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رد اقتصاد و عصر دانشی هس مؤلفه رثوت آرفینی عبارتند از :

مهمترین  وظیفه رهبران میدکو، حمایت از توسعه دانش و دمرییت دانش است .



در آغــاز ایــن نشســت جنــاب آقای دکتر 
جلــوداری ضمــن ســخنرانی افتتاحیــه 
به تبیین نقش اســتانداردها در توســعه 
ســازمانها پرداختنــد و اهمیــت اجــرای 
ــه عنــوان  صحیــح اســتانداردهای را ب
ــازمانها  ــت س ــر موفقی ــی از عناص یک
در عصــر حاضــر عنــوان نمودنــد.

جنــاب آقــای دکتــر نامــه گشــای فــرد 
ســخنران بعــدی بودنــد کــه ارائــه ای 
در خصــوص اســتراتژی هــا داشــتند و 
مــدل تدویــن اســتراژی هــا بــر اســاس 
آینــده پژوهــی را بیــان نمودنــد.

ــه  ــری ب ــدس مه ــم مهن ــرکار خان س
ارائــه مــدل شــش کاه ابــزاری بــرای 
خاقیــت و نــو آوری در ســازمان و نحــوه 
اجــرای ایــن تکنیــک پرداختنــد. .

ــش در  ــت دان ــت مدیری ــا و اهمی ــواع مدله ــش ، ان ــت دان ــوع مدیری ــه موض ــه ب ــد ک ــدی بودن ــخنران بع ــی س ــدس غامرضای ــای مهن ــاب آق جن
ــو آوری  ــی ن ــوص معرف ــه ای در خص ــی ارائ ــدس صادق ــم مهن ــرکار خان ــه س ــش دوم برنام ــاه در بخ ــتراحتی کوت ــس از اس ــد. پ ــو پرداختن میدک
ــد. در  ــک پرداختن ــت ریس ــتاندارد مدیری ــک و اس ــت ریس ــوع مدیری ــان موض ــه بی ــن زاده ب ــر معی ــای دکت ــاب آق ــتند و جن ــه داش ــای ده گان ه
بخــش پایانــی نیــز جنــاب آقــای مهنــدس امیــری الزامــات اســتاندارد ISO 9001:2015 را بــرا ی حاضریــن در جلســه ارائــه نمودنــد.
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برگزاری سلسه نشست های توسعه مدیریت
توســعه   واحــد   ، مدیریتــی  هــای  سیســتم  و  مدیریــت  حــوزه  در  کارشناســی  تــوان  افزایــش  منظــور  بــه 
مدیریــت سلســله نشســت هــای هــم اندیشــی را کــه بصــورت فصلــی برگــزار مــی شــود برنامــه ریــزی کــرده 
گردیــد. برگــزار  میدکــو  تئاتــر  آمفــی  در  آذرمــاه   20 تاریــخ  در  نشســت  اولیــن  اســاس  همیــن  بــر   ، اســت 

ایــن نشســت بــا حضــور همکارانــی از کلیــه شــرکت هــای تابعــه برگــزار گردیــد و طبــق نظــر ســنجی 
انجــام شــده میــزان رضایــت از برگــزاری نشســت  75% مــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت بــرای نشســت 
بعــدی کــه در اســفند مــاه برگــزار خواهــد شــد کلیــه عالقــه منــدان مــی تواننــد چنانچــه موضوعــی 
بــرای ارائــه در  نظــر دارنــد بــه واحــد توســعه مدیریــت میدکــو در تهــران و یــا کرمــان اعــالم نماینــد.



ــور  ــا حض ــش ب ــت دان ــری مدیری ــه راهب ــکیل کمیت ــازی و تش ــگ س ــوع فرهن ــا موض ــش ب ــت دان ــی مدیری ــم اندیش ــه ه جلس
جنــاب آقــای دکتــر جلــوداری مدیــر واحــد توســعه مدیریــت و جنــاب آقــای مهنــدس فیــض بخشــیان مدیــر مجمتــع 
احیــاء مســتقیم بردســیر و ســایر مدیــران ایــن مجموعــه در تاریــخ 12 آذر مــاه در محــل ایــن مجتمــع برگــزار گردیــد.

کافــه دانــش مجتمــع کنســانتره و گندلــه ســازی فــوالد زرنــد ایرانیــان توســط مدیریــت محتــرم مجتمــع آقــای 
مهنــدس ترابــی افتتــاح شــد. ایــن اقــدام بــه منظــور ایجــاد محیطــی بــرای تســهیم دانــش و اســتفاده از ابزار 

کافــه دانشــی جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی دانــش پرســنل بــه همــت آقــای مهنــدس امجــد و مهندس 
ایــزدی همــت آبــادی و نماینــده مدیریــت دانــش مجتمــع آقای مهندس رضــازاده انجام پذیرفت.

»کافه دانش«
یکــی از ابزارهــای مدیریــت دانــش اســت کــه از طریــق یــک 

ــتراک گذاری  ــه اش ــرای ب ــاز و خــاق، بســتری را ب ــوی ب گفتگ
ــائل  ــر از مس ــق ت ــی عمی ــت آوردن درک ــه دس ــش و ب ــا، دان ایده ه

ــد. ــم می کن ــان فراه ــرای کارکن کاری ب
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ــزار  ــان برگ ــران و کرم ــاه در ته ــخ 5 و 6 دی م ــا در تاری ــو MCOP ه ــی فراســازمانی میدک ــای خبرگ ــا انجمــن ه ــن جلســه آشــنایی ب اولی
ــای  ــن ه ــای انجم ــت اعض ــد و اکثری ــر پورمن ــای دکت ــاب آق ــگ جن ــل هلدین ــر عام ــور مدی ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــی ای ــد. ط گردی
ــد. ــاب نمودن ــز انتخ ــه را نی ــازده گان ــای ی ــن ه ــر انجم ــر، دبی ــا یکدیگ ــنایی ب ــن آش ــن ضم ــر انجم ــای ه ــد، اعض ــزار گردی ــی برگ خبرگ

برگزاری اولین نشست انجمن های خبرگی

 ISO 9001:2015برگزاری دوره آموزشی سرممیزی

ــال 96  ــت در س ــعه مدیری ــد توس ــه واح ــنجی ک ــاز س ــق نی مطاب
ــرکت  ــی ش ــس از بررس ــود و پ ــام داده ب ــه انج ــای تابع ــرکت ه ش
ــتانداردهای  ــق اس ــی مطاب ــات آموزش ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ه
 ISO9001:2015 جهانــی، دوره آموزشــی ســر ممیــزی اســتاندارد
در دی مــاه بــه مــدت 5 روز بــرای 15 نفــر از کارشناســان از 
شــرکت هــای مختلــف میدکــو  در تهــران و کرمــان برگــزار 
ــد. ــزار گردی ــا برگ ــن دوره توســط شــرکت IMQ ایتالی ــد. ای گردی

نهایی سازی راهبردهای مدیریت دانش در هلدینگ 

بــا حضــور جنــاب آقــای برندنــر مشــاور مدیریــت دانــش میدکــو، 
ســند اســتراتژ ی هــای دانشــی مــورد بررســی قــرار گرفــت . ایــن 
جلســات بــه مــدت دو روز در تاریــخ 25 و 26 دی مــاه و بــا حضــور جنــاب 
ــو             ــگ میدک ــزی هلدین ــه ری ــاور برنام ــدس اشــرف مش ــای مهن آق
 بــر گــزار گردیــد.  در نهایــت بــا ارائــه نکات قابل بهبود در جلســات ســند 
مــورد نهایــی ســازی قــرار گرفــت و پــس از تصویــب ابــاغ خواهد شــد.
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کمیتــه توســعه مدیریــت و دانــش در 96/11/1 در دفتــر کرمــان 
ــن  ــد، در ای ــزار گردی ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ ــران بص و ته
ــه پیشــرفت  ــه ارائ ــه ب ــا و کارخانجــات تابع جلســه شــرکت ه
برنامــه هــای و شــاخص هــای خــود در حــوزه اســتانداردهای 
مدیریتــی و مدیریــت دانــش پرداختنــد.و در انتهــا توضیحاتــی 
ــی  ــت در خصــوص نحــوه ارزیاب از ســوی واحــد توســعه مدیری
و اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش در شــرکت کــه در 
بهمــن و اســفند بــر گــزار خواهــد شــد توضیحاتــی ارائــه شــد.

اولیــن جلســه توجیهــی انجمــن هــای خبرگــی فــرا ســازمانی 
ــان و  ــران، کرم ــر ته ــا در دفت ــه ه ــران کمیت ــور دبی ــا حض ب
همــدان بصــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار گردیــد. طــی 
ایــن جلســه ضمــن معرفــی کلیــه اعضــا، جنــاب آقــای دکتــر 
ــی  ــای خبرگ ــداف تشــکیل انجمــن ه ــان اه ــه بی ــوداری ب جل
فراســازمانی در میدکــو پرداختنــد. جلســه آتــی  بــا حضــور دبیران 
ــورت  ــانتره بص ــی کنس ــن خبرگ ــای انجم ــا و اعض ــن ه انجم
ــه  آمــوزش کارگاهــی برگــزار خواهــد شــد و اعضــای جلســه ب
بررســی و حــل یــک مســئله مطــرح شــده خواهنــد پرداخــت.
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بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی وضعیــت موجــود شــرکت هــای تابعــه در اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش بــر اســاس مــدل 
MAKEو  نقــش مهــم توانمنــد ســازهای ایــن مــدل در پیشــبرد ســایر بخــش هــا، واحــد توســعه مدیریــت اقــدام بــه تدویــن 
برنامــه ای جهــت ارزیابــی شــرکت هــای تابعــه در ســه معیــار رهبــری، فرهنــگ و اشــتراک دانــش و همیــن طــور پایــش 
برنامــه هــای مدیریــت دانــش نمــوده اســت. ارزیابــی هــا از تاریــخ 14 بهمــن آغــاز و تــا 20 اســفند مــاه ادامــه خواهــد داشــت.

ارزیابی شرکت های تابعه میدکو در استقرار سیستم مدیریت دانش

برگزاری هفتمین کمیته توسعه مدیریت و دانش در سال 96

برگزاری اولین جلسه توجیهی انجمن های خبرگی فراسازمانی



 OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 ، ISO9001:2008 شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان در ســال 1395 موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای
از شــرکت SGS گردیــد . در خردادمــاه ســال 1396 اولیــن دوره ممیــزی مراقبتــی بــا موفقیــت برگــزار گردیــد .

ــه ویرایــش 2015 در ســال جــاری در حــال اجــرا مــی باشــد .   برنامــه هــای ارتقــای سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت و مدیریــت زیســت محیطــی ب
اســتقرار ISO17025 از خردادمــاه ســال 1396 در آزمایشــگاه مجتمــع احیــاء مســتقیم و فــوالد بردســیر آغــاز گردیــد و طبــق برنامــه صــورت گرفتــه 

در اوایــل ســال آینــده ممیــزی  جهــت صــدور گواهینامــه صــورت خواهــد پذیرفــت.

ارائه 
دانش های برتر شرکت 

فوالد سیرجان ایرانیان در 
جشنواره مدیریت دانش 

میدکو
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ارائه الگوریتم محاسبات و ایجاد ارزش افزوده در کاربری دستگاه کروماتوگراف گازیدانش برتر
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مسعود کریمی گفتار، سیدمیثم هاشمی 

مورد   )GC( گازی  کروماتوگراف  دستگاه 
و  احیاء مستقیم  مجتمع  آزمایشگاه  در  استفاده 
 Perkin Elmer تجاری  عنوان  با  فوالد بردسیر 
شناساگر  نوع  دو  دارای   580  Clarus مدل  و 
)Detector( با نامهای TCD وFID می باشد که 
 Permanent به ترتیب به منظور آنالیز گازهای
شده  تعبیه  دستگاه  این  در  هیدروکربن ها  و 
دانش،  این  بکارگیری  و  ارائه  از  قبل  اند. 
دستگاه  کاربری  روند  و  گاز  آنالیز  فرآیند 
و  ابهامات  دارای  گازی،  کروماتوگراف 
پیچیدگی های زیادی بود که کاربری دستگاه 
ساخت  می  روبرو  ای  عدیده  مشکالت  با  را 
از  عمدتا  که  ابهامات  این  همه،  از  تر  مهم  و 
عدم آگاهی افراد در مورد الگوریتم محاسبات 
با  را  گازها  آنالیز  گرفت،  می  نشأت  سیستم 
خطاهای زیادی همراه می ساخت و حتی این 
عدم آگاهی موجب افزایش قابل توجه هزینه 

های استفاده از این دستگاه می گشت. 
گازی  کروماتوگراف  دستگاه  افزار  نرم  در 
مذکور، 3 گزینه اصلی بمنظور محاسبه ترکیب 
که  گزینه  سه  این  دارد.  وجود  گازها  درصد 
 Area Percent، Adjusted Amount عناوین  با 
و Percent Amount مشخص گردیده اند نتایج 
الگوریتم  زیرا  دارند،  هم  به  نسبت  متفاوتی 
محاسبه ترکیب درصد در این گزینه ها متفاوت 
است و هر کدام، موارد استفاده و کاربردهای 
مخصوص به خود را دارند. طبق بررسی هایی 
مبنای همه  که  گردید مشخص شد  انجام  که 
اساس سطوح  بر  مذکور  محاسبه  های  روش 
نمونه های  در  موجود  گونه های  پیک  زیر 
گیرد.  می  داده شکل  نشان  دتکتور  که  گازی 
هر  برای  افزار،  نرم  کالیبراسیون  قسمت  در 
Component یک منحنی مجزا رسم می گردد؛ 

محاسبه  خطی  رابطه  یک  منحنی،  هر  بالطبع 
 Adjusted Amount شده دارد که مبنای محاسبه
وجود  دلیل  به  محاسبه،  روش  این  در  است. 
سلیقه  نسبتا  تنظیم   ،Noise قبیل  از  مواردی 
اینچنینی  موارد  و   Trace عناصر   ،Baseline ای 
هیچگاه مجموع درصد Component ها %100    
نمی شود. گزینه دیگری که مورد بررسی قرار 
محاسباتی  بود. طبق   Percent Amount گرفت 
 Percent Amountکه انجام گردید مشخص شد
 Adjusted ی  شده   Normalize مقادیر  با  برابر 
Amount است؛ به عبارت دیگر، طریقه محاسبه 

Percent Amount بدین شکل است که تک تک 

مقادیر Adjusted Amount را )که مجموع آن ها 
100% نیست( بوسیله نسبت گیری بر حسب 
اینجا  در  نتیجه  در  کنیم و  100% محاسبه می 
مجموع درصد Component های مختلف برابر 

100% می شود. 

مورد  که  بود   Area Percent سوم  پارامتر   
بررسی قرار گرفت؛ پس از محاسباتی که انجام 
بدون  پارامتر،  این  که  شد  مشخص  گردید 
ارتباط و احتساب فرآیند کالیبراسیون محاسبه           
می شود. بدین صورت که Area Percent برای 
زیر  سطح  گیری  نسبت  از   ،Component هر 
زیر  سطوح  مجموع  به  نسبت  گونه  آن  پیک 
بنابراین  پیک همه گونه ها به دست می آید. 
فرآیند کالیبراسیون هیچ تاثیری بر روی نتایج 
 Area نداشته و همچنین مجموع   پارامتر  این 

آنالیز  Percent برای همه گونه های دخیل در 

برابر 100% خواهد بود.
حال با توجه به اینکه الگوریتم محاسبه هر سه 
پارامتر فوق تشریح شد، نتایج محاسبات یک 
آنالیز نوعی از سیلندر استاندارد مذکور را در 
جداول 1 تا 3 ثبت نموده و نتایج سه پارامتر و 
درصد اختالف آن ها را با هم مقایسه می کنیم. 
همانگونه که مشهود است بکارگیری نادرست 
هر کدام از این سه پارامتر موجب ایجاد خطا 

در گزارشات آنالیز گاز خواهد شد.

از آنجائیکه پارامتر Adjusted Amount مستقیما از 
رابطه مربوط به کالیبراسیون گونه ها به دست می 
آید در نتیجه در شرایط مطلوب و معمول بمنظور 
گزارش نتایج آنالیز و همچنین کنترل کالیبراسیون 
دستگاه از این گزینه استفاده      می شود، زیرا اعداد 
Adjusted Amount صحیح ترین اعداد می باشند 

هر چند که مجموع آن ها 100% نباشد.
گزینه دوم Percent Amount است. چنانچه فرضًا در 
زمان نمونه گیری مقداری جزئی از هوای اتمسفر 
وارد نمونه شده باشد موجب پایین آمدن درصد 
گونه های دیگر موجود در نمونه گازی می شود 
و نمی توان از Adjusted Amount استفاده کرد. 
تحت چنین شرایطی Percent Amount می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد و در واقع صحیح ترین 
 Area Percent نتایج را به دست می دهد. پارامتر سوم
است. همانگونه که پیشتر تشریح شد، این پارامتر 
بدون احتساب و ارتباط با مقادیر استاندارد و 
فرآیند کالیبراسیون محاسبه می گردد. بنابراین در 
مواقعی که سیلندر استاندارد حاوی یک یا چند 

گونه مطلوب )که بایستی آنالیز گردد( نباشد این 
پارامتر )Area Percent( می تواند تا حدودی ما را 

از میزان درصد آن گونه یا گونه ها مطلع سازد.
الگوریتم محاسبات و نحوه  از  آگاهی  علم و 
بکارگیری هر کدام از پارامترها، عالوه بر ارائه 
صحیح و افزایش اعتبار نتایج آنالیز، موجب شد 
که در وهله اول، نیاز آزمایشگاه به خرید و استفاده 
از انواع سیلندرهای استاندارد، به طور قابل توجهی 
کاهش یابد و در وهله بعد، انجام تعداد آزمون به 
مراتب کمتر )جهت انجام کالیبراسیون و کنترل 
دستگاه(، کاهش استهالک دستگاه کروماتوگراف 
گازی را موجب شد. مجموع موارد مذکور عالوه 
بر افزایش صحت و اعتبار نتایج، موجب ایجاد 
ارزش افزوده در کاربری دستگاه کروماتوگراف 

گازی می گردد.



ــازمان ها  ــت س ــر )MAKE( هدای ــی برت ــازمان دانش ــزه س ــدف جای ــن ه مهم تری
ــا و  ــات، نوآوری ه ــد از تجربی ــدار و نظام من ــور پای ــه ط ــه ب ــت ک ــیری اس در مس
ســرمایه های فکــری خــود در کلیــه ارکان ســازمانی بــه طــور موثــر اســتفاده نمــوده 
ــاورد.  ــان بی ــه ارمغ ــرای ســازمان ب ــش را ب ــر دان ــی ب ــق ارزش مبتن ــت خل و در نهای
جلوگیــری از دوباره کاری هــا، تضمیــن تکــرار موفقیت هــا، اطمینــان از عــدم 
ــه  ــین در ارائ ــات پیش ــازمان از تجربی ــن س ــت ها، درس گرفت ــدد شکس ــوع مج وق
ــایر  ــا س ــارکت ب ــارت، مش ــوالت، نظ ــد محص ــت گذاری ها، تولی ــات، سیاس خدم
ــری  ــازمان و به کارگی ــری و ناملمــوس س ــازمان ها و حفاظــت از ســرمایه های فک س
آن هــا در جهــت توســعه خدمــات، محصــوالت و راهکارهــا از جملــه مــواردی اســت 
کــه بنیــاد جهانــی MAKE هدایــت ســازمان ها در سرتاســر دنیــا را بــر عهــده دارد.

میــزان افزایــش نــرخ بازگشــت 
ســرمایه هــا در میــان برنــدگان 
ــا  ــزه Make در مقایســه ب جای
500 ســازمان برتــر فورچــون

410%
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میــزان افزایــش ســرمایه در میــان 
برنــدگان جایــزه Make در بــازه زمانــی 
ــزه  ــور در جای ــس از حض ــاله پ ــج س پن

Make جهانــی

424%

مزیت های حضور در جایزه جهانی مدیریت دانش

ــرخ بازگشــت  ــش ن ــزان افزای می
ــدگان  ــان برن ــا در می ــی ه دارای
جایــزه Make در مقایســه بــا 
ــون ــر فورچ ــازمان برت 500 س

340%

ــود  ــرخ س ــش ن ــزان افزای می
ســهام داران در میــان برنــدگان 
جایــزه Make در مقایســه بــا 
ــر فورچــون 500 ســازمان برت

230%



 فعالیت های برجسته شرکت
 فوالد سیرجان ایرانیان در

سال مالی 95-96

دستیابی به
 ظرفیت تولید 800.000 تن آهن 

اسفنجی

تحقق 129% برنامه تولید

 کارخانه گندله سازی

توسعه بازار صادرات محصوالت در 
خاورمیانه و اروپا

کسب تقدیرنامه
 دو ستاره تعالی سازمانی

راه اندازی کوره قوس الکتریکی و اولین 
ذوب آزمایشی فوالدسازی
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08

0307

0406

05

روز خود را به آرامش 
و بدون استرس شروع 

کنید
در آغاز روز دقایقی را به 
افکار مثبت اختصاص 

دهید

نوشیدن مایعات را 
فراموش نکنید

02

در صورت خستگی و 
سردرگمی  چند  نفس 

عمیق بکشید 

بطور مرتب ورزش 
کنید 

اولویت هایتان را 
مشخص کنید

01

در بازگشت به خانه مدت 
زمانی را بدور از فعالیت های 
مرتبط با کار سپری کنید. 

قبل از خواب، به فعالیت هایی 
که در طول روز با موفقیت به 
انجام رسانده اید، فکر کنید

8  روش موثر برای کاهش استرس در محیط کار

 STRESS
MANAGEMENT

ــرد دائمــا در وضعیــت  ــی کــه ف ــا زمان ــدی نیســت. ام ــز ب ــا چی ــن لزوم زندگــی سرشــار از خواســته ها، ضرب العجل هــا و شــتاب در کار هــا اســت و ای
اضطــراری قــرار می گیــرد، ســالمت فکــری و جســمی او بــه خطــر می افتــد. ایــن مســاله نــه تنهــا بــرای افــراد مضــر اســت، بلکــه بــه کســب وکار ها نیــز 
آســیب می رســاند. ســازمان جهانــی بهداشــت تخمیــن می زنــد کــه  اســترس، ســاالنه حــدود 300 میلیــارد دالربــرای شــرکت های آمریکایــی هزینــه دارد. 1
درســت اســت کــه برخــی اســترس ها در محیــط کار طبیعــی هســتند، امــا اســترس اضافــی می توانــد مانــع بهــره وری شــود و بــر ســالمت جســمی و روحــی 
افــراد اثــر بگــذارد. توانایــی شــما بــرای مقابلــه بــا ایــن اســترس بــه معنــی فــرق بیــن موفقیــت و شکســت در کار اســت. شــما نمی توانیــد در محیــط کار هــر 
چیــزی را تحــت کنتــرل خــود درآوریــد، امــا ایــن واقعیــت بدیــن معنــا نیســت کــه در شــرایط ســخت قــدرت انجــام هیــچ کاری را نداریــد. یافتــن روش هایــی 
بــرای مدیریــت اســترس محیــط کاری نیازمنــد ایجــاد تغییــرات بــزرگ نیســت، بلکــه بایــد بــر چیزهایــی کــه تحــت کنتــرل شــما هســتند متمرکــز شــوید. 
بایــد بدانیــد احساســات شــما مســری هســتند و اســترس می توانــد بــر کیفیــت تعامــالت شــما بــا دیگــران اثــر بگــذارد. هــر چقــدر بهتــر بتوانیــد اســترس 
ــذارد.  ــما می گ ــی روی ش ــر منف ــر اث ــم کمت ــران ه ــترس دیگ ــز اس ــت و نی ــد داش ــان خواهی ــر اطرافی ــری ب ــر مثبت ت ــد، تاثی ــت کنی ــان را مدیری خودت
وقتــی در محیــط کار احســاس ناراحتــی کنیــد، اعتمــاد بــه نفســتان را از دســت می دهیــد و ممکــن اســت کــج خلــق و عصبــی شــوید. این امر بهره وری شــما را پایین 
می آورد و انگیزه کاری خود را نیز از دســت می دهید. اگر نشــانه های هشــداردهنده اســترس در محیط کار را نادیده بگیرید، ممکن اســت مشــکالت بزرگ تری 
بــروز کنــد. اســترس شــدید و مزمــن، عــالوه بــر تاثیرگــذاری بــر عملکــرد و رضایــت کاری، می توانــد باعــث بــروز مشــکالت جســمی و احساســی هــم شــود.2

مدیریت استرس

1Forbes, 2Helpguide
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اینک اولویت در چیست: چگونه در دنیایی مملو از تغییرات بی  امان، 
رقابت  های بی  رحمانه و نوآوری های بی  توقف برنده شویم

نویسنده: گری همل
مترجم: مهدی شفقتی

ناشر: کتاب آوند دانش
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 451

 سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1

مقدمه از ترجمه کتاب :
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معرفی کتاب

با  چیست«  در  اولویت  »اینک  کتاب 
چالش های  که  نکته  این  به  پرداختن 
مرز  و  حد  بی  سازمان ها،  رو به روی 
نامحدود  رهبران  عمل  میدان  و  هستند 
حال  در  باید  که  می کند  تاکید  نیست 
حاضر اولویت را به روشنی تعیین کرد 
نوآوری،  ارزش ها،  به  میان  این  در  و 
و  کار  به  عشق ورزیدن  سازش پذیری، 

ایدئولوژی اهمیت دو چندانی داد.

عنوان           با  کتاب  این  نخست  بخش 
با  ارزش هاست«  اولویت  عصر  »اینک 
و  سطح  هر  در  رهبر  نقش  این که  بیان 
یا سازمانی نظارت است، تاکید می کند 
خردمندی  ناظران  همیشه  مدیران  که 
را  اصل  پنج  دلیل  همین  به  و  نیستند 
شامل  که  می داند  اساسی  نظارت  در 
دور اندیشی،  نوع دوستی،  وفاداری، 

مسوولیت پذیری و برابری است.

نظام  ضعف  نقاط  شناخت  کتاب  این 
می داند  ضرورت  یک  را  سرمایه   داری 
نقاط  به  اذعان  برای  است  معتقد  اما 
لزومی  اقتصادی  فلسفه  یک  ضعف 
زیرا  نفی شود  فلسفه  آن  کل  که  ندارد 
که  می کند  کارهایی  سرمایه داری  نظام 
بنابر هیچ معیار و ضابطه ای، قابل دفاع 
نیست. »عبرت آموزی از آزمون دشوار 
بحران ها« بخشی از این کتاب است که 

به این موضوع پرداخته است.

است«  یافته  اهمیت  نوآوری  »اینک 
است.  کتاب  این  از  دیگری  بخش 
آینده خود را به نوآوری مدیون هستیم 
می آید  حساب  به  بخش  این  از  برشی 
و بیان می کند:» امروز نوع بشر با دامنه 
به گریبان  از مشکالت دست  ترسناکی 
طلب  را  بنیادین  راه حل های  که  است 
می کند. باید بیاموزیم که بهترین روش 
و  بعدی  چند  معضالت  با  برخورد 
معضالتی که مشمول نظام های حقوقی 

مختلف می شوند، چیست؟«

را  سازمان ها  بیشتر  معضل  بخش  این 
در  نوآوری  زمینه  در  که  می داند  کارکنانی 
کسب و کار، آموزش تخصصی ندیدند و 
امروز  فناوری  و  مشتری شناسی  حوزه  در 
نوآوری  برای در پیش گرفتن  بینش کافی 

را ندارند.

با  اولویت  بخش»اینک  در  نویسنده 
ایدئولوژی مدیریت است« بر این نکته تاکید 
می کند که درک هدف نهایی، آگاهی نسبت 
زیاد  بصیرت  داشتن  پیش رو،  وضعیت  به 
که الزمه آن تصمیم گیری حکیمانه است و 
همچنین انگیزه شخصی برای وزن کشی یا 
داوری صحیح که با داشتن حکمت عملی 
موجب می شود انسان عواقب تصمیم هایی 
که می گیرد، بپذیرد را شروط اساسی برای 
در  مدیریتی موجود  ایدئولوژی های  تعیین 

یک سازمان می داند.

مفهوم ایدئولوژی مدیریت در اکثر زبان  ها 
قرابت  این  و  است  کنترل  کلمه  مترادف 
از  یکی  کنترل  و  مدیریت  بین  مفهومی 
تبعات انقالب صنعتی است و مهندسان و 
کردند  اختراع  را  مدیریت  که  حسابدارانی 

پرچم داران اصل کار آمدی بودند.

فردا  سازمان های  می کند  تاکید  کتاب  این 
باشند  ممتاز  فوق  عملیاتی  لحاظ  از  باید 
نوآوری،  سازگار پذیری،  حال  عین  در  و 
الهام بخشی و احساس مسوولیت اجتماعی 
و  باشد  آن ها  اساسی  در زمره ویژگی های 
به  سازمان ها  تجهیز  برای  باید  کنش گران 
مدیریت  فلسفه  مبانی  در  توانایی ها  این 

خود بازنگری کنند.

همه  از  است  بلند  آوای  با  دعوتی  کتاب؛ 
رهبران و مدیران جهت بازآفرینی مدیریت، 
بنیادین  که با دست یازیدن در مفروضات 
حرفه  دنیای  و  نهادها  داری،  سرمایه  نظام 
سراغ  و  شناسیم  می  گونه  بدان  انسان  ای 
داریم، بازنگری کنند تا پی ببریم که چگونه 
امان،  بی  تغییرات  از  مملو  دنیایی  در 
نوآوری های  و  بی رحمانه  رقابت های 

بی توقف برنده شویم؟



استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل استراتژیک متناسب با سازمان مقاله:

رشــد ســریع تجــارت الکتروینــک در 
اینترنــت ســکویی بــرای تغییــر ســریع 
دانــش ســازمانی فراهــم می  کنــد. فراینــدی 
ــش  ــای دان ــرمایه ه ــیله آن س ــه وس ــه ب ک
ســازمان طــی زمــان تغییــر مــی کننــد تــا بــر 
ــد،  ــه کنن ــر محیــط غلب فشــار ناشــی از تغیی
تکامــل دانــش نامیــده مــی شــود. بــه منظــور 
ــتراتژی های  ــه اس ــئله ک ــن مس ــی ای بررس
مختلــف تکامــل دانــش چگونــه بــر 
عملکــرد ســازمان در شــرایط مختلــف تأثیــر 
ــد  ــتراتژیک می توان ــه اس ــد، نظری می گذارن
ــل  ــد. دو اســتراتژی تکام ــا کمــک کن ــه م ب
ــه  ــه ب ــش ک ــد از: جهــش دان ــش عبارتن دان
منابــع داخلــی دانــش تکیــه دارد و دیگــری 
انتقــال دانــش کــه از منابــع خارجــی از 
ــه  ــاوران حرف ــن و مش ــع آنالی ــل جوام قبی
ــی  ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــره می جوی ای به
ــار اســتراتژی های مختلــف بــر عملکــرد  آث
ســازمانی ارزیابی هــا بــا کارت امتیــاز 
ــج  ــرد. نتای ــورت می گی ــوازن )BSC( ص مت
نشــان می دهنــد کــه جهــش و انتقــال دانــش 
بــر جنبــه هــای مختلــف عملکــرد ســازمان 
ــر ایــن بســیاری  تأثیــر می گــذارد. عــالوه ب
ــط،  ــر محی ــل تغیی ــی از قبی ــل صنعت از عوام
تراکــم دانــش و عوامــل ســازمانی از جملــه 
ــتراک  ــگ اش ــای IT و فرهن ــاخت ه زیرس
ــد.  ــده ای دارن ــل کنن ــر تعدی ــذاری ، تأثی گ

چکیده:

مقدمه:
ــک  ــارت الکترونی ــریع تج ــرفت س ــا پیش ب
ــون  ــط پیرام ــدن، محی ــی ش ــد جهان و رون
ســازمان هــا بــه نحــو چشــمگیری در حــال 
ــن شــرایط دارایی هــای  ــر اســت. در ای تغیی
ــع  ــه منب ــازمان ها ب ــر س ــرای اکث ــی ب دانش
مهمــی از مزیــت هــای رقابتــی تبدیــل 
شــده اند. پیتــر دراکــر )1999( اظهــار داشــت 
کــه دانــش میتوانــد جایگزیــن دارایی هــای 
مشــهور از قبیــل تجهیــزات، ســرمایه، مــواد 
ــی  ــل اصل ــوان عام ــه عن ــروی کار را ب ــا نی ی
ــروی  ــش کاران جــای نی ــرد، دان ــد بگی تولی
کار ســنتی را می گیرنــد تــا بــه تامیــن کننــده 
مهــم ارزش هــای ســازمانی تبدیــل شــوند. 
بــه معنــای دقیــق کلمــه، چگونگــی مدیریــت 
کارآمــد دارایــی هــای دانــش در عصــر 
اینترنــت بــه مســئله مهمــی بــرای ســازمانها 

تبدیــل شــده اســت. افــزون بــر ایــن، 
مدیریــت دانــش نقــش کلیــدی در انباشــت 
ــای مشــهود ارزشــمند کســب و  ــی ه دارای
ــب  ــور کس ــه منظ ــک ب ــای الکتروین کاره
ــد.  ــا می کن ــی بیشــتر ایف ــت هــای رقابت مزی
ســازمان هــا بیــش از پیــش از منابــع خارجــی 
دانــش از قبیــل جوامــع آنالیــن )مثــل بــالگ 
ــی(  ــبکه اجتماع ــایت های ش ــا و وب س ه
ــره  ــان به ــت جویی ش ــش رقاب ــرای افزای ب
ــول  ــه محص ــت ب ــش توانس ــد. دان می برن
فــروش  و  خریــد  بــرای  نامشــهودی 
در تجــارت الکترونیــک تبدیــل شــود.

بحث و نتیجه گیری:
ــتراتژی های  ــه اس ــد ک ــان می ده ــج نش نتای
ــف  ــاد مختل ــش، ابع ــول دان ــف تح مختل
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــازمان را تح ــرد س عملک
ــر  ــی ب ــه متک ــش ک ــش دان ــد. جه می ده
خلــق داخلــی دانــش جدیــد اســت، تاثیــرات 
ــای درون  ــود فرآینده ــر بهب ــی ب قابل توجه
ســازمان دارد، در حالــی کــه تقاطــع دانشــی 
ــرد  ــره می ب ــی به ــش بیرون ــع دان ــه از مناب ک
می توانــد بــه کســب ســود مالــی منتــج شــود. 
ایــن مــورد نشــان می دهــد زمانیکــه هــدف 
مدیریــت دانــش بهبــود فرآیندهــای کســب و 
کار اســت، نــوآوری داخلــی می توانــد بهتــر از 
گرفتــن مشــاوره از منابــع خارجــی باشــد، امــا 
زمانــی کــه هــدف بهبــود رضایــت مشــتری و 
حفــظ آن باشــد، تخصــص بیرونــی بهتــر از 
تکیــه بــر دانــش داخلــی اســت. عــالوه بــر 
روابــط کلــی، اثــر احتمالــی حاصــل از نظریــه 
ــی  ــورد بررس ــز م ــب نی ــتراتژیک مناس اس
ــب  ــت تناس ــه اهمی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
اســتراتژی ســازمانی بــا ویژگــی هــای 
محیطــی و ســازمانی را مــورد بررســی قــرار 
می دهــد. )دات 1991، میلــر 1992، داتــی و 
همــکاران 1993، چــان و همــکاران 1997(.
ــه ی  ــه درک رابط ــده ب ــام ش ــات انج مطالع
ــرد  ــش و عملک ــتراتژی تحــول دان ــن اس بی
شــرکت کمــک می کنــد کــه دارای مفاهیــم 
ارزشــمند مدیریتــی و نظــری اســت. یافتــه 
هــای تحقیقــات انجــام شــده ایــن اســتدالل را 
تأییــد می کنــد کــه اســتراتژی هــای مختلــف 
بــر جنبــه هــای مختلــف عملکــرد ســازمان 
ــد.  ــر می گذارن ــف تاثی ــای مختل در محیط ه
کــه  مثــال، ســازمان هایی  عنــوان  بــه 

دارای تنــوع محیطــی باالیــی هســتند 
ــزات  ــا تجهی ــراه ی ــای هم ــد تلفن ه )مانن
ــازمان  ــرد س ــد عملک ــری( می توانن کامپیوت
ــه  ــل ک ــتراتژی متقاب ــاذ اس ــا اتخ ــود را ب خ
ــد بیشــتری را از بدنه هــای  دانش هــای جدی
خارجــی بــه ارمغــان مــی آورد، تغییــر دهــد 
تــا بــا تغییــر ســریع نیازهــای مشــتری 
همــگام شــود. ســازمان هایی کــه در بخــش 
محیطــی دارای تنــوع کمتــری هســتند، 
می تواننــد بــه افزایــش دانــش در طــول 
زمــان از طریــق بــه اشــتراک گــذاری دانــش 
ــد ممکــن  ــد کــه هرچن ــی تمرکــز کنن داخل
ــرد  ــی در عملک ــل توجه ــر قاب ــت تاثی اس
ــث  ــد باع ــا می توان ــد ام ــته باش ــی نداش مال
افزایــش یادگیــری و رشــد آنهــا شــود. بهــره 
ــه  ــد ب ــل می توان ــتراتژی متقاب ــری از اس گی
ــد.  ــک کن ــز کم ــی نی ــرد مال ــود عملک بهب
ــن  ــات، محققی ــا ی حاصــل از تحقیق یافته ه
ــف  ــتراتژی های مختل ــر اس ــورد تاثی را در م
تحــول دانــش آگاه می ســازد کــه در اجــرای 
مدیریــت دانــش بســیار مفیــد خواهــد بــود. 
ــزارش  ــط گ ــران ممکــن اســت از رواب مدی
شــده بــرای انتخــاب یک اســتراتژی مناســب 
جهــت بهبــود یــک جنبــه عملکــرد خــاص 
ــرای  ــی ب ــای عموم ــد. رویه ه ــتفاده کنن اس
چنیــن هدفــی عبارتنــد از: )1( تعییــن ابعــاد 
ــی  ــن ویژگ ــود، )2( تعیی ــرای بهب ــدف ب ه
ــتفاده  ــازمان، و )3( اس ــت و س ــای صنع ه
ــاب  ــرای انتخ ــده ب ــخص ش ــط مش از رواب
یــک اســتراتژی مناســب. بــه عنــوان مثــال، 
اگــر یــک شــرکت قصــد دارد کــه یادگیــری 
و رشــد خــود را بهبــود بخشــد، و شــرکت از 
نظــر تنــوع و چگالــی دانــش در رده پاییــن و 
در زمینــه زیرســاخت هــای و تنظیمــات بــه 
ــرار  ــاال ق ــش در رده ب ــذاری دان ــتراک گ اش
ــی  ــش درون ــتفاده از جه ــد، اس ــته باش داش
ــای  ــص ه ــر از آوردن تخص ــش موثرت دان
بیرونــی بــرای دانــش متقابــل خواهــد بــود. 
از ســوی دیگــر، اگــر هــدف بهبــود رضایــت 
ــوع  ــر تن ــرکت از نظ ــد، و ش ــتری باش مش
محیطــی در رده باالیــی قــرار داشــته باشــد، 
ــن  ــاال، گرفت ــی ب ــم دانش ــا تراک ــت ب صنع
تخصــص بیرونــی بــرای دانــش متقابــل، بهتر 
از جهــش درونــی از طریــق طوفــان فکــری  

Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis1

ترجمه: محمد حیدری

1Deng-Neng Chen, Ting-Peng Liang,Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis,Electronic 
Commerce Research and Applications,Volume 10, Issue 1,2011,Pages 75-84,ISSN 1567-4223,
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ISO 9001
تعداد گواهینامه های ISO9001 دریافت شده در ایران  از سال 2006 تا 2016  

ســازمان بین المللــی استانداردســازی )ISO( بصــورت ســاالنه بــا بررســی گواهینامــه هــای معتبــر صــادر شــده در سیســتم 
مدیریــت کیفیــت گزارشــی تفضیلــی را بــه تفکیــک کشــورها منتشــر می کنــد کــه بــا ارزیابــی ایــن گــزارش، وضعیــت ایــران 
در اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت در مقایســه بــا ســایر کشــورها در ســطح خاورمیانــه و جهــان  مشــخص می گــردد . 
درســطح  شــده  صــادر  کیفیــت   مدیریــت  سیســتم  هــای   گواهینامــه  از  خاورمیانــه  منطقــه  ســهم   2016 ســال  در 
 . دارد  قــرار  خاورمیانــه  منطقــه  ســوم  رتبــه  در  گواهینامــه   2593 بــا  ایــران  کشــور  و  باشــد  مــی    %  2/1 جهــان 
بررســی رونــد گواهینامــه هــای صــادر در کشــور ایــران، بیانگــر  توجــه ویــژه  ســازمان هــای ایرانــی بــه اهمیــت اســتقرار 
سیســتم مدیریــت کیفیــت در ســال هــای 1995 تــا 2008 بــوده اســت کــه  در ســال 2009 بــه باالتریــن ســطح و تعــداد 
8934 گواهینامــه رســیده اســت .  ایــن رونــد از ســال 2009 بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت کــه ایــن موضــوع ناشــی از تحریم هــا، 
تغییــر سیاســت هــای نهادهــای حاکمیتــی و حضــور شــرکت های نامعتبــر در زمینــه صــدور گواهینامــه در کشــورمی باشــد .1 

تدوین و گردآوری: محسن ایرانپور

1ISO.ORG
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