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       چکیده

پیاده سازی  سازمان ها  اغلب  در  دانش،  مدیریت  پروژه های 
می شوند، شناخت عوامل موفقیت در پیاده سازی این سیستم از 
نیازهای اولیه هر سازمان است تا بتوان از این سیستم، به صورت 
یکپارچه و اثربخش استفاده نمود. این مقاله براساس یک تحقیق 
مفاهیم  موضوع،  درک  برای  ابتدا  در  که  است  شده  بنا  بنیادی 
پیش رو،  چالش های  به  باتوجه  و  شده  مطرح  دانش،  مدیریت 
الزم  زیرساختارهای  تامین  و  فرهنگ  توسعه  برای  راهکارهایی 
این  است.  شده  ارائه  سیستم  این  پیاده سازی  در  موفقیت  برای 
راهکارها در شرکت توزیع نیروی برق مشهد، به کارگرفته شده و 

نتایج مناسب آن در پایان بیان شده است.
توزیع  موفقیت،  کلیدی  عوامل  دانش،  مدیریت  کلیدي:  واژگان 

APO5 ناب، حلقه های کنترل کیفیت، فرهنگ، چارچوب

       مقدمه 

موج جدید مدیریت، آرام آرام اعتقادات  و فرضیه های به ارث مانده 
از  سازمان ها  می سپارد.  خاک  به  را  مدیریت  پیشین  موج های  از 
می کنند،  حرکت  تعهد  و  همکاری  به سوی  کنترل  و  فرماندهی 
ما درگیر مدیریت  از کمبود اطالعات، به مازاد اطالعات، دانش 
افتاده اند؛  دست و پا  به  سرمایه  و  حسابداری  هستیم،  ارتباطات  و 
زیرا ارزش از دارایی های مشهود به دارایی های نامشهود منتقل 
می شود. اکنون ما با بی نظمی جدید جهان، روبرو هستیم، تغییر 
تکنولوژی کوچک ترین بخش آن است، تغییر در شیوه تفکر ما 

بخش بزرگ آن است. )خلیلی شورینی، 1392(
هدف از این تحقیق، بررسی مفاهیم اولیه مدیریت دانش و عوامل 
موفقیت و شکست پیاده سازی این سیستم بوده است. این تحقیق 
به عنوان یک تحقیق بنیادین انجام گرفته است. در ابتدا موضوع 
مورد  به عنوان فرضیه  اطالعات  فناوری  مدیریت دانش و نقش 
بررسی قرار گرفت که "آیا فناوری اطالعات، در موفقیت مدیریت 
دانش موثر است یا خیر"، تحقیق به روشی استنتاجی انجام گرفته 
که بر این اساس، گردآوری اطالعات اولیه شامل مطالعه کتب، 
مقاالت، بازدید و انجام مصاحبه با افراد ذیربط انجام گرفته است و 
در ادامه، با درک معنا از عواملی که کنار هم قرار گرفته شده است، 
نظریه پردازی  اساس  همین  بر  و  شده  مشخص  اولیه  اطالعات 
متناسب با نتایج گام اول انجام پذیرفته و چارچوب پیشنهادی در 
نهایت ارائه گردید. در ادامه این چارچوب در شرکت توزیع نیروی 
برق مشهد، اجرایی شده که نتایج مثبت اجرایی شدن چارچوب 

پیشنهادی در ادامه ارائه شده است.

         تکامل تدریجی ابزارهای مدیریتی

با نگاهی به تاریخ علم مدیریت متوجه ادواری می شویم که در 
موضوع  یک  دوره،  آن  در  سازمان ها  نیاز  با  متناسب  دوران،  هر 
مدیریتی، مورد توجه دانشگاه های مدیریت، سازمان ها و مشاورین 
قطعات،  بازرسی  کار،  تقسیم  موضوع  است.  بوده  دنیا  سطح  در 
کنترل کیفیت آماری، سیستم تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت 
برنامه ریزی  مدل های  عملیاتی،  برنامه ریزی  مدل های  فراگیر، 
مجدد،  مهندسی  مدیریت،  اطالعات  سیستم های  استراتژیک، 

رویکردی ناب و بهره ور در ایجاد زیرساخت مناسب مدیریت دانش، از مفهوم تا اجرا

تجربه شرکت توزیع نیروی برق مشهد

منصور ساالری1 ، علی سعیدی2 ، محمدرضا رمضانی3  ، مسعود ثناگر4

salari_mansour@yahoo.IE  09151090381 .مجری مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، MBA 1. کارشناس ارشد

2. کارشناس ارشد مهندسی برق، مدیرعامل اسبق شرکت توزیع نیروی برق مشهد 

3. کارشناس ارشد مهندسی برق، مدیرعامل  شرکت توزیع نیروی برق مشهد

4. کارشناس ارشد مدیریت، مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 

Asian productivity organization (APO(  5. مدل مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی
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سواالت کلیدی که در ذهن شکل می گیرند این است که: نیازهای 
امروز سازمان های ایرانی چه میزان با نیازهای سازمان ها در سطح 
تدریجی  تکامل  این  ایرانی  سازمان های  آیا  دارد؟  مشابهت  دنیا 
در  ابزارها  میزان  چه  کرده اند؟  طی  دنیا  سازمان های  با  همگام  را 
ایران به شکل اثربخش و مناسب پیاده سازی شده اند؟ اصول اولیه 
هشت گانه مدیریت ایزو 9000 از زمان ورود این استاندارد به ایران، 
چه میزان، نهادینه شده است؟ آیا رویکرد سیستمی، بهبود مستمر 

و میل به تغییر در سازمان های ایرانی در سطح مناسبی قرار دارد؟
شاید بتوان گفت که در چند سال اخیر، مدیریت دانش مورد توجه 
مشاوران، مدیران و سازمان های ایرانی قرار گرفته است. مفهومی 
برای  مختلف  واژه های  و  تعاریف  بودن،  نوپا  و  جوان  دلیل  به  که 
آن ارائه و از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. البته 
این ابهام در تعاریف گوناگون باعث سردرگمی فراوان شده است. 
می شود  مطرح  سوال  این  پژوهشگران  بین  در  که  به خصوص 
چه  دقیقاً  سازمان  در  دانش  مدیریت  سامانه  پیاده سازی  برای  که 

مدیریت  اهداف  نه  سازمان ها  این  در  پذیرد.  انجام  باید  کارهایی 
دانش، نه استراتژی و نه فهرستی جامع از ابزارها و شیوه های پیاده 
سازی، هیچ کدام به طور واضح مشخص نشده اند. )اخوان، 1389(.

           پروژه پیاده سازی توزیع ناب در شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد

از  یکی  را  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  می توان  یقین  به 

شرکت های موفق در عرصه پیاده سازی سیستم های مدیریتی در 
صنعت برق کشور دانست، چرا که توانسته است با تکیه بر حمایت 
مدیریت ارشد، همت و تالش مدیران و مشارکت کارکنان به تدوین 
و اجرای موفق بسیاری از سیستم های مدیریتی از جمله سیستم 
مدیریت استراتژیک شود. باتوجه به اینکه مهم ترین شاخص هاي 
کلیدي در حوزه صنعت توزیع، انرژي توزیع نشده و تلفات است که 
حفظ جایگاه شرکت برتر توزیع بدون توجه به آنها ناممکن است و 

مدیریت دانش و ... از این قبیل موضوعات هستند. در اوایل دهه 
1990 میالدی و با توسعه نظریه مهندسی مجدد فرآیندها اولین 
گام ها برای ایجاد ساز و کارهای احصاء، ذخیره سازی و استفاده از 
دانش در سازمان ها برداشته شد و سپس مجموعه این فعالیت ها 
عنوان مدیریت دانش را به خود گرفت. )اخوان، 1389( بدین ترتیب 
فرآیندهایی  توصیف  برای  مفهومی  می توان  را  دانش  مدیریت 
جمع آوری،  شناسایی،  به  سازمان  آن  طریق  از  که  دانست 
سازماندهی، ذخیره و تسهیم دانش با هدف خلق ارزش و دستیابی 
به مزیت رقابتی می پردازد. )پیرلسون و ساندرز1 ، 2002( مدیریت 

کاری  فرآیندهای  بازطراحی  جهت  راهبردی  به عنوان  دانش 
می تواند هم در پشتیبانی و هم در تقویت فرآیندهای تجاری به کار 
طریق  از  را  خود  فرآیندهای  می توانند  شرکت ها  لذا  شود.  گرفته 
استفاده از یک رهیافت دانش مدار دوباره طراحی نمایند. )الساوی2، 
بازطراحی  و  دانش  مدیریت  میان  رابطه  بهتر  درک  برای   )2003
فرآیندهای کاری، بررسی سیر تکامل بازطراحی فرآیندهای کاری 
در طول زمان، مفید به نظر می رسد. )الساوی 2001 ( این تکامل در 

قالب شکل ذیل نشان داده شده است. )اخوان، 1389(

شکل 1: موج های بهبود فرآیندهای تجاری از دیدگاه الساوی و همکاران )2001(

1. Pearlson  and  Saunders  
2. EL Sawy
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از سوی دیگر، ارایه خدمات غیرحضوري نیز از جمله مواردي است 
که باید در افق 10 تا 15 سال آینده به آن توجه داشت. از این رو،  
چشم انداز شرکت توزیع نیروي برق مشهد تا قبل از سال 1400 
به صورت "به سوي 1405" انتخاب شده بود . این چشم انداز به 

معناي: 
• تحقق میانگین14 دقیقه انرژي توزیع نشده هر مشترک در سال

• صفر درصد مراجعه حضوري متقاضیان و مشترکان 

• 5 درصد تلفات توزیع

در افق چشم انداز کشور )ابتداي سال 1405(  دیده شده بود و از 
آنجا که برای اجرای موفق استراتژی ها و تحقق چشم انداز 1405 
این  گمبا،  سطح  در  اصطالحاً  یا  مقدم  خط  کارکنان  تا  بود  الزم 
ارشد  مدیریت  لذا  دهند،  قرار  توجه  مورد  را  اهداف  و  موضوعات 
شرکت با الگوبرداری از سیستم تولید تویوتا، تصمیم به پیاده سازی 
پروژه ای تحت عنوان "توزیع ناب" نمود. توزیع ناب به معنی تحقق 
شرکت توزیع نیروی برق ناب است که هدف این پروژه بررسی 
اتالف های سازمانی در سطوح مختلف بوده تا با رویکردی منسجم 

گردند.   اجرایی  و  تعیین  سازمان  ناب سازی  برای  الزم  اقدامات 
یکی از اقدامات موثر در راستای ناب سازی سازمان و فرآیندهای 
بازطراحی  و  مجدد  مهندسی  مانند  ابزارهایی  از  استفاده  سازمانی 
فرآیندها می باشد. چرا که فرآیندهای ناکارآمد، توان رقابت پذیری را 
از سازمان ها سلب می کنند و به همین منظور، استفاده از روش های 
تغییر فرآیند، اجتناب ناپذیر است. اما انجام مهندسی مجدد قبل از 
استقرار مدیریت دانش، باعث از دست رفتن بسیاری از تجربیات، 
است  سنگینی  بهای  این  شد.  خواهد  سازمانی  دانش  و  اطالعات 
که سازمان هایی که بدون توجه به حجم عظیم دانش موجود در 
فرآیندها و نیروی انسانی سازمان، اقدام به مهندسی مجدد نموده 
از  همزمان  استفاده  و  تجویزی  الگوی  یک  ارائه  لذا  می پردازند. 
جهت  دانش  مدیریت  سامانه های  نیز  و  فرآیند  بهبود  روش های 
در  است.  ضروری  بسیار  فرآیندها  بهبود  و  سازمانی  دانش  حفظ 
در  سازمانی  فرآیندهای  اصالح  و  دانش  مدیریت  ارتباط  شکل 2 
قالب یک الگوی پیشنهادی نشان داده شده است. )اخوان، 1389( 

شکل 2: ارتباط مدیریت دانش و اصالح فرآیندهای سازمانی 
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1. Information technology
2. Decision Support System
3. Management Data
4. Management Information System
6. Holcom and Keegan 
7. Wunram
8. Hind Benbeya
9. Zeleny
10.  Wang
12. Davenport

        مدیریت دانش اقیانوسی از تعاریف، رویکردها و 
نظریات

علی رغم وجود تعاریف و نظریات فراوان در مورد مدیریت دانش، 
ذهن  در  بسیاری  سواالت  دنیا،  سطح  در  صاحب نظران  سوی  از 
مدیریت  چیست؟  دانش  تعریف  مانند:  سواالتی  می بندد.  نقش 
دانش چگونه انجام می شود؟ آیا ترکیب مدیریت دانش مفهومی 
پارادوکس گونه است؟ آیا دانش را می توان اداره کرد؟ آیا دانش قباًل 

اداره می شده است؟
بدون تردید جواب منفی است، در واقع اطالعات اداره می شود و 
آن هم بسیار آشفته و در عمل اطالعات و دانش اغلب به صورت 
مدیریت  مفهوم  ابتدا،  در  دلیل  همین  به  می رود.  به کار  مترادف 
دانش را یک مفهوم تکراری و بازیافت پذیر می دانستند که شباهت 
حمایت  سیستم   ،  )IT1( اطالعاتی  سیستم های  تعریف  به  زیادی 
اطالعات  سیستم  و   )MD3( داده ها  مدیریت   ،)DSS 2( تصمیم  از 
مدیریت )MIS4( داشت. اما آیا مدیریت دانش شکل تکامل یافته 
تکنولوژی اطالعاتی یا مدیریت اطالعات است؟ یا نگاه دیگر به 

انسان و سازمان است؟
مطابق نظر اسمیت5، )2001( مدیریت دانش با ایجاد یک محیط 
کاری جدید موجب تسهیل در اشتراک دانش گردیده و جاری شدن 
دانش را به فرد مناسب و در زمان مناسب برای فعالیت کاراتر و 
مدیریت  دیدگاه  از   .)1389 )اخوان،  می گردد.  باعث  اثربخش تر 
در  و  صحیح  افراد  به  صحیح  دانش  و  اطالعات  ارائه  ناسا،  دانش 
زمان صحیح مورد نیاز بوده، به نحوی که این امر به افراد در تولید 
و اشتراک دانش یاری رسانده و نتایج امر به صورت ملموس و قابل 
 )2002  ، کیگان6  و  )هلکومب  باشد.  بهبود  جهت  در  اندازه گیری 
از نظر ونرام7 ، )2000(، مدیریت دانش به عنوان یک روش برای 
کنترل و هدایت دارایی های دانشی و مشهود و به خصوص نامشهود 

سازمان شناخته می شود، به نحوی که با به کارگیری دانش داخل 
و خارج سازمان، تولید دانش، ارزش آفرینی، نوآوری و بهبود را در 

سازمان تسهیل نماید.
یکی از اشتباهات رایج در مدیریت دانش اعتقاد به این است که با 
یک فناوری خاص می توان بهترین تمرین ها، داستان های موفقیت 
و دروس یاد گرفته را برای به کارگیری مجدد دریافت کرد. چرا که 
اغلب سوال این است که به جای اینکه بیان شود چه مشکالتی را 
می تواند از سر راه بردارد، گفته می شود کهبا یک تکنولوژی چگونه 
باید کار کرد )هیند بنبیا8 ،2008(. براساس تعریف زلنی9  )2002( 
از دانش، دانش هماهنگی هدفمند فعالیت ها است و نمی توان آن 
را از فرآیند دانستن تفکیک کرد. بنابراین افراد دانش را از طریق 
نظر  در  با  و  می آورند  به دست  پیرامون  دنیای  با  تعامل  و  تجارب 
گرفتن فناوری اطالعاتی موجود، هر آیتم ذخیره شده در کامپیوتر 
دانش  خود  نه  باشد،  دانش  نمایش  یا  اطالعات  داده،  می تواند 
)وانگ10 ، 2002(. در نتیجه بسیاری از پروژه های مدیریت دانش 

در عمل با شکست مواجه می شوند؛ چرا که با این پروژه ها همانند 
دیگر پروژه های فنی برخورد می شود، شاهد این مدعا نظرسنجی 
مک کینزی است که میان 40 شرکت آمریکایی، اروپایی و ژاپنی 
انجام شد. در این نظرسنجی بسیاری از مدیران ارشد بر این باور 
بودند که مدیریت دانش فقط یک سیستم اطالعاتی پیشرفته است 
)هریهاران11 ،2002(. برای اطمینان از کسب موفقیت در مدیریت 

افقی  وسیع  ارتباطات  دارای  می بایست  مرتبط  برنامه های  دانش، 
کسب  نیازهای  از  ارتباطات  این  باشند.  سازمانی  سطوح  تمام  در 
و کار تا فرآیندهای بهبودیافته را که توسط فاکتورهای انسانی و 
فناوری های مناسب حمایت می شوند، دربرمی گیرد )داونپورت12 و 

همکاران 1998(.
شکل ذیل مدیریت دانش را از دو دیدگاه انسان گرای و فناوری گرای 

مورد بررسی قرار می دهد.
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1. Maier, Ronald
2.  Barclay and Murray
3. Ward and Peppard
4. Gottschalk

شکل 3: دیدگاه انسان گرای در مقابل دیدگاه فناورانه )رونالد مایر1 ، 2003(

بارکلی و موری2  )1997( نیز درباره مدیریت دانش رویکردی را 
معرفی کرده اند که از سه منظر می توان به مدیریت دانش نگاه کرد:
• رویکرد ماشینی به مدیریت دانش: رویکرد ماشینی به مدیریت 

دانش عبارت است از کاربرد تکنولوژی و منابع برای انجام بهتر 
 .1 است:  موارد  این  شامل  رویکرد  این  اصلی  مفروضات  وظیفه. 
قابلیت دسترسی به اطالعات یک اصل مهم است 2. روش های 
تکنولوژی  انواع   .3 است  متنوع  اسناد  مجدد  کاربرد  و  دسترسی 
مصرف  میزان  و  تکنولوژی   .4 است  اصلی  راه حل  شبکه سازی 

اطالعات، بیشترین نقش را دارد.
• رویکرد فرهنگی یا رفتاری به مدیریت دانش: ریشه های رویکرد 
که  است  تغییر  و  مجدد  مهندسی  فرآیند  در  رفتاری  یا  فرهنگی 
دانش را به عنوان موضوع مدیریت مطالعه می کند و بر خالقیت و 

نوآوری )سازمان یادگیرنده( تاکید دارد. 
• رویکرد سیستماتیک به مدیریت دانش: این رویکرد اعتقاد سنتی 
که  معنا  این  به  می کند.  حفظ  را  دانش  مسئله  منطقی  تحلیل  به 
است.  الزامی  جدید،  تفکر  به  نیاز  اما  شود؛  حل  می تواند  مسئله 
مفروضات اصلی این رویکرد شامل این موارد است: 1. نتایچ پایدار 
مهم است نه فرآیندها، تکنولوژی یا تعریف دانش. 2. یک منبع در 
مدل سازی  آن  مورد  در  بتوان  که  است  شدن  اداره  قابل  صورتی  
مدل سازی  قابل  سازمانی  دانش  جنبه های  از  بسیاری   .3 کرد. 

است، مانند دانش صریح. 4. راه حل ها در رشته ها و تکنولوژی های 
روش های  می توان   .5 است.  کشف  و  شناسایی  قابل  گوناگون 
سنتی را با بررسی و آزمایش مجدد در مسئله دانش به کار گرفت. 
6. مسئله فرهنگ مهم است؛ اما باید به طور تیمی ارزیابی شود. 6. 
کارکنان ممکن است تغییر کنند؛ اما ضروری است که سیاست ها و 
روش های کار به طور دقیق تغییر کنند و آنگاه می توان از تکنولوژی 

به طور موثر استفاده نمود. )فریبا عدلی،1383(  
از  استفاده  اما  می گیرد،  بهره  فناوری  از  دانش  مدیریت  چند  هر 
فناوری نباید گام اول در مدیریت دانش باشد. به عبارتی مدیریت 
دانش در ابتدا می بایست از انسان و فرآیند آغاز گردد و پس از آن 
که این دو جنبه را در نظر گرفت، استفاده از فناوری توصیه می شود. 
)وارد و پپارد3 ، 2002(. البته حتی نقش فناوری اطالعات در برخی 

این  به  باید  واقع  در  می شود.  ناچیز  دانش  مدیریت  در  موارد  از 
موضوع توجه کرد که در بهره گیری از فناوری اطالعات نباید صرفًا 
قابلیت های تکنولوژیکی را در نظر گرفت و مواردی چون فرهنگ 
سازمانی و انگیزاننده ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند )گاتسالچالک 
4، 2004 (. در تحقیق دیگری که توسط اخوان )1386( انجام شد، 
شناسایی عوامل موفقیت از طریق مطالعه چندین موردکاوی انجام 
گرفته است که خالصه یافته های تحقیق مذکور، در جدول ذیل 

تاییدی بر این مدعا است:
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1. Mertins

جدول 2: زیرساخت های فرهنگی چشم انداز 1405 و مفاهیم یا مولفه های مربوطه

جدول 1: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از مطالعه چند شرکت

مرتینز1 و همکاران بر این باور هستند که فرهنگ سازمانی و رهبری 
دو فاکتور مهم در موفقیت برنامه های مدیریت دانش هستند. آنها 
طی یک نظرسنجی عوامل موفقیت مدیریت دانش را به پرسش 
عامل  پنج  که  دادند  نشان  شده  دریافت  پاسخ های  که  گذاشتند 
کلیدی موفقیت به شرح ذیل استخراج گردید: 1. فرهنگ سازمانی 
2. انگیزش و مهارت ها 3. مدیریت ارشد 4. ساختارها و فرآیندها 
عامل  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  اطالعات.  فناوری   .5
فرهنگ سازمانی با وزنی در حدود 50 درصد، بیشترین اهمیت را به 
خود اختصاص داده است و عامل فناوری نیز دارای اهمیت کمتری 

نسبت به باقی عوامل می باشد. )مرتینز و همکاران، 2003( 
باتوجه به اهمیت و تاکید نتایج مطالعات پیشین بر اهمیت عوامل 
مشهد،  برق  نیروی  توزیع  شرکت  در  دانش،  مدیریت  در  انسانی 
دیدگاه انسان گرایانه به مدیریت دانش و رویکرد فرهنگی به این 
همه  مبنای  استراتژیک،  تصمیم  این  که  گردید  انتخاب  سیستم 
تحلیل  لذا  گرفت.  قرار  بعدی  تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی ها 

را  سازمان  در  دانش  مدیریت  بتواند  که  ساختارهایی  و  فرهنگ 
توسعه دهد از اولویت های اصلی و ایجاد فناوری مورد نیاز برای 
اقدامات  ادامه  در  که  گرفت  قرار  دوم  اولویت  در  دانش،  مدیریت 

انجام شده در راستای تحلیل فرهنگ بررسی شده است. 

        پیش نیازهای فرهنگی مورد نیاز

از  حاصله  مدل  تکمیل  به منظور  شد  بیان  پیش تر  که  همان گونه 
از  استخراج  قابل  سازمانی  فرهنِگ  زیرساخت های  مصاحبه ها، 
پیش نیازهای فرهنگی پروژه های "نقشه استراتژی 1405"، "توزیع 
اطمینان  تا  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  دانش"  "مدیریت  و  ناب"، 
حاصل شود که الزامات فرهنِگ سازمانی برای تحقق این سه مقوله 
در مدل گنجانده شده اند. در جدول های 3، 4 و 5 زیرساخت های 
"مولفه" های  یا  "مفاهیم"  و  مقوله  سه  این  از  شده  استخراج 

معادل سازی شده آن ها در مدل، به طور مثال ارائه شده اند:

زیرساخت فرهنگیردیفزیرساخت فرهنگیردیف

تعامل مطلوب با ذی نفعان5ساختاری چابک و پویا1

سازمانی یادگیرنده و پیشرو در نوآوری6برتری عملیاتی2

منابع انسانی باانگیزه و مشارکت پذیر7پاسخ گویی به نیازهای جدید مشتریان3

4
تأمین کننده برق مطمئن، پایدار و با رعایت استانداردهای 

زیست محیطی
الگویی برای شرکت های توزیع نیروی برق8
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جدول 3: زیرساخت های فرهنگی توزیع ناب و مفاهیم یا مولفه های مربوطه

جدول 4: زیرساخت های فرهنگی مدیریت دانش و مفاهیم یا مولفه های مربوطه

زیرساخت فرهنگیردیفزیرساخت فرهنگیردیف

کار تیمی5حذف ضایعات1

کمینه سازی هزینه ها6احترام به انسان ها و بشریت )تعهد به کارکنان(2

بهبود مستمر3

توزیع به هنگام4

زیرساخت فرهنگیردیفزیرساخت فرهنگیردیف

خالقیت5همکاری1

انطباق پذیری و پویایی6اشتراک گذاری اطالعات2

تمرکززدایی7غنی سازی اعتماد3

تعامل های اجتماعی8کار تیمی4

زمینه  در  مختلف  بررسی های  که  است  توضیح  به  الزم  ادامه  در 
تحلیل پیش نیازهای فرهنگی مدیریت دانش انجام شده است، اما 
نکته ای که در این پژوهش مورد توجه است، بررسی و ارایه روشی 
است تا بتوان این پیش نیازهای فرهنگی در سازمان را تحلیل و 
تبدیل به مدل مطلوب و ارزیابی فرهنگ موجود کرده و شکاف های 

فرهنگی را استخراج نمود. لذا باتوجه به بررسی و اشتراک موارد 
مدیریت  فرهنگی  زیرساخت های  می توان  قبلی  پژوهش های  در 
دانش و مفاهیم یا مولفه های مربوطه را در قالب جدول زیر به طور 

مثال، خالصه نمود.

شکل 4: مراحل پروژه تحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین مولفه های کلیدی فرهنگ سازمان
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شکل 5: خانه فرهنگ شرکت توزیع برق مشهد شامل معرفی مولفه های مهم فرهنگی

1.  Denison’s model of organizational culture
2. Probst, Et Al,

حال با توافق بر عوامل فوق پژوهشگر اقدام به تحلیل فرهنگ به 
روش ذیل نمود که در ادامه توضیح داده شده است.

سازمانی  فرهنگ  مدل  طراحی  کیفی(  )فاز  پژوهش  اول  فاز  در 
بوده  هدف  مورد  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  بومی  مطلوِب 

است. در این فاز دو مرحله طی شده است:
• طراحی مدل اولیه با روش تئوری داده بنیاد و بهینه کاوی: در این 

مرحله از دو مسیر اصلی استفاده شد. در مسیر اول براساس تحلیل 
مصاحبه های عمیق انجام شده با خبرگان شرکت و تحلیل برخی 
از جلسه های مدیران و معاونان و با تکیه بر روش شناسی داده بنیاد، 
فرایند  در  که  است  ذکر  به  الزم  شدند.  شناسایی  مولفه هایی 
دنیسون1   سازمانی  فرهنگ  مدل  مفاهیم  از  محوری  کدگذاری 
نیاز  مورد  مولفه های  بر  تکیه  با  دوم  مسیر  در  گردید.  استفاده  نیز 
دانش"،  "مدیریت  و  ناب"  "توزیع   ،"1405 "چشم انداز  تحقق  در 

مولفه های اولیه تکمیل شدند. در نهایت با ادامه روش شناسی مسیر 
اول )کدگذاری انتخابی(، ابعاِد مدل طراحی شدند. در انتها به منظور 
ایجاد جامعیت در مفاهیم و مصداق ها از ادبیاِت الگو و بهینه کاوی 
استفاده گردید و مواردی به مفاهیم و مصداق ها اضافه شد. الزم به 
ذکر است در طراحی مولفه ها و ابعاد نیز از مضامین قابل استنتاج از 

بهینه کاوی استفاده گردید.
•  نهایی سازی مدل با روش ِدلفی: به منظور افزایش اعتبار مدل، 
مولفه ها، تبدیل به مصداق های نگرشی و رفتاری شدند و در قالب 
پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند تا اهمیِت قرار گرفتن هر 
یک از مولفه ها در مدل نهایی را تعیین کنند. براساس تکنیک ِدلفی 
پرسش نامه چندین بار براساس نظرات خبرگان رفت و برگشت پیدا 

کرد تا مدل نهایی براساس اجماع خبرگان حاصل شد.

        انتخاب چارچوب مناسب برای مدیریت دانش

و  دوباره کاری ها  از  شرکت ها  مدیران  شد  بیان  که  همان گونه 
گرفتاری های استفاده از راه های تکراری برای مشکالت تکراری 
که نیاز به راه حلی جدید دارند و به دلیل عدم وجود سیستم مدیریت 
یکپارچه دانش در شرکت بروز می کنند، آگاه و به همین علت به 
هستند  خود  سازمان  دانش  مدیریت  برای  سیستمی  ایجاد  دنبال 
)اخوان، 1389(. اما چگونگی انتخاب راه حل مدیریت دانش مناسب 
برای هر شرکت یک شایستگی و مزیت واقعی است که گزینه های 

زیادی را دربرمی گیرد که شامل مواردی از قبیل موارد ذیل است:
• با مدیریت دانش قرار است چه مشکلی حل شود؟
• چه قابلیت هایی در سازمان می خواهد ایجاد گردد؟

• چه هزینه هایی داشته و چه مزایا و منافعی ایجاد خواهد کرد؟

• چه فعالیت هایی باید صورت گیرد و چه عواملی باعث موفقیت و 

شکست پروژه می شود؟
پرابست و همکاران2 )پرابست و همکاران ،2000(، بیان می کنند 
که چارچوب مدیریت دانش باید دربرگیرنده خصوصیات ذیل باشد: 
اثرات  و  نموده  ترجمه  دانشی  مسائل  به  را  سازمان  مسائل    •
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1. Rao
2. Jashpara
3. Community of practice
4. Top Down
5. Popper

تصمیم ها را بر روی سرمایه های دانشی ارزیابی نماید.
• از ارائه راه حل های عمومی اجتناب کرده و در درک مسائلی که 

مشخصاً با مقوله دانش سرو کار دارند کمک نماید.
و  کرده  هدایت  موجود  مسائل  و  مشکالت  به  را  سازمان  توجه   •

واقع گرایانه باشد.
• ابزارهای کافی و عملیاتی برای تجزیه و تحلیل ها فراهم آورد.

• معیارهایی برای اندازه گیری موفقیت ارائه نماید.
• با سیستم های موجود تطابق داشته و با تلفیق و یکپارچگی به 

راه حل های مناسب دسترسی پیدا کند.
• به نحوی توسعه داده شده باشد که در فعالیت های روزمره سازمان 

نیز قابل استفاده باشد. 

        گروه های کاری متداول ترین ابزار تبادل دانش

یادگیری،  و  نوآوری  موسسه  توسط  آمده  به عمل  تحقیقات  طبق 
تبادل  برای  کاری  تیم های  و  گروه ها  از  سازمان ها  از  درصد   80
کاری  تیم های  و  گروه ها  از  سازمان ها  از  درصد   66 و  تجربیات 
می کنند  استفاده  ضمنی  دانش  مبادله  و  تجربیات  کسب  برای 
)موسسه نوآوری و یادگیری سازمانی، 1999(. در مطالعات مرکز 

کنترل کیفیت و نوآوری آمریکا نزدیک به 82 درصد از سازمان ها 
از تیم های کاربردی افقی برای اشتراک دانش به طور موثر استفاده 
می کنند )مرکز کنترل کیفیت و نوآری آمریکا، 1999(. گروه های 
در  دانش  مدیریت  رشد  مولفه های  بنیادی ترین  از  یکی  کاری 
سازمان زیراکس هستند. این گروه ها در واقع محیطی غیررسمی 
برای تبادل دانش بین افراد سازمان فراهم می کنند و تقویت آنها 
می تواند به تبادل بسیاری از گونه های غیرصریح دانش منجر شود. 
ضمن آنکه اهتمام به یادگیری در گروه ها، به دلیل دوستانه بودن 
و پایین بودن الزامات خاص سازمانی و وجود وظایف غیررسمی، 
از آموزش های رسمی و تبادالت صریح دانش بسیار بیشتر است. 
دانش  گردش  تقویت  در  زیراکس  شرکت  اقدامات  مهم ترین  از 
در سازمان می توان به موارد زیادی اشاره نمود: مانند بها دادن به 
گروه های کاری و امکان فعالیت آنها تحت نام مشخص، حمایت 

از تشکیل منظم نشست های کاری، اعطای استقالل نسبی به این 
آنها  در  سازمانی  مراتب  سلسله  و  مدیریت  دخالت  عدم  و  گروه ها 
اقدامات  قبیل  این  سازمانی.  شفافیت  و  امن  و  باز  فضای  ایجاد  و 
در نهایت به تقویت فرهنگ اشتراک و اکتساب دانش در سازمان 
کمک کرد و از نظر رفتاری و اجتماعی فضایی مناسب برای فعالیت 
گروه های کاری ایجاد نمود. ) اخوان، 1389( گروه های کاری با 
و  می کنند  آغاز  را  خود  جلسات  داستان سرایی  چون  تکنیک هایی 
موضوعات و مباحث مرتبط کاری و تجربیات حاصله را در خالل این 
جلسات به اطالع دیگران می رسانند و به عبارت بهتر، افراد درون 
این گروه ها از هم یاد می گیرند. )رائو1 ، 2005 ( و )جاشپارا2، 2004(.

از مزایای COP 3 می توان به اشتراک دانش، توسعه دانش، اجتناب 
تسریع  باال،  انعطاف  قابلیت  سازمان ها،  در  چرخ  دوباره  اختراع  از 
در تغییر فرهنگ )اشاعه فرهنگ اشتراک دانش(،  قابلیت هشدار 
سریع در مورد فرصت ها و تهدیدها، تسهیل دسترسی به خبرگان و 
ایجاد اعتماد در افراد اشاره کرد. نکته ای که باید به آن توجه نمود 
این است که در شکل گیری COP  ها باید بدون دستور و یا از باال به 
پایین4  شکل گیرند و به طور طبیعی تشکیل و هدایت یابند و در این 
مسیر باید حمایت شده و اثرات مثبتی در کمک به ایجاد و اشتراک 

دانش سازمانی داشته باشند. )اخوان، 1389(. 

        حلقه های کنترل کیفیت ابزاری ناب برای توسعه 
مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق مشهد

بر  متکی  تالش هایی  از  ناشی  پیامد  را  دانش  رشد  پوپر5 )1994( 
سعی و خطا دانست که برای حل مسائل تطبیقی به کار می رود و 
بر دانش و تجربه پیشین مبتنی است. به این ترتیب، رویه با یک 
ما  )که  گمان  و  حدس  طریق  از  سپس  و  می شود  شروع  مساله، 
آن را شکل گیری ادعای دانش نامیده ایم(، به یک یا چند راه حل 
آزمایشی منتج می گردد، سپس آزمایش و ارزیابی راه حل آزمایشی 
و عدم تطابق های ممکن، انجام می شود تا خطاهای موجود حذف 

شوند، )قبل از اینکه خطاها به گفته پوپر ما را حذف کنند(. 
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1. Ishikawa
2. Quality Control Circle
3. QC Story

 )Knowledge Claim Validation( این روش تصدیق ادعای دانش
یا ارزیابی )Evaluation( نامیده می شود. نتیجه این کار دستیابی به 
راه حل هایی است که آزمایش یا ارزیابی را نسبت به دیگر راه حل ها 
بهتر توجیه می کنند. در واقع، این راه حل ها و نتایج تالش ها، در 
جهت حذف خطاها، دانش جدید هستند. اما به طور یکنواخت دانش 
جدید، مسائل جدید را نیز به دنبال خواهد داشت. )جعفرنژاد،1386( 
تبادل  گروه های  قالب  در  می بایست  شده،  بیان  نکات  به  باتوجه 
تجربه، فضای حل مسئله حاکم شود تا کارکنان در فضایی دوستانه 
و غیررسمی، در راستای حل مسائل روز سازمان، به صورت گروهی 
مسئله،  تحلیل  و  ریشه یابی  بر  عالوه  فکری،  طوفان  کمک  با  و 
و  تصمیمات  اثربخشی  ادامه  در  و  تعیین  را  مناسب  راهکارهای 
اقدامات خود را صحه گذاری نموده و راه حل های موثر را به عنوان 
یک استاندارد تعریف نمایند تا بتواند به عنوان دانش سازمانی در کل 
شرکت مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد حل مسئله را می توان 

در بهترین شکل در حلقه های کنترل کیفیت جستجو کرد.
براساس تعریفي که پروفسور ایشي کاوا1 در مرکز حلقه های کنترل 
کیفیت ژاپن در سال 1971 منتشر کرده است، حلقه کنترل کیفیت، 
و  کیفي  کنترل  فعالیت هاي  انجام  براي  است  کوچک  گروهي 
داوطلبانه  به صورت  که  کارگاه  یک  درون  در  بهره وري،  افزایش 
فعالیت می کنند. این گروه کوچک به طور مستمر، ارتقاء فردي و 
به وسیله  را  کارگاهي  درون  بهبود  و  کنترل  افراد،  مشترک  ارتقاء 
فنون کنترل کیفیت و با شرکت همه افراد به پیش مي برد. )شایق، 

 )1378
مراحل انجام حل مسئله در حلقه هاي کنترل کیفیت به ترتیب در 9 

مرحله به شرح  ذیل، تنظیم شده است:
 .3 ، 2 QCC 1. انتخاب موضوع فعالیت و هدف گذاری، 2. معرفی
تحلیل واقعیت وضعیت موجود، 4. تعیین برنامه اقدامات، 5. تحلیل 
مسئله و علل بروز مشکل 6. تعیین اقدامات اصالحی 7. بررسی 

بازنگری   .9 استانداردسازی  و  نتیجه  حفظ   .8 اقدامات  اثربخشی 
مسائل حل نشده و برنامه ریزی برای آینده. 

با مقایسه تعاریف حلقه های کیفیت و نیز گروه های تبادل دانش، 
می توان به یک فصل مشترک رسید، چرا که در هر دو ابزار مطرح 
در  را  خود  تجربیات  و  می یابند  حضور  داوطلبانه  کارکنان  شده، 
می دهند.  قرار  دیگران  اختیار  در  راه حل  تعیین  و  مشکل  تحلیل 
ضمناً در انتها مراحل حل مسئله، اعضای حلقه کیفیت باید دو اقدام 

را به انجام برسانند:
1. تدوین گزارش در قالب فرمA3  شامل بیان کلیه اقدامات انجام 
گرفته در یک برگ کاغذ به اندازه A3 بوده که در آن، داستان حل 
مسئله بیان شده است. تکمیل فرم A3 شامل تجارب، دانش های 
ضمنی کارکنان همراه با نقاط قوت و ضعف، علل و راه حل های 
پیشنهادی اعضای حلقه است که می بایست مستند شده و در اختیار 

سازمان قرار گیرد.
2. تهیه فایل پاورپوینت، شامل شرح اقدامات انجام گرفته در نه 
مرحله حل مسئله، است که در قالب داستان کیفیت3 بیان خواهد 
شد. این فایل باید توسط رهبر و اعضای حلقه، به صورت گزارش 
حضوری ارائه شده و دانش به دست آمده در حلقه کیفیت باید در 
انتقال  سازمان،  مدیران  و  همکاران  دیگر  به  داستان سرایی  قالب 

یابد.

        مراحل سازماندهی حلقه های کنترل کیفیت در 
شرکت توزیع نیروی برق مشهد

با بیان مزایا و اهداف مورد نظر از توسعه و سازماندهی حلقه های 
کیفیت در این راستا در سطح شرکت اقدامات بسیاری به شرح ذیل 
صورت گرفته است که می توان مهم ترین این اقدامات را به شرح 

ذیل بیان نمود:
کنترل  حلقه های  هدایت  و  سازماندهی  اجرایی  روش  تدوین   •

شکل 6: شمای چهارگانه پوپر )چارچوبی برای تطبیق پذیری(
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کیفیت و طراحی فرم های مورد نیاز 
• برگزاری جلسات در کمیته راهبری در راستای تشریح روش و در 

ادامه پروژه، ارائه گزارش پیشرفت اقدامات
• برگزاری جلسات تشریح آشنایی اولیه با مفاهیم حلقه های کنترل 
کیفیت، در جلسات گردهمایی در سطح واحدهای اجرایی شرکت 
و  شرق  تعمیرات  و  نگهداری  واحدهای  اجرایی،  امور   11 )شامل 

غرب، دفاتر نظارت بر لوازم اندازه گیری شرق و غرب، دفاتر فروش 
دیماندی شرق و غرب، دفتر کنترل لوازم اندازه گیری(

• برگزاری جلسات هماهنگی با دبیران حلقه های کنترل کیفیت 
امور اجرایی و تشریح پروژه 

هدایت  و  سازماندهی  اجرایی  روش  تشریح  جلسات  برگزاری   •
حلقه های کنترل کیفیت، با حضور مدیران امور اجرایی و روسای 

ادارات زیرمجموعه اجرایی در محل هر امور اجرایی
موضوعات  بررسی  و  پاسخ  و  پرسش  متعدد  جلسات  برگزاری   •

انتخاب شده در سطح کلیه حلقه های کنترل کیفیت شرکت
با  ستادی  حوزه  آماده سازی  و  روش  تشریح  جلسات  برگزاری   •

حضور معاونت ها و مدیران ستاد
• برگزاری جلسات هماهنگی و بررسی موانع و مشکالت با حضور 

معاونت ها و روسای ادارات اجرایی زیرمجموعه
• برگزاری جلسات متعدد تعیین موضوع و تسهیل گری توسط دبیر 
حلقه های کنترل کیفیت شرکت، به هدف تحلیل و انتخاب راه کل 

مناسب در سطح حلقه های کنترل کیفیت حوزه ستاد
• طراحی و تدوین فرم ثبت مشکالت روزانه و نیز تهیه دفترچه 

خود انتقادی و ارائه آن به کلیه روسای ادارات جهت ثبت مشکالت 
نیاز  صورت  در  و  خودانتقادی  جلسات  قالب  در  بررسی  و  کاری 

تشکیل حلقه کنترل کیفیت برای حل آن مشکل
اجرایی  روش  تشریح  زمینه  در  آموزشی  بنر  طراحی  و  تهیه   •

سازماندهی حلقه های کنترل کیفیت 
• تهیه و طراحی بنر آموزشی در زمینه تشریح هفت ابزار کیفیت و 

کاربرد آن در حلقه های کنترل کیفیت 
• نصب پوستر و بنرهای آموزشی اجرایی در تمامی امور اجرایی 

شرکت
• اختصاص فضای فیزیکی برای تبادل نظر در برخی از امور اجرایی 

و همچنین در شبکه های اجتماعی 
عامل  مدیریت  حضور  با  پروژه،  اول  فاز  اتمام  جلسه  برگزاری   •
و  ستاد  حوزه  مدیران  اجرایی،  امور  مدیران  معاونت ها،  شرکت، 

تمامی دبیران سازماندهی حلقه های کنترل کیفیت شرکت
با  آشنایی  تکمیلی  آموزش های  برگزاری  برای  برنامه ریزی   •

حلقه های کنترل کیفیت و روش حل مسئله، به روش کارگاه با 
هدف توسعه و تثبیت سیستم در سطح شرکت در فاز دوم

• تدوین دستورالعمل ارزیابی حلقه های کنترل کیفیت و رتبه بندی 
امور اجرایی و برنامه ریزی برای انجام دو مرحله ارزیابی در بازه های 

شش ماهه تا پایان سال
• برنامه ریزی برای تعریف شاخص ارزیابی واحدها و تعیین و تقدیر 

از برترین های شرکت 
کنترل  حلقه های  از  حاصل  دستاوردهای  کتاب  چندین  تدوین   •

کیفیت شرکت
ساختار هدایت حلقه های کیفیت، در سطح امور اجرایی در شکل 
)5( که دربرگیرنده چارت سازمانی امور اجرایی، شامل مدیر امور 

و چهار اداره: بهره برداری، فروش و خدمات مشترکین، مهندسی، 
مالی و پشتیبانی، می باشد که هر رئیس اداره می تواند مطابق روش 
اجرایی تعیین شده، برای بررسی و حل مشکالت کاری، یک حلقه 
کنترل کیفیت تشکیل داده و مراحل را مطابق روش اجرایی ادامه 

دهند.
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اجرایی،  امور  در  ادارات  روسای  شرکت،  سازمانی  ساختار  در 
زیرمجموعه معاونت ها تعریف شده اند، لذا پس از سازماندهی، در 
سطح امور اجرایی، اقدام به تشکیل حلقه کنترل کیفیت عالی در 
سطح ستاد گردید که در آن کلیه روسای ادارات به همراه صاحب 
فرآیند که از مدیران ستادی انتخاب شده است، به همراه حامی 
فرآیند که معاونت مربوطه می باشد، حضور دارند. از وظایف کمیته 
و  هماهنگی  و  نظارت  معاونت،  هر  در  کیفیت  حلقه های  عالی 
هدایت مسائل و راه حل های پیشنهادی در سطح معاونت می باشد 
تا به بهترین نحو، صحت دالیل مشکالت و اقدامات اصالحی 
حلقه های  این  ضمناً  گیرد،  قرار  پیگیری  و  تایید  مورد  و  بررسی 
مشکالت  مناسب  تحلیل  با  فرآیند  صاحب  حضور  با  کیفیت 

سازمانی، شرایط را برای ناب سازی فرآیندها در قالب کمیته های 
بهبود فرآیندی سازمان، فراهم می کنند. ساختارهای ایجاد شده 
مطابق شکل های 5 و 6 در امور اجرایی و حوزه ستاد، شرایط را 
و  است  نموده  فراهم  حوزه  هر  در  دانش  خوشه های  ایجاد  برای 
تحلیل  با  همراه  مقدم،  خط  یا  گمبا  سطح  از  می توانند  کارکنان 
کیفیت  حلقه های  قالب  در  مناسب،  راه حل های  ارائه  و  مسائل 
امور و سپس ارائه داستان موفقیت، در حلقه عالی حوزه معاونت و 
کمیته های فرآیندی، دانش ضمنی خود را برای استفاده مناسب در 
سازمان انتشار دهند و سازمان از این طریق قادر خواهد بود دانش 
کارکنان را باتوجه به اهداف و موضوعات استراتژیک، استخراج 

نماید.

شکل 7: ساختار تشکیل و هدایت حلقه های کنترل کیفیت در سطح امور اجرایی

مدیر امور
رئیس ادراه مالی 

و پشتیبانی

رئیس ادراه بهره 
برداری

رئیس ادراه 
مهندسی
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شکل 8: ساختار تشکیل و هدایت حلقه های کنترل کیفیت، در حوزه ستاد 

شکل 9: نمودار مقایسه روند کیفیت حلقه های کنترل کیفیت شرکت توزیع در چند سال اخیر

سال  در  کیفیت  کنترل  حلقه های  سازماندهی  پروژه  ابتدای  از 
و  تشکیل  کیفیت  کنترل  حلقه  به 1000  نزدیک  تاکنون   1394
سازماندهی شده است و اقدامات اصالحی اثربخشی تعریف و اجرا 

شده  و خوشبختانه سطح کیفیت حلقه های سازماندهی شده هر 
سال براساس دستورالعمل تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و 

روند رو به بهبودی به شرح شکل زیر  شاهد هستیم.
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شکل 10: نمودار مقایسه روند تعداد پیشنهاد قبل و بعد از اجرای پیشنهادات کایزنی شرکت توزیع مشهد

توزیع  شرکت  در  کیفیت  حلقه های  تشکیل  در  توجه  قابل  نکته 
نیروی برق مشهد، این است که به دلیل اینکه اعضا، در راستای 
حل مسائل کاری و بهبود وضعیت کاری خود، در کنار یکدیگر 
قرار گرفته و با رفع مشکالت کاری، شرایط برای انجام وظایف 
را بهتر می نمایند، لذا از حضور در حلقه کیفیت، استقبال کرده و 
بهره مند  دیگران  و  خود  تجربیات  و  دانش  اشتراک  از  مشتاقانه 
می گردند. لذا تاکنون بدون در نظر گرفتن پاداش و سیستم های 
انگیزشی خاص، این حلقه ها را  تشکیل داده و هر روز بر میل آنان 
به تشکیل این حلقه ها در سازمان افزوده می شود. تجربه ای که 
شاید در بسیاری از شرکت ها مشاهده می شود و در بازدیدها، به 
آن پی برده شده است که سیستم های انگیزشی نامناسب تعریف 
شده، عمدتاً باعث انحراف سیستم های ثبت تجربیات و استخراج 
ثبت  کردن  متصل  مثال  به طور  است.  شده  شرکت ها  در  دانش 

تجربه یا ارائه مقاله، به افزایش گروه یا حقوق دریافتی و...
موضوع  این  به  می توان  روش  این  در  توجه  قابل  دیگر  نکات  از 
اشاره نمود که گزارشات A3 و پاورپوینت داستان حلقه کیفیت، 

در طول خدمت کارکنان، تدوین، ثبت و نگهداری، خواهد شد و 
با گذشت زمان این دانش به صورت تجمعی نگهداری و افزایش 
خواهد یافت و دیگر نگران خروج دانش کارکنان در زمان انتقال یا 

بازنشستگی آنان نخواهیم بود. 

         نظام پیشنهادهای کایزنی ابزاری برای توسعه 
مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق مشهد

عالوه بر حلقه های کنترل کیفیت که ابزاری گروهی برای مدیریت 
دانش کارکنان، در شرکت توزیع نیروی برق مشهد است، می توان 
که  برد  نام  فردی  ابزاری  به عنوان  کایزنی  پیشنهادهای  نظام  به 
شده  طراحی  شرکت  در  کارکنان  فردی  دانش  از  استفاده  برای 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  سطح  در  پیشنهادها  نظام  البته  است. 
نموده  به کار  آغاز  اجرایی،  روش  تدوین  با  سال 1380  از  مشهد، 
بود که وضعیت موثر و رضایت بخشی نداشت  و در سال 1393، 
با تهیه روش اجرایی جدیدی، نظام پیشنهادهای کایزنی در سطح 

شرکت اجرایی گردید .

پیشنهادگیری  روش  در  بارز  تفاوت  شد،  مطرح  که  همان گونه 
00نظام های متداول با روش پیشنهادهای کایزنی این است که 
در روش متداول، فرد با مشاهده مشکل و یافتن راه حل خالقانه، 
پیشنهاد خود را در سیستم ارائه داده و دبیرخانه نظام پیشنهادهای 
شرکت، می بایست اقدام به بررسی و کارشناسی پیشنهاد کرده و 
برای  الزم  هماهنگی های  مربوطه،  کارشناسان  تایید  صورت  در 
و  پیشنهاد  اجرای  از  پس  و  برساند  انجام  به  را  پیشنهاد  اجرای 

دریافت گزارشات اثربخشی، اقدام به اهدای پاداش نمایند. 
اما در روش پیشنهادهای کایزنی، این تغییر اساسی داده شده است 

که در این سیستم، فرد باتوجه به داشتن تجربه و شناخت کافی 
در زمینه انجام کار و وظیفه خود، مشکل یا فرصت بهبود در حوزه 
کاری خود را یافته و سپس راه حل پیشنهادی در راستای بهبود 
انجام وظیفه را تعیین و با هماهنگی مدیران مافوق، اجرا نموده 
در  و  می شود  بهره مند  خویش  کار  بهبود  نتایج  از  اجرا،  از  پس  و 
صورت تایید اثربخشی توسط مدیران مافوق، فرد پیشنهاددهنده 
و مجری، پاداش دریافت می کند. در این روش فرد ارائه و اجرای 
پیشنهاد را برعهده دارد و مدیران سازمان، در ارائه پاداش سریع و 

تقدیر از پیشنهاددهنده نقش ایفا می کنند.
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شکل 11: مقایسه نظام پیشنهادهای کایزنی و نظام پیشنهادهای متداول

جدول 5: مقایسه نظام پیشنهادهای کایزنی و نظام پیشنهادهای متداول

و  اجرا  در  سرعت  به  می توان  روش  این  در  توجه  قابل  نکات  از 
انگیزه  فرد  که  چرا  نمود  اشاره  کایزنی  پیشنهادهای  پیاده سازی 
کافی برای بهبود کار خویش داشته و پیشنهاد در مسیر طوالنی 
بررسی و کارشناسی مطابق روش های قبلی، قرار نگرفته و سریع 

یک  به  را  کارکنان  کلیه  سیستم  این  آن  بر  عالوه  می شود.  اجرا 
دبیر نظام پیشنهادها تبدیل می نماید تا پیشنهادها را تا مرحله اجرا 
پیگیری نماید و گسترش سیستم بسیار تسهیل و  تسریع می شود. 

از ابتدای پروژه پیاده سازی نظام پیشنهادات در سال 1393 تاکنون 
نزدیک به 13000 پیشنهاد ارایه شده است که بیش از 95 درصد 
این پیشنهادها اجرایی و نتایج اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی 
پیشنهادهای  کیفیت  سطح  خوشبختانه  و  است  شده  حاصل 
شرکت براساس دستورالعمل تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته 
و روند رو به بهبودی به را شاهد هستیم. و در این مدت براساس 
ارزیابی شرکت توانیر در سال 93، 96 و 97 و 98 موفق به کسب 

لوح تقدیر برترین شرکت در سطح شرکت های توزیع کشور در 
زمینه نظام پیشنهادها شده ایم.

کارکنان  مشارکت  از  حاصل  پیشنهادهای  از  زیادی  تعداد  ضمناً 
همکاری  با  و  شده  اختراع  ثبت  خالق،  ایده های  به عنوان 
شرکت های تولیدی صنعت برق وارد مرحله تجاری سازی و تولید 

محصول شده و در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد.

نظام پیشنهادات کایزنینظام پیشنهادات متداولموضوع

بعد از اجراقبل از اجرازمان ارائه پیشنهاد

در محدوده کاری پیشنهاددهندهدر کلیه موضوعاتمحدوده اجرا

معمواًل کوچکمعمواًل متوسط یا بزرگنوع بهبود

بعد از اجرابعد از انجام کارشناسیپاداش دهی

پاداش نسبتًا کوچکپاداش قابل توجهمبلغ پاداش

بسیار زیادمعدودتعداد
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شکل 12:گزارش مقایسه ای پیشنهادهای دریافت شده در نظام پیشنهادهای کایزنی شرکت

         مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادهای کایزنی در 
شرکت توزیع نیروی برق مشهد

طراحی  و  کایزنی  پیشنهادهای  نظام  اجرایی  روش  تدوین   .1
فرم های مورد نیاز 

2. تعیین و برنامه ریزی برای تحقق "سرانه یک پیشنهاد" برای 
شرکت، به عنوان هدف سال 93 نظام پیشنهادهاي کایزني 

با  توجیهی  جلسات  برگزاری  قالب  در  اجرایی  روش  تشریح   .3
حضور مدیران امور و روسای اداره ها برای کلیه امور اجرایی ده گانه
برای  توجیهی  و  آموزشی  منظم  جلسه  ده  از  بیش  برگزاری   .4
کمیته  قالب  در  شرکت  اجرایی  امور  پیشنهادهای  نظام  دبیران 

اجرایی نظام پیشنهادهای کایزنی 
پیشنهادهاي  نظام  با  آشنایي  آموزشی  دوره های  برگزاری   .5
کایزني و نیز آشنایي با تکنیک هایی برای بیش از 1000 نفر از 

نیروهاي صف شرکت 
6. طراحی و پیاده سازی نرم افزار نظام پیشنهادهاي کایزني توسط 

دبیر نظام پیشنهادها
7. ایجاد امکان ثبت پیشنهاد در وب سایت شرکت و فراهم نمودن 

امکان دریافت پیشنهاد از ذی نفعان بیرونی شرکت 
حضور  با  پیشنهادها  نظام  تسری  و  عالی  کمیته های  تشکیل   .8
مدیریت عامل با هدف ارزیابی، تعیین پاداش و تسری بخشیدن 

به پیشنهادهای مصوب
تعیین  زمینه  در  کارکنان  از  نظرسنجی  انجام  و  فرم  طراحی    .9

میزان رضایت آنان از نظام پیشنهادهای کایزنی  
10. تدوین دستورالعمل ارزیابی و رتبه بندی امور اجرایی و انجام 

سه مرحله ارزیابی در بازه های شش ماهه 
افزایش  و  مشارکت  فرهنگ  توسعه  برای  اقدامات  انجام   .11

مشارکت کارکنان در قالب موارد ذیل:
ترویج  زمینه  در  تبلیغاتي  تابلوهاي  و  پوسترها  نصب  و  تهیه   •

پیشنهادهاي کایزني 
• تهیه و نصب بنرهای معرفی پیشنهادهای منتخب در سطح شرکت 

• اطالع رسانی پیشنهادهای اجرا شده در نشریه داخلی شرکت 
• انجام مصاحبه با پیشنهاددهندگان موفق و درج در نشریه داخلی 

شرکت
در  کایزنی  پیشنهادهای  نظام  گزارشات  ارائه  و  اطالع رسانی   •

سطح شرکت
در  کارکنان  برگزیده  پیشنهادهای  نمایش  و  اطالع رسانی   •

نمایشگاه های داخلی در سطح امور اجرایی
• اطالع رسانی و نمایش پیشنهادهای برگزیده کارکنان هر امور در 

پورتال شخصی کارکنان
نظام  فعالیت  سال  یک  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری   •

پیشنهادهای کایزنی  
پیشنهادهای  نظام  حوزه  در  واحدها  ارزیابی  شاخص  تعریف   •

و  شرکت  پیشنهاددهندگان  برترین  از  تقدیر  و  تعیین  و  کایزنی 
ارزیابی برترین دبیر نظام پیشنهادهای کایزنی در میان امور اجرایی 
• تدوین چندین کتاب در زمینه به اشتراک گذاری پیشنهادهای 

ارایه شده کارکنان

         ثبت تجارب و درس آموخته های کارکنان فعال و 
بازنشسته شرکت توزیع نیروی برق مشهد

از دیگر اقدامات در راستای توسعه مدیریت دانش در سطح شرکت، 
استخراج دانش کارکنان در قالب ثبت تجارب و درس آموخته های 
آنان در طول خدمت و همچنین پس از بازنشستگی است. در این 
که  بازنشستگان راهنما"  راستا، با تعریف پروژه "مدیریت دانش 
به اختصار"طرح مدبر" نامگذاری گردید، کار دعوت به همکاری 
همکاری  با  شرکت  منتخب  بازنشستگان  از  تعدادی  آموزش  و 
معاونین و مدیران ارشد شرکت، آغاز گردید و روش ثبت تجربیات 
عزیزان  این  به  کایزنی  پیشنهادات  و  کیفیت  حلقه های  روش  و 
آموزش داده شد تا با ارایه دانش و تجربیات سازنده خود، همکاران 
روش  دو  میان  این  در  نمایند.  یاری  مسائل  حل  در  را  شرکت 
نیز  مذکور  روش های  مکمل  به عنوان  داستان سرایی  و  مصاحبه 

] به کار گرفته شده است. 
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شکل 13: فرآیند ثبت تجارب و درس آموخته های بازنشستگان شرکت
در زمینه ثبت تجربیات کارکنان نیز همین آموزش ها ارایه شده و 
خوشبختانه بیش از 400 درس آموخته از کارکنان در سال 1399 
استخراج و 8 مورد این تجارب به عنوان نمونه در سطح شرکت 

توانیر انتخاب گردید.

        ارایه آموزش های غیرحضوری و تدوین فیلم های 
آموزشی مدیریت دانش 

در  تاکنون   1399 سال های  در  کرونا  بیماری  وجود  به  باتوجه 
توسعه  همچنین  و  ویروس  این  انتشار  از  جلوگیری  راستای 

آموزش و فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت دانش، دفتر مجری 
و  آموزشی  سرفصل های  تدوین  و  تهیه  به  اقدام  شرکت  دانش 
تولید فیلم های آموزشی با عناوین ذیل نمود که خوشبخانه مورد 

استقبال همکاران و دیگر شرکت ها قرار گرفته است .

         چاپ کتاب و انتشار دانش در سطح شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد

دانش  اشتراک گذاری  به  زمینه  در  مناسب  اقدامات  از  یکی 

سازمانی، انتشار کتاب است که در این راستا، شرکت توزیع نیروی 
برق مشهد تاکنون در حدود 20 کتاب چاپ نموده است.

جدول 6: لیست فیلم های آموزشی تهیه شده در زمینه مدیریت دانش

موضوع فیلم های آموزشی غیرحضوریردیفموضوع فیلم های آموزشی غیرحضوریردیف

سیستم درخواست دانش )WANTED(5مفاهیم اولیه مدیریت دانش و ثبت تجربیات و درس آموخته ها1
داستان سرایی 6tell storyمدیریت دانش پروژه ها2
مصاحبه دانشی7دانش بازنشستگان3
4peer review 8بازبینی همکاران
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شکل 14: لیست کتب منتشر شده شرکت توزیع برق مشهد

شکل 15: کتاب های منتشر شده در زمینه معرفی پیشنهادهای کارکنان شرکت توزیع برق مشهد

نظام  کتاب های  راستا،  این  در  شده  منتشر  کتاب های  آخرین 
که  است  ایران  پیشنهادهای  سوم  نسل  کایزنی  پیشنهادهای 
با  اول  جلد  است،  شده  چاپ  جلد  دو  در  ایران  در  بار  اولین  برای 
عنوان"طراحی و ساخت خودروهای عملیاتی" و جلد دوم با عنوان 

"تجهیزات یراق آالت و ابزار کار در شبکه های توزیع برق" است که 
در این دو کتاب پیشنهادهای کارکنان شرکت برای بهره برداری 

دیگر شرکت های توزیع منتشر شده است.

         اشتراک گذاری و انتشار دانش کارکنان شرکت 
در قالب ایجاد پایگاه داخلی ویکی دانش

در  دانش  اشتراک گذاری  به  و  انتشار  مکانیزهای  از  دیگر  یکی 

شرکت توزیع برق مشهد به کارگیری امکانات نرم افزاری ویکی 
شرکت  در  پدیا  ویکی  سایت  از  الگوبرداری  با  که  است  دانش 
طراحی شده و امکان ثبت تجارب و درس آموخته های کارکنان در 

سطح شرکت را فراهم نموده است.
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شکل 16: صفحه اصلی ورود به ویکی دانش شرکت توزیع برق مشهد

         ایجاد مکانیزم ناب سازی فرآیندها با سازماندهی 
P-QCC حلقه های چند تخصصی فرآیندی

در شرکت توزیع برق مشهد، کارکنان در حلقه های کنترل کیفیت، 
با تحلیل مسائل هر فرایند می توانند زمینه را برای تحلیل بهتر 
نمایند  فراهم  فرایندی  بهبود  کمیته های  جلسات  در  مسائل 
از  شده  کسب  دانش  با  فرآیندها  ناب سازی  و  مجدد  مهندسی  و 
سطوح پایین به طور دقیق و مناسب و با مشارکت کلیه کارکنان 

آن فرآیند، انجام گیرد.
هر  در  شده  استخراج  دانش  صحه گذاری  و  ارزش گذاری  ضمناً 
فرآیند، توسط کمیته های بهبود فرآیندی با حضور مدیران سازمان 
ارشد  مدیر  نقش  دانشی  ساختار  در  که  فرآیند  صاحبان  به عنوان 
دانش در آن فرآیند محسوب می شود، انجام می گیرد و اقدامات و 
تصمیمات و تجربیات برای رفع مشکالت سازمانی و نیز تحقق 
عالی  حلقه های  در  حوزه  هر  در  شرکت  استراتژی های  و  اهداف 
حوزه هر معاونت با حضور معاونت مربوطه قابل بررسی و پیگیری 
می باشد. ضمناً می توان از ساختار دانشی تشکیل شده برای تحلیل 
موثر و مناسب عوامل کلیدی موفقیت سازمان و تحلیل وضعیت 
استفاده  تهدید1  و  فرصت  جداول  تدوین  و  عامل  آن  در  سازمان 
اجرایی  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  در  ادامه  در  که  نمود 

و  اهداف  تدوین  برای  حیاتی  بسیار  اقدامی  خود  که  شد  خواهند 
استراتژ ی های وظیفه ای در هر یک از فرآیندهای سازمان خواهد 
و  استراتژی  بین  موثر  ارتباط  ایجاد  می توان  آن  نتایج  از  و  بود 
مدیریت دانش سازمانی در فرآیندها را بیان نمود که در برخی از 

پروژه های مدیریت دانش این موضوع کمتر مشاهده می شود. 

         چارچوب دانشی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

باتوجه به نکات بیان شده در قسمت های قبلی در انتها می توان 
را  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  در  دانش  مدیریت  چارچوب 
ذکر  به  الزم  نمود.  بیان  ذیل  جدول  قالب  در  خالصه  به صورت 
فوناک2   دانشی  چارچوب  از  الگوبردای  با  چارچوب  این  که  است 
)مرتینز3  و همکاران، 2003( تهیه و تدوین شده است. نکته قابل 

توجه بر اساس تصمیم استراتژیک که در ابتدا بیان گردید مبنای 
طراحی این چارچوب، توجه به رویکرد انسان گرایانه به دانش بوده 
است که توجه به فناوری اطالعات را در درجه دوم اولویت قرار 
داده است و پس از اجرای موفق نظام های پیشنهادها و حلقه های 
کنترل کیفیت، که مصادیق فردی و گروهی انتقال دانش کارکنان 
است و گام بعدی ایجاد زیرساخت های جدید الزم برای توسعه و 

انتشار دانش در سازمان را فراهم نمود.  

1. SWOT
2. Phonak knowledge framework
3. Mertins
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شکل 17: چارچوب دانشی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

شکل 18: چارچوب تصویری مکانیزم های مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق مشهد
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          ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت 
APO براساس مدل آسیایی

درمدیریت  اثربخش  و  موثر  الگوبرداری  و  ارزیابی  راستای  در 
دانش، شرکت توانیر الگوی آسیایی APO را انتخاب نموده است 
و سازمان ها موظف هستند هر ساله نسبت به ارزیابی این مدل 

انجام  اقدامات  انجام  با  خوشبختانه  که  نمایند  اقدام  سازمان  در 
گرفته در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در چند سال اخیر روند 
سطح بلوغ شرکت رو به بهبود و ارتقا بوده است و سال گذشته 
با  شرکت  ارشد  مدیران  سطح  در  گرفته  انجام  تغییرات  دلیل  به 
کمی کاهش روبرو شده ایم که خوشبختانه در سال جدید این روند 

مجدداً اصالح گردیده است.

APO شکل 19:  روند سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت بر اساس مدل

شکل 20: مسیر پروژه توزیع ناب با هدف تبدیل شرکت توزیع نیروی برق مشهد به سازمانی ناب

ناب سازی  هدف  با  ناب  توزیع  پروژه  شد،  بیان  که  همان گونه 
توزیع  شرکت  در  کارکنان  توانمندی های  از  استفاده  و  فرایندها 
نیروی برق مشهد طراحی و در حال پیاده سازی است. در قالب 
وضعیت  سازمانی،  بلوغ  با  متناسب  ناب"  "توزیع  بزرگ  پروژه 
شرکت و نیازها و آماده سازی زیرساخت های فرهنگی سازمان، 
مسیر و سطوح ناب سازی سازمان به شرح ذیل، براساس مطالعات 
و مدل های ارائه شده قبلی، تدوین گردیده است. مطابق سطوح 

مشخص شده ذیل ناب سازی در 6 سطح انجام می گردد. 
)VSM(  پروژه تدوین نقشه برداری جریان ارزش •

 )BPM( پروژه طراحی نقشه فرآیندی کسب و کار •
 ) BPR( پروژه انجام بازمهندسی / بازطراحی فرآیندها  •

 )QCC( پروژه سازماندهی حلقه های کنترل کیفیت  •
 )KSS( پروژه پیاده سازی نظام پیشنهادات کایزنی  •

 )5S( پروژه پیاده سازی نظام آراستگی  •
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نظام  پروژه های  تاکنون   91 سال  از  ناب  توزیع  پروژه  مطابق 
آراستگی، نظام پیشنهادهای کایزنی و حلقه های کنترل کیفیت 
با موفقیت پیاده سازی شده اند و در این راستا دو پروژه 1. بررسی 
)شامل  فرآیندها  ناب سازی   .2 و  کار  و  کسب  فرآیندی  نقشه 
مهندسی مجدد یا بازطراحی فرآیندها( آغاز شده است و نتایج این 
پروژه بزرگ، در قالب کتابی با عنوان" توزیع ناب، چگونه؟"  آماده 
چاپ شده است که امیدوارم به زودی در اختیار همه عزیزان قرار 

گیرد. 

         نتیجه گیری

همان گونه که بیان شد موضوع دانش را نمی توان یک موضوع 
مجزا از نیروی انسانی در نظر گرفت، لذا توجه محض به فناوری 

اطالعات هیچ گاه نمی تواند، کارکنان را به ارائه دانش ضمنی خود 
مشتاق نماید، در صورتی که می توان با اقداماتی مناسب و موثر، 
زیرساخت های فرهنگی و ساختاری را در سازمان فراهم نمود تا 
سازمان، بستری مناسب را برای استخراج دانش ضمنی و قابل 
در  توجه  قابل  نکته  آورد،  فراهم  کارکنان  برای  مفید  و  استفاده 
این استخراج دانش، به موقع بودن، مفید بودن، مورد نیاز بودن، 
دانش است که بتوان از دانش استخراج شده در راستای اهداف 
صورت  این  غیر  در  نمود،  استفاده  سازمانی  استراتژی های  و 
دانش های استخراج شده تنها اطالعات و داده هایی است که شاید 
برای سازمان مفید و قابل استفاده نباشد و صرفاً در سیستم های 
کمتر  و  شده  نگهداری  نوین  فناوری های  کمک  به  و  اطالعاتی 

برای حل مسائل سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. 
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