامیون هــا، 
جــاده ای نصــب می شــود و از طریــق ایــن دســتگاه ارتبــاط 

ــود. ــرار می ش ــودرو برق ــتم و خ ــن سیس ــداری بی پای
ــری و  ــمند اندازه گی ــامانۀ هوش ــت انرژی«، »س ــوزۀ »مدیری در ح
ــتم  ــرد آن سیس ــت و کارب ــده اس ــدازی ش ــت انرژی« راه ان مدیری
قرائــت و کنتــرل هوشــمند بــار و مدیریــت انــرژی بــا اســتفاده از 
فناوری هــای جدیــد اســت. در مدیریــت انــرژی پلتفــرم هوشــمند 
پایــش دمــا نیــز توســط شــرکت های دانش بنیــان 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 می دهــد.

ــرکت های  ــط ش ــی توس ــمند« پلتفرم ــودروی هوش ــوزۀ »خ در ح
ــۀ  ــک قطع ــا ی ــه ب ــت ک ــده اس ــرا ش ــی و اج ــان طراح دانش بنی
ســخت افزاری روی واحــد کنتــرل خــودرو نصــب می شــود و 
مــواردی ماننــد میــزان ســوخت، ســرعت، بــاد الســتیک ماشــین 

ــت،  ــق اینترن ــد و از طری ــری می کن ــودرو را اندازه گی ــل خ و مح
امــکان نظــارت بــر ایــن مــوارد را بــرای راننــده یــا صاحب خــودرو 
ــتفاده  ــا اس ــز ب ــه نی ــی زلزل ــوزۀ پیش بین ــد. در ح ــم می کن فراه
ــا  ــت و ب ــم را دریاف ــراه، عائ ــن هم ــی های تلف ــبکۀ گوش از ش
تحلیــل داده هــای دریافتــی، احتمــال زلزلــه را پیش بینــی و اعــام 

می کننــد.
زودهنــگام  هشــدار  »کشاورزی«، »سیســتم  حــوزۀ  در 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــی ش ــا طراح ــط دانش بنیان ه کشاورزی« توس
ــال و رصــد عوامــل محیطــی تأثیرگــذار  ــا دریافــت، انتق سیســتم ب
ــاد، تشعشــع  مانند رطوبــت خــاک و هــوا، دمــا، ســرعت و جهــت ب
خورشــید و تله هــای نــوری آفــات و بــا دریافــت ســرویس از 
ــت  ــمند وضعی ــل هوش ــکان تحلی ــی، ام ــایت های هواشناس وب س
ــم  ــی فراه ــی و زراع ــوالت باغ ــن محص ــا درنظرگرفت ــی را ب اقلیم

می کنــد.
ــد وارد  ــاش می کن ــیا IOT ت ــت اش ــروری« اینترن ــوزۀ »دام پ در ح
حــوزۀ دامداری شــود و با اســتفاده از حســگرهایی کــه در فــاز اول روی 
گاوهــا نصــب می شــوند، اطاعــات مربــوط بــه حیــوان را دریافــت و 
شــرایط بهینــه را برای رشــد، افزایــش شــیردهی و افزایش بهــره وری 
ایجــاد کننــد. بــرای نمونــه، »پلتفرم مدیریت هوشــمند ســامت دام« 
ــگ  ــش بی درن ــه زیرســاخت نظــارت و پای طراحــی شــده اســت ک
ســامت دام و مبتنــی بــر فنــاوری اینترنــت اشــیا اســت که کنتــرل و 
ارائــۀ گــزارش دربــارۀ متغیرهای زیســتی دام، هشــدارها،  ارائــۀ خدمات 

مشــاوره ای هوشــمند از جملــۀ ایــن قابلیت هاســت.
در حــوزۀ »ســامت و ایمنی«، »تصویربرداری بیمارمحور« توســط 
شــرکت های دانش بنیــان طراحــی شــده اســت کــه خیلــی فراتــر 
ــان در لحظــه  ــل اســت. جراح ــد از عم ــل و بع ــازی قب از شبیه س
می تواننــد تصویــر مجــازی را همان طــور کــه بیمــار در نمایشــگر 
ــن همان طــور  ــد. بنابرای ــد، دســتکاری کنن ــگاه می کن ــه خــود ن ب
کــه جــراح به صــورت شــفاهی وضعیــت بیمــار را توصیــف 
می کنــد، اثــرات بصــری روی خــود شــخص را هــم نشــان 
ــه  ــراح ب ــه را ج ــار آنچ ــری، بیم ــاط بص ــن ارتب ــا ای ــد و ب می ده
او پیشــنهاد می کنــد، درک می کنــد و در واقــع جایگزیــن تفســیر 

ــود. ــک می ش ــات پزش کلم
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ــور  ــا ظه ــم ب ــرن هجده ــر ق ــان در اواخ ــدن جه ــی ش صنعت
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. 
ــه قــرن بیســتم آغــاز شــد. در  ســومین انقــاب صنعتــی در میان
ایــن انقــاب، پیشــرفت ها در زمینــه اتوماســیون های مبتنــی بــر 
ــاد  ــبکه ها را ایج ــین ها و ش ــی ماش ــکان  برنامه نویس ــه،  ام رایان

کــرد.
ــاختن  ــول س ــال متح ــارم در ح ــی چه ــاب صنعت ــروزه، انق ام
ــوان  ــت عن ــت. تح ــه اس ــود جامع ــی خ ــاغل و حت ــاد، مش اقتص
فیزیکــی  فناوری هــای  از  بســیاری   ،۴.۰ صنعــت  گســترده 
و دیجیتالــی از طریــق تحلیــل آمــاری، هــوش مصنوعــی، 
ــا هــم ترکیــب  فناوری هــای شــناختی و اینترنــت اشــیا )IoT( ب
می شــوند تــا کارخانه هــای دیجیتالــی ایجــاد کننــد. ایــن 
ــی، بــا هــم مرتبــط هســتند و قادرنــد  کارخانه هــای دیجیتال
آگاهانه تــر تصمیم گیــری کننــد. بــه طــور خاصــه، ایــن انقــاب 
در حــال جــای دادن فنــاوری هوشــمند و متصــل بــه اینترنــت نــه 

ــت. ــره ماس ــی روزم ــه در زندگ ــازمان ها، بلک ــا در س تنه
ــه نظــر می رســد کــه تحــول  ــاً هــر دهــه ب از دهــه ۱۹۷۰ تقریب
ــا  ــه هفتادی ه ــت. ده ــاوری رخ داده اس ــت فن ــی در صنع بزرگ
شــاهد اولیــن انتقــال از رایانه هــای بــزرگ در اتاق هــای تمیــز بــه 

رایانه هــای شــخصی بودنــد. در ایــن رایانه هــای شــخصی تعامــل 
از طریــق صفحه کلیــد و فشــار دادن دکمه هــا صــورت می گرفــت. 
در دهــه ۱۹۸۰، معرفــی رابــط کاربــری گرافیکــی )GUI( امــکان 
تعامــل بــا داده هــا از طریــق مــاوس و اشــاره گر را فراهــم آورد. دهه 
نودی هــا شــاهد بــه کارگیــری تجــاری اینترنــت بودنــد کــه امکان 
ــی را فراهــم می کــرد. در  اشــتراک گذاری داده هــا در ســطح جهان
دهــه بعــد، موفقیــت ســریع و غافلگیرکننــده تلفن هــای 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 مــی رود ابــزار رابــط 
مــا ژســت، احساســات و نگاهمــان باشــد. انقــاب صنعتــی چهارم 
و واقعیــت مجــازی در رابطــه ای توامــان بــا هــم قــرار گرفته انــد.

ــزوده  ــت اف ــتره واقعی ــه گس ــا ب ــی، م ــد فن ــول جدی ــن تح در ای
 ،)MR( واقعیــت ترکیبــی ،)VR( و واقعیــت مجــازی )AR(
ویدیــوی ۳6۰ درجــه و قابلیت هــای تجربــه غوطــه وری بــا عنــوان 
ــاب  ــه انق ــه رابط ــم. در ادام ــاره می کنی ــال اش ــت دیجیت واقعی
صنعتــی چهــارم و واقعیــت مجــازی را مــورد تحقیــق و بررســی 
ــه  ــال ب ــت دیجیت ــف واقعی ــوان تعری ــل عن ــم و ذی ــرار می دهی ق
ــت؟  ــازی چیس ــت مج ــل: واقعی ــم از قبی ــش هایی می پردازی پرس
واقعیــت افــزوده چیســت؟ واقعیــت ترکیبــی شــامل چــه مــواردی 
می شــود؟ و… . ســپس بــازار واقعیــت دیجیتــال را در چنــد ســال 

اخیــر بررســی می کنیــم تــا دورنمایــی از تاثیــر واقعیت مجــازی در 
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه دســت دهیــم. بعــد ســراغ کاربردهای 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنعــت می رویــم تا نشــان 
دهیــم چگونــه ایــن کاربردهــا موجــب تحــول در آن می شــود و در 
آخــر نگاهــی می اندازیــم بــه ارتبــاط واقعیــت مجــازی و صنایــع 
در ایــران و نســبت مــا بــا تحوالتــی کــه پــس از انقــاب صنعتــی 

چهــارم رخ داده اســت.

تعریف واقعیت دیجیتال
واقعیــت دیجیتــال بــه طــور کلــی بــه صــورت طیــف گســترده ای 
ــت  ــه در واقعی ــود ک ــف می ش ــی تعری ــا و قابلیت های از فناوری ه
افــزوده )AR( و واقعیــت مجــازی )VR(، واقعیــت ترکیبــی 
)MR(، ویدیوهــای ۳6۰ درجــه و تجربــه غوطــه وری وجــود دارد 
و امــکان شبیه ســازی واقعیــت را بــه روش هــای مختلــف فراهــم 
می کنــد. بــرای درک واقعیــت دیجیتــال، بایــد مفاهیــم ایــن حــوزه 
ــاد  ــه تعریــف هریــک از مــوارد ی را درک کنیــم. بدیــن منظــور ب
ــم  ــه آن می پردازی ــه ب ــی ک ــش ابتدای ــم. پرس ــده می پردازی ش

عبــارت اســت از اینکــه واقعیــت مجــازی چیســت؟

واقعیت مجازی چیست؟
ــران فراهــم  ــرای کارب ــکان را ب ــن ام ــت مجــازی )VR( ای واقعی
ــازند  ــه ور س ــاختگی غوط ــی س ــود را در محیط ــا خ ــد ت می کن
ــر  ــه تصوی ــی را ب ــای خیال ــا جهان ه ــی ی ــای واقع ــه مکان ه ک
می کشــد. بــه عبــارت دیگــر، واقعیــت مجــازی محیطــی 
دیجیتالــی فراهــم مــی آورد کــه جایگزیــن محیــط واقعــی اطــراف 
کاربــر می شــود. پرســش بعــدی کــه پرداختــن بــه آن بــه فهــم 
پرســش ابتدایــی مــا کمــک می کنــد عبــارت اســت از ایــن کــه 

ــت؟ ــزوده چیس ــت اف واقعی

واقعیت افزوده چیست؟
ــای  ــی را روی محیط ه ــات متن ــزوده )AR( اطاع ــت اف واقعی
فیزیکــی واقعــی ای قــرار می دهــد کــه کاربــران می بیننــد. بنابراین 
واقعیــت افــزوده عناصــر و تجربیــات دیجیتالــی را با زندگــی واقعی 
ترکیــب می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، واقعیــت افــزوده محتوایــی را 
کــه بــه صــورت دیجیتالــی ایجــاد شــده اســت وارد جهــان واقعــی 

ــد. ــر می کن اطــراف کارب

واقعیت ترکیبی چیست؟
 AR/VR ــده ــزی کنترل ش ــی )MR( درهم آمی ــت ترکیب واقعی
و روندهــای اینترنــت اشــیا را توصیــف می کنــد. واقعیــت ترکیبــی 
ــا محیط هــای  ــای مجــازی و واقعــی را گــرد هــم مــی آورد ت دنی

جدیــدی ایجــاد کنــد کــه در آن اشــیاء دیجیتالــی و فیزیکــی – و 
ــل  ــتی و تعام ــر هم زیس ــا یک دیگ ــد ب ــان – می توانن داده هایش
ــه  ــدی ارائ ــم انداز جدی ــه چش ــوی ۳6۰ درج ــند. ویدی ــته باش داش
ــه هــر جهــت نــگاه  ــران اجــازه می دهــد ب ــه کارب می کنــد کــه ب
کننــد. ایــن امــکان بــه واســطه عکاســی بــا دوربیــن تمام نمــا یــا 
مجموعــه ای از دوربین هــا بــه دســت می آیــد. تجربــه غوطــه وری 
ــد  ــد کــه می توان ــال و چندحســی ایجــاد می کن ــه  ای دیجیت تجرب
بــا اســتفاده از VR، AR، MR، و ویدیــوی ۳6۰ درجــه و ســایر 

ــود. ــه ش ــا ارائ فناوری ه

پتانسیل بازار واقعیت دیجیتال در صنعت ۴.0
ــازار  ــه اتفــاق ب اگرچــه بازارهــای AR و VR اکثریــت قریــب ب
 MR ــت دیجیتــال را تشــکیل می دهنــد، بــازار ــی واقعی اصل
ــن  ــت و ممک ــرده اس ــود ک ــیل خ ــان دادن پتانس ــه نش ــروع ب ش
اســت در ســال هــای آینــده تحوالتــی در رابطــه انقــاب صنعتــی 

ــد. چهــارم و واقعیــت مجــازی ایجــاد کن

بازار واقعیت افزوده
بــازار جهانــی AR در ســال ۲۰۱6 حــدود ۵.۲ میلیــارد دالر بــرآورد 
ــده  ــوذ فزاین ــید. نف ــارد دالر رس ــه ۲۷ میلی ــال ۲۰۱۹ ب ــد و س ش
ــه لطــف حمایــت  ــت ۵G، ب ــن اینترن ــت ۴G – و همچنی اینترن
ــف –  ــورهای مختل ــت در کش ــن صنع ــت و همچنی ــوی دول ق
عوامــل کلیــدی در دســتیابی بــه ایــن میــزان رشــد هســتند. ایــن 
ــمند،  ــای هوش ــود: عینک ه ــته تقســیم می ش ــه دس ــه س ــازار ب ب
 )HMD( دســتگاه های تلفــن همــراه، و نمایشــگرهای ســربندی
ــتگاه های  ــوند. دس ــتفاده می ش ــزوده اس ــت اف ــرای واقعی ــه ب ک
ــال ۲۰۱6  ــازار را در س ــن ب ــدود ۴۸ درصــد از ای ــراه ح ــن هم تلف
ــه  ــه ب ــی و عاق ــش آگاه ــا افزای ــد. ب ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
فنــاوری واقعیــت افــزوده، کاربرانــی که محتــوای AR را مشــاهده 
ــدود ۳6  ــربند ح ــگرهای س ــد. نمایش ــش می یابن ــد، افزای می کنن
ــد و  ــزوده را تشــکیل می دهن ــت اف ــی واقعی ــازار جهان درصــد از ب
ــاع  ــه طــور گســترده در مراقبت هــای بهداشــتی، هوافضــا و دف ب
و تجــارت و صنعــت اســتفاده می شــوند. عینــک هــای هوشــمند 
حــدود ۱6 درصــد از بــازار را در همــان ســال بــه خــود اختصــاص 
ــوده اســت. ــده آن ب ــن پذیرن ــد و بخــش شــرکتی اصلی تری دادن

بازار واقعیت مجازی
بــازار جهانــی واقعیــت مجــازی در ســال ۲۰۱6، حــدود ۳.۷ میلیارد 
ــارد دالر رســیده  ــه ۱۳ میلی ــا ســال ۲۰۱۹ ب ــرآورد شــد و ت دالر ب
ــاوری  ــا فن ــمند ب ــی های هوش ــازگاری گوش ــش س ــت. افزای اس
ــل،  ــازار بازی هــای موبای ــا رشــد در ب واقعیــت مجــازی، همــراه ب

انقالب صنعتی چهارم
و واقعیت مجازی
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ــت  ــدگان هدســت واقعی ــرای تولیدکنن ــدی را ب فرصت هــای جدی
ــته  ــه دو دس ــازی ب ــت مج ــازار واقعی ــد. ب ــاز می کن ــازی ب مج
ســخت افزار و نرم افــزار تقســیم می شــود. در ســال ۲۰۱6، ۸۵ 
درصــد از کل ایــن بــازار را دســته ســخت افزار بــه خــود اختصــاص 
داده بــود و بازی هــا، محــرک اصلــی مصرف کننــده نهایــی 
ــازار را در  ــن ب ــزار حــدود ۱۵ درصــد از کل ای ــد. دســته نرم اف بودن
همــان ســال تشــکیل مــی داد کــه برنامه هــای مجهــز بــه قابلیــت 
واقعیــت مجــازی در بخش هایــی از جملــه موســیقی و ســرگرمی، 

ــدند. ــب آن می ش ــدام موج ــب ان ورزش و تناس

بازار واقعیت ترکیبی
ــق گزارشــی کــه شــرکت deloitte منتشــر کــرده اســت،  طب
بــازار جهانــی واقعیــت ترکیبــی در ســال ۲۰۱6، حــدود 6۸ میلیــون 
ــر  ــون دالر فرات ــال ۲۰۱۹ از ۳۰۰ میلی ــا س دالر ارزش داشــت و ت
رفــت. ظهــور هدســت های واقعیــت مجــازی ســطح مبتــدی در 
ــی های  ــازندگان گوش ــط س ــی توس ــای بازاریاب ــازار و تاش ه ب
هوشــمند امیــد بــه رشــد بــازار واقعیــت ترکیبــی را تقویــت کــرده 
ــزار  ــته ســخت افزار و نرم اف ــه دو دس ــازار ب ــن ب ــاوه ای اســت. بع

ــود. ــیم می ش تقس
ــتم های  ــگرها، سیس ــامل HMD، حس ــخت افزار )ش ــته س دس
ردیابــی حرکــت و دســتگاه های لمســی( حــدود 66 درصــد از ایــن 
بــازار را در ســال ۲۰۱6 بــه خــود اختصــاص داده  بودنــد، در حالــی 
 ،)IDE( ــه ــعه یکپارچ ــط توس ــامل محی ــزار ش ــازار نرم اف ــه ب ک
کیــت توســعه نــرم افــزار )SDK( و مرورگرهــای وب ۳۴ درصــد 
باقیمانــده را تشــکیل می دهنــد. بــه لحــاظ مشــتریان نهایــی ایــن 
بــازار، هوافضــا و دفــاع، خودروســازی، ســرگرمی و بــازی بیــش از 
۷۰ درصــد از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص داده انــد، در حالــی 
کــه بخش هــای مراقبت هــای بهداشــتی و خرده فروشــی و 
ــازار را تشــکیل داده انــد. تجــارت الکترونیــک باقی مانــده ســهم ب

کاربرد های واقعیت دیجیتال
عــاوه بــر صنعــت بــازی و ســرگرمی، شــمار رو بــه افزایشــی از 
صنایــع شــروع بــه آزمایــش و بــه کارگیــری فناوری هــای واقعیــت 
دیجیتــال بــرای کاربردهــای مختلــف کرده انــد. کاربردهــای 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنایــع بیشــترین ســهم 
ــد. اســتفاده از  ــه خــود اختصــاص داده ان ــال را ب از واقعیــت دیجیت
ــت  ــای واقعی ــه کاربرده ــال از جمل ــت دیجیت ــای واقعی فناوری ه
مجــازی و واقعیــت افــزوده در صنایــع در دیجیتالــی شــدن 
کارخانه هــا 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 برنامه هــای کاربــردی فعلــی و بالقــوه مرتبــط 
ــت مجــازی و  ــه کاربردهــای واقعی ــال از جمل ــت دیجیت ــا واقعی ب

ــده اند: ــح داده ش ــر توضی ــزوده در زی ــت اف واقعی

هوافضا
– دســتگاه های واقعیــت افــزوده ماننــد عینک هــای هوشــمند بــه 

ــد کــه در مــورد عملیات هــای  ــن امــکان را می دهن مهندســان ای
ــه در  ــت ک ــد نگهداش ــای واح ــته از نیروه ــه آن دس ــده ب پیچی
ــه  ــی ارائ ــد، راهنمای ــرار دارن ــترس ق ــارج از دس ــای خ موقعیت ه
دهنــد و در عیــن حــال نمایشــی تعاملــی و زنــده از کار تعمیــر را 

مشــاهده کننــد.
– واقعیــت مجــازی می توانــد بــه واســطه تقویــت کــردن 
مهارت هــای مهندســی موضعــی کمبــود مهندســان ماهــر بــرای 
ــد.  ــی )MRO( را برطــرف کن ــات کل ــر و عملی نگهــداری، تعمی
مهارت هــای مهندســی موضعــی بــا اســتفاده از نظــرات تخصصــی 
تکنســین های ماهرتــر در هــر مــکان و زمانــی تقویــت می شــوند 
ــازده  ــد، ب ــش می ده ــوزش را کاه ــان آم ــوه زم ــور بالق ــه به ط ک
نگهداشــت را بهبــود می بخشــد، و بــه شــدت بــه صرفه جویــی در 

ــد. ــک می کن ــا کم هزینه ه
ــعه آن  ــال توس ــا در ح ــات هواپیم ــازنده قطع ــرکت های س – ش
ــا اســتفاده  دســته از برنامه هــای واقعیــت ترکیبــی هســتند کــه ب
از آن هــا می تــوان موقعیــت مهندســانی را کــه تجهیــزات داخلــی 
بدنــه هواپیمــا را نصــب می کننــد در مــدل دیجیتالــی و ســه بعدی 
ــرد.  ــیم ک ــد، ترس ــه روی آن کار می کنن ــی ک ــی از هواپیمای کامل
ــری از  ــوراً تصوی ــا ف ــه مهندســان امــکان می دهــد ت ــر ب ــن ام ای
نصــب اجــزای هواپیمــا ارائــه دهنــد و همچنیــن بــه آن هــا کمــک 
می کنــد تــا مطمئــن شــوند کــه آن را بــه درســتی تعمیــر کرده انــد.

دفاع
ــر ســربازان در بســیاری جاهــا از  ــرای آمــوزش موثرت – ارتــش ب

ــد. ــتفاده می کن ــزوده اس ــت اف واقعی
– کاه خــود هوشــمند مجهــز بــه واقعیــت مجــازی بــه فرماندهان 
ایــن امــکان را می دهــد تــا نقشــه ها و ســایر اطاعــات را 
ــا را  ــد و آن ه ــال کنن ــربازان ارس ــد س ــدان دی ــه می ــتقیماً ب مس
ــی، ســرعت و  ــا ایمن ــا ماموریت هــای خــود را ب ــادر می ســازد ت ق

ــد. هماهنگــی بیشــتری انجــام دهن
ــی  ــد پهپادهای ــده می توان ــی در آین ــت ترکیب – کاربردهــای واقعی
را در اختیــار مــا قــرار دهــد کــه بــه انــدازه کافــی کوچــک باشــند 
ــد. ســپس ایــن پهپادهــا  ــا در کــف دســت ســربازها قــرار گیرن ت
می تواننــد حــرکات ســربازان را تحــت شبیه ســازی های آموزشــی 
ــه و  ــی و تجزی ــی ردیاب ــای واقع ــی در دنی ــای جنگ و موقعیت ه

تحلیــل کننــد.

خودرو
– واقعیــت افــزوده اغلــب نقــش مهمــی در طراحــی خــودرو دارد. 
ــای  ــرای مقایســه داده ه ــاوری ب ــن فن ــد از ای ــازندگان می توانن س
ــل  ــه و تحلی ــا طراحــی واقعــی خــودرو و انجــام تجزی مجــازی ب
ــه  ــا اســتفاده از همیــن تجزیــه و تحلیل هــا، ب اســتفاده کننــد و ب
ــزی  ــه برنامه ری ــل اولی ــول مراح ــات را در ط ــوه قطع ــور بالق ط
طراحــی جایگزیــن کننــد. بــه ایــن ترتیــب، ایــن فنــاوری می تواند 
تصویــر دقیقــی از عملکــرد آینــده خــودرو در اختیــار تولیدکنندگان 
قــرار دهــد و احتمــااًل زمــان و هزینــه راه انــدازی را کاهــش دهــد.

– کاربردهــای بالقــوه واقعیــت افــزوده، ماننــد نمایــش گرافیکــی 
ــا  ــاده ی ــع ج ــا و موان ــن خودرو ه ــه بی ــا و فاصل مســیرهای راهنم

عابــران پیــاده، می تواننــد بــه جــای صفحه نمایــش داشــبورد روی 
ــازه  ــده اج ــه رانن ــش داده شــوند و ب ــودرو نمای ــوی خ شیشــه جل

دهنــد نــگاه خــود را بــه جــاده حفــظ کنــد.
– خودروســازان همچنیــن در حــال آزمایش آن دســته فناوری های 
واقعیــت ترکیبــی هســتند کــه آن هــا را قــادر می ســازد تــا وســایل 
نقلیــه فیزیکــی و تصویربــرداری رایانــه ای را بــرای بهبــود طراحــی 

و ســرعت بخشــیدن بــه توســعه ترکیــب و تجســم کند.

مراقبت های بهداشتی
ــکان را  ــن ام ــد ای ــوه می توان ــور بالق ــه ط ــازی ب ــت مج – واقعی
بــرای متخصصــان جراحــی فراهــم کنــد تــا بــا اســتفاده از یــک 
ــا  ــد. ب ــل کنن ــاران را از راه دور عم ــرل از راه دور، بیم ــات کنت رب
اســتفاده از HMD و دســتکش های لمســی، یــک جــراح 
ــر  ــل دورت ــزاران مای ــی را ه ــل جراح ــک عم ــًا ی ــد عم می توان

ــد. انجــام ده
ــل  ــل از عم ــازی قب ــه آماده س ــرای مرحل ــی ب ــت ترکیب – واقعی
ــاوری  ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب جراح
جراحــان می تواننــد کل عمــل را بــا اســتفاده از تصاویــر ســه بعدی 
از قبــل برنامه ریــزی کننــد، در مــورد محــل ایجــاد بــرش تصمیــم 

بگیرنــد و همچنیــن عواقــب حــرکات خــود را مشــاهده کننــد.

محصوالت و خدمات مصرفی
– واقعیــت افــزوده بــه خریــداران آنایــن ایــن امــکان را می دهــد 
کــه محصوالتــی ماننــد لبــاس، مبلمــان و ســایر مــوارد را از طریق 
ــورت  ــه ص ــد، ب ــل از خری ــود قب ــمند خ ــن هوش ــا تلف ــت ی تبل

ــد. ســه بعدی در محیطــی واقعــی و لحظــه ای مشــاهده کنن
ــازی از  ــت مج ــت واقعی ــق هدس ــد از طری ــافران می توانن – مس
ــفر  ــد س ــه قص ــی ک ــا هتل های ــهرها ی ــی، ش ــای دیدن مکان ه

ــد. ــد کنن ــد، بازدی ــا را دارن بدان ه

ماحظات کلیدی برای سازمان ها
از آنجایــی کــه شــرکت ها از اطاعــات جمع آوری شــده در طــول 
ــردن  ــال ک ــد، غرب ــرداری می کنن ــه بهره ب ــف روزان ــرای وظای اج
ــده ممکــن اســت  ــات پیچی ــرای یــک عملی ــوه داده ب ــر انب مقادی
بــه زودی از صاحیــت بیشــتر افــراد فراتــر رود. بنابرایــن واقعیــت 
ــود.  ــر می ش ــا ضروری ت ــن داده ه ــردازش ای ــرای پ ــال ب دیجیت
ــال چشــم اندازهای مختلفــی پیــش  فناوری هــای واقعیــت دیجیت
چشــم شــرکت ها می گشــاید تــا در زمینه هایــی ماننــد ارتباطــات 
ــا  ــازی آن ه ــوزش و شبیه س ــروی کار، آم ــی نی ــکاری داخل و هم
ــر ترکیبــی عوامــل،  ــد. اث و خدمــات مشــتری تحــول ایجــاد کنن
ــش  ــزار، افزای ــخت افزار و نرم اف ــای س ــش هزینه ه ــه کاه از جمل
اســتفاده از گوشــی های هوشــمند، و ایجــاد اکوسیســتم های 
اپلیکیشــن، بــه افزایــش برنامه هــای کاربــردی مبتنــی بــر 
ــده  ــه مصرف کنن ــوط ب ــال در هــر دو بخــش مرب ــت دیجیت واقعی
ــر  ــا ظهــور خدمــات مبتنــی ب و شــرکت ها منجــر شــده اســت. ب
واقعیــت دیجیتــال، شــرکت ها نیــاز دارنــد زیرســاخت های خــود را 

ــد تســهیل شــوند. ــا نصــب ســامانه های جدی ــد ت ــا دهن ارتق
بــه  مجــازی  واقعیــت  گفــت،  می تــوان  به طــور خاصــه 
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واقعیــت  قابلیت هــای  از  تــا  می کنــد  کمــک  ســازمان ها 
دیجیتــال بــه منظــور ساده ســازی گــردش کار، ایجــاد همــکاری و 
بهــره وری، و بهبــود تجربــه مشــتری – و در ایــن میــان، احتمــااًل 
ارتقــای ارزش برنــد- بهره بــرداری کننــد و از ایــن طریــق تحــول 
الزم را بــرای انقــاب صنعتــی چهــارم و ورود بــه عصــر صنعــت 

ــد. ــم آورن ۴.۰ فراه

انقاب صنعتی چهارم
و واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ایران

ــت بوم  ــعۀ زیس ــرای توس ــی ب ــرمایه گذاری  های کان ــاالنه س س
واقعیــت دیجیتــال در دنیــا انجــام می شــود. در ایــران نیــز پــس از 
تأســیس معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری کــه حامــی 
ــوآوری، از  ــف ن ــاد مختل ــوده،  ابع ــوآوری در کشــور ب زیســت بوم ن
جملــه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در ایــران مــورد توجــه 
ــران  ــه ورود ای ــا ب ــن فناوری ه ــه ای ــه ب ــه اســت. توج ــرار گرفت ق
بــه عصــر صنعــت ۴.۰ و حرکــت شــرکت های ایرانــی بــه ســمت 
ــه انقــاب صنعتــی چهــارم کمــک شــایانی  ــوط ب تحــوالت مرب
ــت  ــازی و واقعی ــت مج ــوزه واقعی ــی در ح ــور کل ــد. به ط می کن
افــزوده در ایــران نیــز هماننــد ســایر کشــورها فعالیت هــای 
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــت. دانش ــه اس ــورت گرفت ــددی ص متع
ــاخت  ــی و س ــروژه طراح ــال ۱۳۸6 پ ــی از س ــن طوس نصیرالدی
شبیه ســازهای رانندگــی را به صــورت بومــی شــروع کــرد و بیــش 
از ده هــا شبیه ســاز مختلــف خودروهــای ســبک و ســنگین توســط 
ایــن مجموعــه طراحــی و ســاخته شــد. همچنیــن یــک مؤسســه 
در داخــل کشــور در ســال ۱۳۹۳ هدســت واقعیــت مجــازی را تولید 
بومی ســازی کــرد. یــک شــرکت دانش بنیــان نیــز توانســته اســت 
یــک عینــک واقعیــت مجــازی طراحــی و تولیــد کنــد. از ســوی 
ــع  ــن جام ــه اپلیکیش ــرده ک ــار ک ــری اظه ــرکت دیگ ــر، ش دیگ
ــن  ــن اپلیکیش ــدف ای ــت و ه ــرده اس ــاد ک ــزوده ایج ــت اف واقعی
کاهــش هزینه هــا و ارائــه خدمــات واقعیــت افــزوده بــه همــگان 
بــدون نیــاز بــه دانــش برنامه نویســی اســت. واقعیــت مجــازی و 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاش ش ــا ت ــران ب ــزوده در ای ــت اف واقعی
توســعه یافتــه اســت. تــاش ایــن دســته از شــرکت ها بــرای ورود 
واقعیــت مجــازی بــه عرصــه تجــاری و صنعتــی می توانــد قدمــی 
رو بــه جلــو بــرای تحــول بخــش صنعــت و هوشمندســازی صنایع 
در جهــت ورود بــه عصــر انقــاب صنعتــی چهــارم باشــد. برخــی 

ــد از: ــرکت ها عبارتن ــن ش ــای ای فعالیت ه
ــوالت  ــی از محص ــید: یک ــت جمش ــازی در تخ ــردش مج – گ
ــی تخــت جمشــید  ــت ترکیب ــی طراحــی واقعی شــرکت های ایران
اســت. ایــن برنامــه در واقــع نمایــش بازســازی ســه بعدی تخــت 

ــه کمــک تکنولوژی های واقعیــت مجــازی و واقعیــت  جمشــید ب
ــک  ــازی کم ــگران مج ــه گردش ــه ب ــن برنام ــت. ای افزوده اس
ــت  ــت واقعی ــت و هدس ــل، تبل ــتفاده از موبای ــا اس ــا ب ــد ت می کن
مجــازی بنــای تاریخــی تخــت جمشــید را بــه صــورت ســه بعدی 
ــه  ــد، کل مجموعــه را ب ــک کلی ــا ی ــا فشــار دادن تنه ــد و ب ببینن

ــد. صــورت ۳6۰ درجــه مشــاهده کنن
ــران محصــول  ــازی ای ــوزۀ مج ــا: م ــازی از موزه ه ــد مج – بازدی
دیگــری از شــرکت های ایرانــی اســت. شــرکت های ایرانــی 
موفــق شــدند با اســتفاده از فناوری  هــای نوینی چــون فتوگرامتری، 
پهپــاد فتوگرامتــری، اســکن لیــزر، عکاســی گیگاپیکســلی، واقعیت 
مجــازی، واقعیــت افــزوده و پرینــت ســه بعدی میــراث ملــی ایــران 

را بــه میراثــی پایــدار بــدل کننــد.
ــد  ــی و تولی ــتی: طراح ــع دس ــاخت صنای ــازی س ــوزش مج – آم
دوربین هــای واقعیــت افــزوده شــهری و گردشــگری بــا رویکــرد 
تجربه محــوری و هم آفرینــی یکــی دیگــر از فعالیت هایــی اســت 
کــه شــرکت های ایرانــی بــه آن وارد شــده اند. در ایــن مجموعــه 
فعالت هــا، مراجعیــن می تواننــد عــاوه بــر دیــدن پروســه ســاخت 
ــای  ــی، دوخت ه ــرق کاش ــه، مع ــس آین ــون مقرن ــی چ هنرهای
ســنتی، مینــاکاری، هنــر قلمــکار و مشــبک فلــز در کارگاه هــای 

ــد. ــرکت کنن ــور ش تجربه مح
– توســعه فناوری هــای گــردش مجــازی: همچنیــن شــرکت های 
ایرانــی بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن طراحــی وب، داده کاوی 
ــت  ــازی و واقعی ــت مج ــد واقعی ــامانه های بازدی ــا، س کان داده ه
افــزوده و نرم افزارهــای موبایــل محصــوالت متعــددی را در 

صنعــت گردشــگری توســعه داده انــد.
pamco.ir :منبع
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ــت.  ــته اس ــا داش ــرای آنه ــرژی ب ــی ان ــد صرفه   جوی و ۳۰درص
بــرای نهادینــه کــردن هــوش مصنوعــی در فعالیت   هــای 
شــرکت   ها و ایجــاد یــک تأثیــر واقعــی، نیازمنــد توجــه 
ــای  ــدل و داده. تکنیک   ه ــتیم: م ــی هس ــه اساس ــه دو مولف ب
واقعــی  جهــان  نیازمندی   هــای  تغییــر  بــرای  مدل   ســازی 
ــه  ــا ب ــت ت ــب اس ــی مناس ــای ریاض ــه مدل   ه ــب   وکارها ب کس
ــی  ــل علم ــه تحلی ــد ب ــی بتوان ــوش مصنوع ــورت ه ــن ص ای
بپــردازد. داده   هــا بــرای آمــوزش ایــن مدل   هــای هــوش 
مصنوعــی اســتفاده می   شــوند تــا امــکان پیش   بینی   هــای 
دقیق   تــر بــر مبنــای داده   هــای جدیــد را فراهــم آورنــد. در حالــی 
ــی در  ــی حیات ــان اهمیت ــازی همچن ــای مدل   س ــه تکنیک   ه ک
ــد، اهمیــت داده   هــا  ایجــاد راهکارهــای هــوش مصنوعــی دارن
ــه  ــد ک ــان داده   ان ــا نش ــود. پژوهش   ه ــتر می   ش ــه روز بیش روز ب
ــا افزایــش داده   هــای در اختیــار هــوش مصنوعــی، توانایــی و  ب
کارآیــی آنهــا بــه شــدت افزایــش می   یابــد. همچنیــن بــا آنکــه 
در مراحــل ابتدایــی طراحــی چنیــن سیســتمی، مدل   هــای 
مــورد اســتفاده اهمیــت زیــادی دارنــد، بــا افزایــش داده   هــای در 
اختیــار، توانایــی و کارآیــی همــه مدل   هــا بــه ســرعت افزایــش 
می   یابــد. در ایــن صــورت، هــر روز خطــای کمتــری در هــوش 

ــد. ــد ش ــاهده خواه ــی مش مصنوع
ــرل شــرکت   های  ــن حــال، ارزشــمندترین داده   هــا در کنت ــا ای ب
علی   بابــا،  فیس بــوک،  گــوگل،  ماننــد  جهانــی  بــزرگ 
ــر  ــه اکث ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــرار دارد. ب ــنت و ... ق تنس
داســتان   های موفقیــت هــوش مصنوعــی در دهــه اخیــر، 
ــا  ــت. ام ــرکت   ها اس ــن ش ــای آن در همی ــه کاربرده ــوط ب مرب
ــط  ــک و متوس ــرکت   های کوچ ــش ش ــت و نق ــل اهمی ــه دلی ب
در اقتصــاد )آنهــا ۹۰ درصــد فعالیت   هــای اقتصــادی و ۵۰ 
ــن  ــند(، ای ــر دوش می   کش ــان را ب ــتغال   زایی در جه ــد اش درص
ــتفاده  ــکان اس ــره ام ــا باالخ ــود: آی ــرح می   ش ــم مط ــوال مه س
از هــوش مصنوعــی بــرای آنهــا هــم فراهــم می   شــود؟ آنچــه 
ــای  ــه مزای ــتیابی ب ــط را از دس ــک و متوس ــرکت   های کوچ ش
ــا  ــن آنه ــی پایی ــت، دسترس ــته اس ــی بازداش ــوش مصنوع ه
بــه داده   هــا اســت. از طرفــی بــه دلیــل رقابــت شــدید، جــذب 
متخصصــان هــوش مصنوعــی نیــز بــرای آنهــا دشــوار اســت. 
ــم  ــا ه ــت، آنه ــد عصــر اینترن ــا مانن ــوارد، آی ــن م ــام ای ــا تم ب
ــی  ــوش مصنوع ــر از ه ــتفاده فراگی ــه اس ــق ب ــره موف باالخ
ــا، گــوگل و فیس بــوک،  خواهنــد شــد؟ ۲۰ ســال قبــل، علی   باب
ــد  ــوآور بودن ــا ن خودشــان شــرکت   هایی کوچــک و متوســط ام
ــه و  ــت پرداخت ــه رقاب ــزرگ ب ــا شــرکت   های ب ــه توانســتند ب ک
در بیــن غول   هــای عصــر اینترنــت خــود را متمایــز ســازند. آیــا 

هم   افزایی هوش مصنوعی و بالک چین   به نفع شرکت   های کوچک و متوسط 
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ــی  ــوش مصنوع ــمگیر ه ــد چش ــاهد رش ــته، ش ــه گذش  در ده
بوده   ایــم. پیشــنهاد  در جنبه   هــای مختلــف زندگــی بشــر 
محصــوالت مناســب بــرای هــر مشــتری در بســترهای فــروش 
ــای  ــک در تراکنش   ه ــرداری و ریس ــف کاهب ــی، کش اینترنت
در  ترافیــک  جریــان  بهینه   ســازی  اعتبــاری،  کارت   هــای 
ــری  ــه پیشــنهادهای  تصمیم   گی ــل و ارائ سیســتم   های حمل   ونق
ــن  ــف ای ــای مختل ــتان   ها از کاربرده ــکان در بیمارس ــه پزش ب
ــل  ــون تبدی ــی هم   اکن ــوش مصنوع ــت. ه ــوده اس ــاوری ب فن
و  بــزرگ  اصلــی شــرکت   های  اولویت   هــای  از  بــه یکــی 
ــا  ــال آنه ــول دیجیت ــریع   کننده تح ــوان تس ــه عن ــی ب بین   الملل
درآمــده اســت. ایــن فنــاوری همچنیــن بــه ایجــاد ارزش   افــزوده 
ــرکت  ــای ش ــه ادع ــد.  ب ــک می   کن ــف کم ــع مختل در صنای
ــش از ۹۰  ــد بی ــا می   توان ــت آنه ــات چ ــا، روب ــی علی   باب چین
ــه  ــه ب ــد و روزان ــتریان را درک کن ــش   های مش ــد از پرس درص
ــز  ــد. گــوگل نی ــر خدمت   رســانی کن ــون کارب بیــش از۵/ ۳ میلی
ــه  ــی ب ــوش مصنوع ــنهادهای ه ــه پیش ــزارش داده اســت ک گ
ــده  ــرورها ش ــا و س ــازی حجــم داده   ه ــث بهینه   س ــران باع کارب

ــد از  ــز می   توانن ــروزی نی ــط ام ــک و متوس ــرکت   های کوچ ش
ایــن داســتان   های موفقیــت در عصــر هــوش مصنوعــی تقلیــد 
کننــد؟ ســوال مهمــی اســت. آنهــا بایــد بتواننــد بــر چالش   هــای 
ــن  ــان ای ــذب متخصص ــوه و ج ــای انب ــه داده   ه ــی ب دسترس
ــا ایــن حــال، رواج باک چیــن  و فنــاوری  حــوزه غلبــه کننــد. ب
ــور  ــرای عب ــادی ب ــد زی شــبکه   های نامتمرکــز و بی   واســطه امی

ــت. ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــن چالش   ه از ای
 باک چین، توانمندساز کسب   وکارها

ــرای  ــتفاده ب ــکان اس ــوه ام ــور بالق ــه ط ــاوری باک چین  ب فن
ــرای  ــی ب ــوش مصنوع ــی و آزاد ه ــازار تعامل ــک ب ــاد ی ایج
ــای  ــه معن ــخن ب ــن س ــط را دارد. ای ــک و متوس ــرکت کوچ ش
آن اســت کــه شــرکت   های کوچــک و متوســط می   تواننــد 
ــد  ــدام کنن ــر اق ــا یکدیگ ــکاری ب ــه هم ــری ب ــه صــورت موث ب
ــه داده و  ــی ب ــای دسترس ــر چالش   ه ــه ب ــا غلب ــد ب ــا بتوانن ت
اســتعدادهای متخصــص، راهکارهــای هــوش مصنوعــی موفقی 
ــامل  ــک باک چین  ش ــم ی ــای مه ــد. مولفه   ه ــعه دهن را توس
ــگاری  ــم اجمــاع، رمزن یــک شــبکه غیرمتمرکــز، یــک الگوریت
ــوارد، نقشــی  ــن م ــام ای ــود. تم ــمند می   ش ــای هوش و قرارداده
ــرای  ــی ب ــوش مصنوع ــازار آزاد ه ــک ب ــاد ی ــدی در ایج کلی

شــرکت   های کوچــک و متوســط ایفــا می   کننــد.
   شــبکه غیرمتمرکــز: باک چیــن، یــک مجموعــه آزاد از 
اطاعــات جمــع   آوری شــده از طریــق شــبکه غیرمتمرکــز 
و بی   واســطه   ای اســت کــه روی اینترنــت قــرار می   گیــرد. 
خاصــی  مشــارکتی  سیســتم   های  بی   واســطه،  شــبکه   های 
ــدرت واحــد  ــک ابرق ــرل توســط ی ــل کنت ــه در مقاب هســتند ک
و متمرکــز مقاومــت می   کننــد. مشــارکت   کنندگان هنــگام 
ــدی  ــن جدی ــر قوانی ــا ب ــروز پیچیدگی   ه ــا ب ــا ی ــر نیازه تغیی
ســطح  در  ارزش  و  قــدرت  توزیــع  بــا  می   کننــد.  توافــق 
ــات و ارزش  ــادل اطاع ــی، تب ــز جهان ــبکه غیرمتمرک ــک ش ی
باک چین   هــا  شــود.  آزاد  و  منصفانــه  کارآ،  می   توانــد 
ــبکه  ــام ش ــتند و تم ــزی نیس ــای مرک ــرل قدرت   ه ــت کنت تح
مشــارکت   کنندگان در آن ســهیم هســتند؛ کســانی کــه قوانیــن 
ــتم  ــول سیس ــر و تح ــیوه تغیی ــرده و ش ــن ک ــارکت را تعیی مش
ــد.  ــاب می   کنن ــی انتخ ــق جمع ــنجی و تواف ــاس نظرس را براس
ــرده و  ــاوم ک ــور مق ــه سانس ــبت ب ــا را نس ــوع آنه ــن موض ای
ــه بیشــتر مکانیزم   هــای  ــی و انعطــاف بیشــتری نســبت ب پویای
تصمیم   گیــری بــرای گروه   هــای بــزرگ مشــارکت   کنندگان 
ــد  ــط می   توانن ــک و متوس ــرکت   های کوچ ــی   آورد. ش ــم م فراه
ــرده و  ــکاری ک ــر هم ــا یکدیگ ــاوری باک چین  ب ــق فن از طری
یــک شــبکه تعاملــی بــرای مشــارکت   کنندگان مختلــف بســازند 
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توانایــی اســتفاده موثــر از فنــاوری هــوش 
ــرکت   های  ــار ش ــون در اختی ــی تاکن مصنوع
ــته  ــرار داش ــی ق ــب بین   الملل ــزرگ و اغل ب
اســت؛ چــرا کــه آنهــا دسترســی بــه 
حجــم انبوهــی از داده   هــا دارنــد. امــا 
ــب   وکارهای  ــردن کس ــع ب ــرای نف ــی ب راه
کوچــک و متوســط از پتانســیل   های هــوش 
مصنوعــی وجــود نــدارد؟ یان پنــگ، اســتاد 
ملــی  دانشــگاه  در  عملیــات  و  تحلیــل 
ــکان  ــن ام ــه ای ــاد دارد ک ــنگاپور اعتق س
ــن  ــت. در ای ــم اس ــم فراه ــا ه ــرای آنه ب
مقالــه، شــیوه اســتفاده از ایــن پتانســیل را 
ــط  ــک و متوس ــب   وکارهای کوچ ــرای کس ب

توضیــح می   دهــد. 
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ــن صــورت از اطاعــات، داده   هــا و مدل   هــای هــوش  ــه ای و ب
مصنوعــی یکدیگــر اســتفاده کننــد. ایــن شــبکه تعاملــی تحــت 
کنتــرل هیــچ ســازمان متمرکــز و مرکــزی نخواهــد بــود و بــه 
ــرکت   های کوچــک و متوســط حاضــر در  ــتم ش ــه اکوسیس هم

آن نفــع می   رســاند.
  الگوریتــم  اجمــاع: پروتــکل اجماعــی یــک آیین   نامــه اســت 
کــه از طریــق آن تمــام شــرکت   کنندگان در شــبکه غیرمتمرکــز 
ــبکه  ــن ش ــی ای ــت کنون ــاره وضعی ــق درب ــه تواف باک چین  ب
ــه  ــت ک ــا اس ــن پروتکل   ه ــق ای ــد. از طری ــت می   یابن آزاد دس
شــبکه اعتبــار می   یابــد و شــرکت   ها می   تواننــد بــه ســایر 
شــرکت   کنندگان ناشــناخته در شــبکه و محیــط محاســباتی آن 
ــد  ــان می   یاب ــن اطمین ــاع همچنی ــکل اجتم ــد. پروت ــاد کنن اعتم
ــاس  ــبکه براس ــه ش ــد ب ــاک جدی ــر ب ــدن ه ــه ش ــه اضاف ک
اعتمــاد و توافــق تمــام گره   هــای فعــال شــبکه باشــد. از 
نظــر داده   ای، پروتکل   هــای اجمــاع تصمیــم می   گیرنــد: ۱( 
ــد داده  ــاک جدی ــک ب ــردن ی ــه ک ــار اضاف ــی اختی ــه کس چ
ــد  ــاک جدی ــی در ب ــه داده   های ــن  را دارد و ۲( چ ــه باک چی ب
باشــد. پروتــکل اجمــاع اطمینــان حاصــل می   کنــد کــه داده   هــا 
ــک  ــوده و ریس ــازگار ب ــر س ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل در گره   ه
ــت  ــوع کیفی ــن موض ــد. ای ــش یاب ــی داده کاه ــادالت جعل تب
ــه موضــوع مهمــی  ــش می   دهــد ک ــه شــدت افزای ــا را ب داده   ه

ــق اســت. ــی موف ــوش مصنوع ــای ه ــاد راهکاره در ایج
شــیوه  دو  بــه  رمزنــگاری  الگوریتم   هــای  رمزنــگاری:     
 )hash(ــد نامتقــارن و عملکردهــای هــش الگوریتم   هــای کلی
ــت،  ــن امنی ــا، تأمی ــه آنه ــی وظیف ــور کل ــه ط ــد. ب ــود دارن وج
اعتبــار و صحــت تعامــات و تراکنش   هــا و همچنیــن ردگیــری 
فناوری   هــای  اســت.  باک   هــا  در  تغییــرات  کوچک   تریــن 
ــر  ــا را تغییرناپذی ــتند و داده   ه ــور باک چین  هس ــگاری مح رمزن
ــودن  ــه ب و قابــل اتــکا می   کننــد. همچنیــن حفاظــت و محرمان
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــن ویژگی   ه ــام ای ــود. تم ــظ می   ش ــا حف داده   ه
یــک بســتر تعاملــی و آزاد هــوش مصنوعــی بــرای شــرکت   های 

ــی هســتند. کوچــک و متوســط حیات
ــی  ــمند، خطوط ــای هوش ــمند:  قرارداده ــای هوش   قرارداده
از کدهــای کامپیوتــری هســتند کــه در باک چین  ذخیــره 
ــده،  ــف ش ــرایط پیش   تعری ــدن ش ــرآورده ش ــس از ب ــده و پ ش
ــای  ــای قرارداده ــوند. مزیت   ه ــرا می   ش ــودکار اج ــور خ ــه ط ب
هوشــمند بــه ویــژه در تعامــات کســب   وکارها مشــاهده 
می   شــود و می   تــوان بــا اســتفاده از آنهــا برخــی توافق   هــا 
ــد  ــام مشــارکت   کنندگان می   توانن ــن تم ــرد. بنابرای ــی ک را اجرای
ــن  ــج مطمئ ــی از نتای ــک میانج ــه ی ــه مداخل ــاز ب ــدون نی ب
قراردادهــای  طریــق  باک چیــن  از  فناوری   هــای  باشــند. 
هوشــمند می   تواننــد هماهنگــی و همراســتایی مشــوق   ها را 
ــده  ــط از عه ــن فق ــش از ای ــه پی ــد ک ــه کنن در مقیاســی تجرب
ــه پاییــن برمی   آمــد. هماهنگــی  ــاال ب ســاختارهای متمرکــز و ب
بی   اعتمــاد در شــبکه   های  از مشــارکت   کنندگان  گروه   هایــی 
ــره   ور  ــای به ــه رفتاره ــا ب ــتن آنه ــز و واداش باک چین  متمرک
هوشــمند  قراردادهــای  طریــق  از  می   توانــد  صلح   آمیــز  و 
ــه  ــد ک ــل می   کن ــان حاص ــن اطمین ــود. همچنی ــر ش امکان   پذی
ــی خاصــی  ــی کــه ارزش   آفرین ــف در صورت ــان مختل نقش   آفرین
ــاداش  ــا آن پ ــب ب ــند، متناس ــته باش ــی داش ــان واقع در جه

ــد. بگیرن
 اخاقیات داده در بازارهای آزاد هوش مصنوعی

ــای  ــتر داده   ه ــی بیش ــزرگ و بین   الملل ــرکت   های ب ــد ش هرچن
ــط  ــک و متوس ــرکت   های کوچ ــد، ش ــرل می   کنن ــان را کنت جه
ــتند.  ــا هس ــازندگان آن داده   ه ــدگان س ــراه مصرف   کنن ــه هم ب
ــیار  ــات داده بس ــی، اخاقی ــوش مصنوع ــازار آزاد ه ــک ب در ی
ــد  ــن می   کنن ــول تعیی ــات و اص ــن اخاقی ــتند. ای ــی هس حیات
کــه داده   هــا چگونــه جمــع   آوری و اســتفاده شــوند. ایجــاد یــک 
ــتانداردهای  ــد اس ــی نیازمن ــوش مصنوع ــق ه ــازار آزاد و موف ب
ــری اســت کــه ســازنده ارزش   هــای کســب   وکار  اخاقــی باالت
ــن رو،  ــد. از ای ــی باش ــات قانون ــا الزام ــاق ب ــراه انطب ــه هم ب
ــون و  ــات قان ــکاف الزام ــن ش ــی بی ــد پل ــات داده مانن اخاقی

ــز و  ــود. اســتفاده احترام   آمی ــی کســب   وکار خواهــد ب ارزش   آفرین
منصفانــه از داده   هــا باعــث افزایــش اعتبــار و وجهــه اجتماعــی 
ــه آنهــا  ــازار اعتمــاد بیشــتری ب کســب   وکارها خواهــد شــد و ب
خواهــد کــرد. همچنیــن زمانــی کــه بــازار آزاد هــوش مصنوعــی 
ــای  ــه داده   ه ــد ک ــود بده ــان خ ــه ذی نفع ــان را ب ــن اطمین ای
فناوری   هــای  طریــق  از  اخاقــی  صــورت  بــه  شــخصی 
ــه  ــتری ب ــاد بیش ــراد اعتم ــد، اف ــد ش ــتفاده خواهن باک چین  اس
دســت آورده و اطمینــان می   یابنــد کــه داده   هــا و اطاعــات آنهــا 
ــش  ــتریان افزای ــاد مش ــوض، اعتم ــود. در ع ــت می   ش محافظ
یافتــه و خــود تبدیــل بــه یــک اهــرم رقابتــی بــرای بــازار آزاد 
ــور  ــه ط ــاوری باک چین  ب ــد. فن ــد ش ــی خواه ــوش مصنوع ه
ــه  ــع   آوری، مبادل ــرای جم ــاد ب ــل اعتم ــکار قاب ــک راه ــی ی ذات
ــده از  ــر ش ــوارد ذک ــام م ــد. تم ــه می   ده ــا ارائ ــل داده   ه و تحلی
قبیــل، شــبکه غیرمتمرکــز، الگوریتم   هــای اجمــاع، رمزنــگاری و 
اخاقیــات داده باعــث می   شــوند کــه داده   هــا و اطاعــات مــورد 
ــه هــوش مصنوعــی در شــرکت   های  ــت بهین ــرای فعالی ــاز ب نی
ــه  ــکا و محرمان ــت ات ــده، قابلی ــم ش ــط فراه ــک و متوس کوچ
بــودن آنهــا نیــز تأمیــن شــود. قراردادهــای هوشــمند نیــز بــه 

ــد. ــا می   انجام ــن فعالیت   ه ــی ای ــره   وری و کارآی ــش به افزای
 چارچوبی پیشنهادی برای یک بازار آزاد هوش مصنوعی

در بخــش پیــش توضیــح دادیــم کــه فنــاوری باک چین  چگونــه 
ــه  ــی ب ــوش مصنوع ــازار آزاد ه ــک ب ــاخت ی ــد در س می   توان
کمــک شــرکت   های کوچــک و متوســط بیایــد. در ایــن بخــش، 
ــن  ــی بی ــق ایجــاد هم   افزای ــک چارچــوب پیشــنهادی از طری ی
ــود.  ــه می   ش ــی ارائ ــوش مصنوع ــن  و ه ــای باک چی فناوری   ه
ــدگان و  ــه مصرف   کنن ــا آنک ــت، ب ــی اینترن ــوب کنون در چارچ
ــمند  ــای ارزش ــر داده   ه ــط اکث ــا متوس ــک ت ــرکت   های کوچ ش
شــرکت   های  را  آن  منافــع  بیشــتر  می   ســازند،  را  اینترنــت 
ــرای  ــری ب ــزم موث ــچ مکانی ــد. هی ــی می   برن ــزرگ و بین   الملل ب
بازگردانــدن ارزش کســب   وکار بــه ســازندگان واقعــی داده 
ــرکت   های  ــن، ش ــای باک چی ــا فناوری   ه ــا ب ــدارد. ام ــود ن وج
ــد  ــت را دارن ــن فرص ــدگان ای ــط و مصرف   کنن ــک/ متوس کوچ
ــای خــود شــوند و از ارزش حاصــل  ــی داده   ه ــکان واقع ــا مال ت
ــوان  ــمند می   ت ــای هوش ــق قرارداده ــد. از طری ــع ببرن از آن نف
ــکان داده را  ــا مال ــرد ت مدل   هــای مشــوق مناســبی طراحــی ک
بــه اشــتراک   گذاری آنهــا در ایــن چارچــوب تشــویق کنــد. بــه 
ایــن صــورت، قــدرت هــوش مصنوعــی دیگــر تحــت کنتــرل 
ــرکت   های  ــود و ش ــد ب ــزرگ نخواه ــرکت   های ب ــاری ش انحص
ــد. در  ــد ش ــد خواهن ــا بهره   من ــز از آنه ــط نی ــا متوس ــک ت کوچ
ــده، ۵  ــی پیشــنهاد ش ــوش مصنوع ــی و آزاد ه ــوب تعامل چارچ
ــد: پیشــگامان  ــف از مشــارکت   کنندگان حضــور دارن ــوع مختل ن
ــدگان  ــدل، توزیع   کنن ــان م ــی، مترجم ــوش مصنوع ــه ه وظیف
ــدام  ــدل. هرک ــدگان م ــدل و تاییدکنن ــدگان م داده، توزیع   کنن
بــوده و مســوول  از مشــارکت   کنندگان کامــا خودمختــار 

ــه  ــران وظیف ــگامان و مبتک ــتند. پیش ــود هس ــردی خ ــار ف رفت
ــک و  ــرکت   های کوچ ــول ش ــور معم ــه ط ــی ب هوش مصنوع
ــن دســته از شــرکت   ها تخصــص  ــد ای متوســط هســتند. هرچن
ــرای ایجــاد و آمــوزش مدل   هــای هــوش  و داده   هــای کافــی ب
ــب   وکار را دارا  ــی از کس ــب درک عمیق ــد، اغل ــی ندارن مصنوع
ــمند  ــتند. آنهــا می   تواننــد آن دســته از شــیوه   های ارزش هس
ــترین  ــه بیش ــاال ب ــه احتم ــی را ک ــوش مصنوع ــتفاده از ه اس
شناســایی  می   انجامــد،  کســب   وکارها  بــرای  ارزش   آفرینــی 
کننــد. پیشــگامان وظیفــه هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده از زبان 
کســب   وکار )ماننــد زمینــه کســب   وکار، اهــداف و شــیوه جبــران 
ــد.  ــی می   پردازن ــوش مصنوع ــف ه ــف وظای ــه تعری ــی( ب مال
ــده و در  ــی ش ــپس کدنویس ــی، س ــتورالعمل مدیریت ــن دس ای
ــز  ــب قراردادهــای هوشــمند در شــبکه باک چین  غیرمتمرک قال
منتشــر می   شــوند. بــا انتشــار وظایــف هــوش مصنوعــی، 
باک چین  هســتند(،  در  گره   هایــی  )کــه  مــدل  مترجمــان 
الزامــات کســب   وکار را دریافــت می   کننــد. آنهــا در قالــب 
ــف  ــدل را تعری ــی م ــای فن ــمند، نیازمندی   ه ــای هوش قرارداده
می   کننــد )ماننــد ورود داده   هــا، معیارهــای ارزیابــی مــدل، 
نیازمندی   هــای  تعریــف  از  پــس   .)... و  داده   هــا  خروجــی 
ــتریان و  ــب مش ــه اغل ــز )ک ــای غیرمتمرک ــدل، گره   ه ــی م فن
ــه  ــاز ب ــه نی ــوند ک ــه می   ش ــتند( متوج ــدگان هس مصرف   کنن
ــرای آمــوزش هــوش مصنوعــی وجــود دارد.  ــی ب چــه داده   های
ــه در ازای  ــد ک ــا می   گوی ــه آنه ــز ب ــمند نی ــای هوش قرارداده
داده   هایشــان چــه میــزان پــاداش مالــی دریافــت خواهنــد کــرد. 
ــظ  ــا حف ــتراک   گذاری ی ــه اش ــم ب ــات تصمی ــن اطاع ــا ای ب
ــی  ــه خوب ــگاری ب ــا رمزن ــد. داده   هــای اشــتراکی ب آنهــا می   کنن
محافظــت شــده تــا اعتمــاد مشــتریان را جلــب کننــد.  زمانــی 
کــه دقــت و صحــت عملکــرد هــوش مصنوعــی بــه بــاالی ۹۰ 
درصــد برســد، اتمــام آمــوزش اعــام شــده و در باک چین  بــه 
ــمند  ــری هوش ــان، یادگی ــود. از آن زم ــته می   ش ــتراک گذاش اش
و انســجام داده   هــا بــرای بهبــود مســتمر اســتفاده خواهــد شــد. 
ــا اهــداف ابتدایــی مقایســه  تاییدکننــدگان مــدل، عملکــرد را ب
ــکان آن  ــواره ام ــر، هم ــه تغیی ــاز ب ــورت نی ــد و در ص می   کنن
ــد  ــود خواه ــاع وج ــری و اجم ــای رأی   گی ــق الگوریتم   ه از طری

داشــت.
مترجم: مهدی نیکوئی 
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ــان فیزیکــی و  ــال، جه ــان دیجیت ــارم، جه ــی چه ــاب صنعت انق
ــا هــم ادغــام میکنــد. در واقــع ایــن واژه  جهــان زیســتی مــا را ب
روشــی بــرای توصیــف مجموعــه ای از تحــوالت مســتمر و قریب 
ــا در  ــر م ــه اکث ــت ک ــر ماس ــم ب ــای حاک ــتم ه ــوع در سیس الوق
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 اطاعــات( 
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 
ــه  ــم از برنام ــل آن اع ــاد و مراح ــی ابع ــت در تمام ــان کیفی جری
ــی  ــورد بررس ــروش م ــگ و ف ــد، مارکتین ــی، تولی ــزی، طراح ری
ــق  ــرای خل ــور ب ــات داده مح ــرات و تعام ــرد و تاثی ــرار بگی ق
ارزش افــزوده اســاس کار قــرار بگیــرد. ابزارهایــی کــه بــرای ایــن 
ــد  ــد، عبارتن ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس رویکــرد داده محــور م
ــت  ــب، خاقی ــاد مرک ــیا، ابع ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع از ه
ــذا ارتبــاط تنگاتنــگ  تیمــی، بررســی جامــع و ارزیابــی مجــدد، ل
ــه  ــتقرار هرچ ــرای اس ــمندان داده ب ــت و دانش ــان کیفی متخصص
بهتــر ایــن رویکــرد از اهمیــت اساســی برخــوردار مــی باشــد. در 
بعــد تولیــد و در انقــاب صنعتــی چهــارم مــا بــا پیشــرفت هــای 
تکنولوژیــک از جملــه CPS، رباتیــک و تولیــد افــزوده مواجهیــم، 
ــر آنالیــز داده، هــوش مصنوعــی و  در قســمت خدمــات تمرکــز ب

ــت. ــده اس ــوف ش BIG DATA  معط
ــتقرار  ــت اس ــای الزم جه ــا و رویکرده ــی ابزاره ــی کل ــا بررس ب
تعریــف کیفیــت در انقــاب صنعتــی چهــارم بــه واژه ای آشــنا در 
بحــث کیفیــت مواجــه مــی شــویم به نــام مدیریــت کیفیــت جامع 
یــا همــان TQM. در یــک مدیریــت کیفیــت جامــع و تکنولوژی 

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، ۸۲ درصــد کیفیت 
را بــا کیفیــت محصــول منطبــق مــی داننــد، 6۲ درصــد کیفیــت 
زنجیــره تامیــن، ۴۵ درصــد توســعه مفاهیــم و ۲۳ درصــد 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.
ــی چهــارم و  ــت در انقــاب صنعت ــدون شــک در مبحــث کیفی ب
بــا دیجیتالیــزه شــدن ابعــاد کیفیــت روبــرو هســتیم و ابزارهایــی 
 BIG ،کــه پیشــتر اشــاره کردیــم، از جملــه اینترنــت اشــیا
ــت  ــد در توســعه کیفی ــی توانن ــری ماشــینی، م DATA و یادگی
بــه مــا کمــک شــایانی کننــد. مشــخصه هایــی کــه بــرای انقاب 
صنعتــی چهــرم ذکر مــی شــوند عبارتنــد از ۱- همپوشــانی تعاملی 
و  اطاعاتــی  ۲-شــفافیت   INTEROPERABILITY
 REAL ــدی ــات و توانمن ــات خدم ــازی ۳- عملی ــازی س مج

ــری. ــم گی ــی در تصمی ــز زدای TIME ۴- تمرک
ــتری  ــر مش ــز ب ــت و تمرک ــارم، محوری ــی چه ــاب صنعت در انق
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 
ــر شــرکتی  ــروش ه ــازمان ف ــت اول س ــرد و در الوی صــورت بگی
قــرار گیــرد. بــرای رســیدن بــه یــک تجربــه مشــتری بــا کیفیــت 
ــه همــکاری بیــن واحــد  ــاز ب HIGH QUALITY CE، نی
 CROSS TEAM COLLABORATION هــا 
ــروش،  ــم از ف ــتری اع ــاس مش ــاط تم ــام نق ــع تم ــم، در واق داری
 CRM مارکتینــگ، خدمــات، مهندســی و ارتبــاط بــا مشــتریان
  CUSTOMER JOURNEY را در ایــن ســفر مشــتری
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. 
ــاب  ــروش در انق ــعه تجــارت و ف ــای توس ــاوری ه ــوزه فن در ح
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

 انقالب صنعتی چهارم
 و تاثیر آن بر رشد

تجارت کیفیت محور

ــا هــوش مصنوعــی همــه  ــا ب ــد ت  بســیاری از شــرکت ها آماده ان
کاره شــوند؛ چراکــه ایــن فنــاوری نویــد تغییــر در ســبک زندگــی 
ــتفاده از  ــوارد اس ــون، م ــال، تاکن ــن ح ــا ای ــد. ب و کار را می ده
هــوش مصنوعــی بیشــتر حول پــردازش زبــان طبیعــی )NLP( و 
پیش  بینــی بــوده اســت. بــرای مثــال، هــوش مصنوعــی می توانــد 
بــه مترجمــان یــا روزنامه  نــگاران کمــک کنــد تــا کار خــود را بــا 
کارآیــی بیشــتری انجــام دهنــد و تبلیغ  کننــدگان و خرده  فروشــان 
ــب  ــات مناس ــرای تبلیغ ــینی ب ــری ماش ــد از یادگی ــز می توانن نی
محصــول خــود اســتفاده کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن مــوارد تنهــا 
آغــاز پذیــرش هــوش مصنوعــی اســت و مدیــران آینده  نگــر بایــد 
ــرای آن  ــه ب ــد و چگون ــده رخ می ده ــزی در آین ــه چی ــد چ بدانن

آمــاده شــوند. 
  جلوتر بودن از تکنولوژی

مرحلــه بعــدی هــوش مصنوعــی تغییــرات بزرگ تــری را در 
گــردش کار کارکنــان و مدیریــت وظایــف بــه ارمغــان خواهــد آورد 
ــی  ــف را حت ــوان آن وظای ــی، می ت ــوش مصنوع ــک ه ــا کم و ب

ــرد. ــازی ک خودکارس
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه یــک کارمنــد بیــکار خواهــد 
ــاوت او از  ــای قض ــا مهارت ه ــد ت ــد ش ــبب خواه ــه س ــد، بلک ش
ــارت دیگــر،  ــه عب مهارت هــای پیش بینــی او ارزشــمندتر شــود. ب
ــه  ــد چ ــد بگوی ــن کارمن ــه ای ــد ب ــی نمی توان ــوش مصنوع ه
ــد  ــک کن ــه او کم ــد ب ــط می توان ــد - فق ــام ده ــد انج کاری بای
تــا نتایــج بالقــوه را ببینــد. ایــن بــه او بســتگی دارد کــه داده هــا و 
ــرده و تصمیمــات  ــن نحــو قضــاوت ک ــه بهتری ــا را ب پیش بینی ه
درســتی بگیــرد. مدیرانــی کــه می خواهنــد از ایــن روندهــای مبتنی 
بــر هــوش مصنوعــی جلوتــر بماننــد، می تواننــد از امــروز شــروع 

بــه انجــام ایــن ســه کار کننــد:
ــرای اســتفاده خــوب  ــا هــوش مصنوعــی راحــت باشــید. ب ۱-  ب
ــی  ــوش مصنوع ــی ه ــص برنامه نویس ــت متخص از آن، الزم نیس

باشــید. بــا ایــن حــال، شــما بایــد بدانیــد کــه هــوش مصنوعــی 
چیســت و چگونــه می توانیــد از آن بــرای حــل مشــکات اســتفاده 

. کنید
شــرکت  هایی ماننــد مایکروســافت و گــوگل در حــال ایجــاد 
ــن  ــر ای ــتند و ب ــند هس ــی کاربر پس ــوش مصنوع ــای ه ابزاره
ــادی و درک  ــد مهارت  هــای تفکــر انتق ــران می توانن اســاس، کارب
ــا  ــوان ب ــه می ت ــی ک ــایی وظایف ــرای شناس ــاوری را ب ــود از فن خ
ــه کار  ــرد، ب ــل ک ــری تکمی ــور موثرت ــی به ط ــای پیش  بین ابزاره
گیرنــد. از ســوی دیگــر، تاکیــد بــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه 
نبایــد کورکورانــه از فناوری هــای نوظهــور اســتقبال کنیــد. انجــام 
ــب و کار  ــرج در کس ــرج و م ــاد ه ــث ایج ــد باع ــن کار می توان ای
شــما شــود، زمانــی کــه مــردم نمی داننــد شــغل آنهــا چگونــه بــا 
ــه حوزه هایــی از کســب و کار خــود  ماشــین ها ادغــام می شــود. ب
فکــر کنیــد کــه بیشــترین ســود را از هــوش مصنوعــی می برنــد. 
مشــکاتی کــه تیــم شــما بــا آن مواجــه اســت چیســت؟ آنهــا را 
ــوش  ــه ه ــی را ک ــای احتمال ــپس راه  حل  ه ــد، س ــایی کنی شناس
ــد،  ــه دهن ــد ارائ ــی می توانن ــای پیش  بین ــی و فناوری  ه مصنوع

بررســی کنیــد.
۲- گــردش کار و چالش هــا را بــا دقــت بیشــتری بررســی کنیــد. 
ــوش  ــر ه ــی ب ــاوری مبتن ــه فن ــدی ک ــاغل بع ــی مش پیش  بین
ــدان دشــوار نیســت: اگــر  ــد چن مصنوعــی آنهــا را مختــل می کن
بــه شــغل  هایی در دو طیــف فکــر می کنیــد - از قابــل پیش  بینــی 
تــا غیرقابــل پیش  بینــی و شــامل ســطح بــاال یــا پاییــن تعامــل 
انســانی - بــه راحتــی می توانیــد ببینیــد کــه فرآینــد خودکارســازی 

امــور بــه کجــا خواهــد رســید.
ممکــن اســت ایــن فرآینــد را در ســطح مدیریتــی شــروع 
ــه  ــد ک ــام می دهن ــن کار را انج ــی بهتری ــران زمان ــد. مدی کنی
ــا  ــروز ب ــان ام ــه تیمش ــی ک ــای کاری و چالش های ــه جریان ه ب
آن روبــه رو هســتند نــگاه کننــد و در نظــر بگیرنــد کــه فــردا چــه 
کاری می تواننــد بــرای بهبــود آنهــا انجــام دهنــد. ایــن مدیــران به 
دنبــال تصمیمــات تجــاری هســتند کــه در آن یــک تغییــر کوچک 
می توانــد به طــور قابــل توجهــی بــر نتایــج تاثیــر بگــذارد. مدیــران 
بایــد » رو بــه جلــو« فکــر کننــد و تصــور کننــد کــه خودکارســازی 
امــور، چــه چیــزی را می توانــد بــه توانایی  هــای تیــم شــما بیفزایــد. 
ــا نــگاه کــردن بــه نقش  هایــی در شــرکت کــه  آنهــا می تواننــد ب
ــتند،  ــادی هس ــی زی ــل پیش  بین ــراری و قاب ــای تک ــامل کاره ش
شــروع کننــد. دانســتن ایــن موضــوع بــه آنهــا کمــک می کنــد تــا 
تغییــرات را پیش بینــی کــرده و بــر اســاس آن برنامه ریــزی کننــد.

ــا مناســب نیســت  ــی در آنه ــوش مصنوع ــه ه ــواردی را ک ۳- م
شناســایی کنیــد. برخــی مشــاغل به ســادگی نبایــد خودکارســازی 

شــوند.
وقتــی برنامه هــای هــوش مصنوعــی را در نظــر می گیریــد، 
ــک  ــا ی ــد ب ــح می دهن ــردم ترجی ــر م ــا اکث ــید آی ــه بپرس همیش
انســان در آن خصــوص تعامــل داشــته باشــند یــا خیــر. اگــر چنین 
اســت، هــوش مصنوعــی ممکــن اســت بهتریــن گزینــه نباشــد.

نویسنده: پیتر مولفورد
 مترجم: سینا تفنگ چي
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هوش مصنوعی، صنعت تکنولوژی را می بلعد؟ 
ــا  ــر از آن. ب ــت و ناگزی ــر اس ــواره در تغیی ــوژی هم ــان تکنول جه
ــرار  ــی ق ــتانه انقاب ــا در آس ــن روزه ــه ای ــن اوصــاف اســت ک ای
ــه  ــینی آن را ب ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ــه ه ــم ک داری
پیــش می برنــد. جدیدتریــن پیش بینی هــای انجــام شــده توســط 
موسســه تحقیقاتــی IDC در ایــن زمینــه نشــان می دهد کــه بازار 
جهانــی هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی تــا پایــان ســال 
ــه  ــش از ۱۸ درصــدی را تجرب ــادی رشــد ســاالنه بی جــاری می
خواهــد کــرد. بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن دو پدیده 
جدیــد می تواننــد دریــای صنعــت تکنولــوژی را متاطــم کــرده و 
در آینــده ای 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 کســب وکارهای 

وابســته بــه آن رخ داد. 
 بــا فراگیــر شــدن و رواج هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی 
ــت  ــم در صنع ــی عظی ــاد انقاب ــیل ایج ــع، پتانس ــام صنای در تم
ــی اســت کــه انقــاب  ــوژی تقویــت می شــود. ایــن در حال تکنول
ــته ها را در  ــته ها و نداش ــان داش ــکاف می ــی از ش ــوش مصنوع ه
ــرده  ــک- پ ــط و کوچ ــزرگ، متوس ــف - ب ــب وکارهای مختل کس
ــه  ــته ب ــه - بس ــرکت هایی ک ــداد ش ــا تع ــن روزه ــی دارد. ای برم
ــف  ــه اســتفاده از کاربردهــای مختل ــاس فعالیت های شــان- ب مقی
هــوش مصنوعــی روی می آورنــد، رو بــه افزایــش اســت. در 
همیــن راســتا شــرکت SambaNova Systems کــه در 
ــج کاربردهــای آن  ــه نوآوری هــای هــوش مصنوعــی و تروی زمین
ــزارش  ــی گ ــه تازگ ــد، ب ــت می کن ــا فعالی ــازمان ها و نهاده در س
ــن  ــرده اســت. ای ــه ک ــه ارائ ــن زمین ــاری را در ای ــی و آم تحقیقات
شــرکت بــرای تهیــه ایــن گــزارش از اطاعــات، آمارهــا، تحقیقات 
ــا  ــی ی ــوش مصنوع ــش ه ــال در بخ ــر فع ــات 6۰۰ مدی و تجربی

یادگیــری ماشــینی کمــک گرفتــه اســت.
احتمال زوال فرآیندهای پردازشی

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن گــزارش، ۵۳ درصــد از 
رهبــران شــرکت های تکنولــوژی نگــران آن هســتند کــه در دهــه 
آینــده قــدرت پردازشــی و کامپیوتــری آنهــا رو بــه زوال بگــذارد. 
ــرکت ها  ــازمان ها و ش ــای س ــن چالش ه ــی از بزرگ تری ــن یک ای
بــرای رشــد و بهره منــدی از کاربردهــای هــوش مصنوعــی اســت. 
ــزرگ،  ــول ب ــن تح ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــرکت ها ب ــع ش در واق
ــر از کســب  ــری ماشــینی فرات ــد از هــوش مصنوعــی و یادگی بای
ــتفاده  ــات، اس ــا و عملی ــازی فرآینده ــتر  و ساده س ــره وری بیش به
ــد  ــوآوری کمــک بگیرن ــد از ن ــازمان ها بای ــد. شــرکت ها و س کنن
ــن  ــد. ای ــر بدهن ــارت را تغیی ــردم و روش تج ــی م ــا روش زندگ ت
بــه معنــای آن اســت کــه درک اینکــه کاربرد هــای هــوش 
مصنوعــی، بازدهــی تجــاری را افزایــش می دهنــد، باعــث می شــود 
ــا در  ــد ت ــره بگیرن ــای آن به ــرکت ها از قابلیت ه ــازمان ها و ش س
نهایــت آن دســته از شــرکت هایی کــه وارد ایــن چالــش شــده اند، 
در اقتصــاد آینــده کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و یادگیــری 

ماشــینی اســت، برنــده باشــند.
ــزان  ــرای درک می  شــرکت SambaNova Systems ب
همراهــی شــرکت ها بــا نبــض هــوش مصنوعــی در رونــد 
انجــام  را  گســترده ای  بررســی های  و  تحقیقــات  بلوغ شــان، 
ــت  ــران صنع ــد ۹۴ درصــد از رهب ــه نشــان می دهن داده اســت ک
ــاال  ــای رده ب ــی و کاربرده ــاخت های پردازش ــوژی از زیرس تکنول
بهــره می گیرنــد. بــر اســاس گــزارش ایــن شــرکت، ایــن رهبــران 
ــری ماشــینی  ــده هــوش مصنوعــی و یادگی ــاره پتانســیل آین درب
ــی  ــد و همراه ــرای رش ــاش ب ــد ت ــتند و در رون ــن هس خوش بی
ــای  ــع و کمبوده ــکات، موان ــد، مش ــای جدی ــن پدیده ه ــا ای ب
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــف  می کنن ــود  را کش ــف خ مختل
ــه  ــوط ب ــای مرب ــده و محدودیت ه ــروی آموزش دی ــود نی ــه کمب ب
ــا  ســاختارهای پردازشــی اشــاره کــرد. ایــن چالش هــا همزمــان ب
ســرمایه گذاری شــرکت ها و ســازمان ها در راهکارهــای یادگیــری 
عمیــق و اســتفاده از ظرفیت هــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری 

ماشــینی بــرای انجــام بهتــر عملیــات تجاری شــان، بیشــتر هــم 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــدا می کنن ــود پی نم
کارشناســان معتقدنــد راه حــل کلیــدی غلبــه بــر ایــن موانــع بــرای 
رشــد و ارتقــا، اســتفاده درســت و بیشــتر از ظرفیت هــای هــوش 
مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی بــرای ایجــاد تحــوالت تجــاری 

ــزرگ اســت. ب
بلندپروازی ها و سرمایه گذاری های عظیم

شــرکت های  خصــوص  بــه  و  شــرکت ها  همــه  ایــن  بــا 
تکنولــوژی، بلندپروازی هــا  و برنامه هــای مختلفــی بــرای اســتفاده 
از کاربردهــای هــوش مصنوعــی دارنــد. ایــن موضوعــی اســت که 
نتایــج و یافته هــای گــزارش اخیــر SambaNova آن را 
تاییــد می کنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، بیــش از دو ســوم یــا در 
ــد کــه  واقــع ۷۰ درصــد از شــرکت ها و ســازمان ها اعــام کرده ان
برنامه هایــی بــرای اختصــاص بیــش از ۱۰۰میلیــون دالر از بودجــه 
بخــش آی تــی خــود بــه اهــداف اســتراتژیک تکنولــوژی دارنــد و 
تقریبــا یک ســوم یــا ۳۲ درصــد آنهــا اعــام کرده انــد کــه بیــش 
از ۲۰ درصــد از بودجــه آی تــی خودشــان را بــه توســعه راهکارهــا  
و کاربردهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی اختصــاص 
خواهنــد داد. ایــن در حالــی اســت کــه دو ســوم ایــن شــرکت ها از 
ــش قابل توجــه سرمایه گذاری های شــان  ــرای افزای ــه خــود ب برنام
در زمینــه هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی تــا پنــج ســال 
آینــده خبــر داده انــد. در واقــع شــرکت های تکنولــوژی بــه دنبــال 
ســرمایه گذاری بیشــتر در حــوزه هــوش مصنوعــی هســتند تــا خود  
را در برابــر مــوج آینــده آن بیمــه کننــد. رهبــران ایــن شــرکت ها 
بــه خوبــی می داننــد کــه ناچارنــد بــا ایــن رونــد نــوآوری همــراه 
شــوند و ایــن آگاهــی نگرانی هــای جــدی بــرای آنهــا بــه ارمغــان 
ــه  ــازه رو ب ــن تحــوالت ت ــا ای ــوژی ب آورده اســت. صنعــت تکنول
رقابتی تــر شــدن گذاشــته اســت و اتفاقــا ســرعت ایــن تغییــرات 

بــه قــدری اســت کــه قصــور و غفلــت را برنمی تابــد.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه ۴۰ درصــد از رهبــران صنعــت 

تکنولــوژی معتقدنــد هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی، موتور 
پیشــران نوآوری هــای آینــده هســتند و بــه ایــن دلیــل بایــد بــرای 
بهره گیــری بیشــتر در آنهــا ســرمایه گذاری کــرد. ۲۵ درصــد ایــن 
رهبــران و فعــاالن دلیــل ســرمایه گذاری در هــوش مصنوعــی را 
ــان  ــی شرکت های ش ــی عملیات ــود بازده ــت بهب ــی در جه اقدام
می داننــد و ۲۲ درصــد معتقدنــد کــه هــوش مصنوعــی بــه آنهــا 
ــتند.  ــان بایس ــل رقبای ش ــد در مقاب ــا بتوانن ــد ت ــک می کن کم
در تئوری هــای درآمدزایــی و ســودآوری آینــده شــرکت های 
تکنولــوژی، هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی جایــگاه مهمی 
ــا وجــود آنکــه ایــن پدیده هــا هنــوز  ــه همیــن دلیــل ب ــد و ب دارن
در مراحــل اولیــه توســعه خــود  هســتند، امــا انتظــار مــی رود عامــل 
کلیــدی و تاثیرگــذاری بــرای رشــد کســب وکارها در آینــده باشــند. 
ــی،  ــی و عموم ــور کل ــه به ط ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــن بررس ای
میــزان موفقیــت کاربردهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری 
ــه  ــوند. ب ــنجیده می ش ــی س ــاخص اصل ــج ش ــا پن ــینی ب ماش
ــا ۷۲ درصــد در  ــی اقتصــادی ب ــب شــاخص صرفه جوی ــن ترتی ای
ــا  ــد ب ــب رشــد درآم ــه ترتی ــد از آن ب ــرار دارد و بع ــگاه اول ق جای
6۷ درصــد، صرفه جویــی در زمــان بــا 6۰ درصــد، امــکان توســعه 
محصــوالت جدیــد بــا ۵6 درصــد و باالخــره ایجــاد فرصت هایــی 
ــرار  ــدی ق ــای بع ــد در جایگاه ه ــا ۵۲ درص ــری ب ــرای آینده نگ ب

گرفته انــد.
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــت آنه ــزان اهمی ــاخص ها و می ــن ش ای
ــوش  ــری ه ــوری از به کارگی ــه تص ــازمان ها چ ــرکت ها و س ش

ــد. مصنوعــی و کاربردهایــش در ســاختار ســازمانی خــود  دارن
ــه  ــده ای ن ــی در آین ــوش مصنوع ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرای  ــه ب ــوژی، بلک ــت تکنول ــرای صنع ــا ب ــه تنه ــدان دور ن چن
ــدا خواهــد  ــادی پی ــع و بخش هــای دیگــر هــم اهمیــت زی صنای
کــرد. صنعــت مالــی هــم یکــی از ایــن بخش هاســت کــه ســعی 

ــراه شــود. ــد هم ــده جدی ــن پدی ــا ای ــی درســت ب دارد در زمان
بــر اســاس گــزارش جدیــد SambaNova، تقریبــا یک ســوم 
ــی اعــام  ــا ۳۱ درصــد از شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات مال ی
کرده انــد کــه بیــش از یک چهــارم بودجــه آی تــی خــود را بــرای 
به کارگیــری هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی صــرف 
ــه  ــرکت ها از برنام ــن ش ــد ای ــی، ۸۱ درص ــرد. از طرف ــد ک خواهن
خــود  بــرای افزایــش چشــمگیر میــزان ســرمایه گذاری در توســعه 
ایــن نوآوری هــا بــرای اســتفاده حداکثــری از مزایــای آنهــا، 
ــا ایــن اوصــاف تعجبــی نــدارد کــه ســازمان ها و  خبــر داده انــد. ب
ــط دیگــر  ــای مرتب ــا نوآوری ه ــال همراهــی ب ــه دنب شــرکت ها ب
از جملــه یادگیــری عمیــق باشــند. ایــن گــزارش تاکیــد می کنــد 
ــی و  ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــاخه های مرتب ــان زیرش ــه در می ک
ــج آن از  ــق و کاربردهــای رای ــری عمی ــری ماشــینی، یادگی یادگی
جملــه پــردازش زبــان طبیعــی یــا NLP، چشــم انداز کامپیوتــری 
و الگوریتم هــای پیشــنهادی، بیشــترین اقبــال را بــرای جلب توجــه 
شــرکت ها و رهبران شــان داشــته اند. بــه ایــن ترتیــب، ۷۵ 
ــه  ــود دسترســی ب ــه بهب ــد ک درصــد از شــرکت ها اعــام کرده ان
یادگیــری عمیــق اهمیــت زیــادی بــرای حضــور در فضــای رقابتی 

ــت. ــد داش ــده خواه ــع آین ــوآوری در صنای ــری از ن و بهره گی
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مــواد شــیمایی و صنایــع ایــن حــوزه دارای نقشــی اساســی در زندگــی و 
پیشــرفت های جامعــه بشــری هســتند. مــواد شــیمیایی بخــش اعظمــی 
ــوند  ــامل می ش ــروزی را ش ــان ام ــای تشــکیل دهنده در جه از متریال ه
ــتگی آن  ــدی ردی از وابس ــی و فرآین ــر صنعت ــوان در ه ــا می ت و تقریب
ــف اش  ــای مختل ــیمیایی در بخش ه ــواد ش ــه م ــد ب ــت و فرآین صنع
پیــدا کــرد. امــروزه دو چالــش عمــده صنایــع شــیمیایی را می تــوان در 
ــا در  ــوزه و نگرانی ه ــن ح ــب وکارهای ای ــت و کس ــازی صنع بهینه س
ــه  ــیمایی ب ــواد ش ــا و م ــع، فرآینده ــانی صنای ــزان آسیب رس ــه می زمین
محیــط زیســت و اکوسیســتم ســیاره زمیــن دانســت. در همیــن رابطــه 
یکــی از مــواردی کــه بیش تریــن میــزان حساســیت و نگرانــی در زمینــه 
ــه  ــو اســت ک ــه ای در ج ــای گلخان ــار گازه ــود دارد بحــث انتش آن وج
در ادامــه باعــث تســریع گرمایــش زمیــن می شــود. خوشــبختانه 
ــه  ــه ارای ــد توانســته اند کمک هــای مناســبی ب فناوری هــای نســل جدی
ــا در  ــار آنه ــرات زیان ب ــش اث ــع و کاه ــازی صنای ــای بهینه س راهکاره
ــد. در حــوزه  ــه نماین ــار افزایــش بهــره وری و کاهــش هزینه هــا ارای کن
صنایــع شــیمیایی هــم یکــی از جدیدتریــن فناوری هایــی کــه توانســته 
کمــک زیــادی بــه بهبــود فرآیندهایــی ماننــد کنتــرل و مدیریــت در این 
ــوش  ــمار آورد. ه ــه ش ــی ب ــوش مصنوع ــوان ه ــد را می ت ــت بکن صنع

مصنوعــی شــاخه ای از علــوم کامپیوتــر اســت کــه متمرکــز بــر ســاخت 
سیســتم ها و فرآیندهایــی اســت کــه قــادر بــه انجــام وظایفــی هســتند 
کــه معمــوال بــه توانایی هــای شــناختی انســان ماننــد یادگیــری و حــل 
مســاله نیــاز دارنــد. بــا توجــه بــه نیازهــای صنایــع نویــن در زمینه هایــی 
ماننــد کاهــش هزینه هــای تولید محصــوالت، مدیریــت مصــرف انرژی، 
افزایــش بهــره وری و همچنیــن نیــاز بــه پردازش هــای پیشــرفته 
ــد  ــت تولی ــتفاده در صنع ــورد اس ــای م ــل و فرآینده ــمند در مراح هوش
ــی  ــوش مصنوع ــر ه ــی نظی ــتفاده از فناوری های ــیمیایی، اس ــواد ش م
در ایــن صنایــع مــورد توجــه کارشناســان و متخصصیــن ایــن صنعــت 
ــر AI و  ــی ب ــای مبتن ــا و ابزاره ــتفاده از راهکاره ــرار گرفته اســت. اس ق
ــر  ــر ب ــر فاکتورهــای موث ــد تاثیــرات مهمــی ب صنعــت نســل ۴ می توان
ــواد  ــع م ــرل دف ــه کاهــش انتشــار و کنت کیفیــت محیط زیســت از جمل
آالینــده افزایــش بــازده مصــرف انــرژی و مدیریــت بهینــه منابــع طبیعی 
داشته باشــد. بــا توســعه اســتفاده از فناوری هــای هوشــمند در فرآیندهــای 
صنعتــی و خدماتــی تعاریــف جدیــدی از سیســتم های صنعتــی از 
 جملــه صنعــت ســبز )Green Industry( شــکل گرفته انــد.

طــی دهــه گذشــته، صنایــع شــیمیایی بــرای افزایــش کارآیــی عملیاتی، 
کاهــش هزینه هــا و بهبــود رضایــت مشــتری، هــوش مصنوعــی 

)Artificial Intelligence-AI(را بــه کار برده انــد. بــه گفتــه 
دکتــر »یــوان یائــو«، اســتادیار علــوم و مهندســی پایــداری در گــروه مواد 
بیولوژیکــی جنــگل، در حــال حاضــر تعــداد فزاینــده ای از شــرکت ها از 
ایــن فنــاوری بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای در فرایندهــای 
ــات خــود  ــرژی در حــال اســتفاده در عملی ــود بهــره وری ان ــد و بهب تولی
ــدود  ــیمیایی ح ــت ش ــه صنع ــد ک ــان می ده ــات نش ــتند. تحقیق هس
ــار  ــد انتش ــان و ۷درص ــرژی در جه ــی ان ــرف نهای ــد کل مص ۱۰ درص
ــس  ــق گزارش هــای آژان ــه ای را تشــکیل می دهــد. طب گازهــای گلخان
حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده، صنایــع شــیمیایی از ســال 
ــد  ــه ای تولی ــن گازهــای گلخان ــون ت ــون بیــش از ۸۰۰ میلی ۲۰۱۱ تاکن
ــه  ــن ب ــو زمی ــید را در ج ــش خورش ــه ای تاب ــای گلخان ــد. گازه کرد ه ان
ــا  ــد ت ــرم، می کنن ــی گ ــدازه کاف ــه ان ــن را ب ــیاره زمی ــه و س دام انداخت
ــی در  ــاب صنعت ــان انق ــود، از زم ــا این وج ــد. ب ــظ کن ــی را حف زندگ
اواخــر دهــه ۱۷۰۰ و اوایــل دهــه ۱۸۰۰، کشــورها غلظــت بیشــتری از 
ایــن گازهــا را در اتمســفر آزاد می کننــد کــه در ادامــه منجــر بــه افزایــش 
 درجــه حــرارت در ســطح جهانــی و تغییــر آب وهوایــی می شــود.

ــتی  ــی محیط زیس ــرات تخریب ــش اث ــرژی و کاه ــرف ان ــش مص کاه
ــه ثمــرات کاربردهــای اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنایــع  از جمل
ــادی دســت  ــروزه شــرکت های زی ــیمیایی هســتند. ام پتروشــیمی و ش
بــه تحقیــق و توســعه روش هــای جدیــد اســتفاده از هــوش مصنوعــی در 
 ،»Borealis صنایــع شــیمایی زد ه انــد بــه عنــوان مثــال، »بورئالیــس
ــزرگ  ــده ب ــه هشــتمین تولیدکنن ــیمیایی اتریشــی ک ــک شــرکت ش ی
پلی اتیلــن و پلی پروپیلــن در جهــان اســت، یــک برنامــه هــوش 
مصنوعــی را بــرای توســعه اســتفاده بهینــه از انــرژی و تأسیســات و در 
ــا  ــش هزینه ه ــط و کاه ــد در محی ــواد زائ ــار م ــش انتش ــه کاه نتیج
مــورد اســتفاده قــرار داده اســت. بســیاری از شــرکت ها همچنیــن 
ــاخص های  ــب و ش ــی مناس ــای ارزیاب ــا روش ه ــد ت ــاش می کنن ت
ــی در  ــوش مصنوع ــده ه ــف و پیچی ــای مختل ــا کاربرده ــرد را ب عملک
ــدت  ــاه م ــوع در کوت ــن موض ــد. ای ــت دهن ــیمیایی مطابق ــع ش صنای
می توانــد بــر روی بــازار ســرمایه گذاری اولیــه اســتفاده از هــوش 
مصنوعــی در صنایــع شــیمایی اثراتــی را بگــذارد امــا در دراز مــدت کفــه 
ــع مختلــف  ــد و صنای ــاوری ســنگینی مــی کن ــن فن ــه نفــع ای ــرازو ب ت
ــه  ــه ب ــود ن ــازمان خ ــی را در س ــوش مصنوع ــیمیایی، ه ــژه ش و به وی
 عنــوان یــک ویژگــی بلکــه اســتاندارد عملیاتــی ادغــام خواهنــد کــرد.

ــتیبانی  ــرای پش ــی ب ــتماتیک و علم ــق سیس ــای دقی ــعه روش ه توس
توســعه  جهــت  در  سیاســت گذاری  و  مهندســی  تصمیمــات  از 
ــوان  ــه ت ــت ک ــی دانس ــزو فرآیندهای ــوان ج ــع را می ت ــدار صنای پای
جانمایــی هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای 
 مدیریــت و کنتــرل بهینــه فرآیندهــای شــیمایی را دارا هســتند.

در راســتای بررســی پتانســیل های هــوش مصنوعــی در صنایع شــیمیایی 
 Alfred برنامــه ای علمــی عملیاتــی توســط بنیــاد نآلفــرد پــی اســلوان
P. Sloan« تأمیــن شــده اســت و هــدف آن ایجــاد چارچوبــی 
مــدون مــی باشــد کــه تصمیــم گیرنــدگان را بــرای انتخــاب روش هــای 
ارزیابــی مناســب و شــاخص های عملکــرد بــرای تعییــن کمیــت انــرژی 
ــد  ــی در تولی ــای هــوش مصنوع ــای زیســت محیطی کاربرده و پیامده
مــواد شــیمیایی، راهنمایــی می کنــد. مشــارکت کنندگان شــامل موسســه 
حقــوق محیط زیســت، دانشــگاه برکلــی UC Berkeley و دانشــگاه 

ییــل Yale هســتند.
ــر  ــه تغیی ــد ب ــه می توانن ــین چگون ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ه

ــد؟ ــع شــیمیایی کمــک کنن صنای
ــکیل  ــا را تش ــره م ــوالت روزم ــد از محص ــیمیایی ۹۰ درص ــع ش صنای
 )WEF(اقتصــاد برآوردهــای مجمــع جهانــی  می دهنــد. طبــق 
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ــا  ــتند. ب ــه کار هس ــغول ب ــوزه مش ــن ح ــر در ای ــون نف ــدود ۱۰ میلی ح
جهــش فناوری هــای دیجیتــال، تغییراتــی اساســی در ماهیــت و ســاختار 
فرآیندهــای صنایــع بــه وجــود آمده انــد و صنایــع شــیمایی نیــز از ایــن 
موضــوع مســتثنی نیســتند. در ســال ۲۰۱۷، مجمــع جهانــی اقتصــاد و 
موسســه Accenture، پیش بینــی نمودنــد کــه در ســال های آینــده 
کاربردهــای فنــاوری در صنعــت و تجــارت گســترده تر شــده و فنــاوری 
ــه نوعــی در مدیریــت فرآیندهــا هــم نقــش خواهــد داشــت. صنایــع  ب
شــیمیایی را بایــد جــزو صنایــع بــا درجــه پذیــرش بــاال در فناوری هــای 
ــوش  ــد ه ــی مانن ــا ورود فناوری های ــوع ب ــن موض ــت و ای ــن دانس نوی
ــیمیایی در  ــع ش ــه های صنای ــه پروس ــین ب ــری ماش ــی و یادگی مصنوع
ــش  ــا، کاه ــش هزینه ه ــر کاه ــی نظی ــاختن الزامات ــرآورده س ــت ب جه
ــت محیطی  ــرات زیس ــش اث ــراه کاه ــه هم ــی ب ــش ایمن ــا و افزای خط
مشــهود اســت. بنــا بــه عقیــده محققینــی نظیــر یائــو بــرای کاربردهــای 
ــزوم  ــیمایی ل ــیمی و ش ــع پتروش ــی در صنای ــوش مصنوع ــه ه بهین
 تدویــن دســتورالعمل هایی یکپارچــه و مــدون احســاس می شــود.

بــه نظــر می رســد در چارچــوب ارایــه دســتورالعمل هایی عملــی 
یکپارچه ســازی  انتخــاب،  زمینــه  در  شــیمیایی  شــرکت های  بــه 
بــرای  مناســب  تحلیلــی  معیارهــای  و  روش هــا  به کارگیــری  و 
کاربردهــای  زیســت محیطی  مزایــای  و  انــرژی  کمیــت  تعییــن 
کــرد: بیــان  را  ســوال  ســه  می تــوان  مصنوعــی   هــوش 

۱-از چــه روش هایــی می تــوان تجزیه و تحلیــل و ارزیابی مناســبی برای 
صرفه جویــی بالقــوه در مصــرف انــرژی و فواید زیســت محیطــی حاصل 
 از به کارگیــری هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمیایی بــه دســت آورد؟

۲-بهتریــن ســطح / مقیــاس بــرای تجزیــه و تحلیــل و بررســی 
 فرصت هــای به کارگیــری هــوش مصنوعــی در صنایع شــیمیایی کدامند؟

مختلــف  کاربردهــای  تأثیــرات  درک  بــرای  ۳-چگونــه 
می تــوان  شــیمایی  صنایــع  در  مصنوعــی  هــوش 
داد؟ توســعه  و  نمــود  انتخــاب  را  هایــی  تحلیــل  و   شــاخص ها 

راه  نقشــه  در  اقتصــاد  جهانــی  مجمــع  گــزارش  اســاس  بــر 
حداقــل  می توانــد  مصنوعــی  هــوش  شــیمیایی،  صنایــع 
باشــد. اثرگــذار  شــیمایی  صنایــع  روی  بــر  حــوزه  پنــج   در 

بهینه ســازی  طریــق  از  بهــره وری:  و  کارآیــی  باالتــر  ۱ســطوح 
هزینه هــا کاهــش  و  رقابتــی  مزایــای  افزایــش   عملیاتــی، 

ــه افزایــش بهــره وری  ــی شــدن: کمــک ب ــوآوری از طریــق دیجیتال ۲ن
 در تحقیــق و توســعه و در نتیجــه کاهــش زمــان ورود بــه بــازار

ــتری  ــای مش ــر از نیازه ــات: درک بهت ــز اطاع ــت داده و آنالی ۳مدیری
ــتری ــای مش ــا نیازه ــب ب ــنهادها متناس ــازی پیش ــن بهینه س  و بنابرای

فرصت هــا  و  وظایــف  در  تعییــرات  کار:  نیــروی  بــر  ۴تاثیــر 
دیجیتــال تحــول  بــا  شــغلی  نیازهــای  همچنیــن   و 

ــر اســاس تعریــف اکوسیســتم  ــه نیازهــا ب ــه پاســخ ب ۵تغییــرات در ارای
دیجیتــال و زنجیــره تامیــن نویــن: تغییــرات در زنجیــره تامیــن و نظــام 

ارائــه محصــول بــر اســاس متدهــای تعریفــی اکوسیســتم دیجیتــال.
تاثیرات فناوری های صنعتی نسل چهارم بر صنایع شیمیایی

ــار  ــه چه ــت ب ــی صنع ــده بین الملل ــه ش ــف پذیرفت ــاس تعاری ــر اس ب
ــا و  ــروز نوآوری ه ــا ب ــل ب ــر نس ــه ه ــود ک ــیم بندی می ش ــل تقس نس

ــت نســل  ــف صنع ــق تعری ــار تحــول شده اســت. طب ــی دچ فناوری های
ــال و  ــترهای دیجیت ــتم ها و بس ــه از سیس ــت ک ــی اس ــارم، صنعت چه
خــودکار و بــا ارتبــاط »وایرلــس« در کنــار فناوری هایــی نظیــر هــوش 
مصنوعــی در فرآیندهــا و ســازوکارها حداکثــر اســتفاده را می بــرد. بــر این 
ــذار  ــز تاثیرگ ــع شــیمایی نی ــر صنای ــر شــده ب اســاس فناور ی هــای ذک
هســتند. تاثیــرات فناوری هــای صنعتــی نســل ۴ بــر صنایــع شــیمایی را 

ــرد: ــی ک ــوزه بررس ــه ح ــوان در س می ت
۱-عملیات و فرآیند های صنعتی

۲-توسعه و بهبود فضای کسب وکار
۳-زنجیره تامین.

به نظــر می رســد ویژگی هــای هــوش مصنوعــی نظیــر ســرعت 
پــردازش کان داده هــا در مینیمــم بــازه زمانــی، توانایــی انجــام عملیــات 
بــا درصــد خطــای بســیار کــم و افزایــش ضریــب امنیــت اطاعــات بــه 
همــراه افزایــش اطمینان پذیــری فرآیندهــا را می تــوان از مواردی دانســت 
کــه باعــث جذابیــت ایــن فنــاوری در صنایــع شــیمایی کــه جــزو صنایع 
حســاس بــه شــمار می رونــد، دانســت. همچنیــن مطابــق بــا مــوارد بیان 
شــده می تــوان اثــرات غیرمســتقیم هــوش مصنوعــی بــر پروســیجرهای 
تولیــد و تامیــن را نیــز بررســی نمــود. مــواردی نظیــر توجــه بیشــتر بــه 
مصــرف انــرژی، مدیریــت آالینده هــا و زنجیــره تامیــن بهینــه از جملــه 
تاثیــرات غیرمســتقیم هــوش مصنوعــی بر صنایع شــیمیایی اســت که در 

کنــار تاثیــرات مســتقیم نظیــر بهره گیــری از کان داده هــا در فرآیندهای 
طراحــی و ســاخت یــک محصــول می توانــد تاثیــرات مثبــت زیــادی در 
ــازده ایفــا نمایــد.  افزایــش ایمنــی ایــن صنایــع و همچنیــن افزایــش ب

صنایــع  کســب وکارهای  حــوزه  دو  بــر  مصنوعــی  هــوش 
از: عبارتنــد  ترتیــب  بــه  کــه  اســت  گــذار  اثــر   شــیمایی 

۱-عملیــات و فرآیند هــای کســب وکار: در بخــش عملیــات و فرآیندهــای 
 Improve( ــره وری ــود به ــامل بهب ــدی ش ــوارد کلی ــب وکار م کس
 ،)Reduce Risks(  ریســک کاهــش  و   )Productivity
ــن حــوزه شــامل  ــن در ای ــی پارامترهــای تحــول آفری هســتیم. از طرف
ــزی  ــه ری ــمند )Smart Manufacturing( و برنام ــد هوش تولی
اســت.  )  Supply Chain Planning( تامیــن   زنجیــره 

مــوارد  کســب وکار  توســعه  بخــش  در  کســب وکار:  ۲-توســعه 
 Add Incremental( درآمــد  افزایــش  از  عبارتنــد  کلیــدی 
 Creat New( جدیــد  درآمدهــای  ایجــاد  و   )Revenue
بخــش  ایــن  تحول آفریــن  پارامترهــای   .)Revenue
عبارتنــد از تحقیــق و توســعه )R&D(و  محصــوالت و خدمــات 
.)Smart Products & Services(هوشــمند 

ــر هــوش مصنوعــی  ــی نظی ــان شــد فناوری های ــر اســاس آن چــه بی ب
کــه جــزو بایســته های صنعــت نســل ۴ بــه شــمار می رونــد می تواننــد 
از طریــق بهــره وری، عملیــات و فرآیندهــای تجــاری را بهبــود بخشــیده 

ــه  ــن بهین ــره تامی ــزی زنجی ــمند و برنامه ری ــد هوش ــق تولی ــا از طری ی
باعــث کاهــش خطــا و افزایــش بهــره وری شــوند. یکــی از نمونه هــای 
موفــق اســتفاده از الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین در صنایــع شــیمایی 
ــوش  ــه ای و ه ــوم رایان ــگاه عل ــترک آزمایش ــرح مش ــوان در ط را می ت
مصنوعــی MIT بــا همــکاری یکــی از شــرکت های رنگ ســازی 
ــق الگوریتم هــای  ــد کــه از طری ــه داده ان دانســت کــه سیســتمی را ارای
شــبکه عصبــی می توانــد بهتریــن نتایــج تطبیــق رنــگ را ارائــه نمایــد.

نتیجه
ــیعی  ــه وس ــا دامن ــه تنه ــمند ن ــای هوش ــد کارخانه ه ــی مانن مفاهیم
ــریع و  ــرفت های س ــدد پیش ــه م ــه ب ــد بلک ــع را در برگرفته ان از صنای
جهشــی توانســته اند بــه عنــوان الزامــات صنعتــی نیــز مطــرح گردنــد. 
ــه هوشــمند  ــع پتروشــیمی و شــیمیایی، مفهــوم کارخان در حــوزه صنای
می توانــد بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد هــوش مصنوعــی و اینترنــت 
اشــیا )IOT( بــر ایــن صنایــع اثرگــذار باشــد. اولیــن نتیجــه اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی در صنایــع شــیمایی را می تــوان مدیریــت و کنترل هر 
آنچــه بــه عنــوان دارایــی شــناخته می شــود دانســت. دارایــی می توانــد 
ــر باشــد.  ــا تجهیــزات مختلــف ذخیره ســازی متغی از پرســنل انســانی ت
ــار  فنــاوری سنســورهای شــبکه ای )Network Sensors( در کن
هــوش مصنوعــی تــوان تجزیــه و تحلیــل  پیشــرفته تجهیــزات را ایجاد 
می کنــد کــه می توانــد الگوهــا را شناســایی کــرده و خرابی هــای 
ــی را پیش بینــی نمــوده و تشــخیص دهــد. همچنیــن مدیریــت  احتمال
ــات  ــه ای و اقدام ــل لحظ ــه و تحلی ــق تجزی ــد از طری ــرل فرآین و کنت
ــم  ــا ه ــی را ب ــال و فیزیک ــای دیجیت ــه حوزه ه ــودکار ک ــرل خ کنت
جمــع می کنــد، بهینه ســازی می شــوند. بهبــود حیاتــی دیگــری 
ــاد  ــیمایی ایج ــع ش ــی در صنای ــوش مصنوع ــط ه ــد توس ــه می توان ک
ــت. ــی دانس ــت ایمن ــرژی و مدیری ــر ه وری ان ــوان در به ــود را می ت  ش

ــن حســگرها و سیســتم های متصــل به هــم  ــره تأمی ــت زنجی در مدیری
شــبکه ای باعــث بهبــود امنیــت و اطمینان پذیــری حمل ونقــل می شــوند. 
در اکثــر مواقــع، مــواد شــیمیایی بایــد تحت شــرایط خــاص از لحــاظ دما 
و فشــار دقیــق حمــل شــوند کــه کنتــرل و مدیریت بهینــه ایــن پارامترها 
ــه  ــرعت از جمل ــت و س ــاظ دق ــه از لح ــای بهینه یافت ــار فرآینده در کن
 کاربردهــای هــوش مصنوعــی در زنجیــره تامین صنایع شــیمیایی اســت.

مدیریــت داده هــای کان پارامترهــای فیزیکــی شــامل داده هــای مــواد و 
فرموالســیون در فرآیندهــای ســاخت جــزو تاثیــرات هــوش مصنوعی در 
حــوزه فیزیکــی صنایــع شــیمیایی و آنالیــز داده ها، پــردازش و ارایــه نتایج 
پروســه هایی نظیــر شبیه ســازی را می تــوان از تاثیــرات دیجیتــال هــوش 
مصنوعــی بــر صنایــع شــیمیایی برشــمرد. بــه طــور خاصــه، صنعــت 
نســل ۴٫۰ بــه صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی نیــز رسیده اســت. تاثیرات 
هــوش مصنوعــی بــر فعالیت هــای آینــده کســب وکار باعث خلــق ارزش 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــش می ده ــی را افزای ــا کارای ــه تنه ــود و ن ــی می ش باالی
ایجــاد یــک محیــط کاری ایمن تــر بــر پایــه یــک اکوسیســتم اشــتراکی 

هوشــمند کمــک می کنــد.
نویسنده : میثم عباسی
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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 
ــه کارایــی و  ــا توجــه ب ســازمان مــدرن بــر تضمیــن کیفیــت ب
ــت  ــان کل متمرکــز شــده اســت. نقــش و اهمی ــت اطمین قابلی
ــان اطاعــات و مکانیــزم تصمیمگیــری صحیــح و ســریع  جری
ــر سیســتمهای  ــن زی ــات در رابطــه بی ــه خدم ــا ارائ ــد ی در تولی
ــتمی از  ــاهده سیس ــد. مش ــم میباش ــی مه ــی و مدیریت عملیات
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 
ــر تکنیکهــای  ــد ب ــا تأکی ــر زاسکورســکی ب ــس زاک و پیوت مال
ــی  ــری آن در فرآیندهــای ارزیاب ــه کارگی هــوش مصنوعــی و ب
بــه نتایــج عملکــرد آن در جهــت بهره بــرداری از ســازمان های 
و  بهــره وری  افزایــش  موجــب  کــه  فرایندگــرا  مــدرن 
در  اســت.   پرداختــه  انعطاف پذیــری ســازمان ها می شــود، 
ایــن کتــاب، هــوش مصنوعــی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
ــرده  ــوان ک ــت عن ــه مدیری ــده در زمین ــرح ش ــات مط موضوع
ــول  ــش و تح ــره، جه ــتمهای خب ــور سیس ــا ظه ــه ب ــت ک اس
عظیمــی را در مدیریــت ســازمانها ایجــاد نمــوده اســت. بــا نفــوذ 

ــن  ــناخت ای ــه ش ــازمانها، میبایســتی ب ــی در س هــوش مصنوع
علــم نوظهــور کــه بــرای بقــاء و پیشــرفت ســازمانهای کوچــک 

ــه شــود.  ــزرگ امــری الزم اســت، پرداخت و ب
اکنــون و در عصــر حاضــر بســیاری از ســازمانها متوجــه شــده 
ــان  ــد برایش ــی میتوان ــوش مصنوع ــتمهای ه ــه سیس ــد ک ان
ــری  ــد. و بکارگی ــته باش ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــی زی بازده
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 

ــد.  ــه بقــاء و رشــد ندارن امیــد چندانــی ب
ــوش  ــود دارد، ه ــی وج ــوش مصنوع ــی از ه ــف مختلف تعاری
ــه  ــک جنب ــده میشــود، ی ــه اختصــار AI نامی ــه ب ــی ک مصنوع
مهــم و تاریــک علــم کامپیوتــر اســت و هــدف برنامــه نویســان 
هــوش مصنوعــی نیــز آفریــدن تفکــر اســت. یــک تعریــف کلی 
ــد، سیســتمهایی کــه ماننــد انســان  از هــوش مصنوعــی میتوان
فکــر میکننــد، سیســتمهایی کــه ماننــد انســان عمــل میکننــد، 
ــه  ــد و سیســتمهایی ک ــی فکــر میکنن ــه عقان سیســتمهایی ک
عقانــی عمــل میکننــد دانســت کــه ســعی در درک ذات 
هــوش و تولیــد یــک دســتگاه هوشــمند جدیــد دارد کــه روش 
ــی  ــه نوع ــع ب ــانی دارد ،در واق ــوش انس ــد ه ــابهی مانن مش

ــد.  اطاعــات، آگاهــی و تفکــر انســان را شــبیه ســازی مینمای
مدیــران بــا توجــه بــه پیشــرفتهای هــوش مصنوعــی و اســتفاده 
ــد کــه  ــه ان روز افــزون از تکنیکهــای هــوش مصنوعــی دریافت
ــا در مقابــل  ــان را قــادر میســازد ت ــر و متعلقــات آن، آن کامپیوت
ــند و  ــازمان بکوش ــاء س ــرای بق ــرده و ب ــل ک ــر عم ــا بهت رقب
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 
ــتفاده  ــا اس ــاس آن ه ــه و اس ــه پای ــمند ک ــای هوش کارخانهه
میباشــد  مصنوعــی  هــوش  و  دیجیتــال  تکنولوژیهــای  از 
توانمنــد ســازی  افزایــش چشــمگیر بهرهــوری و  باعــث 
ــای  ــان در جهــت کار هوشــمندانه شــده اســت. برآورده کارکن
نشــان   Frontier Economics و     Accenture
ــوش  ــر ه ــی ب ــای مبتن ــال ۲۰۳۵ فناوریه ــا س ــه ت ــد ک میده
ــروی کار  ــوری نی ــش بهره ــث افزای ــا ۴۰% باع ــی ت مصنوع
ــف،  ــای مختل ــع در حوزهه ــرای صنای ــته ب ــه توانس ــود ک میش
افزایــش چشــمگیری در تولیــد نیــز بــه همــراه داشــته باشــد بــه 
ــت،  ــرل کیفی ــوان از هــوش مصنوعــی در کنت ــال میت طــور مث
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 
ــرا،  ــتمی و فرآیندگ ــد سیس ــا دی ــه ب ــد ک ــته باش ــدی داش تولی
ــت  ــتم مدیری ــی سیس ــب اثربخش ــد موج ــر میتوان ــن ام همی
کیفیــت یــک شــرکت و حتــی بهبــود آن در راســتای سیاســتها 
ــواره اســتمرار  ــه هم ــردد ک ــک شــرکت گ و خــط مشــیهای ی
ــود در روش کار و در  ــک، بهب ــش ریس ــد، کاه ــد تولی در رون
کل بهرهــوری را مدنظــر دارد. حــال بــه برخــی از کاربردهــای 
ــف  ــهای مختل ــدی در بخش ــع تولی ــی در صنای ــوش مصنوع ه

ــم. میپردازی
تولید

پیادهســازی و اســتقرار هــوش مصنوعــی در فرآیندهــای 
ــل  ــت قاب ــدگان از محبوبی ــن تولیدکنن ــدی در بی ــف تولی مختل
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 
ــل  ــه و تحلی ــی اســت کــه تجزی ــد دارای دادههــای تحلیل تولی
آن بــرای ماشــینآالت آســانتر اســت. از آنجــا کــه صدهــا متغیــر 
ــرای  ــد و ایــن تحلیلهــا ب ــر گذارن ــد تأثی ــد تولی مختلــف در رون
ــی و  ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــت اس ــوار اس ــدری دش ــان ق انس
مدلهــای یادگیــری ماشــین میتواننــد وظیفــه ســنگین تجزیــه و 
ــا شــیوع بیمــاری  تحلیــل دادههــا را انجــام دهــد. همچنیــن ب
کرونــا تولیدکننــدگان زیــادی، عاقهمنــد بــه اســتفاده از  
هــوش مصنوعــی در صنعــت شــده انــد، بــه طــوری کــه تــرس 
از تعطیــل شــدن کارخانههــا و یــا کاهــش شــدید تولیــد، آنهــا 
ــی روی  ــوش مصنوع ــازی ه ــه پیادهس ــا ب ــود ت ــور نم را مجب
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، 
ــی  ــا طراح ــد و ب ــوالت جدی ــد محص ــدان و تولی ــی کارمن ایمن
ــوش  ــر ه ــی ب ــای مبتن ــه و تحلیله ــتفاده از تجزی ــا اس ــر ب بهت

مصنوعــی میباشــند.
تعمیر و نگهداری قابل پیش بینی تولید

ــر مــداوم دســتگاه هــا و  ــه تعمی ــور ب شــرکتهای تولیــدی مجب
ــه هــای  ــر هزین ــن ام ــه ای ــد میباشــند ک ــزات خــط تولی تجهی
زیــادی را بــه شــرکتها اعمــال مینمایــد همچنیــن هزینــه هــای 
ــدی دارد.  ــات تولی ــر عملی ــی ه ــه نهای ــر هزین ــادی ب ــر زی تأثی
بــه همیــن علــت تولیدکننــدگان بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای 
ــل پیــش بینــی مــی باشــند. از هــوش  تعمیــر و نگهــداری قاب
ــا  ــه ب ــا در رابط ــش بینیه ــردن پی ــک ک ــرای چ ــی ب مصنوع
خرابیهــای دســتگاه هــا میتــوان اســتفاده کــرد بــه طــوری کــه 
ــل پیشــبینی، زمانهــای توقــف  ــر و نگهــداری قاب اجــرای تعمی
ــزات را  ــینها و تجهی ــده ماش ــی مان ــد باق ــم و عمرمفی کار را ک

افزایــش میدهــد.
کنترل کیفیت و بازرسیهای خط تولید

از آنجــا کــه مشــتریان انتظــار محصــوالت بــی عیــب و نقــص 

 هوش مصنوعی
 و چگونگی بهبود

 کیفیت و بهره وری
 در شرکت های

تولیدی
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باتوجــه بــه افزایــش جمعیــت جهانــی و فراهــم کــردن نیازهای 
مردمــی، اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنایــع غذایــی 

ــرد.  ــت بگی ــی را در دس ــوالت غذای ــن محص ــد تامی می توان
ــرعت در  ــه س ــی ب ــواد غذای ــی در م ــوش مصنوع ــاوری ه فن
زندگــی روزمــره مــا نفــوذ می کنــد. از کشــت غــذا تــا توزیــع، 
ــر  ــت تأثی ــه تح ــت ک ــه ای نیس ــذا، مرحل ــرف غ ــت و مص پخ

ــرد. ــرار نگی ــی ق ــوش مصنوع ه
بــه گــزارش  .boudy-technology.tn، فنــاوری مــواد 
ــه  غذایــی در آمریــکا از محبوبیــت مناســبی برخــوردار اســت ب
ــل  ــد بی ــتارگان مشــهوری مانن ــان و س ــه کارآفرین ــه ک طوریک
ــاوری مــواد  ــو در شــرکت های فن ــاردو دی کاپری گیتــس و لئون
غذایــی ســرمایه گــذاری می کننــد. در واقــع، محبوبیــت هــوش 
مصنوعــی در زمینــه مــواد غذایــی نــه تنهــا در آمریــکا، بلکــه در 
صنعــت جهانــی نیــز مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــع غذای ــی در صنای ــوش مصنوع ــی ه ــه بررس ــه ب در ادام

پرداختــه شــده اســت.
صنعــت خــودرو چگونــه از خودروســازی بــا هــوش 

ــد؟ ــتفاده می کن ــی اس مصنوع
صنایــع تولیــد و فــرآوری مــواد غذایــی بــا اســتفاده از فنــاوری 
جدیــد هــوش مصنوعــی تغییراتــی متفــاوت را تجربــه می کننــد. 
اکنــون »کشــاورزی هــوش مصنوعــی« وارد کشــت کشــاورزی 
شــده اســت، بــه طــوری کــه دمــا، رطوبــت و مــواد مغــذی بــه 
ــرل از  ــرل می شــوند. کنت ــاوری کنت ــن فن ــا ای ــودکار ب طــور خ
طریــق هــوش مصنوعــی بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــای پایــش 
ــتگاه ها  ــرد دس ــی عملک ــش بین ــت و پی ــود کیفی ــده، بهب ش
امــکان پذیــر اســت.  در آینــده هوشــمند کشــاورزی در هــوش 
ــاورزی،  ــای کش ــی ربات ه ــی رود، معرف ــار م ــی انتظ مصنوع
داده هــای بــزرگ و اینترنــت اشــیا در صنعــت  گســترش 

بیشــتری پیــدا کننــد.
محصوالت کشاورزی توسعه یافته توسط هوش مصنوعی

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 تاش 
بــرای تحویــل محصــوالت بــی عیــب و نقــص بــه مشــتریان 
ــت  ــش کیفی ــتار افزای ــتریان خواس ــع مش ــد در واق ــود میباش خ
محصــول میباشــند. برخــی از تکنولوژیهــای هــوش مصنوعــی 
ــای  ــتفاده از الگوریتمه ــامل اس ــه ش ــد Quality ۴.۰ ک مانن
ــد  ــای تولی ــه تیمه ــاع دادن ب ــرای اط ــی ب ــوش مصنوع ه
ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــت ک ــی اس ــی از خطاهای ــرل کیف و کنت
ــوند،  ــول ش ــت محص ــکات کیفی ــروز مش ــث ب ــد باع میتوانن

ــد. وجــود دارن
زنجیره تأمین شرکتهای تولیدی

ــتمهای  ــازی سیس ــبیه س ــن در ش ــی همچنی ــوش مصنوع ه
ــن و  ــره تأمی ــزی زنجی ــی و برنامهری ــن، طراح ــره تأمی زنجی
ــائل  ــل مس ــور ح ــه منظ ــن ب ــره تأمی ــای زنجی ــل رفتاره تحلی
ــال  ــور مث ــه ط ــود ب ــتفاده میش ــن اس ــره تأمی ــود در زنجی موج
کاربــرد  کــه   ANN، FL، ABS/MAS تکنیکهــای 
گســترده ای در زنجیــره تأمیــن دارد، تکنیــک Ga بــرای 
ــک  ــزرگ، تکنی ــای ب ــه ای از دادهه ــری در مجموع تصمیمگی
ــا توجــه بــه  داده کاوی، تکنیــک CBR و تکنیــک SVM ب
اینکــه عاقــه 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 

ــد. ــود دهن ــوب آن را بهب ــری و چارچ گی
طراحی تولید

ــزار  ــرم اف ــی را در ن ــای طراح ــان، پارامتره ــان و مهندس طراح
ــن  ــج ممک ــام نتای ــا تم ــد ت ــی وارد میکنن ــده طراح ــد کنن تولی
را کــه میتوانــد بــا آن محصــول ایجــاد شــود، فراهــم میکننــد. 
ــه ســرعت هــزاران  ــن روش ب ــا اســتفاده از ای ــدگان ب تولیدکنن

ــد. ــرای یــک محصــول ایجــاد میکنن ــه طراحــی ب گزین
پیش بینی قیمت مواد اولیه

ــواد  ــت م ــدید قیم ــانات ش ــدگان نوس ــرای تولیدکنن ــواره ب هم
اولیــه یــک موضــع چالــش برانگیــز بــوده اســت آن هــا 
مجبورنــد خــود را بــا قیمــت ناپایــدار مــواد اولیــه ســازگار نمایند 
ــرم افزارهــای  ــد. ن ــت بمانن ــازار رقاب ــان در ب ــا بتواننــد همچن ت
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 
ــان  ــش زم ــرای کاه ــدگان ب ــد. تولیدکنن ــم میکن ــا را فراه ه
ــد.  ــل میکنن ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــا را جم ــد، داده ه تولی
تجزیــه و تحلیــل دادههــا در تولیــد اســتفادههای فراوانــی دارد، 
بــه عنــوان مثــال بهبــود کیفیــت تولیــد و عملکــرد تشــخیص 
ــر  ــه خط ــری از ب ــرد و جلوگی ــش عملک ــه کاه ــم اولی عائ
افتــادن ســامتی کارگــران از مزایــای هــوش مصنوعــی اســت.

تضمین کیفیت
سیســتمهای هــوش مصنوعــی میتواننــد تفــاوت هــا را از 

ــین  ــی ماش ــاوری بینای ــتفاده از فن ــا اس ــول ب ــای معم خروجیه
ــل مشــاهده اســت.  ــا قاب ــرا بیشــتر نقصه ــد زی تشــخیص دهن
هنگامــی کــه کاالی نهایــی کیفیــت پایینتــری از حــد انتظــار 
ــت  ــه کیفی ــی ک ــی محصول ــوش مصنوع ــتمهای ه دارد، سیس

ــد. ــدا میکن ــوالت ج ــایر محص ــدارد را از س ــی ن مطلوب
مدیریت موجودی کاال

هــوش مصنوعــی میتوانــد بســیار ســاده تــر از روشــهای دیگــر 
ــود  ــزان کاالی موج ــد و می ــداد محصــوالت را شــمارش کن تع
در انبــار را شمارشــکرده و آمــار دقیقــی از کاالی موجــود ارائــه 
دهــد. ابزارهــای پیــش بینــی مدیریــت موجــودی کاالی مبتنــی 
ــه روشــهای  ــری نســبت ب ــج دقیقت ــی نتای ــر هــوش مصنوع ب
ســنتی ارائــه میدهنــد. ایــن ابزارهــا مشــاغل را قــادر میســازند 
تــا ســطح موجــودی کاال را بهتــر مدیریــت کننــد تــا احتمــال 
ــر  ــودی آن کمت ــار و موج ــودی در انب ــناریوهای موج ــوع س وق

باشــد.
ایمنی

تولیــد یکــی از باالتریــن ریســکها در بخشــهای صنعتــی اســت 
کــه بــا بیــش از ۳۰۰۰ مصدومیــت عمــده وهــر ســاله ۹ مــورد 
فوتــی را گــزارش میدهنــد، مشــارکت رباتهــا در مشــاغل 
ــوادث  ــا ح ــد ت ــدگان کمــک کن ــه تولیدکنن ــد ب ــر میتوان پرخط

ــد. ــته را کاهــش دهن ناخواس
مدیریت ریسک

هــوش مصنوعــی میتوانــد ابزارهــا و راه حلهــای هــوش 
مصنوعــی را بــرای شناســایی خطــرات و انحرافــات بالقــوه ارائــه 
ــه  ــت ریســک اســت. ب ــرای مدیری ــر ب ــزاری مؤث ــه اب ــد ک ده
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 
ــا  ــد و ب موقــع شناســایی کننــد، تصمیمــات آگاهانهتــری بگیرن

ــد.  ریســک کمتــری فعالیــت خــود را ادامــه دهن
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه چگونــه شــرکتها و صنایــع 
ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی، کیفیــت و  تولیــدی میتواننــد ب
ــد و  ــش دهن ــت بیشــتری افزای ــا ســرعت و دق ــوری را ب بهره
همــه مــواردی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد، مــواردی هســتند کــه 
میتواننــد باعــث هوشــمند شــدن کارخانجــات و صنایــع تولیــدی 
ــا  ــدی ب ــرکتهای تولی ــهای ش ــه بخش ــدن کلی ــگ ش و هماهن
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

ــدون  ــه ب ــی رود ک ــار م ــدگان انتظ ــرف کنن ــده از مص در آین
ــتقیمًا  ــا را مس ــان، آن ه ــرای گیاه ــت ب ــموم آف ــتفاده از س اس
بــرای پخــت و پــز اســتفاده کننــد. در حــال حاضــر شــرکت های 
ــوالت را  ــتقیم محص ــتفاده مس ــه اس ــد ک ــود دارن ــادی وج زی

ــد. ــرده ان ــم ک ــدگان فراه ــرف کنن ــرای مص ب
ــت  ــودکار  کاش ــور خ ــه ط ــبزیجات ب ــی س ــوش مصنوع در ه
ــذی  ــواد مغ ــت و م ــا، رطوب ــد. دم ــد می کنن ــوند و رش می ش
گیــاه بــه طــور خــودکار توســط AI )هــوش مصنوعــی( کنتــرل 
می شــوند.همچنین در کل فرآینــد توزیــع و حمــل و نقــل 
محصــول غذایــی نظــارت بــه صــورت یکپارچــه  و بــا اســتفاده 

ــوند. ــی می ش ــن ردیاب ــاک چی ــاوری ب از فن
انقاب صنعتی چهارم

انقــاب صنعتــی چهــارم بــه عنــوان فنــاوری جدیــدی 
ــاط  ــق ارتب ــدی را از طری ــه ارزش جدی ــود ک ــف می ش توصی
بیــن اطاعــات غیرقابــل تصــور قبلــی ایجــاد می کنــد. مزرعــه 
ــق  ــق را از طری ــاورزی دقی ــه کش ــت ک ــاوری اس ــمند فن هوش
مدیریــت مزرعــه و تصمیــم گیــری بــا اطاع رســانی مشــاهده، 
ــکان  ــول ام ــر محص ــد و تغیی ــه رش ــخ ب ــری و پاس ــدازه گی ان
ــه ای در  ــاورزی مزرع ــوان کش ــه عن ــب ب ــد و اغل ــر می کن پذی

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
کارخانــه هوشــمند بــه یــک فنــاوری هــوش مصنوعــی تولیــد 
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــده ب ــازماندهی ش ــود س ــبکه ای و خ ش
ــرژی،  ــع و ان ــره وری مناب ــرکت، به ــدرت ش ــد ق ــدی مانن کلی
ــازی  ــر و سفارشــی س ــال تغیی ــریع در ح ــروش س ــای ف بازار ه
محصــول اشــاره دارد. بــه عنــوان نمونــه ای نماینــده، کارخانــه 
کیــک پنیــر از ابــزار Big Data IBM بــرای پیــش بینــی 
تولیــد بــی کیفیــت از نظــر طعــم، رنــگ، ایمنــی و ... از قبــل 
اســتفاده می کنــد. بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــای تامیــن مــواد 
ــده در ۱۷۵ کشــور در سراســر  ــد پراکن خــام و فرآیند هــای تولی

کشــور، و اســتاندارد کیفیــت.
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ــتر  ــترش بیش ــا گس ــا، ب ــه ایمن ــرویس ترجم ــزارش س ــه گ ب
ــه  ــول چرخ ــاختمان )BIM( در ط ــات س ــازی اطاع مدل س
ــه  ــور ب ــاخت داده مح ــی و س ــه طراح ــر ب ــروژه، تغیی ــر پ عم
ــروژه  افزایــش حجــم داده هــای تولیدشــده در تمــام مراحــل پ
منجــر می شــود. صنعتگــران در طــول زنجیــره ارزش طراحــی 
و ســاخت، بیشــتر وقــت خــود را به عنــوان متصــدی اطاعــات 
صــرف ســازمان دهی و ترکیــب مفــاد ایــن اطاعــات می کننــد 
 )ML( و تکنیک هــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی
ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای بــه حداکثــر رســاندن ارزش و درک 
ــوب  ــریع تر محس ــب و س ــری مناس ــرای تصمیم گی ــا ب داده ه
ــات  ــاخت و عملی ــی، س ــاری، مهندس ــر معم ــه ب ــوند ک می ش

ــد. ــی می گذارن ــل توجه ــر قاب ــاختمانی تأثی س
داده هــا ســوختی اســت کــه هــوش مصنوعــی را تقویــت 
اطاعــات  از  اســتفاده  بــا  ماشــینی  یادگیــری  می کنــد. 
تاریخــی می توانــد آینــده را بــر اســاس عملکــرد گذشــته 

پیش بینــی کنــد، الگوهــا را شناســایی و بینــش جدیــدی 
ایجــاد کنــد. برنامه ریــزی و طراحــی در حــال حاضــر از 
ــه  ــه ب ــد ک ــره می برن ــرفته ای به ــزاری پیش ــای نرم اف ابزاره
ــازی ها  ــاد شبیه س ــا، ایج ــن مدل ه ــازگاری بی ــایی ناس شناس
ــه  ــی مرحل ــش کارای ــاخت و افزای ــق س ــای دقی و زمان بندی ه
طراحــی کمــک می کننــد. هــوش مصنوعــی روش هایــی ماننــد 
طراحــی مولــد )generative design( را معرفــی کــرده 
ــد  ــاد می کن ــه ایج ــزاران گزین ــی ه ــدک زمان ــه در ان ــت ک اس
کــه پــس از آن، در راســتای تأمیــن نیازهــای مشــتری توســط 

ــرد. ــام می گی ــات انج ــراح اصاح ط
در آینــده، هــوش مصنوعــی در طراحــی بــه اتوماتیــک کــردن 
ــی  ــاوری کمک ــک فن ــت و ی ــد پرداخ ــتی خواه ــای دس کاره
را ســریع تر،  برنامه ریــزی  و  ارائــه می دهــد کــه طراحــی 
نیــاز  می کنــد.  بهینه تریــن  هزینــه  بعــد  از  و  باکیفیت تــر 
ــد  ــر، نیازمن ــع کمت ــا مناب ــا ب ــز پروژه ه ــه موفقیت آمی ــه ارائ ب
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و  کــه هــوش مصنوعــی  اســت  بینش هایــی  از  اســتفاده 
یادگیــری ماشــینی فراهــم می کننــد.

استفاده از منابع
حداکثــر اســتفاده از منابــع موجــود، یــک موضــوع مهــم بــرای 
مدیــران پــروژه و کارکنــان اســت. صنعــت AEC )معمــاری، 
ــا  ــه پروژه ه ــر ک ــر حاض ــژه در عص ــاخت( به وی ــی و س مهندس
هزینه هــای  و  زمــان  بــا  شــده اند  پیچیده تــر  و  بزرگ تــر 
ــای  ــا داده ه ــراه ب ــی هم ــوش مصنوع ــت. ه ــه رو اس ــاد روب زی
ــا،  ــد عکس ه ــر محــل ســاخت مانن ــده از نظــارت ب ــه ش گرفت
ــر  ــه ب ــرای غلب ــدی ب ــی، کلی ــگرهای میدان ــا و حس ویدئوه
ــک  ــت ریس ــروژه و مدیری ــارت پ ــود نظ ــا، بهب ــن چالش ه ای
محســوب می شــود. بــا شناســایی الگوهــای رایجــی کــه 
ــران  ــه مدی ــه ایجــاد مشــکات می شــود و هشــدار ب منجــر ب
پــروژه، می تــوان اقدامــات اصاحــی را قبــل از اینکــه مســائل 
بحرانــی شــوند و پیشــرفت پــروژه را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد 
انجــام داد. سیســتم هــوش مصنوعــی همچنیــن بــا شناســایی 
و اولویت بنــدی ریســک ها بــه گــروه ســاختمانی کمــک 
ــع را روی اصلی تریــن مســائل متمرکــز کننــد  ــا مناب می کنــد ت
ــی را  ــک های ایمن ــد ریس ــک می کنن ــه، کم ــر از هم و مهم ت

ــد. ــع کنن ــر شناســایی و در لحظــه رف بهت

راندمان فرآیند ساخت
ــح  ــر، مصال ــادی کارگ ــداد زی ــی تع ــا هماهنگ ــر پروژه ه در اکث
برنامه ریــزی  و  لجســتیکی  چالش هــای  ماشــین آالت  و 
قابل توجهــی نیــاز دارد. در زمینــه هــوش مصنوعــی ایــن 
ــد.  ــذار باش ــروژه تأثیرگ ــی پ ــر هماهنگ ــه ب ــدرت را دارد ک ق
برنامه ریــزی انبــار مصالــح و توزیــع در محــل ســاختمان، 
ــا کمــک هــوش مصنوعــی شــاهد  ــه ب ــی هســتند ک حوزه های
الگوهــای  مســیر،  بهینه کــردن  در  قابل توجهــی  پیشــرفت 

بارگیــری و مدیریــت موجــودی بوده انــد.
ــر  ــزی بهت ــه برنامه ری ــه این ک ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
ــرار دارد،  ــزات ق ــتفاده از تجهی ــح و اس ــن مصال ــرو تأمی در گ
زمــان توقــف پــروژه بــه حداقــل می رســد و منابــع بــه 
ــت  ــن دس ــد از پایی ــن رون ــود. ای ــت می ش ــر مدیری ــور مؤث ط
تــا تأمین کننــدگان مصالــح و ســازندگان تجهیــزات ادامــه 
انبــار،  مدیریــت  تــدارکات،  کیفیــت،  کنتــرل  و  می یابــد 
قیمت گــذاری و ســامانه های توزیــع را بــا ادغــام هــوش 
مصنوعــی در فرآیندهــای خــود بهینــه می کنــد. از آنجایــی کــه 
ــده  ــیار پیچی ــاز بس ــد ساخت وس ــر فرآین ــارت ب ــت و نظ مدیری
اســت، هــوش مصنوعــی مزایــای قابل توجهــی را در ایــن 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــه ارائ زمین

نیازهای کاربر و پایداری
ــت  ــی در صنع ــوش مصنوع ــی ه ــرک اصل ــه مح ــی ک در حال
می شــود،  محســوب  بهــره وری  افزایــش  ساخت وســاز 
ــی و  ــر نهای ــای کارب ــر نیازه ــز آن ب ــزان تمرک ــترین می بیش
ــس  ــرار دارد. پ ــر ق ــاختمان های پایدارت ــاد س ــه ایج ــل ب تمای
از تکمیــل یــک پــروژه، اســتفاده از هــوش مصنوعــی همچنــان 
در طــول دوران بهره بــرداری ســودمند اســت؛ ســامانه های 
ــگرهای  ــات را از حس ــه اطاع ــات ک ــت امکان ــده مدیری پیچی
مجهــز بــه اینترنــت و ســایر تجهیــزات جمــع آوری داده ادغــام 
ــزاری  ــه اب ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــرعت در ح ــه س ــد، ب می کنن

ــتند. ــول هس معم
ــوش  ــه ه ــی ک ــه میزان ــری ب ــور دیگ ــاوری نوظه ــچ فن هی
مصنوعــی انجــام می دهــد پتانســیل ایجــاد دگرگونــی و تغییــر 
را در کل چرخــه عمــر ســاختمان نــدارد. بــا توجــه بــه این کــه 
 )BIM( ــاختمان ــات س ــت اطاع ــف مدیری ــه لط ــا ب داده ه
نقــش مهمــی در فرآینــد طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری ایفــا 
می کننــد، اســتفاده از قــدرت هــوش مصنوعــی بــرای افزایــش 
ــی  ــاکنین گام منطق ــای س ــردن نیازه ــرآورده ک ــی و ب کارای
بعــدی در تکامــل صنعــت AEC )معمــاری، مهندســی و 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــاخت( ب س

فرآینــد  از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  بــه  اســت  قــرار   )AI(مصنوعــی هــوش 
ساخت وســاز تبدیــل شــود و اســتفاده از آن در فرآینــد طراحــی، ســاخت و 
ــوزه  ــزون در ح ــزرگ و روزاف ــری ب ــاد تغیی ــب ایج ــاختمان ها موج ــرداری س بهره ب

صنعــت ســاخت می شــود.
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شــرکت  در   ،)Anatoli Gorchet( گورچــت  آناتولــی 
Neurala تامین کننــده نرم افــزار بینایــی هوش مصنوعــی 
بــرای بازرســی های صنعتــی مــی باشــد کــه اســتفاده از بینایــی 
ماشــین را در فرآینــد کنتــرل کیفیــت بوســیله هــوش مصنوعــی 

تشــریح مــی نمایــد..
ــه  ــانه گرفت ــری کارشناس ــک تصمیم گی ــتی  ی ــدا بایس در ابت
ــه ها،  ــا، گوش ــا، منحنی ه ــد لبه ه ــی )مانن ــه ویژگی های ــود ک ش
ــده توســط  ــه ش ــر گرفت ــره( در تصاوی ــی و غی ــای رنگ وصله ه
ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــی، م ــه بازرس ــوط ب ــن مرب دوربی
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 
ــک خــط بســته بندی  ــوز رســیده” در ی ــوان “م ــه عن شــی را ب
مــورد بررســی قــرار دهــد. سیســتم حاصــل، براســاس ورودی 
ــا  ــه آی ــرد ک ــم می گی ــودکار تصمی ــور خ ــه ط ــانه، ب کارشناس
محصــول بــا کیفیــت موردانتظــار تولیــد شــده اســت یــا خیــر؟

امــا مــواردی وجــود دارد کــه  بینایــی ماشــین را بی اثــر 
ــخیص  ــه  در آن تش ــواردی ک ــال، م ــوان مث ــه عن ــد. ب می کن
تفــاوت بیــن محصــوالت خــوب و بــد ، بســیار ظریــف 
اســت. بنابرایــن  تشــخیص ایــن مــوارد توســط ماشــین 
ــوارد از  ــن م ــل ای ــرای ح ــد. ب ــوار باش ــیار دش ــد بس می توان
ــه  ــز ب ــزار مجه ــی شــود و نرم اف هــوش مصنوعــی اســتفاده م
ــرد  ــر بگی ــی در نظ ــه تنهای ــود ب ــد خ ــی می توان هوش مصنوع
ــی  ــی از ویژگی های ــت و ترکیب ــم اس ــی مه ــه جنبه های ــه چ ک
ــی  ــه خوب ــت محصــوالت را ب ــن  مــی ســازد کــه کیفی را تعیی

ــد. ــی نمای ــخص م مش
یادگیری شــبکه  الگوریتم هــای  بــا   « می گویــد:  گورچــت 
عصبــی، کاربــران دیگــر نیــازی بــه ســاخت یــک مــدل بینایــی 
ــد  ــد. آنهــا فقــط بای ــد ندارن ــرای هــر ســناریوی تولی ماشــین ب
داده هــای مناســب را جمــع آوری کننــد  و مــدل را بــا اســتفاده 

ــد. » ــت آورن ــا بدس از آن داده ه
ــوش  ــا ه ــی ب ــدات صنعت ــت تولی ــرل کیفی ــدل کنت ــوع م ن
مصنوعی کــه گورچــت در اینجــا بــه آن اشــاره می کنــد 
بــه عنــوان “یادگیــری عمیــق” شــناخته می شــود. ایــن 
ــیوه ای  ــه ش ــق ، ب ــی عمی ــبکه های عصب ــتم ها، مانند ش سیس
ــژه ای از  ــای وی ــا کاس ه ــد ت ــوزش می بینن ــده آم نظارت ش

ــد. ــخیص دهن ــوارد را تش م
در یــک کار بازرســی معمولــی، یــک شــبکه  عصبــی عمیق  می 
 )visually recognize( توانــد بــرای تشــخیص بصــری
آمــوزش داده شــود. بــه عنــوان مثــال بــرای بازرســی تولیــد یک 
ــر اســاس تصویرهــای دریچه هــای خــوب  دریچــه هواکــش، ب

و بــد، کیفیــت تولیــد  هواکــش مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــر  ــاوی از تصاوی ــر مس ــامل مقادی ــا ش ــاس داده ه ــن اس ــر ای ب
دریچه هــای خــوب و هــر نــوع ممکــن از دریچه هــای معیــوب 
هســتند و نیــازی بــه تصویرهایــی از تمــام نقص هــای شــناخته 
ــر از  ــه تصاوی ــی ک ــت، تازمان ــد. در حقیق ــه ندارن ــده دریچ ش
ــه  ــازی ب ــا نی ــند، حتم ــوردار باش ــابهی برخ ــای مش ویژگی ه

ــت. ــا نیس ــر دریچه ه تصاوی

منحنی هــا،  ماننــد  ویژگی هایــی  شــامل  ویژگی هــا،  ایــن 
بنابرایــن  هســتند.  غیــره  و  ســطح  خصوصیــات  لبه هــا، 
ــای  ــی از تصویره ــه کوچک ــه مجموع ــط ب ــدگان فق تولیدکنن
ــن  ــه ای از قوانی ــا مجموع ــد ت ــاز دارن ــوب نی ــای خ دریچه ه
ــگام  ــپس هن ــد. و س ــتم بیاموزن ــه سیس ــوب را ب ــه خ دریچ
مواجهــه بــا یــک محصــول غیرمعمــول، سیســتم اعــام نقــص 
ــن  ــر مشــاوره های الزم داده شــود.  همچنی ــه کارب ــا ب ــد ت نمای
ــی ،  ــوش مصنوع ــا ه ــی ب ــدات صنعت ــت تولی ــرل کیفی در کنت
ــار  ــر را در اختی ــه ای از ده ها تصوی ــد مجموع ــتم  می توان سیس
ــن  ــه از ای ــه اولی ــک درک نمون ــا ی ــد ت ــرار ده ــناس ق کارش
ــاده  ــول، آم ــر محص ــورت تغیی ــد و در ص ــاد کن ــم را ایج جس

ــد. ــدد باش ــدی مج ــتقرار و پیکربن اس
شــرکت دومینــوز ، یــک شــرکت غذاخــوری آمریکایــی اســت 
ــزا ، دســر ، ســاندویچ و پاســتا فعالیــت مــی  کــه در زمینــه پیت
کنــد و بــه عنــوان بزرگتریــن پیتزافروشــی زنجیــره ای در 

ــناخته شــده اســت. ــان ش جه
ــت   ــوده اس ــه  نم ــی و ارائ ــی را طراح ــوز ربات ــرکت دومین ش
ــزا را پیــش  ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی، کیفیــت پیت کــه ب
ــه  ــوال در کلی ــد. معم ــرل می کن ــتری کنت ــه مش ــل ب از تحوی
رســتوران هــا ، تصویــری از پیتزایــی کــه در منــوی رســتوران 

کنترل کیفیت پیتزا با هوش مصنوعی 

وجــود دارد بــا پیتزایــی کــه تحویــل می گیرنــد ، متفاوت اســت. 
بنابرایــن شــرکت دومینــوز بــا ارائــه رباتــی ، ایــن تفاوتهــا را از 
ــوان  ــه عن ــی ب ــوش مصنوع ــوز از ه ــت. دومین ــرده اس ــن ب بی
یــک ابــزار کنتــرل و کیفیــت اســتفاده مــی کنــد تــا پیتزاهــا را 

ــد. ــی نمای ــه مشــتری ارزیاب قبــل از ارســال ب
 DOM Pizza ایــن ربــات از یــک دســتگاه اســکنر بــه نــام
Checker  ســاخته شــده کــه در بــاالی میــز بــرش پیتــزا 
ــه  ــال ب ــل از ارس ــی قب ــی نهای ــت و بازرس ــه اس ــرار گرفت ق

ــرد. ــی گی ــتگاه انجــام م ــن دس مشــتری توســط ای
نیــک نایــت مدیــر دومینــوز گفتــه اســت : ایــن ربــات تصویــری 
ــی ،  ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــرد و ب ــی گی ــزا را م از پیت
ــک  ــی از ی ــا داده های ــر را ب ــده از تصوی ــت آم ــات بدس اطاع
پیتــزای مناســب مقایســه مــی کنــد و در نهایــت بــه آن نمــره 
ــی  ــه پیتزای ــن دســتگاه تشــخیص دهــد ک ــر ای ــد. اگ ــی ده م
مناســب نیســت ، آن را کنــار گذاشــته و مجــددا پیتــزای 

ــی شــود.  ــاده م دیگــری آم
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
محصوالت صنعتی

به کمک هوش مصنوعی 

ــادی  ــه پتانســیل زی ــی ک یکــی از برنامه های
بــرای بهره منــدی از هــوش مصنوعــی دارد، 
نــرم افــزار کنتــرل کیفیــت تولیــدات صنعتی 
ــتفاده از  ــت. اس ــی اس ــوش مصنوع ــا ه ب
نرم افزارهــای  و  هوشــمند  دوربین هــای 
بــه  هوش مصنوعــی  بــه  مجهــز 
ــی  ــا بررس ــد ت ــک می کن ــدگان کم تولیدکنن
ــا  ــود را ب ــدی خ ــوالت تولی ــت  محص کیفی
ســرعت بیشــتر، زمــان کمتــر و هزینه هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد.. ب ــام دهن ــری انج کمت
کیفیــت  کنتــرل  نرم افــزار  از  اســتفاده 
ــا  ــوش مصنوعی ب ــا ه ــی ب ــدات صنعت تولی
عمیق نشــان دهنده  قابلیت یادگیــری 
ــی  ــای بینای ــوی فناوری ه ــه س ــت ب حرک

ــت. ــرفته اس پیش

سیده شکوفه دربندی
»محقق و پژوهشگرآماری  و مدرس دانشگاه آزاد اسامی«
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ســماع طبیعی)فیزیک(  کتــاب  از  اول  دربخــش  ارســطو 
دست انســان(  )ســاخته  "امر مصنوعــی"  و  بین"امر طبیعــی" 
درون  ارســطو،  منظــر  از  اســت.  قائــل  ماهــوی  تمایــزی 
ــطویی،  ــه در فیزیِک ارس ــود دارد. چراک ــت وج ــی حرک امر طبیع
آنچــه  کــه  بدین معنــا   اســت.  مــاده   درون خــود  حرکــت 
طبیعی اســت صورتش/فــرم تغییــر می یابــد. بــرای مثــال، 
درخــت یــک پدیــده طبیعــی اســت. چراکــه صورتــش از 
ــر  ــو و ... تغیی ــوه  هل ــت می ــال، درخ ــه نه ــته آلو ب ــک هس ی
می یابــد. امــا تخت خــواب و یــا میــز رایانــه یــک پدیــده 
ــت  ــز حرک ــا می ــت ی ــه درون چوبِ تخ ــتند، چونک ــی نیس طبیع

ــا تخــت خــواب تغییــر نمی کنــد.  ــدارد و صــورت میــز ی وجود ن
ــیارمهمی  ــش بس ــورت" نق ــطویی، "ص ــری ارس ــام فک در نظ
دارد و امرطبیعــی غایتمنــد اســت. صــورِت  مــاده به ســمت 
فلســفه  در  بنابرایــن  می کنــد.  حرکت/تغییــر  کمال ِخــود 
ــت،  ــت اس ــت، دارای حرک ــی اس ــه طبیع ــه ک ــطویی، آنچ ارس
یعنــی اینکــه صورتــش تغییــر می کنــد. هســته آلــو بــه درخــت 
ــال آن  ــو کم ــرای میوه ی آل ــن صــورت ب ــردد و ای ــل می گ تبدی

ــت. اس
ــورت  ــاده در ص ــال یک م ــطویی، کم ــه در فیزیِک ارس ازآنجاک
ــزان  ــس می ــد، پ ــات رخ می ده ــم محسوس ــت و در عال آن اس

ــِت  ــاب حقیقــت/ واقعی ــزاره  علمــی در ب صــدق و کــذب یک گ
یــک پدیــده طبیعــی، همــان میــزان تطابــق آن گــزاره بــا عالــم 
خارج/محسوســات اســت)در هندســه فکــری افاطونــی، صــدق 
و کــذب یــک امــر واقعــی، از میــزان تطابــق آن بــا عالــم ٌمٌثــل 
ــی  ــت.(. یعن ــطویی اس ــک ارس ــس فیزی ــد. برعک ــن می یاب تعی
تطابــق بــا صــورت مــاده ای کــه در بــاب آن، قضیــه/ گــزاره ای 
ــن  ــطویی برای ــک ارس ــدی فیزی ــع بن ــت. جم ــان شده اس بی
اســت کــه عقل)امــروزه بدلیــل تمایــز بــا عقــل متافیزیکــی آنــرا 
ــد و عملکــرد مغــز اســت،  ــا فراین ــوان هــوش کــه همان ــا عن ب
ــم  ــازد آنه ــی می س ــی و فیزیک ــه علم ــه قضی ــیم( ک می شناس

بواســطه زبان)کلمــات و ســاختار جمــات(، مفاهیــم کلــی را از 
عالــم خــارج انتــزاع می نمایــد، پــس جهــان محسوســات بــرای 
ــوان  ــه بت ــت ک ــات نیس ــه ای از داده و اطاع ــطو، مجموع ارس
در آزمایشــگاه گــردآوری کــرد، بلکــه مجموعــه ای از مقــوالت 
ــی  ــم م ــی فه ــم کل ــی را در مفاهی ــان طبیع است.)ارســطو جه

کنــد نــه داده کــه از آزمایشــگاه اســتخراج مــی گــردد(
از فلســفه  امرمصنوعــی متاثــر  امرطبیعــی و  بیــن  تمایــز 
ــژه  ــزد فلیســوفان مســلمان بوی ارســطو/ فیزیــک ارســطویی، ن
فیلســوفان مشــاء همچــون ابن ســینا تــداوم دارد. تــا اینکــه بــا 
ــا  ــه بســوی آســمان و ب ــدن تلســکوپ کپرنیــک و گالیل چرخان

هوش مصنوعی یـــــــــــــــــــــــــــا هوش طبیعی
دوگانه انگاری یـــــــــــــــــــــــــــا یگانه انگاری
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ــای  ــم از آســمان و نســبت پدیداره ــن، فه ــادن ســیب نیوت افت
عالم خارج)طبیعــت( متحــول می گــردد و فیزیــک نیوتنــی 
ــکال)در  ــت و ماته ماتی ــه علی ــر پای ــی ب ــود. فیزیک ــق می ش خل
تــداوم جریــان فکــری فیثاغورثیــان( کــه مدعــی اســت جهــان 
ــن اســت و  ــف و تبیی ــل توصی ــه علم ریاضــی قاب طبیعــت برپای

ــود.  ــرورزی نم ــت نظ ــاب طبیع ــوان در ب ــن می ت ــور ٌمتق بط
ــر  ــم ب ــط حاک ــن رواب ــکان تبیی ــی ام ــکال یعن ــاِن ماته ماتی جه
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 شده اســت. ایــن کشــف را چــه کســی 
انجــام میدهــد؟. پاســخ آن واضــح اســت، عقــل!. پــس طبیعــت 
ــِل  ــطه عق ــه بواس ــد ک ــل می یاب ــه ای از داده تقلی ــه مجموع ب
ــود. در  ــف می ش ــی آن کش ــط ریاض ــت، رواب ــتقل از طبیع مس
فیزیــک نیوتنــی کــه تــا کنــون تــداوم دارد، ایــن عقــِل انســان 
اســت کــه طبیعــت )بــه داده تقلیــل یافتــه( را کشــف می کنــد. 
صــدق و کــذب قضیــه ریاضــی در تطبیــق آن بــا عالــم خــارج 
ــا  ــت ب ــای گرفته شــده از طبیع ــق داده ه نیســت بلکــه در تطبی
فرمــول ریاضــی اســت. بنابرایــن در فیزیــک نیوتنــی نیــاز بــه 
عالــم خــارج بــرای صــدق و کــذب نیســت و همچنیــن نیــازی 
ــرون  ــا در ق ــلط کلیس ــانی)متاثر از تس ــرا انس ــای ف ــه نیروه ب

ــا اســت.  ــز بی معن ــی نی ــن ادراک ــرای چنی وســطی( ب
ــان  ــا هم ــات ی ــان محسوس ــناخت از جه ــکان ش ــع ام در واق
طبیعــت، در چارچــوب فرمولهــا و مناســبات ماته ماتیــکال 
ــا جوهــر عقلــی مواجــه هســتیم  مقــدور می گــردد. پــس مــا ب
کــه مجــزا از مغــز اســت، خودمختــار اســت، دارای قــدرت حــل 
ــن ارزشــها اســت  ــرای تعیی ــی ب مســائل خــودش اســت، مبنائ
ــط  ــف رواب ــا کش ــدارد. ب ــارج ن ــای خ ــه دنی ــازی ب ــچ نی و هی
ــه  ــی نمون ــرل و حت ــرا کنت ــر طبیعــت آن ــکال حاکــم ب ماته ماتی

ــد. ســازی مــی نمای
ــا هندســه فکــری ارســطو و فیلســوفان  ــی ب ــن جوهــر عقل  ای
ــم  ــن می اندیش ــت. درکجیتوی دکارت)م ــو نیس ــلمان همس مس
عقــل   ،))Cogito ergo sum(هســتم مــن  پــس 
به جوهــری مســتقل از مــاده بــدل می گــردد و حقیقــت واضــح 
و متمایــز را مســتقل از عالــم خــارج تشــخیص می دهــد. یعنــی 
آنکــه صــدق و کــذب حقیقــت، بــه عالــم خــارج مرتبــط نیســت 
ــد.  ــذب را بیاب ــد بطــور ســوبژکتیو، صــدق و ک ــل می توان و عق
هماننــد ریاضیــات. نــزد کانــت نیــز حقیقــت همچنان ســوبژکتیو 
اســت امــا ایــن ســاختار ذهنــی مــِن اســتعایی)بطور پیشــینی 

ــترک  ــتند مش ــان هس ــون انس ــان ها چ ــه انس ــن هم ــه بی ک
ــد. ــر می نمای ــم پذی ــن را فه ــه پدیدار/فنوم ــت ک است.(اس

تعاریــف متافیزیکــی  از  بــا گــذر زمــان، عقــل دکارتــی 
نزدیــک   Scientific علمــی  به تعاریــف  و  جداشــده 
ــه  ــی ک ــود. عقل ــناخته می ش ــوش ش ــوان ه ــردد و باعن می  گ
ــل  ــت(، عق ــش طبیع ــل نظری)دان ــک در عق در دوران متافیزی
ــد،  ــر( خــود می نمایان عملی)دانــش اخــاق( و عقــل ابداعی)هن
در دوران علــم تحصلــی Positivism در هــوش هیجانــی، 
ــان مــی  ــری، هــوش ســبز... نمای هــوش ریاضــی، هــوش هن
ــی اســت  ــل غیرمتافیزیکــی شده اســت. عقل شــود. هــوش، عق
ــر  ــن مغ ــل یافته اســت. هرچــه مناســبات ای ــز تقلی ــه مغ ــه ب ک
ــود،  ــدی ش ــکال فرمول بن ــردد و در ماته ماتی ــتی درک گ بدرس
امــکان بازتولیــد آن وجــود خواهد داشــت. عقلــی، امــکان 
بازتولیــد دارد)هماننــد هــوش مصنوعــی( کــه جهــان پیرامــون 
ــوب  ــت و درچارچ ــده از طبیع ــاس داده ی گردآم ــود را براس خ
ماته ماتیــکال فهــم مــی کنــد. هرگــز عقــل متافیزیکــی امــکان 
ــر  ــتقل از جوه ــری مس ــه جوه ــدارد. چراک ــرداری را ن ــو ب الگ
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــروض شده اس ــدا مف ــز ج ــا از مغ ــاده وی م
ــوم شــناختی ذهــن اساســا جســمانی  ــوم شــناختی)در عل در عل
اســت و اندیشــه عمدتــا ناآگاهانــه اســت(، عقــل معادلســازی و 
یــا تقلیــل بــه مغــز می یابــد، عقــل برمبنــای ســاختار نورونــی 
و شــبکه ای از اعصــاب و واکنشــهای شــیمیایی عمــل می کنــد. 
ــا  ــد و ب ــل می یاب ــوری فیزیکــی و شــیمیایی تقلی ــه ام ــل ب عق
ــوان  ــز می ت ــر مغ ــم ب ــیمی حاک ــک و ش ــبتهای فیزی درک نس
ــد آن  ــوان همانن ــس مــی ت ــرل درآورد. پ هــوش را تحــت کنت

ــز ســاخت. را نی
بــا ایــن مقدمــه متوجــه می شــویم، علــم تحصلی)علــم 
ــل  ــد.(، عق ــی باش ــاوت م ــت متف ــا حکم ــه ب ــر ک دوران معاص
را بــه هــوش تقلیــل داده اســت یعنــی عقلــی کــه دارای جوهــِر 
ــز  ــی درون مغ ــاختار نورون ــر س ــی ب ــت و مبتن ــتقل نیس مس
ــرون  ــم بی ــا عال ــد. از ســوی دیگــر طبیعــت و ی عمــل می نمای
ــت( اســت کــه بطــور  ــز دارای مناســبات علی)علی از انســان نی
ــای  ــت داده ه ــی اس ــد. کاف ــن می باش ــل تبیی ــکال قاب ماته ماتی
الزم بواســطه انــدازه گیری/آزمایشــگاه از پدیــده طبیعــی 
گــردآوری شــود و فرمــول ریاضــی آن نیــز کشــف گــردد، پــس 

ــت. ــت کشــف شده اس حقیق
ــان،  ــی خودم ــوال اصل ــه س ــم ب ــری بر گردی ــن نتیجه گی ــا ای ب
آیــا در مواجــه بــا هــوش مصنوعی-دست ســاز انســان- و 
ــا  ــازد- ب ــی را می س ــوش مصنوع ــه ه ــوش طبیعی-همانک ه

ــا  ــتیم؟. آی ــه هس ــگاری مواج ــه ان ــا یگان ــگاری و ی ــه ان دوگان
ــتند  ــزا هس ــز مج ــی دو چی ــوش مصنوع ــی و ه ــوش طبیع ه
ــاخته  ــه وار س ــور آیین ــه بط ــتند ک ــک چیزهس ــه ی ــا اینک و ی
ــروض  ــی مف ــر کس ــیم اگ ــته باش ــر داش ــوند)در نظ ــی ش م
دارد کــه ایــن هــوش مصنوعــی هنــور بطــور کامــل آیینــه ای 
ــدی  ــم بح ــان عل ــذر زم ــا در گ ــت ام ــی نیس ــوش طبیع از ه
پیشــرفت خواهد کــرد کــه هــوش مصنوعــی جایگزیــن هــوش 
طبیعــی شــود. پرســش مــا همچنــان صــادق اســت( آیــا هــوش 

ــت؟  ــی اس ــوش طبیع ــه وار ه ــور آیین ــی بط مصنوع

یگانه انگاری هوش مصنوعی و هوش طبیعی
اگــر هــوش را عقلــی غیر متافیزیکــی کــه دارای جوهــری 
مــادی اســت و بــه مغــز تقلیــل می یابــد مفروض داریــم- 
ــی  ــطه داده های ــن و بواس ــور متق ــان بط ــناخت جه ــکان ش ام
جهــان  فهــم  و  دارد  وجــود  گیــری  انــدازه  از  حاصــل 
ــی  ــتیم. یعن ــه هس ــگاره مواج ــا یگانه ان ــت- ب ــکال اس ماته ماتی
هــوش مصنوعــی همــان هــوش طبیعــی اســت. اگــر امــروزه 
ایــن دو هــوش مصنوعــی و طبیعــی در کارائــی بــا هــم فاصلــه 

ــد.  ــد ش ــی خواهن ــی آن دو یک ــرفت علم ــا پیش ــد ب دارن
ــگاری عقــل، مبتنــی برایــن امــر اســت کــه نســبت  هــوش ان
ــم  ــت داده از عال ــارج، دریاف ــم خ ــع/ عال ــان واق ــا جه ــل ب عق
خــارج بواســطه اندازه گیــری، پــردازش، تصمیــم گیــری، 
تصمیــم ســازی، واکنــش و ... اســت. یعنــی همــان عقلــی کــه 
ــد. در  ــی می کن ــا معرف ــه م ــادی( ب ــم می ــرن هجده کانت)ق
ــی کــه ارگانیســم  ــی عقل ــن راســتا هــوش مصنوعــی یعن همی
ــط  ــرا دارد و فق ــکال آن ــبات ماته مایت ــی مناس ــدارد ول ــز را ن مغ
ــد  ــی توان ــودش م ــت و خ ــارج اس ــان خ ــد داده از جه نیازمن
شــرایط  در  گاهــا  کنــد.  تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی 

ــد.  ــل می نمای ــی عم ــوش طبیع ــر از ه ــده بهت پیچی
در شــرایط یگانه انــگاری، بــا جهانــی ایــن چنیــن مواجــه 
هســتیم: دارای ارزش و اخــاق نیســت،  فقــط یــک نــوع جهان 
ــل از  ــای حاص ــل داده ه ــا تحلی ــود دارد و ب ــکال وج ماته ماتی
آزمایــش و محاســبه قابــل شــناخت متقــن اســت. و بــا عقلــی- 
ــبات  ــه مناس ــز بلک ــم مغ ــه ارگانیس ــه ن ــوش، البت ــان ه هم
مغــز- اینچنیــن روبــرو هســتیم: هرچقــدر در گــردآوری داده هــا 
و تبییــن آنــان بــه زبان ریاضــی از احســاس فاصله بگیــرد، 
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ــت خواهد  ــناخت یقینی و جهانشمول)Universal(دس ــه ش ب
ــا و مناســبات ریاضــی در  ــی داده ه ــه جهــت پیچیدگ ــت، ب یاف
عالــم و اجتنــاب از احساســات، هوش مصنوعــی بهتــر از هــوش 
طبیعــی عمــل خواهــد کــرد، و در نهایــت هــوش دارای ظرفیــت 

ــی بطــور خودمختاراســت. شــناخت یقین
ــی نیســت.  ــاز انســان، مصنوع ــن هــوش دست س ــن ای در ضم
ــروض  ــی مف ــری متافیزیک ــل ام ــیک، عق ــر در دوره کاس اگ
ــز  ــود، تمای ــا صــورت ب ــود و صرف ــادی نب ــی م ــد، یعن ــی ش م
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 
ــز، منظــور ارگانیســم  ــه مغ ــردد ن ــد می گ ــا هوش)تاکی شــد. ام
هــوش مــورد نظــر نیســت(یعنی عقلــی کــه بــه ســاختار نورونی 
تقلیل یافتــه و درک ماته ماتیــکال از جهــان دارد و جهــان و 
ــه خــودش  ــم ب ــا پیشــرفت عل ــد. ب ــد می کن خــودش را بازتولی
ــر  ــد ام ــردد. همانن ــودش می گ ــر از خ ــی کاملت ــر و حت نزدیکت

ــت. ــد اس ــردد و غایتمن ــول می گ ــش متح ــی صورت طبیع

دوگانه انگاری هوش مصنوعی و هوش طبیعی

ــان" تذکــر می دهــد،  ــاب "وجــود و زم ــن هایدگــر در کت مارتی
ــا  ــون ب ــاء گوناگ ــه انح ــه ب ــرای مواج ــت ب ــی اس ــل امکان عق
ــون  ــان پیرام ــا جه ــل در ادوار تاریخــی ب ــون. عق ــان پیرام جه
ــی و ...  ــی، تحصل ــی، عرفان ــون همچــون، دین ــه انحــا گوناگ ب
ــم  ــر عل ــلط در دوران معاص ــیوه مس ــت. و ش ــه شده اس مواج
تحصلــی اســت کــه درک ماته ماتیــکال از جهــان دارد. مواجــه 
ماته ماتیــکال 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 
ــن  ــد. در چنی ــاز می نماین ــان را ب ــق جه ــی از حقای ــه حقیقت ک
برداشــتی بــا دوگانه انــگاری مواجــه هســتیم کــه در آن هــوش 
ــت  ــی دس ــت. هوش ــی نیس ــوش طبیع ــت ه ــی تمامی مصنوع
ــی اســت، آنهــم  ــم تحصل ــه دوران تســلط عل ــق ب ســاز و متعل
بــر مبنــای بســتر تولیــد علــم تحصلــی. بدیــن معناکــه هــوش 

ــده اســت.  ــی، هوشــی فرهنگــی ش مصنوع
ــزی  ــه ری ــی برنام ــطه داده و اطاعات ــی بواس ــوش مصنوع ه
می گــردد کــه بــا پیش فــرض فرهنگــی- جهــان قابــل 
از  برگرفتــه  اطاعــاِت  و  داده  بواســطه  یقینــی  شــناخت 
آزمایشــگاه و اندازه گیــری اســت- ســاخته مــی شــود. در حالــی 
ــی،  ــا دین ــان را به انح ــت جه ــادر اس ــی ق ــوش طبیع ــه ه ک

ــد. ــم کن ــز فه ــی و ... نی عرفان

 نتیجه)منابع تدوین در دبیرخانه نشریه قابل ردیابی است(
ــا هــوش طبیعــی، درحــال  ــه انــگاری ب هــوش مصنوعــِی یگان
ــم  ــت. عل ــده اس ــی ش ــه فرهنگ ــت ک ــان اس ــی از جه درک
تحصلــی، جهانــی را مخاطــب قــرار می دهــد کــه قابــل 

اندازه گیــری باشــد و هــر آنچــه کــه قابــل اندازه گیــری نباشــد 
از مــدار شــناخت خــود خــارج مــی کنــد. در نتیجــه جهانــی بــی 
معنــا و تهــی از ارزش معرفــی می نمایــد. جهــان بی معنــا، 
ــر  ــت. عناص ــرداری اس ــل بهره ب ــلط و قاب ــل تس ــی قاب جهان
طبیعــت بواســطه یگانه انــگاری، منبــع و انــرژی ملحــوظ 
می گردنــد. بــرای نمونــه جریــان آب در رودخانــه، منبعــی 
ــر  ــی فرات ــرژی اســت. معنای ــد ان ــی و تولی ــروت آفرین ــرای ث ب

ــدارد. ــرژی ن ــد ان از تولی
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 عقل کل)خــدا( و یــا خــوِد عقــل کل 
ــت  ــای طبیع ــی پدیده ه ــرای تمام ــت ب ــر طبیع ــد. عناص باش
هســتند)برخاف جریــان اومانیســتی کــه انســان محــور اســت( 
ــن  ــتم ای ــم زدن اکوسیس ــت و بره ــت اس ــت دارای غای طبیع
طبیعــت مــی توانــد گناه)مواجــه دینــی بــا طبیعــت کــه هــوش 

مصنوعــی دارای چنیــن ظرفیتــی نیســت.( محســوب گــردد. 
ــروج از بحــران  ــرای خ ــکاری ب ــگاری راه ــه ان ــن دوگان بنابرای
جهــان  از  نویــن  فهمــی  بواســطه  معاصرمحیط زیســت 
ــگاری  ــدف از پرســش دوگانه ان ــد. ه ــی نمای ــه م ــون ارائ پیرام
بــرای  هوش طبیعــی  و  هوش مصنوعــی  یگانه انــگاری  یــا 
شــفافیت ایــن واقعیــت اســت: اوال بــا پیشــرفت علــم تحصلــی 
هــوش مصنوعــی همســان و آیینــه وار هــوش طبیعــی نخواهــد 
شــد. چراکــه هــوش مصنوعــی هــوش فرهنگــی شــده اســت و 
فرهنــگ امــری تاریخــی اســت. دومــا بــا محدودکــردن قابلیــت 
ــوش  ــت ه ــرش ظرفی ــی و پذی ــوش مصنوع ــده ه فرهنگی ش
ــرای  ــن ب ــای نوی ــائی راهکاره ــکان شناس ــل- ام طبیعی-عق
خــروج از بحــران محیــط زیســت و دیگــر بحرانهــای اجتماعــی 
بواســطه معنــاداری زندگــی و ارزشــمندی طبیعــت فراتــر از منبع 

ــرژی فراهــم خواهــد شــد.  و ان
محمدحسن امامی

پژوهشگر فلسفه»زیباشناسی طبیعت«
و  رییس انجمن مدیریت سبز ایران
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ــت  ــی و محیط زیس ــه ای، ایمن ــت حرف ــر بهداش ــی فر، مدی ــین مدرس حس
شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: از ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه 
تاکنــون، ســرمایه گذاری های زیــادی بــرای به کارگیــری فناوری هــای 
ســازگار بــا محیط زیســت نظیــر اســتفاده از روش احیــا مســتقیم بــرای تولید 
آهــن اســفنجی در ایــن شــرکت در نظــر گرفتــه شــده اســت. اســتفاده از 
کوره هــای قــوس الکتریکــی بــرای تولیــد فــوالد کمتریــن میــزان آلودگــی 

ــی دارد. ــت را در پ ــرای محیط زیس ب
وی بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه درصــدد کاهــش تولیــد کربــن اســت، 
افــزود: ایــن شــرکت از هــر فنــاوری الزم بــرای کاهــش مصــرف انــرژی 
ــا همــکاری کنسرســیوم محیط زیســت اســتان  ــرا ب ــد. اخی اســتفاده می کن
ــه و  ــه مبارک ــری آلودگــی محیط زیســت منطق ــان، درصــدد اندازه گی اصفه
ــی  ــه در آلودگ ــوالد مبارک ــژه ف ــع به وی ــش صنای ــا نق ــتیم ت ــان هس اصفه
منطقــه مشــخص شــود. در همیــن راســتا بــا اجــرای پروژه هــای 

ــد. ــد ش ــذف خواه ــز ح ــی نی ــزان آالیندگ ــن می ــت محیطی همی زیس
ــط  ــه توس ــوالد مبارک ــوای ف ــت ه ــن کیفی ــنجش آنای  س

ســازمان محیط زیســت کشــور
مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــهر  ــری از ش ــه ۷۵ کیلومت ــا فاصل ــه، ب ــوالد مبارک ــرد: ف ــان ک خاطرنش
اصفهــان، کمتریــن آلودگــی را بــرای ایــن کان شــهر دارد. نکتــه قابل توجــه 
ایــن اســت کــه شهرســتان مبارکــه در طول ســال، کمتریــن تعــداد روزهای 
آلــوده و نســبت بــه دیگــر شهرســتان های اســتان اصفهــان، روزهــای پــاک 

بیشــتری داشــته اســت.
ــا دســتگاه های  ــوالد مبارکــه ب ــه خروجی هــای ف ــان اینکــه کلی ــا بی وی ب
ــوا توســط ســازمان محیط زیســت کشــور به صــورت  ــت ه ســنجش کیفی
ــارج از  ــه خ ــوالد مبارک ــر روزی ف ــت: اگ ــوند، گف ــد می ش ــن رص آنای
ــت آن  ــه فعالی ــا از ادام ــد، قطع ــی باش ــتاندارد، دارای آالیندگ ــوب اس چارچ

ــری خواهــد شــد. جلوگی
خنثی سازی آلودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های جدید

مدرســی فر بــا بیــان اینکــه حفاظــت از محیط زیســت اقدامــی پایان ناپذیــر 
ــد  ــال رص ــداوم در ح ــورت م ــه به ص ــوالد مبارک ــرد: ف ــح ک ــت، تصری اس
فناوری هــای جدیــد و مؤثــر بــرای کاهــش آلودگــی آب، هــوا و خــاک اســت 
و از آن هــا بهــره می گیــرد. در همیــن زمینــه، بــرای بــه حداقــل رســاندن 
گردوغبــار ناشــی از فعالیت هــای فوالدســازی، طــرح جدیــدی را بــه کمــک 
ــرکت های  ــای ش ــا و توانمندی ه ــتفاده از ظرفیت ه ــره و اس ــاوران خب مش
ــتور کار  ــود در دس ــت موج ــانی وضعی ــرای به روزرس ــی ب ــان داخل دانش بنی
قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هــر آنچــه منجــر بــه آلودگی محیط زیســت شــود 
ــه  ــردد و ب ــی می گ ــه خنث ــوالد مبارک ــف در ف ــای مختل ــق روش ه از طری

ــود. ــل می ش ــت تبدی ــازی در محیط زیس ــل رهاس ــر و قاب ــوادی بی خط م
ــوالد  ــت محیطی ف ــدد زیس ــای متع ــرای پروژه ه ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
مبارکــه بــرای کاهــش میــزان مصــرف آب در فراینــد تولیــد ادامــه داد: بــا 

اجــرای ایــن پروژه هــا قطعــا طــی ســال های آینــده، میــزان برداشــت آب 
ایــن شــرکت از زاینــده رود بــه صفــر خواهــد رســید.

 اســتفاده از روش هــای هیبریــدی بــرای جلوگیــری از 
آب هدررفــت 

مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه 
تأکیــد کــرد: میــزان برداشــت فــوالد مبارکــه از آب زاینــده رود، کمتــر از یک 
درصــد )حــدود ۰.۷ درصــد( میــزان آب کل ایــن رودخانــه اســت؛ در حقیقــت 
فــوالد مبارکــه آب موردنیــاز خــود بــرای تولیــد را به وســیله تصفیــه پســاب 
ــه  ــد. ب ــن می کن ــار تأمی ــا ۸ ب ــی آن ت شــهرهای اطــراف خــود و بازچرخان

بیــان دیگــر، ایــن شــرکت قطــره ای آب هــدر نمی دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده مصــرف آب در فــوالد مبارکــه جهــت 
ــوالد  ــت: در ف ــان داش ــت، اذع ــوالد اس ــد ف ــد تولی ــک کاری در رون خن
ــای  ــار آب در فراینده ــی بخ ــم حت ــازه نمی دهی ــوان اج ــه به هیچ عن مبارک
ــدی،  ــای هیبری ــتفاده از روش ه ــا اس ــه ب ــود، بلک ــاف ش ــک کاری ات خن

خنــک کاری در مــدار خشــک صــورت می گیــرد.
حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار است

ــه اقــدام زیســت محیطی فــوالد مبارکــه در ایجــاد  ــا اشــاره ب مدرســی فر ب
ــرکت  ــن ش ــر در ای ــای کم آب ب ــت گونه ه ــق کاش ــبز از طری ــای س فض
بیــان کــرد: وســعت ایــن فضــای ســبز بیشــتر از حداقــل میــزان اســتاندارد 
تعریف شــده بین المللــی اســت و فــوالد مبارکــه بــرای آبیــاری ایــن فضــای 

ــد. ســبز از پســاب تصفیه شــده شــهرهای اطــراف خــود اســتفاده می کن
ــبز و  ــت س ــمت صنع ــه س ــه ب ــوالد مبارک ــت ف ــه حرک ــاره ب ــا اش وی ب
هوشــمند عنــوان داشــت: فلســفه وجــودی این شــرکت، »شهروند-شــرکتی 
ــرای تحقــق ایــن  ــرای خلــق آینــده بهتــر اســت« کــه ب مســئولیت پذیر ب
امــر بــه توســعه پایــدار نیــاز اســت و یکــی از مهم تریــن معیارهــای توســعه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــظ محیط زیســت ب ــز حف ــدار نی پای
ــش  ــی و کاه ــتای بیابان زدای ــه در راس ــوالد مبارک ــرباره های ف ــرد س کارب

میــزان گردوغبــار
مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و محیط زیســت فــوالد مبارکــه در ادامــه 
بــا اشــاره بــه مدیریــت ســرباره های حاصــل از تولیــد فــوالد اضافــه کــرد: 
۹۰ درصــد از پســماند فوالدســازان را ســرباره تشــکیل می دهــد کــه در حــال 
حاضــر ســرباره ها در دنیــا یــک محصــول تجــاری بــه حســاب می آینــد کــه 
ــرای  فــوالد مبارکــه نیــز برنامه هایــی جهــت اســتفاده از ایــن ســرباره ها ب
ــا  ــار ب ــزان گردوغب ــی و کاهــش می ــد ســیمان، بیابان زدای جاده ســازی، تولی

مجــوز ســازمان محیط زیســت در آینــده ای نزدیــک دارد.

ــر  ــه، ه ــوالد مبارک ــی ف ــن داخل ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــه فن ــد دارای معاین ــد، بای ــردد می کن ــن شــرکت ت ــی کــه در ای خودروی
ــک  ــه کم ــتا ب ــن راس ــه در ای ــوالد مبارک ــد: ف ــر ش ــد، متذک ــر باش معتب
ــی در  ــرژی الکتریک ــا از ان ــت ت ــاش اس ــان در ت ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــتفاده کن ــا اس خودروه
 شــرکت های دانش بنیــان بــرای اجــرای فــاز دوم سیســتم پایــش 

ــوا ــت ه ــنجش کیفی ــه ای س لحظ
ــا  ــروگاه خورشــیدی ب ــروژه احــداث نی ــه اجــرای پ ــا اشــاره ب مدرســی فر ب
ظرفیــت ۵۴۰ مگاواتــی توســط فــوالد مبارکــه یــادآور شــد: فــوالد مبارکــه 
ــت  ــا ظرفی ــدی ب ــروگاه جدی ــداث نی ــت اح ــظ محیط زیس ــتای حف در راس
ــاز  ــدون نی ــد و ب ــای جدی ــری فناوری ه ــق به کارگی ــگاوات از طری ــزار م ه
ــه مصــرف آب را در دســتور کار خــود قــرار داده کــه فــاز نخســت آن در  ب

ســال آینــده وارد مــدار خواهــد شــد.
ــرای  ــتای اج ــزات در راس ــات و تجهی ــازی قطع ــه بومی س ــاره ب ــا اش وی ب
پروژه هــای زیســت محیطی در فــوالد مبارکــه اظهــار داشــت: فــوالد 
ــاز  ــان، ف ــرکت های دانش بنی ــک ش ــا کم ــا ب ــت ت ــاش اس ــه در ت مبارک
ــظ  ــرای حف ــوا را ب ــت ه ــنجش کیفی ــه ای س ــش لحظ ــتم پای دوم سیس

ــد. ــدازی کن ــت راه ان محیط زیس
ــارد دالر ســرمایه گذاری در حــوزه محیط زیســت؛ گــواه اهتمــام   یــک میلی

فــوالد مبارکــه بــه توســعه پایــدار
ــران،  دور از  ــم ای ــط زیســتی در اقلی ــه شــرایط نامناســب محی ــا توجــه ب ب
انتظــار نیســت کــه زیســت بوم کشــور  بــه زودی دچــار بحــران شــود و  ایــن 
ــراد را بیشــتر  ــی اف ــه روز   زندگــی و ســامت جســمی و روان بحــران روزب

دچــار مخاطــره کنــد.
وضعیــت اضطــرار محیط زیســت در شــرایط کنونــی، نیازمنــد برنامه ریــزی 
ــای الزم و  ــاص بودجه ه ــورانه، اختص ــای جس ــاذ تصمیم ه ــی، اتخ اصول
عــزم و اراده حاکمیــت، دولــت و فــرد فــرد جامعــه اســت تــا بتــوان ضمــن 
پرهیــز از تجــاوز بیشــتر بــه زیســت بوم، از بــروز عــوارض جبران ناپذیــر در 

ــرد. ــری ک ــده جلوگی ــروز و نســل های آین ــی انســان های ام زندگ
وضعیــت اقتصــادی کشــور به گونــه ای اســت کــه نهادهــای متولــی، امــکان 
ــزوم  ــئله، ل ــن مس ــد و ای ــت را ندارن ــوزه محیط زیس ــرمایه گذاری در ح س
ــزرگ  توجــه، تمرکــز، اختصــاص بودجــه و سیاســت گذاری شــرکت های ب
ــد  ــت دارن ــی فعالی ــئولیت های اجتماع ــه در مس ــادی را ک ــی و اقتص صنعت

ــد. ــدان می کن دوچن
توســعه و رشــد اقتصــادی، زمینــه تکامــل و پویایــی جامعــه اســت و طبیعــی 

 حفظ
 محیط زیست ؛
 مهم ترین معیار
توسعه پایدار

اســت توســعه، بــدون توجــه بــه محیط زیســت، بی معناســت. مــا تنهــا یــک 
ــت اقتصــادی،  ــر فعالی ــه مقصــود ه ــم ک ــاش کنی ــد ت ــم و بای زمین داری
توســعه پایــدار جامعــه باشــد، توســعه ای کــه زندگــی انســان های کنونــی 
ــن نیازهــای  ــده در تأمی ــی نســل های آین ــد و توانای ــار مخاطــره نکن را دچ

خــود را بــه خطــر نینــدازد.
شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان یــک شــرکت صنعتــی بــزرگ، در طــول 
ســه دهــه فعالیــت خــود، در کنــار توســعه صنعتــی و اقتصــادی، توجــه بــه 
ــات  ــه اقدام محیط زیســت و حراســت از آب، خــاک و هــوا را در صــدر کلی
ــته و  ــت برداش ــت از طبیع ــی را در حفاظ ــای مهم ــرار داده، گام ه ــود ق خ

ــه کــرده اســت. ــه هزین ــن زمین ــارد دالر در ای ــر یــک میلی بالغ ب
دریافــت اولیــن گواهی نامــه نظــام مدیریــت محیط زیســت در میــان 
واحدهــای صنعتــی کشــور، دریافــت گواهینامــه مشــارکت در برنامــه کاهش 
گازهــای گلخانــه ای از طــرف انجمــن جهانــی فــوالد، اخــذ باالترین نشــان 
جامعــه مدیریــت ســبز اروپا و بنیــاد جهانــی انــرژی، دریافت باالترین نشــان 
 EFQM ــی ــاد بین الملل ــی( از بنی ــت و محیط زیســت )نشــان طای کیفی
و دریافــت تندیــس زریــن کیفیــت و محیط زیســت از ســازمان بهــره وری و 
تعالــی ســازمانی، گواهــی بــر ایــن ادعاســت کــه شــرکت فــوالد مبارکــه از 
ــری  ــا به کارگی ــوده و ب ــتی ب ــائل محیط زیس ــه مس ــد ب ــدای کار، متعه ابت
روش هــای مناســب، بهبــود مســتمر و مــداوم عملکردهــا، ســنجش، ارزیابی 
ــا مقــررات  ــق ب ــرداری مطاب ــه فعالیت هــای توســعه و بهره ب ــاق کلی و انطب
ــط  ــه محی ــی در زمین ــه مســئولیت های اجتماع ــه ب زیســت محیطی و توج

 زیســت، تــاش مضاعفــی را در ایــن راســتا مصــروف داشــته اســت.
ــازی  ــا، استانداردس ــتمر آالیندگی ه ــش مس ــائل، پای ــن مس ــر ای ــاوه ب ع
ــار  ــش انتش ــتای کاه ــات در راس ــرل عملی ــتورالعمل، کنت ــن دس و تدوی
ــوا، کاهــش مصــرف  ــی ه ــت آالیندگ ــش مســتمر وضعی ــا و پای آالینده ه
ــی  ــه و بازچرخان ــه و تصفی ــاب منطق ــبکه های آب و فاض ــعه ش آب، توس
ــه  ــه ب ــی را در توج ــد صنعت ــن واح ــه ای ــت ک ــی اس ــر اقدامات آب، از دیگ
ــرار  ــور ق ــرآمد کش ــی و س ــراز جهان ــوا در ت ــاک، آب وه ــای خ آالیندگی ه
ــه ازای هــر  داده و توانســته اســت رکــورد کمتریــن حجــم آب مصرفــی ب
تــن تولیــد فــوالد را در مقایســه بــا مصــرف شــرکت های بــزرگ فوالدســاز 

ــه خــود اختصــاص دهــد. جهــان ب
اقدامــات یادشــده تنهــا بخشــی از افتخــارات و فعالیت هــای صــورت گرفتــه 
در حــوزه محیط زیســت بــوده و در حــوزه آمــوزش، فرهنگ ســازی و 
مســئولیت های اجتماعــی ایــن حــوزه نیــز، کارنامــه فــوالد مبارکــه روشــن 

و درخشــان اســت.
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مقاالت
در ســال ۱۳۹۹ نــام گــروه بــه دلیــل تغییــر ماهیــت کســب و کار ایــن گــروه 
ــرد و  ــر ک ــیا« تغیی ــد آس ــن مرواری ــی وطن زری ــروه صنعت ــه »گ ــی، ب صنعت
ــای  ــاب آق ــی آن، جن ــذاران اصل ــام بنیان گ ــر اســاس ن ــروه ب ــام گ ــار ن ــن ب ای
عبدالزهــرا وطن دوســت و جنــاب آقــای محمدکاظــم زرین قلــم انتخــاب شــد. 
گــروه صنعتــی وطن زریــن مرواریــد آســیا بــا چشــم انداز خلــق کســب و کار و 
نشــان )برنــد( جهانــی بــا حفــظ تعهــد بــه کیفیــت در تمامــی زمینه هــا، حمایت 
ــم، یکــی  ــا کار می کنی ــا آنه ــه ب ــی ک ــدار و توانمندســازی جوامع از ســیاره پای
ــا ۱6۸۰۰۰ شــغل می باشــد کــه  ــن واحدهــای بخــش  خصوصــی ب از بزرگتری
بــا طراحــی نقشــه راهبــردی کســب  و کار، دورنمــای فعالیــت خــود را فراتــر از 
مرزهــای جغرافیایــی ایــران مشــخص و در مســیر راهبــردی تعییــن شــده قــدم 
ــا  ــراه ب ــد، روشــن و هم ــی قدرتمن ــه دارای چهارچوب ــی ک ــی دارد.  دورنمای برم
ــت  ــا هدای ــن ب ــی وطن زری ــروه صنعت ــر گ ــال حاض ــت. در ح ــری اس آینده نگ
ــتی و  ــع بهداش ــم از صنای ــت اع ــت در 6 صنع ــد وطن دوس ــر محم ــای دکت آق
ســلولزی، تجــارت الکترونیــک و فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات، صنایع غذایی 
و کشــاورزی، صنایــع پلیمــر و پاســتیک، خدمــات و اینترنــت اشــیاء فعالیــت 
دارد. برندهــای مــا عبارتنــد از: صنایــع بهداشــتی و ســلولزی )برنــد "پنبه ریــز" 
ــودک،  ــوالت ک ــتی، محص ــد بهداش ــتی، پ ــوار بهداش ــامل ن ــتیو"- ش و "پرس
ــن، مســواک و چســب  ــوش پاک ک ــذی، گ ــتمال کاغ ــتمال مرطــوب، دس دس
زخــم(، آبزیــان )“برنــد هــووراش"- شــامل تولیــد انــواع غذاهــای آبزیــان، مزارع 
پرورشــی و مجموعه هــای فــرآوری(، صنایــع آرایشــی )برنــد "لــدورا"- شــامل 
ــواع محصــوالت آرایشــی، مراقبتــی، خوشــبوکننده و عطــر( و مــواد غذایــی  ان

ــرژی زا(  ــابه های ان ــد "نوریکســو"- شــامل نوش )برن
ــن  ــود کیفیــت" یکــی از واحدهــای ســازمانی گــروه صنعتــی وطــن زری "بهب
هســت کــه در ســال ۱۳۹۸ و بــا بیــش از ۱۲۰ نفــر در ســه قســمت مهندســی 
ــوده اســت،  ــه کار نم ــروع ب ــت ش ــرل کیفی ــت و کنت ــن کیفی ــت، تضمی کیفی
رســالت بخــش "کنتــرل کیفیــت" اطمینــان از انطبــاق محصــول بــا الزامــات 
ــری و  ــق نمونه گی ــن کار از طری ــت. ای ــه ای اس ــی و کارخان ــتانداردهای مل اس
ــداوم از  ــی های م ــی و بازرس ــیمیایی و میکروب ــای فیزیکوش ــام آزمون ه انج
ــرد.  ــی صــورت می گی ــه  ســاخته و محصــول نهای ــه، کاالهــای نیم ــواد اولی م
ــت  ــاپیش کیفی ــزی پیش ــت" طرح ری ــی کیفی ــان "مهندس ــش متخصص نق
ــق  ــذاری و تصدی ــری، صحه گ ــای نمونه گی ــانی روش ه ــول، به روزرس محص
روش هــای آزمــون، بهینه ســازی BOM یــا فرموالســیون محصــوالت، 
ممیــزی محصــول، ارزیابــی تأمین کننــدگان و نهایتــاً ارایــه طرح هــای کاهــش 
ــت  ــق گروه هــای حــل مســئله و حلقه هــای کیفی ــات از طری ــات و ضایع توقف

ــاق  ــان از انطب ــت" اطمین ــن کیفی ــران "تضمی ــت تحلیلگ ــد. مأموری می باش
فرایندهــای کســب و کار بــا نیــاز ســازمان و الزامــات اســتانداردهای بین المللــی 
ــای  ــور فراینده ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــزو( اس ــت )ای ــت کیفی ــتم مدیری سیس
کارخانه هــا و ســتاد شناســایی، تحلیــل، تدویــن و در قالــب روش هــای اجرایــی 
و دســتورالعمل ها ابــاغ و بــه عنــوان مبنــای سیســتم ERP بــه کار می رونــد. 
بــرای اطمینــان از انطبــاق عملکــرد ســازمان بــا رویه هــای مصــوب، به صــورت 
ادواری ممیــزی داخلــی صــورت می گیــرد. ســازمان وطن زریــن ایــن فرصــت 
را بــرای تمامــی کارکنــان فراهــم کــرده اســت کــه ایده هــا و پیشــنهادات بهبود 
را از طریــق سیســتم مدیریــت ایــده یــا CAPA بــه اشــتراک بگذارنــد. واحــد 
بهبــود کیفیــت ایــن پیشــنهادات را بــه طــور مســتمر در جلســات تخصصــی بــا 
خبــرگان و مدیریــت محتــرم عامــل مــورد بررســی قــرار می دهــد تــا منجــر بــه 
خلــق فرصت هــای بهبــود شــود. در ســال گذشــته ۴۱۲ پیشــنهاد از کارکنــان و 
بــا صرفــه اقتصــادی بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال دریافــت شــده اســت. الزم بــه 
ذکــر اســت در ســال جــاری طیــف گســترده شــبکه مشــتریان نیــز بــه باشــگاه 

ــته اند. ــن پیوس ــت وطن زری خاقی
واحــد بهبــود کیفیــت تاکنــون موفــق بــه کســب دســتاوردهای کیفــی ذیــل در 

ســازمان شــده اســت:
 ،ISO۱۳۴۸۵:۲۰۱6 : اســتاندارد سیســتم مدیریــت کیفــت تجهیــزات پزشــکی
اســتاندارد   ،ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ کیفیــت:  مدیــرت  سیســتم  اســتاندارد  
اســتاندارد   ،ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ مشــتریان:  رضایــت  مدیریــت  سیســتم 
ــی  ــزه تعال ــتریان: ISO۱۰۰۰۲: ۲۰۱۸، جای ــکایت مش ــت ش ــتم مدیری سیس
کیفیــت:EFQM:۲۰۱۳ ، اســتاندارد سیســتم مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی:  
HACCP. ISO۲۲۰۰۰:۲۰۱۸، اســتاندارد سیســتم مدیریــت نــوآوری: 
بهداشــت  و  ایمنــی  مدیریــت  سیســتم  اســتاندارد   ،ISO۵6۰۰۲:۲۰۱۹
شــغلی:   ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸، اســتاندارد سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی:   
 GSP, GDP. GMP, NON-GMO, و   ISO۱۴۰۰۰۱:۲۰۱۸

NATURAL COSMETICS
در ایــن مجموعــه افــراد بــه عنــوان ســرمایه های انســانی و پشــتوانه نیــل بــه 
تعالــی در راســتای تحقــق ارزش هــا و ارتقای ســطح بهــره وری ســازمان فعالیت 
می کننــد. بهبــود فرایندهــای کســب و کار، اســتفاده از مــواد اولیــه بــا باالتریــن 
ــوالت  ــه محص ــتریان، ارائ ــارات مش ــت و انتظ ــن از رضای ــرا رفت ــت، ف کیفی
ــه راه  ــته نقش ــع وابس ــد صنای ــای جدی ــرمایه گذاری در بخش ه ــه و س خاقان
مــا در ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن جامعــه، فرهنــگ، محیــط زیســت و حمایــت از 

تولیــد ملــی اســت.

رویکــرد  بــا  وطن زریــن”  صنعتــی  ”گــروه 
ــت  ــود در حرک ــهم خ ــای س ــتغال زایی و ایف اش
ــا  ــال ۱۳۶2 ب ــور در س ــت کش ــای صنع چرخ ه
احــداث کارخانــه حصیربافــی الغدیــر )در برازجــان 

ــرد. ــه کار ک ــروع ب ــهر( ش ــتان بوش اس
یــک  بــه  نیــاز  احســاس   ۱۳۶۹ ســال  در 
ــی  ــت و خدمات ده ــرای مدیری ــادر ب ــرکت م ش
باعــث شــد  زیرمجموعــه  بــه شــرکت های 
ــن  ــی وطن زری ــروه صنعت ــیس گ ــده تأس ــا ای ت
ــال  ــاه س ــت در خردادم ــرد و در نهای ــکل بگی ش
ــروه  ــام »گ ــا ن ــی ب ــروه صنعت ــن گ ۱۳۷0، ای
ــمی  ــورت رس ــه ص ــهر« ب ــر بوش ــی پلیم صنعت
ــتفاده از  ــذاری اس ــن نام گ ــت ای ــد. عل ــت ش ثب
مــواد پلیمــری بــه عنــوان مــواد اولیــه در اولیــن 

کارخانه هــای مجموعــه بــود.

نقش راهبردی گروه صنعتی وطن زرین 
در توسعه بازار صنایع بهداشتی و سلولزی
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ــه  ــن نکت ــه ای ــش ب ــش از پی ــا بی ــگاه ه ــر بن ــر حاض در عص
واقفنــد کــه ارایــه خدمــات پــس از فــروش در وفــاداري و تکــرار 
ــه شــده  ــات ارائ ــذا خدم ــي باشــد، ل ــر م ــد مشــتریان موث خری
ــان باشــد. تحقیــق  ــت آن ــن رضای مــي بایســت در جهــت تامی
حاصــل براســاس اســتاندارد ملــی شــماره ۱۳6۲۹ انجــام گرفتــه 
و بــرآن هســتیم تــا بــا توجــه بــه ایــن اســتاندارد بــه معرفــی 
ــس از  ــات پ ــت خدم ــی کیفی ــت ارزیاب ــای الزم جه پارامتره
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:

علیرغــم آنکــه کیفیــت، قیمــت و خدمــات پــس از فــروش ســه 
ــت هســتند. امــا تحقیقــات  ــور عمــده در فــروش محصوال فاکت
نشــان میدهــد کــه دیــدگاه کلــي مشــتری بــه محصــول را نــه 
کیفیــت ابتدائــي و قیمــت محصــول، کــه برداشــت او از نحــوه 
خدماتــي تشــکیل میدهــد کــه وی در طــول عمــر محصــول از 

عرضــه کننــده دریافــت نمــوده اســت.
از آنجایــي کــه خدمــات پــس از فــروش مهلتــي دوبــاره بــرای 
ــرای  ــدی ب ــات تولی ــت قطع ــا کیقی ــاژی ی ــص مونت ــع نواق رف
عرضــه کننــده بشــمار میآیــد، بنابرایــن جلــب رضایت مشــتریان 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــل در خدم ــای ذی ــت فاکتوره ــا رعای ب

ــق خواهــد شــد: محق
پرسنل آموزش دیده

ارائه خدمات بموقع و مطمئن
استفاده از قطعات با کیفیت باال

کاهش هزینه های مشتریان در دوران گارانتي
ارائه خدمات در محل مورد انتظار مشتری
جبران خسارات احتمالي وارده به مشتریان

ــوان شــرکت  ــتاویز بعن ــتا شــرکت بازرســي آذر س ــن راس در ای
معتمــد بازرســی ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد 
ــر خدمــات فــروش و  کننــدگان در زمینــه ارزیابــي و نظــارت ب
خدمــات پــس از فــروش شــرکتهای وارد کننــده و عرضــه کننده 

ــی  ــرای بررس ــه ای ب ــه مقال ــه تهی ــدام ب ــادوام اق ــای ب کااله
پارامترهــای الزم جهــت ارزیابــي عملکــرد شــرکتهای عرضــه 
ــوده  ــروش نم ــس از ف ــات پ ــده محصــوالت /واســط خدم کنن
ــه اینکــه سیاســت اصلــي شــرکت افزایــش  اســت.با عنایــت ب
ــت، در  ــتریان اس ــه مش ــده ب ــه ش ــات ارائ ــي خدم ــطح کیف س
ارزیابــي هــای ادواری نیــز دیــدگاه حاکــم بــر فرآینــد ارزیابــي 
ــه جهــت تســهیل عملکــرد  ــي ب ــر مشــاوره و راهنمای ــه ب تکی
ــس از  ــات پ ــده محصول/واســطه خدم ــرکتهای عرضــه کنن ش
فــروش اســت، لــذا بدیــن وســیله بــا توجــه بــه اســتاندارد ملــی 
شــماره ۱۳6۲۹ بــه معرفــی و بررســی شــاخص هــای ارزیابــی 

مــی پردازیــم.
معرفی مولفه های ارزیابی

پارامترهــای ارزیابــی مــورد بررســی در ایــن اســتاندارد عبــارت 
انــد از:

۱.ســند تعهــدات شــرکت عرضــه کننــده خدمات)ضمانتنامــه و 
دفترچــه راهنمــا(

۲.آموزش )جذب و آموزش سرویسکاران(
۳.پایش عملکرد و نظارت بر نمایندگی ها

۴.پایش و تحلیل نظرات مشتریان
۵. فرایند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان

6. تامین و توزیع مناسب قطعات یدکی
۷.سامانه مدیریت درخواست مشتری
بررسی و تشریح پارامترهای ارزیابی

۱-۱. ضمانــت نامــه: ســندی اســت کــه تولیــد کننــده و 
واردکننــده مســتقیما و یــا از طریــق واســطه فــروش بــه 
ــد  ــی نمای ــده م ــرف کنن ــل مص ــی تحوی ــوازم خانگ ــراه ل هم
ــده در  ــرف کنن ــاز مص ــورد نی ــات م ــدات خدم ــن تعه و متضم
ــن  ــد و همچنی ــگان( و دوران تعه ــات رای ــت )خدم دوره ضمان
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 
ــوارد  ــات تفکیــک شــده کــه خــود شــامل م و پشــتیبانی خدم

ــل هســتند. ذی
۱-۱-۱ تعمیــرات: 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.
ــات  ــت قطع ــا لیس ــت )ی ــات داراي ضمان ــت قطع ــه لیس تهی

ــت( ــارج از ضمان خ

مشخص کردن زمان شروع و مدت )پایان( ضمانت
مشخص کردن شرایط ابطال ضمانت

۱-۱-۲ پشــتیبانی خدمــات: بــه تعهــد رفــع خرابــی دســتگاه یــا 
تعویــض دســتگاه یــا تامیــن قطعــات در قبــال اخــذ هزینــه طی 
ــوارد  ــت م ــن اطــاق میشــود و شــامل رعای ــان معی مــدت زم

زیــر مــی باشــد
مشــخص کــردن حداکثــر زمــان ارائــه خدمــات پشــتیباني بعــد 

از تمــاس مشــتري
مشــخص کــردن زمــان شــروع و مــدت )پایــان( دوره پشــتیباني 

ت ما خد
مشخص کردن گستره مکاني ارائه پشتیباني خدمات

مشخص کردن شرایط ابطال پشتیباني خدمات
ــتیباني  ــات در دوره پش ــه خدم ــغ هزین ــردن مبل ــخص ک مش

ــات خدم
ــاني  ــن و نش ــام، تلف ــل ن ــوق درج حداق ــوارد ف ــر م ــاوه ب ع
شــرکت ارائــه کننــده خدمــات پــس از فــروش؛ معرفــي مرجــع 
رســیدگي و پاســخگویي بــه شــکایات مشــتریان )حداقــل یــک 
ــري  ــد رهگی ــر ک ــریال)یا ه ــماره س ــاس( ؛درج ش ــماره تم ش
ــه( در  ــت نام ــول و ضمان ــي محص ــایي و ردیاب ــت شناس جه

ــی باشــد. ــات م ــه از الزام ــت نام ضمان
ــخت  ــته س ــه بس ــا هرگون ــه ی ــا: کتابچ ــه راهنم ۱-۲.دفترچ
ــه  ــمند ک ــامانه هوش ــا کارت و س ــزاری و ی ــرم اف ــزاری و ن اف
ــوازم  ــوب از ل ــتفاده مطل ــوه اس ــل نح ــواردی از قبی ــاوی م ح
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 
ــی  ــروش م ــس از ف ــات پ ــروش و خدم هــای مجــاز شــبکه ف
ــه مــی  ــده ارائ ــه مصــرف کنن ــل، ب ــان تحوی باشــد کــه در زم
ــی  ــه آن الزام ــرای تهی ــر ب ــای زی ــم ه ــه آیت ــه ب شــود؛ و توج

ســت.
۱-۲-۱ نصــب 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:
ــه نصــب و  ــت هزین ــغ و مســئول پرداخ ــردن مبل مشــخص ک

ــدازی راه ان
ــب و راه  ــات نص ــه خدم ــان ارائ ــر زم ــردن حداکث ــخص ک مش

ــاس مشــتري ــد از تم ــدازی بع ان
ــب و راه  ــات نص ــه خدم ــي ارائ ــتره مکان ــردن گس ــخص ک مش

ــدازی ان

بررسی مولفه های ارزیابی
واحد خدمات فروش

و خدمات پس از فروش
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۱-۲-۲ برچیــدن محصــول: بــه فراینــد بازکــردن و جداکــردن 
محصــول از محــل نصــب اطــاق مــی شــود کــه بــرای ارائــه 

آن توجــه بــه مــوارد زیــر الزامــی ســت.
ــدن  ــه برچی ــغ و مســئول پرداخــت هزین ــردن مبل مشــخص ک

محصــول
ــدن  ــات برچی ــه خدم ــان ارائ ــر زم ــردن حداکث ــخص ک مش

محصــول بعــد از تمــاس مشــتري
ــدن  ــات برچی ــه خدم ــي ارائ ــتره مکان ــردن گس ــخص ک مش

ــول محص
۲.آموزش)آمــوزش و جــذب (: بــرای ایــن منظــور کلیــه 
ــق  ــد طب ــروش بای ــس از ف ــات پ ــنل خدم ــرکاران و پرس تعمی
ــه اســتاندارهای  ــا توجــه ب نیازســنجی هــای انجــام گرفتــه و ب
آموزشــی مــورد نیــاز و طــی برنامــه ای مــدون آمــوزش دیــده 
و آن را بــه مرحلــه اجــرا بگذارنــد. کــه ایــن امــر طــی مراحــل 

ــرد. ــی پذی ــر صــورت م زی
۲-۱ ســامانه توســعه شــبکه خدمــات: منظــور تهیه دســتورالعمل 
ــعه  ــن و توس ــار تعیی ــردن معی ــخص ک ــت مش ــای الزم جه ه
ــل  ــن حداق ــز تعیی ــه و نی ــر منطق ــک ه ــه تفکی ــرکاران ب تعمی
شــرایط احــراز تعمیــرکاران بــوده و بــرای ایــن امــر بــه مــوارد 

ــر بایــد توجــه داشــت. زی
ــع شــده و  ــه محصــوالت توزی ــرکاران ب محاســبه نســبت تعمی

برنامــه فــروش
وجود لیست تعمیرکاران به تفکیک هر منطقه جغرافیایي

صحه گذاري فعال بودن کلیه تعمیرکاران
صحه گذاري کیفیت خدمات ادعا شده تعمیرکاران

حصــول اطمینــان از وجــود پروانــه کســب و ســایر مجوزهــاي 
قانونــي تعمیــرکاران

حصول اطمینان از به روز بودن دانش فني تعمیرکاران
حصول اطمینان از وجود تعرفه خدمات نزد تعمیرکاران

ــایي و  ــاي شناس ــف روش ه ــامل تعری ــذب: ش ــد ج ۲-۲ فرآین
گزینــش افــراد جهــت پیوســتن شــبکه خدمــات و نیــز تعریــف 
آموزش هــاي الزم قبــل و بعــد از پیوســتن و نیــز قبــل از 

ــات  ــبکه خدم ــه کار در ش ــروع ب ش
ــن  ــه ای ــرکاران: رســیدن ب ــروز رســاني تعمی ــوزش و ب ۲-۳ آم

ــرد. ــد ذیــل صــورت مــی پذی منظــور طــی فراین
تعریــف سیســتمي جهــت مدیــرت تغییــرات محصــوالت فعلــي 

و محصــوالت جدیــد
تعریــف سیســتمي جهــت بازآمــوزي فنــي و غیــر فنــي ســاالنه 

تعمیــرکاران

تعریــف سیســتمي جهــت اطــاع رســاني تغییــرات محصــوالت، 
آموزش هــاي حضــوري و غیــر حضــوري و نیــاز ســنجي 

ــرکاران ــاز تعمی ــورد نی ــاي م آموزش ه
تعریف استاندارد آموزشي نصاب

تعریف استاندارد آموزشي تعمیرکار
تدوین دستورالعمل هاي فني و تعمیرات
برنامه ریزی و اجرای آموزش مورد نیاز

ــرکاران:  ــده و تعمی ــه کنن ــن عرض ــکاري بی ــرایط هم ۲-۴ ش
مشــخص بــودن تعهــدات طرفیــن نســبت بــه همدیگــر، مــدت 
زمــان قــرارداد همــکاري، حــق الزحمه هــا و فرآینــد ارتباطــات 

کاري مــورد نیــاز از الزامــات ایــن آیتــم مــی باشــد.
ــن  ــرای ای ــا: ب ــی ه ــر نمایندگ ــارت ب ــرد و نظ ــش عملک ۳.پای
ــی  ــت ارزیاب ــای الزم جه ــتورالعمل ه ــد دس ــدا بای ــور ابت منظ
نمایندگــی هــا تدویــن شــود کــه در آن بــه تعییــن معیارهــای 
ــتریان  ــت مش ــزان رضای ــه می ــه ب ــا توج ــه و ب ــی پرداخت ارزیاب
ــن  ــل شــاخص ســنجش ای ــه حداق ــرکاران ک از عملکــرد تعمی
ــه و  ــا پرداخت ــی ه ــرد نمایندگ ــی عملک ــه ارزیاب ــوده ب ــار ب معی
در نهایــت بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ارزیابی،تولیدکننــدگان 
ــه  ــویق و تنبی ــام تش ــرای نظ ــه اج ــزم ب ــدگان مل و وارد کنن
ــه ذکــر اســت کــه ایــن  ــرای نمایندگــی هــا هســتند؛ الزم ب ب
ــی،  ــوده و ورودی الزم جهــت ارزیاب ارزیابــی حداقــل ســاالنه ب
ــا  ــا بازخــورد ســایر واحده نظرســنجی، بازرســی حضــوری و ی
مــی باشــد و بایــد نســبت بــه انجــام نظرســنجی و نیــز کفایــت 
ــتریان  ــه کل مش ــم ب ــت تعمی ــنجي جه ــه نظرس ــم نمون حج

ــود ــان حاصــل ش تحــت پوشــش  اطمین
۴.پایــش و تحلیــل نظــرات مشــتریان: جهــت انجــام عملیــات 
پایــش ابتــدا بایــد دســتورالعمل نظرســنجی تدویــن گــردد و در 
آن حداقــل شــاخص هــای مــورد ســنجش کــه شــامل، میــزان 
ــرعت  ــرکاران ،س ــر و پوشــش تعمی ــتریان از ظاه ــت مش رضای
عمــل خدمــات رســاني، نحــوه برخورد،آموزش هــاي ارائــه 
شــده توســط آنهــا و همچنیــن تطابــق عملکــرد عرضــه کننــده 
ــت،لحاظ  ــي اس ــاي پرداخت ــده و هزینه ه ــه ش ــدات ارائ ــا تعه ب
شــود؛ و بعــد از انجــام نظرســنجی بــه تحلیــل و ارائــه گــزارش 

ســاالنه پرداختــه شــود.
ــتریان:  ــکایات مش ــه ش ــخگویی ب ــیدگی و پاس ــد رس ۵. فرآین
ــزم  ــدا مکانی ــد الزم اســت ابت ــن فرآین ــاده ســازی ای جهــت پی
ــه  ــن شــود و در آن مرجــع رســیدگی ب دریافــت شــکایت تدوی
شــکایات، فرآینــد رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان، دوره 
ــی  ــی ، دوره زمان ــل و بررس ــت تحلی ــاز جه ــورد نی ــی م زمان

ــز چگونگــی  ــت مشــتری و نی ــب رضای ــاز جهــت جل ــورد نی م
جلــب رضایــت مشــتریان شــاکی تعییــن گــردد و ســپس نحــوه 
ــده و  ــری ش ــی ها،پیگی ــط نمایندگ ــد توس ــن فرآین ــرای ای اج

ــود. ــن ش ــی آن معی ــزان اثربخش می
ــات یدکــی: همانطــور کــه در  ــع مناســب قطع ــن و توزی 6.تامی
ــد  ــن فرآین ــرای اجــرای ای ــم ب ــی هــم اشــاره کردی ــوارد قبل م
ــه  ــت ک ــتورالعمل الزم پرداخ ــن دس ــه تدوی ــد ب ــدا بای ــر ابت زی

ــر اســت: ــوارد زی شــامل م
وجود انبار قطعات یدکی

ــا و  ــذاری آنه ــامانه کدگ ــی و س ــات یدک ــود فهرســت قطع وج
ــن ــه تامی برنام

وجود فهرست قیمت قطعات یدکی
فرآیند دریافت درخواست قطعات یدکی

فرآیند اطاع رسانی تغییرات
ســامانه مرجوعــی قطعــات از رده خــارج شــده)فراخوان جهــت 

خرابــی هــای ناشــی از طراحــی و تولیــد اشــتباه(
ــه  ــت و ب ــد گام برداش ــن فرآین ــرای ای ــت اج ــپس در جه س

بررســی اثربخشــی آن پرداخــت.
ــامانه ای  ــد س ــتری: بای ــت مش ــت درخواس ــامانه مدیری ۷.س

ــد: ــته باش ــود داش ــر وج ــوارد زی ــر م ــتمل ب مش
تعییــن مراجــع دریافــت درخواســت مشــتری)حداقل یــک خــط 

ثابــت و آدرس یــک مــکان بعنــوان مرجــع دریافــت(
ــه درخواســت ها)ثبــت درخواســت،ارجاع  ــد پاســخگویی ب فرآین

درخواســت،صدور صــورت حســاب(
بایگانی

ــتورالعمل الزم  ــد دس ــدا بای ــز ابت ــور نی ــن منظ ــرای ای ــه ب ک
ــی  ــورد بررس ــی آن م ــود و اثربخش ــرا ش ــپس اج ــن و س تدوی

ــرد. ــرار گی ق
منابع:

از حقــوق مصــرف  قانــون حمایــت  اســتاندارد ۱۳6۲۹   .۱
کننــدگان

۲. ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
۳. آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

)ویرایش دوم(

حمیدرضا عبدی اسفنجانی / مریم احمدی
واحد ارزیابی خدمات / شرکت بازرسی آذرستاویز
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۱. مقدمه
مزایــای تجــاری اســتانداردهای بین المللــی عمومــی تنهــا در صورتــی قابــل 
تحقــق اســت که ســازمان، ماهیــت اســتانداردها را درک کــرده و بتواند آن ها 
ــورد  ــن م ــد. در ای ــاده کن ــب  وکار پی ــت کس ــه در مدیری ــور خاقان را به ط
ــواع  ــه موضــوع را در ان ــن مقال ــد. ای ــران ســازمان نقــش اساســی دارن رهب
ــتاندارد  ــر اس ــاص ب ــور خ ــد و به ط ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــازمان ها م س
مدیریــت کیفیــت ISO2018a((ISO9004 کــه یکــی از چنــد اســتاندارد 

ــز دارد. ــت، تمرک ــی)ISO/IEC2019( اس ــت بین الملل مدیری
ــاز اســت،  ــورد نی ــت ســازمانی م ــرای مدیری ــه ب زمینه هــای تخصصــی ک
عــاوه بــر مدیریــت کیفیــت، از جملــه مدیریــت دارایــی، مدیریــت قابلیــت 
اطمینــان، حفاظــت از محیط زیســت، مدیریــت امنیــت اطاعــات، بهداشــت 
حرفــه ای، مدیریــت ایمنــی، مدیریــت ریســک، مســئولیت اجتماعــی و غیره 
ــت  ــه سیســتم مدیری ــوط ب ــه در چارچــوب اســتانداردهای مرب می باشــد ک

ــی  ــای مدیریت ــن حوزه ه ــد. ای ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــی م بین الملل
خــاص، »XXX«، مســائل انتزاعــی هســتند و از ایــن رو نمی تــوان آن هــا را 
مســتقیماً مدیریــت کــرد. مدیریــت "XXX" در یــک ســازمان بــه معنــای 
مدیریــت یــک ســازمان بــا توجــه بــه "XXX" می باشــد )همــان(. مطابــق 
بــا ایــن اصــل، مدیریــت کیفیــت نیــز بــه معنــای مدیریــت یــک ســازمان با 

توجــه بــه کیفیــت می باشــد. 
ــتاندارد  ــه اس ــی، از جمل ــتم های مدیریت ــه سیس ــوط ب ــازی مرب استانداردس
بین المللــی اســت.  استانداردســازی عمومــی  از  ISO9000، بخشــی 
بنابرایــن، مفاهیــم، اصــول و اهــداف کلــی، و همچنیــن جنبه هــای مثبــت 
ــز  و منفــی استانداردســازی، در مــورد استانداردســازی مدیریــت کیفیــت نی
بــه کار بــرده می شــود. اساســی ترین مفاهیــم،   استانداردســازی و اســتاندارد، 

:)ISO/IEC2004(ــت ــده اس ــر تعریف ش ــرح زی ــه ش ب
ــای  ــرای کاربرده ــی را ب ــه راه حل های ــت ک ــی اس ــازی: فعالیت استانداردس
ــا  ــاوری و اقتصــاد، ب ــم، فن مکــرر، مشــکات مخصوصــاً در حوزه هــای عل
هــدف دســتیابی بــه درجــه بهتــری از نظــم در یــک محیــط مشــخص ارائه 

می دهــد. به طورکلــی، ایــن فعالیــت شــامل فرآیندهــای تدویــن، انتشــار و 
ــت. ــتانداردها اس ــازی اس پیاده س

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 می شــود و بــه تائیــد یــک ســازمان اســتاندارد می رســد. 
مطابــق بــا ایــن اهــداف کلــی، استانداردســازی بین المللــی بــه دنبــال ســود 
رســاندن بــه همــه نــوع ســازمان و کل جامعــه اســت. ایــن مزایــا عبارت انــد 

از:
• بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت)کاالها و خدمات(؛

• کاهش هزینه های عملیاتی؛
• بهبود ارتباطات بین مردم و سازمان ها.

ــق  ــورد تواف ــب م ــاع گســترده و اغل ــی، حاصــل اجم ــتانداردهای عموم اس
ــک  ــتثنایی ی ــی اس ــان دهنده تعال ــد نش ــب نمی توان ــه  این ترتی ــت و ب اس
ــه از  ــتفاده خاقان ــه اس ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــاص باش ــازمان خ س
ــتانداردهای  ــت. اس ــی آن هاس ــت کل ــب مزی ــاز کس ــتانداردها پیش نی اس
عمومــی اختیــاری هســتند؛ امــا ممکــن اســت در شــرایط خاصــی بــا رجــوع 
بــه اســتانداردها، به عنــوان  مثــال در قراردادهــا، مقــررات و قوانیــن، الزامــی 
ــت، نه تنهــا در  ــرای رقاب ــوارد، نوآوری هــا ب ــن م ــا این حــال، در ای باشــند. ب
محصــوالت، بلکــه در عملیــات و فرآیندهــای ســازمانی نیــز ضروری اســت.

ISO9000 یــک مجموعــه اســتاندارد بــرای مدیریــت کیفیــت اســت که از 
ســال ۱۹۷۹، اســتانداردهای مختلــف آن طــی همــکاری گســترده بین المللی 
ــه  ــت ک ــرو اس ــتاندارد پیش ــک اس ــن ی ــن ای ــت. همچنی ــعه یافته اس توس
شناخته شــده ترین و گســترده ترین اســتاندارد بین المللــی مدیریــت در 
  ISO9000نظــر گرفتــه می شــود.  اســتانداردهای اساســی مجموعــه
 ISO9001 ــای گســترده و ــه معن ــت ب ــت کیفی ــرای مدیری ISO9004 ب
ــه  ــازمان هایی ک ــب س ــال، اغل ــا این ح ــت. ب ــت  اس ــن کیفی ــرای تضمی ب
رابطــه  و  تفاوت هــا  می گیرنــد،  بــه کار  را   ISO9000 اســتانداردهای 
اســتانداردهای ISO9004 و ISO9001 را به روشــنی تشــخیص نداده انــد. 
ــتی درک  ــت و به درس ــوده اس ــز ب ــتفاده از ISO9004 ناچی ــن رو، اس از ای
 ISO9001 نشــده اســت و از مزایــای آن اســتفاده  نشــده اســت. اســتاندارد
ــر آن تأکیــد شــده اســت راه حل هــای بســیار محــدود  کــه بیــش  از حــد ب
ــه مدیریــت کیفیــت تأثیــر  و یک طرفــه می دهــد کــه روی اجــرای خاقان
گذاشــته و همچنیــن باعــث ایجــاد تغییــر در گســترش و توســعه عمومــی 
.)ISO1994 حرفــه کیفیــت در سراســر جهــان شــده اســت)دفتر مرکــزی

ــدگاه  ــه جنبه هــای مدیریــت کیفیــت از دی ISO9004 به طــور گســترده ب
 ISO9001 ــت و ــن کیفی ــردازد. تضمی ــازمانی می پ ــاری و س ــر تج کل نگ
زیرمجموعــه مدیریــت کیفیــت را نشــان می دهــد 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، می تــوان از آن به عنــوان مبنایــی 
بــرای ممیــزی و صــدور گواهینامــه نیز اســتفاده کــرد. ISO9001 سیســتم 

مدیریــت کیفیــت ســازمانی را به عنــوان یــک کلیــت تعریــف نمی کنــد.
اســتفاده از ISO9004 و کل مجموعــه اســتانداردهای ISO9000 از 

ــد: ــت می کن ــر حمای ــه روش زی ــاری ب ــرد تج ــش عملک افزای
• افزایــش شایســتگي هاي کلیــدی در رهبــران تجــاری، کارگــران و 

کارشناســان؛
• کاهش عدم قطعیت ها در فعالیت های تجاری؛

• حــل کــردن مشــکات حــاد رهبــران تجــاری بــه  منظــور توســعه فعــال 
کســب  وکار؛

• دوری از ناشی گری و   رویکرد آزمون  و خطا در اقدامات تجاری؛
• دریافت تقدیرنامه حرفه ای از ذی نفعان؛

• نشان دادن فرصت ها برای نوآوری مدیریت کیفیت.
اســتاندارد ISO9004 تأکیــد می کنــد کــه هویــت ســازمان و مزیت هــای 
رقابتــی متمایزکننــده آن، مبنــای موفقیــت پایــدار ســازمان اســت. در ایــن 

شــرایط، موفقیــت پایــدار بــه ایــن معنــی اســت کــه کســب  وکار ســازمان 
ــه  ــان موردنظــر ادام ــدت  زم ــه در م ــدون وقف ــا ب ــی ی ــرای مــدت طوالن ب
ــر را  ــن ام ــه ای ــه چگون ــد ک ــی می کن ــتاندارد راهنمای ــن اس ــد. ای می یاب
ــر و کارآمــد محقــق کــرد.  ــت کیفیــت مؤث ــا اســتفاده از مدیری ــوان ب می ت
بــا این حــال، مدیریــت کیفیــت را نمی تــوان از مدیریــت کســب  وکار جــدا 
ــت خــاص مضــر  ــت کیفی ــک سیســتم مدیری ــل، ی ــن دلی ــه ای ــرد، و ب ک
ــازی  ــا "یکپارچه س ــب  و کار، ی ــه کس ــت یکپارچ ــت کیفی ــت. مدیری اس
ــم،    ــه اجــرای مفاهی ــد، ب کیفیــت" کــه نویســندگان از آن اســتفاده می کنن

ــادی  ــای ع ــاص در فعالیت ه ــی و خ ــی عموم ــای کیف ــول و روش ه اص
مدیریــت کســب  وکار اشــاره دارد. ایــن امــر نــه  تنهــا بــه اثربخشــی و کارایی 
کیفیــت عملیاتــی نیــاز دارد، بلکــه مســتلزم مدیریت کیفیــت فعــال در حوزه 
مدیریــت اســتراتژیک نیــز می باشــد. در واقــع مدیریــت کیفیــت بــه معنــای 

کیفیــت مدیریــت ســازمان اســت. 
هــدف اســتاندارد ISO9004 ارائــه رهنمودهــای مدیریــت کیفیــت بــرای 
ــده،  ــی پیچی ــدار در محیط ــت پای ــه موفقی ــتیابی ب ــرای دس ــازمان ها ب س
طاقت فرســا و در حــال تغییــر اســت. بــا این حــال، مســائل خــاص محیــط 
ــی  ــاب صنعت ــور انق ــای نوظه ــًا در چالش ه ــر مث ــب  وکار معاص کس
ــر از  ــن ام ــه نشــده اســت. ای ــتاندارد درنظــر گرفت ــا در اس ــارم، صراحت چه
ــی تحــت پوشــش  ــي اصل مســئولیت های هــر ســازمانی اســت. موضوعات

ــد از: ــتاندارد ISO9004 عبارتن اس
• اصطاحات 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 جنبه هــای مختلــف ایــن موضوعــات می پــردازد و عــاوه 
بــر آن دیدگاه هــای نظــری و عملــی بــرای حمایــت اســتفاده از اســتاندارد 

ــرای موفقیــت پایــدار را نشــان می دهــد. ب
ــرا  ــازی و اج ــودش را پیاده س ــت خ ــت کیفی ــواره مدیری ــازمانی هم ــر س ه
 ISO9000 ــتانداردهای ــتفاده از اس ــرای اس ــودش را ب ــد و روش خ می کن
ــعه  ــیوه های توس ــا و ش ــه راهبرده ــه ب ــا توج ــوان آن را ب ــه می ت دارد ک
 ISO9004 ــود بخشــید. از این نظــر، اســتفاده از کســب  وکار ســازمان بهب
ــول  ــق اص ــوان از طری ــی، می ت ــور طبیع ــت. به ط ــر اس ــیار انعطاف پذی بس
ــت  ــت  یاف ــازمانی دس ــداف س ــه اه ــده ب ــازمان یادگیرن ــیوه های س و ش
ــی  ــازمانی ناش ــع س ــید. مناف ــود بخش ــتمر بهب ــور مس ــرد را به ط و عملک
ــود.  ــنجیده ش ــت کســب  وکار س ــد از نظــر موفقی ــت بای ــت کیفی از مدیری
ــاری  ــای تج ــا و محیط ه ــا نیازه ــع آن ه ــراد ذی نف ــازمان ها و اف ــه س کلی
منحصــر بــه  فــردی دارنــد. ســازمان های تأسیس شــده بــزرگ، مؤسســات 
کوچــک و متوســط، و اســتارت آپ ها انــواع بســیار متفاوتــی از کســب  و کار 
هســتند. آن هــا بــه رویکردهــای متفــاوت مدیریــت کیفیــت و برنامه هــای 

ــد.  ــاز دارن ISO9000 نی
ــع  ــای مرج ــازمان ها از مدل ه ــتانداردهای ISO9000، س ــر اس ــاوه ب ع
ــای  ــه مدل ه ــد از جمل ــتفاده می کنن ــز اس ــری نی ــروف دیگ ــی مع مدیریت
تعالــی عملکرد)یــا معیارهــای جوایــز کیفیت(. همــه این روش هــای مختلف 
ممکــن اســت عناصــر فرعــی در اجــرای ISO9004 درنظــر گرفتــه شــوند. 
ISO9004 نیــز بــا تفکــر و حرکــت مدیریت کیفیت جامع همراســتا اســت. 
بــا این حــال، مدیریــت کیفیــت جامــع دیگــر یــک مفهــوم رایــج نیســت. در 
حقیقــت، مفهــوم مدیریــت کیفیــت در اســتانداردهای ISO9000 برابــر بــا 

مفهــوم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت. 
اســتانداردهای ISO9000 به طــور مــداوم در حــال  توســعه هســتند و 
ســازمان ها در ایجــاد اســتانداردهای جدیــد، درک و کاربــرد آن هــا در 

ISO9004 
یک استاندارد مدیریت کیفیت جالب

برای رهبران خالق سازمان های معاصر

یــک ســازمان می توانــد مزایــای زیــادی از اســتانداردهای مدیریــت بین المللــی عمومــي کســب 
ــه  ــه و یکپارچ ــورت خاقان ــا را به ص ــرد و آن ه ــتانداردها بب ــن اس ــت ای ــه ماهی ــی ب ــر پ ــد اگ کن
ــا  ــدی ایف ــران ســازمان نقــش کلی ــورد، رهب ــن م ــرد. در ای ــه کار گی ــت کســب  و کار ب ــا مدیری ب
ــژه  ــد و به وی ــرار می ده ــر ق ــازمان ها مدنظ ــام س ــوع را در تم ــن موض ــه ای ــن مقال ــد. ای می کنن
بــر اســتاندارد مدیریــت کیفیــت ISO9004 کــه یکــی از چنــد اســتاندارد مدیریــت بین المللــی 
اســت متمرکــز اســت. اســتاندارد ISO9004 چالش برانگیزتریــن اســتاندارد در مجموعــه 
ــه از  ــازمان هایی ک ــب س ــال، اغل ــا این ح ــت. ب ــت ISO9000 اس ــت کیفی ــتانداردهای مدیری اس
ــتانداردهای ISO9004 و  ــه اس ــا و رابط ــد، تفاوت ه ــتفاده می کنن ــتانداردهای ISO9000 اس اس
ــتاندارد  ــیل اس ــته اند از پتانس ــن رو نتوانس ــد و از ای ــخیص نداده ان ــوح تش ISO9001 را به وض
ــد  ــد می کن ــتاندارد ISO9004 تأکی ــد. اس ــتفاده کنن ــود اس ــت خ ــت کیفی ــازی مدیری در پیاده س
ــازمان  ــدار س ــت پای ــای موفقی ــده آن، مبن ــی متمایزکنن ــای رقابت ــازمان و مزیت ه ــت س ــه هوی ک
اســت. هــر ســازمانی همــواره مدیریــت کیفیــت خــودش را پیاده ســازی و اجــرا می کنــد و روش 
ــه  ــا توجــه ب ــوان آن را ب ــرای اســتفاده از اســتانداردهای ISO9000 دارد کــه می ت خــودش را ب
 ISO9004 ،ــر ــید. از این نظ ــود بخش ــازمان بهب ــب  وکار س ــعه کس ــیوه های توس ــا و ش راهبرده

ــت. ــز اس ــر و چالش برانگی ــیار انعطاف پذی بس
ــده  ــی شناخته ش ــع مدیریت ــای مرج ــازمان ها از مدل ه ــتانداردهای ISO9000، س ــر اس ــاوه ب ع
ــر از  ــیاری دیگ ــرد و بس ــی عملک ــای تعال ــه، مدل ه ــد، از جمل ــتفاده می کنن ــز اس ــری نی دیگ
ــوان  ــت به عن ــن اس ــا ممک ــه این ه ــاص. هم ــته های خ ــت رش ــتم مدیری ــتانداردهای سیس اس
زیرحــوزه پیاده ســازی و اجــرای ISO9004 درنظــر گرفتــه شــوند. عــاوه بــر فرصت هــا، ایــن 
مقالــه همچنیــن برخــی از مشــکات و دشــواری های عملــی مرتبــط بــا اســتاندارد ISO9004 و 
راه حل هــای احتمالــی آن هــا را مــورد بحــث قــرار می دهــد. نویســنده اول مقالــه تجربــه طوالنــی 
در فرآینــد آماده ســازی بین المللــی نســخه های اســتاندارد ISO9004 از دهــه ۱۹۸0 دارد و 
هــر دو نویســنده در ترویــج عملــی و به کارگیــری اســتاندارد در انــواع ســازمان ها تجربــه دارنــد.

واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، ایزو ۹00۴، موفقیت پایدار، کیفیت سازمان ها.
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ــم  ــتند. مفاهی ــرو هس ــی روب ــا چالش های ــاص ب ــاری خ ــای تج محیط ه
مدیریــت کیفیــت در آینــده کــه در حــال حاضــر در کمیتــه استانداردســازی 
ISO/TC176 بــرای بازنگــری در کل استانداردســازی ISO9000 در حــال 
ــرای  ــتاندارد ISO9004 ب ــازی اس ــگام پیاده س ــد هن ــتند، بای ــعه هس  توس
ــای  ــن، چالش ه ــرد. همچنی ــرار گی ــاص ق ــه خ ــورد توج ــازمان ها م س
ــدف  ــود دارد. ه ــازی های ISO9000 وج ــرای پیاده س ــیاری ب ــد بس جدی
ــای  ــتجوی فرصت ه ــگام جس ــث در هن ــا و بح ــه ایده ه ــه ارائ ــن مقال ای
جدیــد بــرای راه حل هــای مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتانداردها اســت. 
نویســندگان می خواهنــد کــه ایــن مقالــه، افقــی را بــه روی بحــث انتقــادی 
ــامل  ــه ش ــن مقال ــاید. ای ــت بگش ــت کیفی ــم مدیری ــائل مه ــورد مس در م
مطالــب گردآوری شــده و بــه روز شــده اســت کــه نویســندگان در دهه هــای 
ــره  ــاالت و غی ــی، مق ــای آموزش ــا، دوره ه ــیاری از کنفرانس ه ــر در بس اخی
ــر انتشــار  ــش درگی ــدود بیســت ســال پی ــد. نویســنده اول ح ــه کرده ان ارائ
ــه وی در اینترنــت در  ــود. مقال ــه ب ــا ایــن مقال مقالــهISO9004  مشــابه ب
دســترس عمــوم قرارگرفتــه اســت و وجــود نزدیــک بــه هــزار خواننــده آن 
ــن،  ــد. بنابرای ــوع می باش ــن موض ــه ای ــش ب ــش  از پی ــه بی ــان از عاق نش
بررســی مجــدد ایــن موضــوع منطقــی اســت؛ زیــرا پــس از ســال ۲۰۰۰، 
ــل  ــور کام ــراً به ط ــده و اخی ــر ش ــار تجدیدنظ ــتاندارد ISO9004 دوب اس

بازنویســی شــده اســت.
عــاوه بــر فرصت هــا، ایــن مقالــه همچنیــن برخــی از مشــکات و مســائل 
عملــی مرتبــط بــا اســتاندارد ISO9004 و راه حل هــای احتمالــی آن هــا را 
مــورد بحــث قــرار می دهــد. نویســنده اول مقالــه تجربــه طوالنــی در فرآیند 
ــه ۱۹۸۰  ــتاندارد ISO9004 از ده ــی نســخه های اس ــازی بین الملل آماده س
دارد و هــر دو نویســنده در ترویــج عملــی و به کارگیــری اســتاندارد در انــواع 

ســازمان ها تجربــه دارنــد. 
۲. بنیاد هستی شناسی و معرفت شناسی

ــی  ــج تلفیق ــر نتای ــی ب ــی مبتن ــتانداردهای بین الملل ــازی و اس استانداردس
ــد.  ــف می کن ــا توصی ــق نظریه ه ــت را از طری ــم واقعی ــتند. عل ــم هس عل
هستی شناســی و معرفت شناســی پایــه علمــی محکمــی را بــرای مدیریــت 
ســازمانی و بنابرایــن بــرای مدیریــت کیفیــت نیــز فراهــم می کنــد. ایــن بــه 
مــا در درک و مفهوم ســازی کلیــت پیچیــده پدیده هــای کیفیــت و جزئیــات 
ــد.  ــک می کن ــروزی کم ــی ام ــازمانی و اجتماع ــای س ــط در محیط ه مرتب
ایــن رویکــرد همچنیــن بــه ایجــاد ایده هــا و روش شناســی بــرای مقابلــه بــا 
مشــکات مربــوط بــه مدیریــت کیفیــت کمــک می کنــد. از ســوی دیگــر، 
ــه  ــی در حــال آزمایــش هســتند کــه به نوب ــا  کاربردهــای عمل نظریه هــا ب

ــود. ــا می ش ــود نظریه ه ــه بهب ــود منجــر ب خ
هستی شناســی کســب  وکار بــه معنــای آگاهــی گســترده از تمــام جوانــب 
کســب  وکار اســت و از مفاهیــم و مقوله هــای پدیده هــای تجــاری، 
ــت.  ــده اس ــا تشکیل ش ــن آن ه ــط بی ــا و رواب ــای آن ه ــه ویژگی ه از جمل
جنبه هــای کیفــی یــک زیرحــوزه در هستی شناســی کســب  وکار هســتند. 
ــازمان و  ــی س ــیوه های عملیات ــا ش ــتقیمی ب ــاط مس ــی ارتب هستی شناس
ــوان از اســتانداردهای  اســتانداردهای داخلــی ســازمان دارد، کــه در آن می ت

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــی نی بین الملل
اصطاحــات و مفاهیــم ISO9004 به طــور مــداوم مبتنــی بــر ترمینولــوژی 
ــات  ــای اصطاح ــول و روش ه ــا اص ــه ب ــت، ک ــتاندارد ISO9000 اس اس
ــرای  ــه ب ــی ک ــات و مفاهیم ــن اصطاح ــی همســو اســت. مهم تری عموم
اجــرای مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد ضــروری اســت عبارتنــد از:

کیفیت: میزانی که یک شی نیازها و انتظارات را برآورده می کند؛
مدیریــت کیفیــت: )QM( مدیریــت یــک ســازمان بــا توجــه بــه کیفیت)بــه 

معنــای یکپارچه ســازی کیفیــت(؛
تضمیــن کیفیــت: )QA( اطمینان بخشــی در مــورد بــرآورده شــدن نیازهــا 

و انتظــارات؛
ــن  ــا ای ــارات. ب ــا و انتظ ــرآوردن نیازه ــی ب ــش توانای ــت: افزای ــود کیفی بهب
مفاهیــم می تــوان از برخــورد کــردن بــا مدیریــت کیفیــت حرفــه ای در انــواع 

مــوارد ســازمانی اطمینــان حاصــل کــرد.

ISO9001 دامنــه محــدودی دارد کــه فقــط بــر روی محصــوالت ســازمان 
ــا این حــال،  ــر اطمینــان از نیازهــا و انتظــارات مشــتریان تمرکــز دارد. ب و ب
بــرای اطمینــان از موفقیــت پایدار ســازمان، ســازمان بایــد نیازهــا و انتظارات 
ــد  ــل، ISO9004 تأکی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرآورده کن ــع را ب ــراد ذی نف اف
ــط و  ــع مرتب ــراد ذی نف ــد به طــور اســتراتژیک اف ــد کــه ســازمان بای می کن
نیازهــا و انتظــارات خــاص آن هــا را تعییــن کنــد. وقتی ســازمان این مســئله 
را در نظــر بگیــرد، در ISO9004 کیفیــت یــک ســازمان نامیــده می شــود. 
ــت  ــن اس ــن ISO9001 و ISO9004 در ای ــم بی ــاوت مه ــن، تف همچنی
ــه  ــز دارد، درحالی ک ــی تمرک ــی عملیات ــر اثربخش ــط ب ــه ISO9001 فق ک

ــز می باشــد. ــی نی ــان از کارای ISO9004 مســتلزم اطمین
ــت را  ــه کیفی ــت ک ــه داش ــد توج ــت بای ــت کیفی ــف مدیری ــورد تعری در م
ــای  ــق فرآینده ــط از طری ــه فق ــرد بلک ــت ک ــتقیماً مدیری ــوان مس نمی ت
ســازمانی و مدیریــت آن هــا یعنــی از طریــق مدیریــت کل ســازمان مدیریت 
می شــود. بــه ایــن دلیــل، مدیریــت کیفیت یــک هــدف درون ســازمانی)برای 
اطمینــان( از موفقیــت و تضمیــن کیفیــت یک هــدف ارتباطــی بیرونی)برای 
تضمیــن( ایجــاد و افزایــش اعتمــاد بیــن مشــتریان و ســایر افــراد ذی نفــع 
ــرای دســتیابی  ــز ب دارد. یادگیــری ســازمانی یکــی از راه هــای چالش برانگی

بــه بهبــود مســتمر کیفیــت  اســت. 
 ISO9000 ــتاندارد ــه در اس ــت)QMPs(، ک ــت کیفی ــی مدیری ــول کل اص
تعریــف  شــده اســت، نقــش هستی شناســی و معرفتــی مهمــی در تمامــی 
اســتانداردهای ISO9000 و اجــرای ISO9004 نیــز ایفــا می کنــد. 
اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت مجموعــه ای از باورهــا، هنجارهــا، قواعــد 
ــادق  ــت ص ــت کیفی ــرای مدیری ــه ب ــتند ک ــی هس ــای اساس و ارزش ه
می باشــند و بــه ایــن دلیــل، می تواننــد بــه  عنــوان مبنــای استانداردســازی 
مدیریــت کیفیــت نیــز اســتفاده شــوند. اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت بــر 
ــازی  ــای استانداردس ــام محیط ه ــد در تم ــه بای ــد ک ــد می کنن ــزی تأکی چی
و کاربــرد ISO9000 مدنظــر قــرار گیــرد. اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت 
دانــش عمیقــی ارائــه می دهنــد تــا بتــوان بندهــای اســتاندارد را درک کــرد. 
اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت ISO9000 بایــد همــراه بــا اصــول کلــی 
مدیریتــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه بســیاری از مدرســان مدیریــت بازرگانی 
شناخته شــده معرفــی کرده انــد. اصــول کلــی مدیریــت کیفیــت متشــکل از 

:)ISO2015a(ــر اســت ــوارد زی م
مشتری محوری؛ 

رهبری؛ 
درگیرکردن کارکنان؛

رویکرد فرایندی؛ 
بهبود؛

تصمیم گیری مبتنی بر شواهد؛
مدیریت روابط. 

ــال  ــر در ح ــال حاض ــتاندارد ISO/TC ISO9000 176 در ح ــه اس کمیت
ــتانداردهای  ــام اس ــدی تم ــات بع ــرای اصاح ــده ب ــم آین ــایی مفاهی شناس
ســری ISO9000 اســت. هــدف از ایــن مفاهیــم درنظــر گرفتــن تغییــرات 
ســازمانی و اجتماعــی در حــال ظهــور و روندهــای کان مرتبــط، از جملــه 
ــل اســت.  ــدار ســازمان مل ــارم و اهــداف توســعه پای ــی چه انقــاب صنعت
ــه  ــر در مرحل ــال حاض ــوند در ح ــاب ش ــد انتخ ــه بای ــده ای ک ــم آین مفاهی

ــرد: ــر را در برمی گی ــات زی ــتند و موضوع ــس هس پیش نوی
تجربه ی مشتری؛
وضعیت کارکنان؛

مدیریت تغییر؛
یکپارچگی؛

مدیریت دانش؛
فناوری های نوظهور؛
اخاق و درستکاری؛

فرهنگ سازمانی.
ــعه  ــگام توس ــد را هن ــم جدی ــن مفاهی ــد ای ــر بای ــازمان های آینده نگ س

ــد. ــر بگیرن ــود درنظ ــت خ ــت کیفی ــای مدیری راه حل ه
مدیریــت بــه معنــای فعالیت هــای هماهنــگ بــرای هدایــت و کنتــرل یــک 
ســازمان اســت. مدیریــت و همچنیــن مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر دانــش 
اســت. معرفت شناســی، پایــه و اســاس علمــی بــرای درک اشــیا و شــرایط 
ــم  ــان را فراه ــی دانش بنی ــی روش شناس ــط و معرف ــش مرتب ــع دان و مناب
ــی  ــای واقع ــد، مدل ه ــر نظام من ــرز تفک ــه ط ــاز ب ــت نی ــد. مدیری می کن
ــی  ــه ارزیاب ــر ب ــر منج ــن ام ــتدالل درســت دارد. ای ــل و اس و حــس تحلی
عینی تــر مســائل محیــط کســب  وکار می شــود. معرفت شناســی شــاخه ای 
از فلســفه اســت کــه عمومــاً مرتبــط بــا ماهیــت شــناختی و معرفتــی اســت. 
ــادار  ــش معن ــم؟" و "دان ــه می دانی ــد "چ ــؤاالتی مانن ــی س معرفت شناس
ــر  ــخص تفک ــای مش ــی از راه ه ــی یک ــد. معرفت شناس چیست؟"می پرس
انتقــادی اســت. بســیاری از مســائل مرتبــط بــا کســب  وکار از جملــه ماهیت 
ــر دیگــری  ــد یــک خــط اســتدالل را ب اســتنتاج منطقــی، اینکــه چــرا بای
بپذیریــم، و چگونگــی درک ماهیــت شــواهد و ســهم آن در تصمیم گیــری، 

همگــی از مــوارد معرفتــی هســتند.
ــارت   ــا به عب ــه" ی ــادق موج ــاور ص ــه معنای"ب ــش ب ــوم، دان ــور مرس به ط
ــوده  ــل محکــم" ب ــر دالی ــی ب ــاور مبتن ــه در ایجــاد ب دیگر"تــاش آگاهان
ــام  ــا تم ــط ب ــد مرتب ــش می توان ــازمان، دان ــک س ــت ی ــت. در مدیری اس
ــی و  ــداف عملیات ــد و دارای اه ــازمان باش ــک س ــات ی ــای عملی جنبه ه

ــی. ــا ضمن ــح اســت ی ــا صری ــش ی ــردی اســت. دان راهب
ــه  ــبت ب ــازگار نس ــردی س ــوان رویک ــت به عن ــر حقیق ــی ب ــات مبتن عملی
مدیریــت کســب  و کار از جملــه مدیریــت کیفیــت ارزش گــذاری می شــود. 
اندازه گیــری شــرایط  بــا  موجــود  اطاعــات  از  را می تــوان  داده هــا 
و فرآیندهــای یــک ســازمان به دســت آورد. مبنــای علمــی بــرای 
اندازه گیری هــا، اندازه  شناســی اســت، کــه یــک  رشــته شناخته شــده 

ــی  ــطح بین الملل ــز در س ــیوه های آن نی ــول و ش ــم،   اص ــه مفاهی ــت، ک اس
ــت  ــه مدیری ــوط ب ــه اطاعــات مرب ــوان ب ــی می ت اســتاندارد شــده اند. زمان
ــائل تجــاری  ــا مس ــوند و ب ــل ش ــه  و تحلی ــا تجزی ــه داده ه دســت یافت ک
ســازمان مرتبــط شــوند. اســتانداردهای ISO9000 بــر اهمیــت اطاعــات 
مســتند بــرای مدیریــت و مدیریــت کیفیــت تأکیــد می کننــد. هنگامی کــه 
ــران ســازمان از اطاعــات به طــور مشــارکتی و اثربخــش  ــان و مدی کارکن
بــرای هدایــت عملیــات اســتفاده می کننــد، آن هــا دانــش کســب  و کار را یاد 
می گیرنــد و درونــی می کننــد و بــه ایــن دلیــل، اغلــب در شــرایط عملیاتــی، 

دانــش طبعــاً دانــش ضمنــی اســت.
تمامــی دانشــی کــه بــرای اداره یــک ســازمان اســتفاده می شــود منســجم 
ــی و از  ــی نیســت. از لحــاظ کل ــر واقعیت هــای تجرب ــی ب ــا مبتن نیســت ی
ــمه  ــی سرچش ــع اصل ــار منب ــا از چه ــه دانش ه ــفی، هم ــر فلس نقطه نظ

می گیرنــد:
ادراک شامل تمام حواس؛

حافظه یا قدرت؛
آگاهی، شهود یا درون نگری؛

دلیل و استدالل.
واقع گرایــی علمــی انتقــادی و روش هــای علمــی بهتریــن مبنــای نظــری 
بــرای عمــل عقانــی اســت. دانــش، بــاور صــادق موجــه، مســتلزم یــک 
مبنــای نظــری اســت. دمینــگ تأکیــد کــرده اســت کــه اطاعــات  همــان 
دانــش نیســت. دانــش از نظریــه سرچشــمه می گیــرد. بــدون تئــوری، هیــچ 
راهــی بــرای اســتفاده از اطاعاتــی کــه در یــک لحظــه خــاص بــه دســت 

ــدارد. ــا می رســد وجــود ن م
بهبــود کیفیــت به عنــوان بخشــی از مدیریــت کیفیــت را نمی تــوان 
ــرد  ــن رویک ــرد و ای ــق ک ــش محق ــگاه دان ــدون پای ــه ای ب به صــورت حرف
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ــت در ســطح  ــود کیفی ــود. بهب ــد می ش ــش جدی ــه دان ــن منجــر ب همچنی
ســازمان از طریــق یادگیــری ســازمانی بــه روش طبیعــی امکان پذیــر اســت. 
هــر ســازمانی کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت پایــدار تــاش می کنــد، باید 
دانــش الزم و کافــی در مــورد رشــته های تخصصــی متعــدد را داشــته باشــد، 
کــه به عنــوان  مثــال، در اســتانداردهای مختلــف سیســتم مدیریــت شــرح 
داده شــده اســت. ایــن رشــته ها مطابــق و همراســتا بــا تصمیمــات و اقدامات 
ــرایطی،  ــال، در ش ــا این ح ــد. ب ــان می باش ــب  وکار و کارکن ــران کس رهب
ممکــن اســت درک علیــت دشــوار باشــد و افــراد باورهــا و ســوگیری های 
شــخصی متفاوتــی داشــته باشــند. ازایــن رو، کارکنــان و رهبران کســب  وکار 
بایــد بــرای درک موقعیت هایــی کــه بــا آن مواجــه هســتند، مذاکــره کننــد. 
زبــان رهبــری نقــش مهمــی دارد. ســازمان یک موجــود زنــده و مجموعه ای 
ــازمان در آن  ــه س ــی را ک ــان محیط ــت. زب ــراد اس ــن اف ــای بی از گفتگوه
ــازمان  ــه س ــترک ب ــان مش ــک زب ــد. ی ــف می کن ــد تعری ــی می کن زندگ
ــردن  ــدود ک ــا مح ــرد. ب ــری بگی ــات کارآمدت ــا تصمیم ــد ت ــک می کن کم
زبــان، کارایــی افزایــش می یابــد، امــا ناآگاهــی نیــز افزایــش می یابــد کــه 
ایــن نشــان می دهــد ســازمان قــادر بــه ســازگاری و احیــا کــردن خــود بــا 
ــا در  ــک ســازمان تنه ــط خــود نیســت. ی ــز در محی ــرات چالش برانگی تغیی
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 بهــره وری ایجــاد کنــد و خــود را احیــا کنــد.
۳.  سازمان و بسترهاي داخلی و خارجی

ــی از  ــای مدیریت ــام حوزه ه ــی در تم ــک موضــوع اصل ــازمان ی ــوم س مفه
جملــه مدیریــت کیفیــت و ISO9004 اســت. یــک ســازمان مجموعــه ای 
ــئولیت ها،  ــراه مس ــه هم ــود را ب ــاص خ ــف خ ــه وظای ــت ک ــراد اس از اف
اختیــارات و روابــط بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود دارد. حتــی یــک نفــر 
می توانــد نمونــه منحصــر بــه  فــردی از یــک ســازمان باشــد. ایــن مفهــوم 
ــارکت  ــع، مش ــگاه، مرج ــه، بن ــرکت، موسس ــرادی، ش ــه انف ــامل موسس ش
ــه به صــورت  ــی از آن چ ــا ترکیب ــا بخشــی ی ــاد ی ــه، نه ــت، خیری در مالکی
ــه  ــا محــدود ب ــود ام ــی و خصوصــی می ش ــا ثبت نشــده، دولت ــده ی ثبت ش
آن نمی گــردد. ســازمان ممکــن اســت یــک موسســه بــزرگ یــا کوچــک 
ــک  ــات کوچ ــروزی، مؤسس ــب  و کار ام ــط کس ــد. در محی ــط باش و متوس
ــه  ــر گرفت ــق درنظ ــورها و مناط ــاد کش ــاس اقتص ــه و اس ــط پای و متوس
می شــوند کــه پتانســیل های شــغلی، احیــای ســازمان ها و رشــد اقتصــادی 
را فراهــم می کننــد. بیــش از ۹۹ درصــد از ســازمان ها، مؤسســات کوچــک 
و متوســط هســتند. اســتارت آپ ها نیــز بــه یــک حــوزه تجــاری مهــم تبدیل  
شــده اند. ایــن مؤسســات انســانی طــوری طراحی شــده اند کــه محصــوالت 
ــاال خلــق می کننــد. اســتارت آپ ها  جدیــدی را در شــرایط عــدم قطعیــت ب
طایــه دار آینــده هســتند نــه شــرکت های موجــود. اســتارت آپ ها در 
ــت و  ــیوه های مدیری ــتر ش ــد. بیش ــود دارن ــز وج ــزرگ نی ــازمان های ب س
ــده و  ــازمان های شناخته ش ــرای س ــتانداردهای ISO9000 ب ــن اس همچنی
ــال،  ــا این ح ــت. ب ــعه یافته اس ــی توس ــل پیش بین ــاری قاب ــای تج محیط ه
وضعیــت در مؤسســات کوچــک و متوســط و اســتارت آپ ها بســیار متفــاوت 
اســت. آن هــا انــواع ســازمانی متفاوتــی هســتند و بنابرایــن بــه روش هــای 
مدیریتــی متفــاوت و کاربــرد خاقانــه اســتانداردهای عمومــی نیــاز دارنــد.

بــه دلیــل وجــود افــراد ســازمان یافته و اهــداف آن هــا، ســازمان را می تــوان 
ــل  ــه ای از عوام ــی مجموع ــت، یعن ــر گرف ــتم در نظ ــک سیس ــوان ی به عن
ــدف  ــک ه ــرای ی ــه ب ــل ک ــال تعام ــا در ح ــط ی ــم مرتب ــه ه ــی ب واقع
ــده  ــناخته  ش ــان ش ــیاری از کارشناس ــده اند. بس ــازماندهی  ش ــخص س مش
ــد.  ــد دارن ــر جنبه هــای سیســتمی در مدیریــت ســازمان ها تأکی مدیریــت ب
کلیــه سیســتم ها همیشــه دارای بســتر داخلــی و خارجــی هســتند. سیســتم 
ــق  ــتم از طری ــل دارد. سیس ــود تعام ــای خ ــا محیط ه ــرزش ب ــق م از طری
فعالیت هــای به هــم مرتبــط یــا در حــال تعامــل فرآیندهــا عمــل می کنــد 
ــد. ــل می کن ــواه تبدی ــای دلخ ــه خروجی ه ــی را ب ــای خاص ــه ورودی ه ک

ــی  ــت رقابت ــه هوی ــز اســت ک ــدار مســتلزم رویکــردی متمای ــت پای موفقی
ســازمان را منعکــس می کنــد. در ایــن مقالــه هویــت  ســازمانی بــه  عنــوان 

ویژگــی، خصوصیــت یــا شــخصیت یــک ســازمان درک می شــود و از پنــج 
ــت: ــده اس ــدگاه تشکیل ش دی

الف( فرهنگ سازمان و توسعه و روابط آن؛
ب( مشخصات برند سازما؛.

ج( ایده های تجاری؛
د( اصول و معماری مدیریت؛

ه( ارتباطات و تعامات با ذی نفعان.
بســتر درونــی یــک ســازمان شــامل ارزش هــا، فرهنــگ، دانــش و عملکــرد 
عملیاتــی اســت. به ویــژه فرآیندهــای کســب  و کار نقــش اصلــی را در بســتر 
ــت  ــن کیفی ــت و تضمی ــت کیفی ــن، مدیری ــد. همچنی ــا می کنن ــی ایف داخل
پایــه و اســاس یکســانی دارنــد. مدیریــت یــک ســازمان دارای دو مســئولیت 
اصلــی است)شــکل ۱( کــه حوزه هــای مدیریتــی بســیار متفــاوت و مبتنــی 

بــر مبانــی مختلــف اســت:

ــرل  ــتفاده از کنت ــا اس ــه ب ــای روزان ــی فعالیت ه ــت عملیات ــف( مدیری ال
ــئله، ــل مس ــی و ح ــی و منطق ــت واکنش ــر واقعی ــی ب ــرد مبتن عملک

ــی  ــای رقابت ــوت، مزیت ه ــاط ق ــه در آن از نق ــردی ک ــت راهب ب( مدیری
و چالش هــای ســازمان به منظــور بهبــود عملکــرد تجــاری ســازمان 
ــه  ــه کار گرفت ــد ب ــای جدی ــازی راه حل ه ــی و پیاده س ــناخت، طراح ــا ش ب
ــر دارد. ــت تغیی ــا مدیری ــادی ب ــاط زی ــردی ارتب ــت راهب ــود. مدیری می ش

ــه  ــت ک ــی اس ــبکه ارزش ــکل از ش ــازمان  متش ــک س ــی ی ــتر بیرون بس
ــی،  ــاوری، رقابت ــی، فن ــای قانون ــته از محیط ه ــات برخاس ــامل موضوع ش
بــازار، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت. طرف هــای ذی نفــع 
مرتبــط ســازمان آن هایــی هســتند کــه بســیار تحــت تأثیــر تصمیمــات یــا 
ــن،  ــد. بنابرای ــر می گذارن ــا روی آن تأثی ــتند و ی ــازمان هس ــای س فعالیت ه
ــر توانایــی ســازمان در دســتیابی بــه موفقیــت  ایــن افــراد تأثیــر مهمــی ب
پایــدار دارنــد. افــراد مختلــف بایــد به طــور جداگانــه بــرای مدیریــت کیفیــت 
و تضمیــن کیفیــت در نظــر گرفتــه شــوند زیــرا آن هــا نیازهــا و انتظــارات 
ــا محصــول و  ــد. ایــن امــر مرتبــط ب ــا توجــه بــه ســازمان دارن متفاوتــی ب
ــی  ــؤاالت اصل ــه، س ــن زمین ــود. در ای ــوط می ش ــان مرب ــات اطمین الزام
مربــوط بــه مدیریــت کیفیــت و تضمیــن کیفیــت بــا توجــه بــه هــر یــک 

ــر اســت: ــوارد زی ــراد ذی نفــع مرتبــط شــامل م اف
ذی نفع مرتبط کیست؟

چرا فرد ذی نفع مناسب است، چه ارزشی برای سازمان دارد؟
چــرا فــرد ذی نفــع بــه ســازمان عاقه منــد  اســت، چــه ارزشــی بــرای فــرد 

ذی نفــع دارد؟
سازمان)خروجی یا محصول( چه تأثیری در ذي نفع دارد؟ 

چگونه به فرد ذی نفع)خط مشی و فرآیندها( کمک می کند؟
۴. مدیریت فرآیند سازمانی 

ســازمان ها سیســتم های کســب  و کاري هســتند کــه از فرآیندهــای 
تجــاری و ســاختارهای ســازمانی بــه هــم مرتبــط تشکیل شــده اند. عملکــرد 
فرآیندهــای کســب  و کار باالتریــن اهمیــت راهبــردی و عملیاتــی را بــرای 
رقابت پذیــری و موفقیــت پایــدار ســازمان ها دارد. کلیــه محصوالت)کاالهــا 
و خدمــات( و ســایر نتایــج ســازمانی نتایــج فرآیندها هســتند. فرآیندهــا برای 
ــازوکارهای  ــا س ــراد ی ــه اف ــود ک ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــواع فعالیت های ان
ــد  ــوم فرآین ــع، مفه ــد. در واق ــزاری انجــام می دهن ــا نرم اف ســخت افزاری ی
ــازده اشــاره می کنــد. فعالیت هــای  ــوع عمــل پرب ــه هــر ن در اصــل تنهــا ب
کاری اساســی کــه در تمــام ســازمان ها وجــود دارد را می تــوان »فرایندهــای 

ــد از: ــواًل عبارت ان ــا معم ــن فعالیت ه ــد. ای ــی« نامی ابتدای
کار کردن برای هدفی؛

جابجایی افراد، مواد یا اطاعات؛
تعامل و ارتباطات.

هنگامی کــه فرآیندهــای ابتدایــی در یــک ســازمان بــا دســتیابی بــه نتایــج 
تجــاری ســازمان مرتبــط باشــد، می تــوان در مــورد فرآیندهــای تجــاری و 

کســب وکار  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 اولویت بنــدی شــوند، راه حــل بهینــه، تعــادل مناســب 
بیــن فرآینــد و ســاختار اســت. ســاختارهای کافــی بــرای افزایش اثربخشــی 
و کارایــی فرآیندهــا موردنیــاز اســت. مدیریــت تعــادل مســتلزم تصمیمــات 
ــن آزادی و  ــادل بی ــال، تع ــت، به عنوان مث ــد اس ــر فرآین ــرای ه ــادل ب متع
ــان و سیســتم ها، و رویکردهــای  ــرل، آگاهــی و دســتورالعمل ها، کارکن کنت

کنشــی و واکنشــی.
 بــا توجــه بــه تجربــه نویســندگان در انــواع مختلــف ســازمان ها، یــک مدل 
زیرســاخت کســب  و کار در چهــار ســطح بــرای مدیریــت سیســتم جامــع 
فرآیندهــای کســب وکار مفیــد شناخته شــده اســت. ایــن چارچــوب ســازمانی 
شــامل چهــار ســطح فعالیت/مدیریــت کســب  و کار زیــر اســت کــه اهمیــت 

قابــل  توجهــی در مدیریــت جامــع ســازمان دارنــد:
ســطح شــرکتی)کل ســازمان(: خلــق و حفــظ مفاهیــم اساســی و هنجــاری 

فرآینــدی، اصــول، چشــم اندازها و روش کلــی مدیریــت فرآینــد.
ــای  ــتم فرآینده ــت سیس ــاد و مدیری ــردی: ایج ــب  و کار راهب ــطح کس س
ــردی  ــداف راهب ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــته به منظ ــم  پیوس ــب  وکار به ه کس

ــرکت. ــل ش ــاص در داخ ــتراتژیک خ ــاری اس ــای تج واحده
سطح عملیاتی: مدیریت فرآیندهای تجاری فردی در زمان واقعی.

ــانی در  ــش انس ــد و نق ــر تعه ــد ب ــرد: تأکی ــی ف ــخصی و تیم ــطح ش س
فرآیندهــای کســب  وکار تجــاری.

ــا چهــار حــوزه اصلــی  ــوان ب یــک سیســتم کســب  وکار راهبــردی را می ت
فرآیندهــای کســب  وکار توصیــف کــرد:

ــدازی  ــازار. راه ان ــی ب ــی و آت ــای فعل ــی نیازه ــازار: پیش بین ــای ب فرآینده
محصوالت/راه حل هــای 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.
فرآیندهــای مدیریــت: کنتــرل و افزایــش عملکــرد کســب  وکار ، مدیریــت 

فرآیندهــای کســب  وکار ســازمان در حالــت کلــی.
ــب  وکار و  ــای کس ــر از فرآینده ــتیبانی مؤث ــتیبانی:  پش ــای پش فرآینده

مدیریــت در ســازمان.
مدیریــت فرآینــد بــه ایــن معنــی اســت کــه چگونــه اهــداف راهبــردی و 
عملیاتــی کســب  و کار از طریــق فرآیندهــای کســب  و کار انجــام می شــود. 

ــه  ــا، از جمل ــه مدیریت ه ــرای هم ــاده ب ــده و س ــدل شناخته ش ــک م ی
مدیریــت فرآینــد، مــدل PDCA)طرح ریــزی، اجــرا، کنتــرل، اقــدام( اســت 
کــه بایــد در ســه حــوزه مدیریتــی مختلــف بــه کار گرفتــه شود)نویســندگان 

آن را مــدل PDCA “ســه گانه" می نامنــد(:
ــای کســب  وکار به منظــور  ــه در فراینده ــات روزان ــت عملی ــرل: مدیری کنت
ــرل  ــا کنت ــا در رابطــه ب ــدم انطباق ه ــادی ع ــع ع ــج. رف ــه نتای دســتیابی ب

ــود.   ــام می ش انج
بهبودهــای عملیاتــی: حــل مســائل مهــم و پیاده ســازی روش هــای بهبــود 

عملیاتــی در فرایندهــای کســب  وکار.
بهبودهــای چشــمگیر: خلــق و  پیاده ســازی موفــق تغییراتــی کــه از 
ــد کســب  وکار و  ــز اهمیــت هســتند در سیســتم فراین ــردی حائ نظــر راهب

متحــول.  ســازمان های 
اســتاندارد ISO9004 یــک فصــل کامــل را بــه مدیریــت منابــع ســازمان، 
نحــوه حمایــت منابــع از عملیات کلیــه فرایندهــا و اهمیت آن بــرای اطمینان 
از عملکــرد مؤثــر و کارآمــد و موفقیــت پایــدار اختصــاص می دهــد. به طــور 

خــاص، منابــع زیــر مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت:
منابع مالی؛

کارکنان؛
اطاعات و دانش سازمانی؛

فن آوری؛
زیرساخت، مانند تجهیزات، تسهیات، انرژی و تأسیسات؛.

محیط فرآیندهای سازمان؛
مواد مورد نیاز برای فراهم کردن محصوالت)کاالها و خدمات(؛

منابع طبیعی؛
منابــع ارائــه شــده از بیــرون، ازجملــه شــرکت های تابعــه، شــرکاء، 

شــده. برون ســپاری  فرآیندهــای  و  اتحادیه هــا، 
ــه   ــع متعــدد ارائ ــادی در مناب ــع، سیســتم های مدیریــت زی ــرای ایــن مناب ب
شــده اند. مناســب ترین راه، پیاده ســازی و مدیریــت آن هــا در مدیریــت 

فراینــد و مدیریــت کیفیــت ســازمانی اســت. 
کارکنــان مهم تریــن منابــع در فرآیندهــای کســب  و کار ســازمان ها و 
ــور  ــتند. به منظ ــان هس ــران و کارکن ــب  و کار، مدی ــران کس ــش رهب در نق
ــای  ــخصی و در همکاری ه ــای ش ــکل در کاره ــروز مش ــری از ب جلوگی
ــی  ــای حس ــب  و کار و فرآینده ــد کس ــای فرآین ــردی، فعالیت ه ــن ف بی
پیکــری، روانــی و معنــوی شــخصی نبایــد در تعــارض بــا یکدیگــر باشــند. 

جدول ۱. نمونه ای از ابعاد امتیازدهی برای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی عملکرد

فرایندها نتایج
و  اقدامات،  فرآیند،  برنامه های  شامل  برنامه ریزی شده،  اقدامات  رویکرد:   .۱

به کارگیری الزامات

۲. استقرار: اجرای رویکرد برنامه ریزی شده عملی

۳. یادگیری: کسب دانش جدید، ازجمله نوآوری های جدید

و  فرآیندها  مدیریت  و  راهبردهای سازمان  در  رویکرد  واردکردن  ۴.یکپارچگی: 
فعالیت ها.

سطح: سطوح نتایج به دست آمده. 	
روندها: نرخ پایدار بهبود نتایج عملکرد در طول زمان. 	
مقایسه ها: عملکرد نسبت به مقایسه ها یا معیارهای مناسب . 	
یکپارچگی: دستیابی متعادل و جامع به نتایج با توجه به اهداف . 	

راهبردی سازمان و پیش بینی توسعه آینده.
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ــد  ــق تولی ــت از طری فعالیت هــای انســانی نقــش اساســی در تحقــق کیفی
محصوالت)کاالهــا و خدمــات( دارد کــه به طــور اثربخــش و کارآمــد نیازهــا 
ــد.  ــرآورده می کن ــط را ب ــان مرتب ــایر ذی نفع ــتریان و س ــارات مش و انتظ
ــا  ــا ب ــط آن ه ــد و رواب ــان فراین ــئولیت های صاحب ــگاه و مس ــژه، جای به وی

ــد اســت. ــت فرآین ــات مهــم در مدیری ــران صــف از موضوع مدی
فناوری هــای اطاعــات، دیجیتــال و مخابــرات فرصت هــای نامحــدودی را 
بــرای توســعه محصــول جدیــد و راه حل هــای فرآینــد کســب  و کار فراهــم 
 ،5G می کنند)آنتیــا و جوســیا، ۲۰۱۸ ب(. ایــن شــامل شــبکه های
محاســبات ابــری، اینترنــت اشــیاء)IoT(، اینترنــت صنعتــی، کان داده، هک 
ــای فکــری،  ــینی، ربات ه ــری ماش ــی)AI(، یادگی ــوش مصنوع زیســتی، ه
چــاپ ســه بعدی، تولیــد افزایشــی، واقعیــت افــزوده و بــاک چیــن اســت. 
ــو و میکروفنــاوری،  ــوژی، نان ــه بیوتکنول همچنیــن ســایر فناوری هــا ازجمل
فنــاوری نــوری، فنــاوری انــرژی، فنــاوری اجتماعــی و فناوری بهزیســتی به 
ــن چالش هــا و ریســک ها هســتند. ــزرگ و همچنی ــای فرصت هــای ب معن

۵. ارزیابی عملکرد
ارزیابــی عملکــرد یــک ســازمان یــک فعالیــت عــادی مدیریتــی اســت کــه 
بــا بهبــود سیســتم کســب  و کار همــراه اســت. ایــن نــوع ارزیابــی همچنیــن 
بخــش مهمــی از  مدیریــت کیفیــت اســت. خودارزیابــی یک رویکــرد بهبود 
عملکــرد کســب  و کار مبتنــی بــر واقعیــت اســت کــه مطابــق بــا الزامــات 
ــوزه  ــی ح ــود. به طورکل ــه می ش ــه کار گرفت ــای کســب  و کار ب و پیش نیازه
ــای  ــد. دیدگاه ه ــش می ده ــد را پوش ــک واح ــا ی ــازمان ی ــب  و کار س کس
مرتبطــی کــه در خودارزیابــی مــورد توجــه قــرار می گیرنــد، از الزامات کســب 

ــوند. ــایی می ش  و کار شناس
به طورکلــی، دو رویکــرد روش شــناختی مختلــف بــرای خودارزیابــی موجــود 

: ست ا
الف( ارزیابی بر اساس مدل های ارزیابی بلوغ، و
ب( ارزیابی ها بر اساس مدل های تعالی عملکرد.

ــی  ــر اســاس معیارهــای مشــخص ارزیاب ــی عملکــرد ب ــرای ارزیاب ــی ب اول
ــد  ــر رش ــی ب ــت. دوم ــود اس ــیوه های موج ــن ش ــاس بهتری ــر اس ــوغ ب بل
ــد  ــر یادگیــری، اصــاح و یکپارچه ســازی تأکی مســتمر عملکــرد مبتنــی ب
دارد. اســتاندارد ISO9004 در ضمیمــه خــود یــک ابــزار خودارزیابــی ارائــه 
می دهــد کــه مبتنــی بــر رویکرد)الــف( اســت. بااین حــال، رویکــرد ترجیحــی 
نویســندگان گزینــه)ب( اســت؛ زیــرا بیشــتر پاســخگوی چالش هــای آینــده 

اســت.
ــه  ــوغ ارائ ــی بل ــای ارزیاب ــرای مدل ه ــوان ب ــادی را می ت ــای انتق دیدگاه ه
کــرد. مدل هــای تعالــی عملکــرد جایــگاه شناخته شــده تری در انــواع 
ــدت  ــه م ــا ب ــن مدل ه ــد. ای ــی دارن ــت عموم ــز کیفی ســازمان ها و در جوای
طوالنــی در سراســر جهــان مــورد اســتفاده قرارگرفته انــد و مرتبــاً بازبینــی 
ــی  ــج آمریکای ــوم بالدری ــدل مالک ــا م ــده ترین مدل ه ــوند. شناخته ش می ش
ــااًل  ــی ISO9004 احتم ــد. روش ارزیاب ــی EFQM می باش ــدل اروپای و م
ــوغ،  ــی بل ــای ارزیاب ــد. در مدل ه ــت کن ــیوه ها رقاب ــن ش ــا ای ــد ب نمی توان
ــه ارزیابــی می شــوند و ایــن  حوزه هــای مختلــف ارزشــیابی به طــور جداگان
مــدل روابــط مشــخصی بیــن آن هــا ارائــه نمی کنــد. نتایــج به هیچ وجــه در 

ــوند. ــیابی نمی ش ــوغ ارزش ــی بل ــای ارزیاب مدل ه
ــج  ــر از نتای ــاری کل نگ ــرد تج ــت آوردن عملک ــه دس ــًا، ب ــن رو عم از ای
مربــوط بــه ارزیابــی دشــوار اســت. از آن جایی کــه معیارهــا کلــی و اســتاندارد 
هســتند، لزومــاً ایــن تضمیــن وجــود نــدارد کــه مناســب بــا موقعیت هــا و 
نیازهــای ســازمانی خــاص باشــد. بهتریــن شــیوه های مدل هــای ارزیابــی 
بلــوغ لزومــاً راه حل هــای خاقانــه جدیــد ویــژه ســازمان را ارائــه نمی کننــد. 
بلــوغ لزومــاً هــدف خــوب کســب  و کار بــرای موفقیــت نیســت، کــه بــه 
ــازمان ها  ــیاری از س ــای آن بســتگی دارد. بس ــازمان و فعالیت ه ــت س ماهی
ــال، مؤسســات  ــوغ. به عنوان مث ــا بل ــد ت بیشــتر چاالکــی را ترجیــح می دهن
کوچــک و متوســط   و اســتارت آپ ها نمی خواهنــد بــرای رســیدن بــه بلــوغ 
ــدار آن هــا نیســت؛ و  ــوغ نشــان دهنده موفقیــت پای ــرا بل ــد، زی تــاش کنن

موفقیــت پایــدار بیشــتر مبتنــی بــر پویایــی و بازتولیــد مســتمر باشــد.

عوامــل  ارزشــیابی،  معیارهــای  عملکــرد،  تعالــی  مدل هــای  در 
توانمندســاز)فرآیندها( عملکــرد و همچنیــن نتایــج به دســت آمده از آن هــا را 
در نظــر می گیرنــد و بــر یادگیــری و یکپارچگــی ســازمانی تأکیــد می کننــد. 
ــازمان  ــدار، س ــت پای ــی و موفقی ــرد عال ــه عملک ــتیابی ب ــور دس به منظ
ــت آن  ــد و از کلی ــود ببخش ــا را بهب ــدی از فعالیت ه ــوزه واح ــد ح نمی توان
غافــل باشــد، امــا باید ارتباطــات بیــن عملکــرد فرآیندها)عوامل توانمندســاز( 
ــور  ــج به ط ــا و نتای ــخیص داد. فرآینده ــب  وکار را تش ــی کس ــج کل و نتای
ــا  ــن آن ه ــی بی ــط عل ــر رواب ــا ب ــا معیاره ــوند ام ــی می ش ــه ارزیاب جداگان
ــاز  ــی ب ــر اســاس معیارهــای ارزیاب ــد. امتیازدهــی عــددی ب ــد می کنن تأکی

اســت)جدول ۱(.
 

فرآیندهــا و نتایــج به طــور جداگانــه ارزیابــی می شــوند و بــر اســاس 
معیارهــای امتیازدهــی از ۰ تــا ۱۰۰ درصــد امتیــاز داده می شــوند. 

ممیــزی  هســتند.  یکدیگــر  مکمــل  ممیزی هــا  و  خودارزیابی هــا 
ــی  ــزار مدیریت ــی اب ــزی داخل ــروزه ممی ــی دارد. ام ــعه طوالن ــابقه توس س
ــازمانی  ــای س ــل فعالیت ه ــارت و تحلی ــش، نظ ــرای پای ــده ای ب شناخته ش
ــه ســازمان  ــی ب ــدار اســت. ممیــزی داخل ــه موفقیــت پای ــرای رســیدن ب ب
کمــک می کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه مدیریــت فرآینــد آن به طــور 
ــی  ــتاندارد بین الملل ــن اس ــد. اولی ــل می کن ــد در کل عم ــش و کارآم اثربخ
ــت  ــتاندارد مدیری ــراه اس ــه هم ــت ب ــت کیفی ــزی سیســتم های مدیری ممی
 ،ISO19011 ،ــخه آن ــن نس ــت و آخری ــعه یاف ــت ISO9000 توس کیفی
ــت  ــف سیســتم مدیری ــتانداردهای مختل ــه اس ــای هم ــن نیازه ــرای تأمی ب
ــرای  ــوان ب گســترش یافته اســت. دســتورالعمل های ایــن اســتاندارد را می ت
ــازمان ها،  ــر س ــتفاده داد. از نقطه نظ ــورد اس ــی م ــی و خارج ــزی داخل ممی
ــور  ــت به منظ ــتیبانی مدیری ــل پش ــوان عوام ــا به عن ــه ممیزی ه درک هم
بهبــود عملکــرد و تضمیــن کیفیــت مفیــد اســت. بنابرایــن، ممیزی هــا بایــد 

ــه روشــی یکپارچــه تجــاری انجــام شــود. ب
6. بهبود عملکرد کسب و کار، ریسک و مدیریت نوآوری

ــداوم  ــد به طــور م ــه ســازمان بای ــد ک ــد می کن اســتاندارد ISO9004 تأکی
چالش هــای مربــوط بــه شــرایط بیرونــی و درونــی خــود را بــرای اثربخشــی 
ــد.  ــود تشــخیص ده ــان خ ــارات ذی نفع ــا و انتظ ــر نیازه ــی و تغیی و کارای
ــی  ــش توانای ــا افزای ــز ب ــازمانی نی ــوآوری س ــری و ن ــه، یادگی ــن زمین در ای
پاســخگویی بــه شــرایط به گونــه ای کــه ســازمان بتوانــد اهــداف تجــاری 
خــود را بــرای رســیدن بــه موفقیــت پایــدار محقق کنــد، از مدیریــت کیفیت 

و بهبــود کیفیــت ســازمان حمایــت می کنــد.
ــا  ــر بهبــود عملکــرد فرآینــد ب در بهبــود کیفیــت، ســازمان بایــد به ویــژه ب

اســتفاده از دو رویکــرد اساســی تمرکــز کنــد:
الــف( پروژه هــای پیشــرفت راهبــردی، کــه منجــر بــه بازنگــری و اصــاح 
فرآیندهــای موجــود یــا پیاده ســازی فرآیندهــای جدیــد می شــود و معمــواًل 
گروه هــای چندمنظــوره جــدا از عملیــات- فرایندهــای روتیــن آن را انجــام 

می دهنــد و 
ب( بهبــود مســتمر مــداوم کــه تیم هــای کاری طبیعــی در عملیــات فرآینــد 

موجــود انجــام می دهنــد.
ــد  ــود فرآین ــرای بهب ــوب ب ــده و محب ــتماتیک شناخته ش ــای سیس روش ه
ــر اســاس تکنیک هــای حــل مســئله در دســترس هســتند: کســب  وکار ب

کایــزن 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 
ــد  ــن فراین ــد تدریجــی و روشــمند اســت. ای ــه یــک فرآین ــه  مثاب ــود ب بهب
شــامل مؤثرتــر و کارآمدتــر کــردن محیــط کار بــا ایجــاد جــو تیمــی، بهبــود 
ــر  ــان و رضایت بخش ت ــت کارکن ــان از رضای ــره، اطمین ــای روزم روش ه
ــرات  ــک شــغل اســت. تغیی ــردن ی ــر ک ــردن و ایمن ت ــر ک ــردن، جذاب ت ک

بســیاری در تحقــق عملــی کایــزن وجــود دارد. 
ــد اســت کــه  ــر فرآین ــز ب ــک روش متمرک شــش ســیگما)SixSigma( ی
بــرای بهبــود عملکــرد کســب  وکار از طریــق بهبــود زمینه هــای خاصــی از 

فرآیندهــای راهبــردی کســب  وکار طراحی شــده اســت. ایــن روش معمــواًل 
در پروژه هــای بهبــود گســترده مالــی در ســازمان هایی کــه فرهنــگ شــش 
ــیگما را  ــش س ــن، ش ــود. بنابرای ــتفاده می ش ــد، اس ــوی دارن ــیگمای ق س
ــی،  ــفه، روش شناس ــک فلس ــوان ی ــترده تر به عن ــای گس ــه معن ــوان ب می ت
و ابــزار مدیریــت محــور بــرای تحــول کســب  وکار، بهبــود راهبــردی و حــل 

مســئله درک کــرد.
ــا بهبــود عملکــرد همــراه اســت. هــدف  ــاب نیــز اغلــب ب روش شناســی ن
آن حــذف فعالیت هــای فرآینــدی بیهــوده و زائــد اســت. ایــن روش شــامل 
مجموعــه ای بــزرگ و کامــًا مبهــم از ابزارهــای بهبــود اســت. همچنیــن، 
ــود.  ــتفاده می ش ــد اس ــرد فرآین ــود عملک ــوزه بهب ــنجی در ح روش معیارس
ــرای  ــت ب ــن اس ــی ممک ــتارت آپ های خاص ــزرگ، اس ــازمان های ب در س
نوآوری هــای راهبــردی جدیــد و بــرای بازتولیــد حوزه هــای تجــاری خــاص 

ایجــاد شــوند.
ــوان هــدف اصلــی کســب  و کار مســتلزم آن اســت  ــدار به عن موفقیــت پای
ــر  ــا را ب ــرات آن ه ــی و اث ــت و منف ــای مثب ــدم قطعیت ه ــازمان ع ــه س ک
اهــداف شناســایی کنــد، کــه ایــن به معنــای اســتفاده از شــیوه های مناســب 
مدیریــت ریســک اســت. در ایــن زمینــه، روش هــای تــداوم و انعطاف پذیری 
کســب  و کار نیــز ممکــن اســت مفیــد باشــند. کیفیــت و نــوآوری را می توان 
ــه هــم مرتبــط در نظــر گرفــت. ایــن دو می تواننــد  به عنــوان حوزه هــای ب
ــب  و کار و  ــود کس ــر بهب ــار یکدیگ ــند و در کن ــد باش ــر مفی ــرای یکدیگ ب
CEN/ تمایــز بــرای مزیــت رقابتــی ایجــاد کننــد. مشــخصات فنــی اروپــا

ــا  ــول)کاال ی ــک محص ــازی ی ــی پیاده س ــوآوری را نوع TS 16555-1 ن
خدمــات( جدیــد یــا بهبودیافتــه، یــا فرآینــد، یــک روش بازاریابــی جدیــد، یــا 
یــک روش ســازمانی جدیــد در شــیوه های کســب وکار، محیــط کار ســازمان 
یــا روابــط خارجــی تعریــف می کنــد. در ایــن تعریــف، "به طــور معنــاداری" 
ــد  ــا بای ــل، نوآوری ه ــن دلی ــه ای ــتند. ب ــا هس ــازی" کلیدواژه ه و "پیاده س
ــل دوام از نظــر تجــاری باشــند  ــد از نظــر مفهومــی و قاب راه حل هــای جدی
کــه در دســترس بازارهــا و جامعــه قــرار می گیرنــد. بنابرایــن، در حقیقــت، 
ــاری  ــای تج ــت. نوآوری ه ــت اس ــود کیفی ــا بهب ــام نوآوری ه ــدف از تم ه
ــی و  ــش اثربخش ــول، افزای ــرد محص ــود عملک ــا بهب ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
کارایــی فرآیندهــای کســب  و کار و اصاحــات ســاختاری و عملیاتــی بنیادی 

ســازمان ها دارد. همــه ایــن موضوعــات از اهــداف اساســی مدیریــت کیفیــت 
حرفــه ای هســتند.

دارد.  اساســی  نقــش  نــوآوری  در  جدیــد  فناوری هــای  به کارگیــری 
نوآوری هــای فنــاوری را می تــوان مطابــق بــا دو روش اصلــی زیــر 

کــرد: جهت گیــری 
الف( فناوری پایدار برای تقویت و افزایش ویژگی های فنی موجود.

ب( فنــاوری مخــرب بــرای ساده ســازی راه حل هــای فنــی موجــود و ارائــه 
گــزارش ارزش بســیار متفــاوت.

نویســندگان الزامــات جــدی نوآوری هــا را در شــیوه ها و روش هــای کیفیــت 
شناســایی کرده انــد. فرآینــد »از اختــراع تــا نــوآوری« عمــًا بســیار پیچیــده 
اســت و عوامــل مختلفــی را در برمــی گیــرد. شــیوه های کیفیــت حرفــه ای 
می توانــد در ایــن فرآینــد ســودمند باشــد. توســعه موفقیت آمیــز یکپارچگــی 
کســب  و کار یــک فرآینــد یادگیــری کل نگــر اســت کــه منجــر بــه اصــاح 
ــن حــوزه، و  ــا ای ــط ب ــزار و روش  هــای مرتب ــم و اصــول، اب مســتمر مفاهی
شــیوه های ســازگار و متعــادل مدیریــت می شــود. ایــن یادگیــری ســازمانی 
ــن را  ــرات اساســی ذه ــه تغیی ــد، بلک ــای جدی ــعه ظرفیت ه ــا توس ــه  تنه ن
به صــورت فــردی و جمعــی شــامل می شــود. ایــن امــر مبتنــی بــر قابلیــت 
ــد  ــر نگرش هــا و کســب مهارت هــای جدی ــد، تغیی درک فرصت هــای جدی

اســت. در ایــن زمینــه، پنــج عامــل یادگیــری اساســی وجــود دارد:
• تسلط شخصی؛
•مدل های ذهنی؛

•چشم انداز مشترک؛
• یادگیری تیمی.

•تفکــر سیســتمی. این هــا از ابزارهــای کلیــدی هســتند کــه از طریــق آن ها 
یکپارچگــی کســب  و کار و یادگیــری تضمیــن می شــود.

۷. نتیجه گیری
ــه  ــیدن ب ــده در رس ــرد امیدوارکنن ــک رویک ــه ای ی ــت حرف ــت کیفی مدیری
چالش برانگیزتریــن   ISO9004 اســت.  ســازمان ها  تجــاری  منافــع 
اســتاندارد بین المللــی مدیریــت کیفیــت عمومــی اســت. رویکــرد کل نگــر 
ســازمانی آن بــه موفقیــت پایــدار ســازمان کمــک می کنــد. ایــن رویکــرد 
ــن  ــی تضمی ــات کل ــدن الزام ــرآورده ش ــه ب ــر ب ــد منج ــن می توان همچنی

ــود. ــاسISO9001  ش ــر اس ــت ب کیفی
ISO9004 بــر اســاس یــک رویکــرد مبتنــی بــر فرآینــد سیســتمی ایجــاد 
شــده اســت و بــا تفکــر هستی شناســی و معرفت شناســی علمــی همراســتا 
ــه  ــته ای را ب ــد رش ــت چن ــت کیفی ــای مدیری ــت. ISO9004 راه حل ه اس
ــی  ــانی یکپارچگ ــه به آس ــازد، ک ــر می س ــر امکان پذی ــی انعطاف پذی روش
الزامــات مختلــف مدیریتــی تخصصــی را امکان پذیــر می کنــد. ایــن 
ــتم  ــف سیس ــتانداردهای مختل ــیاری از اس ــال در بس ــوان  مث ــات به عن الزام
ــازی  ISO9004 را  ــدی  پیاده س ــای کلی ــده اند. جنبه ه ــه  ش ــت ارائ مدیری

ــرد: ــه ک ــر خاص ــورت زی ــوان به ص می ت
یکپارچه ســازی: اجــرا و پیاده ســازی اصــول و روش کیفیــت مؤثــر و کارآمــد 
ــت  ــادی مدیری ــای ع ــده در فعالیت ه ــب  و کار وارد ش ــا کس ــط ب و مرتب
ــت  ــز از سیســتم های مدیری ــر  تمرک ــازمان. تغیی ــی س ــردی و عملیات راهب

کیفیــت مجــزا بــه کیفیــت ســازمان و کیفیــت مدیریــت.
ــر ناگهانــی شــرایط  ــا تغیی ــرای ســازگاری ســریع ب پاســخگویی: تــاش ب
کســب  و کار و شــروع عملیــات پایــدار بــدون تأخیــر بی دلیــل و بــا هــدف 

تــداوم و تــاب آوری کســب  و کار موفــق.
یادگیری: یادگیری مستمر فردی و سازمانی برای بهبود کیفیت.

نــوآوری: تــاش مســتمر بــرای خلــق راه حل هــای خاقانــه جدیــد 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــه انتخــاب گزینه ه ــازمان و تشــویق ب اختصاصــی س
بهبــود کیفیــت در ســازمان های مختلــف. تأکیــد بــر رویکــرد منحصربه فــرد 

ــاری. ــتاندارد اجب ــرد اس ــای رویک ــازمان به ج س
تشــریک  مســاعی: ارتبــاط و همــکاری بــا همــکاران و جوامــع دانــش چنــد 

رشــته ای مناســب بــا ایجــاد ارتبــاط، تعامــل، و دانــش و منابــع مشــترک.






