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مقدمه:
 در سال هاي اخیر ، سازمان ها و شرکت هاي مختلف ، پیوستن به روند بهره گیری از دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم

جدیدي چون کار دانشي ، دانشكار ، مدیریت دانش و سازمان هاي دانشي خبر از شدت یافتن این روند مي دهند.

 سازمان دانشي به توانمندي هایي دست مي یابد که قادر است از نیروي اندک قدرتي عظیم بسازد . این گونه سازمان

 ها با چالش هاي نویني رو به رو هستند . امروزه شرایط و فضاي رقابتي سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده

 است . تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدي براي سازمان ها به وجود آورده است . جریان بي پایان

 دانش ، بازارها را در حالت تغییر مداوم قرارداده که این امر سازمان ها را ملزم به اعمال تغییرات مستمر مي کند. مهم

 ترین نقشي که مي توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یك متدولوژي تغییر در نظر بگیرند

 . مدیریت دانش از یك طرف با جذب دانش هاي جدید به درون سیستم و از طرفي دیگر با اداره موثر آن دانش ها مي

 تواند مهم ترین عامل مدیریت تغییر یك سازمان باشد.شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا نیز با کسب دانش هاي جدید

در این زمینه تالش مي نماید.

آقای مهندس مهدی زمانی)مدیر کارخانه(

مصاحبه با 

مصاحبه/خبرنامه توسعه مدیریت/ صفحه 3
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زاویه تماس بین ذره و حباب

مصاحبه/خبرنامه توسعه مدیریت/ صفحه 4

4- آموزش در سازمان شما چقدر اهمیت دارد؟

عنوان  به  فراوان  دالیل  به  ها  سازمان  در  پژوهش  و  آموزش  کنوني  تغییر  به  نظر 

و عمیق علمي سبب شده  تغییرات سریع  و  است  ناپذیر،پذیرفته شده  انكار  ضرورتي 

هرازچندگاهي نظریات ،تكنیك ها و روش هاي جدید وارد عرصه زندگي شود لذا براي 

ادامه حیات بایستي آنها را آموخت و برخي روش ها و سیستم هاي قدیمي که کارآیي 

ندارند را کنارگذاشت .هر چه دانش و مهارت کارکنان با نیازهاي جامعه پیشرفت علمي 

داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد در سازمان باالتر مي رود.لذا در سازمان ما به 

بحث افزایش دانش و ترقي کارکنان ،سرپرستان و مدیران هر واحد توجه و بسته به نیاز 

دانشي ، دوره هاي آموزشي پیش بیني و به اجرا در آمده است.

3- ایا تاکنون از ذیعنعفان و یا رقباي سازمان دانشي کسب نموده اید؟

از  تن  چند  همراه  به  که  بازدیدي  برنامه  طي  شوم  آور  یاد  باید  خصوص  این  بله،در 

کارشناسان شرکت از کارخانه هاي فرآوري زغال سنگ که از رقباي شرکت محسوب 

مي شوند به عمل آمد،از تجارب ودانش کسب شده آنان بهره برداري گردید تا جایي که 

ما را وادار به مطالعه و تحقیق برای اضافه کردن یك تكنولوژي جدید نموده که در حال 

بررسي مي باشد.

2- نظر شما در خصوص عدم درک این نكته که هدف اساسی مدیریت دانش ایجاد زمینه 

مشترک است چیست؟

 دانش در ذهن افراد وجود دارد و این افراد هستند که همزمان در چندین فرایند گروهی 

هدف  بنابراین،  کنند،  می  شرکت  کلیدی  تصمیمات  اجرای  و  گیری  تصمیم  منظور  به 

اساسی “ مدیریت دانش” ایجاد زمینه مشترک است. “ زمینه مشترک” به فهم مشترک 

از جهان بیرونی و درونی سازمان و این که چطور این جهان ها با هم ارتباط برقرار می 

کنند اشاره دارد. زمینه مشترک پویاست و در حال تغییر است و در بعضی مواقع بسیار 

ناگهانی اتفاق می افتد. فقدان زمینه و درک مشترک، به احتمال زیاد به زوایای فكری، 

عقاید، تصورات، و نگرش های متفاوت افراد به آینده منجر خواهد شد که این امر باعث 

رکود در تصمیم گیری می شود.

آیا  اینكه  خصوص  در  شما  1-نظر 

بر  مثبتی  اثر  می تواند  دانش  مدیریت 

باشد  داشته  سازمان ها  عملكرد  بازده 

چیست؟

اما منافع مدیریت  به نظر من می تواند 

نشان  را  خود  مدت  بلند  در  دانش 

ماه،  از سه  نباید پس  بنابراین  می دهد 

آن  نتایج  دنبال  به  سال  یك  یا  ماه   6

باشیم. من معتقدم سازمان ها باید پیش 

را  دانش  مدیریت  فرهنگ  هرکاری  از 

در میان پرسنل خود ایجاد کنند. افراد 

اغلب نسبت به اشتراک گذاری بدبین 

آنچه  بخواهم  از شما  اگر من  هستند.  

می  دانید با سایرین به اشتراک بگذارید 

آن  از  نفعی  چه  چرا؟  پرسید  خواهید 

الزم  بنابراین  شد؟  خواهد  من  عاید 

ایجاد  را  اعتماد  فضای  این  شما  است 

کنید و این زمان بر است. هنگامی که 

اعتماد الزم ایجاد شد، مدیریت دانش 

می  تواند در بلند مدت سودآورتر باشد 

عملكرد  بر  مستقیمی  و  مثبت  اثر  و 

سازمان بگذارد. به هرحال همواره باید 

به خاطر داشت که مدیریت دانش جادو 

نیست و تمامی مشكالت کسب وکار را 

حل نمی کند.
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زاویه تماس بین ذره و حباب

نحوه فرآوری زغالسنگ درفلوتاسیون )ستونی(
مقاله/خبرنامه توسعه مدیریت/ صفحه 5

زاویه تماس:)Contact angle( زاویه بین ذره جامد و 
حباب هوا را در نقطه اتصال زاویه تماس مي گویند. زاویه 

تماس معیاري براي بیان درجه محكمي اتصال ذره به 
حباب است. هر قدر زاویه تماس بیشتر باشد اتصال ذره به 
حباب هوا محكمتر بوده و احتمال شناور شدن ذره بیشتر 
است مطابق شكل که در آن ذره کاني و حباب هوا در یك 

محیط آبي هستند حباب بسته به میزان قدرت چسپندگي 
اتصال آن به سطح ذره کاني یك زاویه اي با سطح کاني 

در نقطه سه فازي آب جامد و مایع تشكیل مي دهد .در  
شكل YWA ، YSA و YSW بترتیب کشش سطحي بین 

آب و هوا ، کشش سطحي بین جامد و هوا و کشش سطحي 
بین جامد و آب است. بین زاویه تماس و کار الزم براي 

جداکردن اتصال حباب و ذره رابطه زیر برقرار است.

                                                                                                                                       WSA=YWA)1-cosa(
      

 مطابق این رابطه هرچه زاویه تماس بزرگتر باشد کار الزم 
براي جدایش ذره از حباب بیشتر است. به عبارتي اتصال 

ذره به حباب محكم تر بوده و در نتیجه قابلیت شناوري 
ذره بیشتر است.

فلوتاسیون یك روش جداسازي کامال انتخابي 
میكروني  ذارات  براي  سطح  شیمي  پایه  بر 
جامدات در یك محیط سه فازي آب ، جامد و 
هوا مي باشد که در آن از اختالف خاصیت تر 
شوندگي سطح ذرات براي جداسازي استفاده 
مي شود در این روش مطابق شكل ،پالپي از 
شده  فلوتاسیون  سلول  وارد  مواد  ریز  ذرات 
حالت  به  آن  داخل  در  مواد  همزني  توسط  و 
این حالت حبابهاي  مانند. در  باقي مي  معلق 
یا  و  همزن  خود  توسط  است  ممكن  که  هوا 
در قسمت  باشد  تولید شده  مكانیزم دیگري 
این حبابها پس  پایین سلول تولید مي شود. 
از تولید شروع به باال آمدن مي کنند. ذراتي 
نمي  و آب جذب  نمي شود  تر  آنها  که سطح 
کنند به حبابهاي هوایي که در حال باال آمدن 
حبابها  این  کمك  با  و  چسپند  مي  هستند 
به  ذرات  این  نهایت  در  و  آیند  مي  سطح  به 
صورت کف از محیط توسط مكانیزم خاصي که 
عموما پارو است بر داشته مي شوند. این کف 
در واقع بخش شناورشده مواد بوده و معموال 
پالپ  داخل  ذرات  مابقي  باشد  مي  کنسانتره 
نداشته  را  هوا  حبابهاي  به  اتصال  قابلیت  که 
اند به عنوان بخش غیر قابل شناور و یا باطله 

از سلول خارج مي شوند.

تعاریف پایه در فلوتاسیون

ذرات  سطح   )Hydrophilic(:هیدروفیل ذرات 
تر  قابلیت  آب  وسیله  به  معموال  طبیعي  طور  به 
شدن داشته و آب جذب مي کنند به چنین ذراتي 

اصطالحا ذرات هیدروفیل یا آبدوست مي گویند.

که  ذراتي   )Hydrophobic(: هیدروفوب  ذرات 
ندارند  شدن  تر  قابلیت  آب  وسیله  به  آنها  سطح 
ذرات  اصطالحا  کنند  مي  دفع  خود  از  را  آب  و 

هیدروفوب یا آبران مي گویند.

ذره  سطح  اگر   )Aerophilic(: آیروفیل  ذرات 
جذب  قابلیت  صورت  آن  در  باشد  هیدروفوب  اي 
حبابهاي هوا را دارد  و به شدت به سطح حباب هوا 
مي چسپد  به چنین  ذره اي اصطالحا آیروفیل یا 

هوا دوست نیز مي گویند
ذرات آبران و آبدوست

ناصر شریفی
مسئول شیفت تولید
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مواد شیمیایي مصرفي در فلوتاسیون:

یكي از پارامترهاي مهم در فلوتاسیون مواد شیمیایي 
مصرفي در آن است این مواد در واقع شرایط را براي 
همین  به  کنند.  مي  فراهم  مناسب  فلوتاسیون  یك 
خاطر پالپ حاوي ذرات جامد با ارزش و بي ارزش قبل 
از ورد به سلولهاي فلوتاسیون با این مواد مخلوط مي 
از کار فلو تاسیون مرحله آماده  این مرحله  به  شوند. 
سازي مي گویند. مرحله آماده سازي مواد در مخازن 
بزرگي که امكان تاثیر مواد شیمیایي را بر ذرات جامد 

موجود در پالپ فراهم مي کنند انجام مي شود

: )Collectors( کلكتورها

براي اینكه فلوتاسیون به خوبي انجام شود باید به طور 
انتخابي درجه آبراني ذرات مورد نظري که آبدوست 
بوده و یا درجه آبراني آنها پایین است، را زیاد کرد. 
چنین تغییر خواص سطحي ذرات در فلوتاسیون کف 
با اضافه کردن مواد خاصي به محیط فلوتاسیون انجام 
مي شود که به آن کلكتور مي گویند. کلكتورها موادي 
هتروپوالر یا نامتجانس از نظر قطبي هستند. به این 
صورت که داراي یك سر قطبي و یك سر غیر قطبي 
بار سطحي  به  با توجه  باشند. سر قطبي کلكتور  مي 
به آن مي چسپد.  و  متوجه سطح ذره مي شود  ذره 
سر غیر قطبي آن نیز به طرف محیط آب جهت گیري 
مي کند و بدلیل آبران بودن به حباب هوا مي چسپد. 
به این ترتیب مطابق شكل سطح ذره هیدروفوب شده 

اتصال ذره به حباب صورت مي گیرد.

: )Frothers( کفسازها

موفق  فلوتاسیون  یك  براي  الزم  شرایط  از  دیگر  یكي 
پایداري حبابهاي تولید شده در محیط است چنین پایداري 
با اضافه کردن مواد شیمیایي دیگري فراهم مي شود که به 
داراي  کلكتورها  مانند  نیز  کفسازها  گویند.  مي  کفساز  آن 
غیر  سر  باشند.  مي  قطبي  غیر  سر  یك  و  قطبي  سر  یك 
قطبي آبران کفساز به طرف حباب هوا جهت گیري کرده به 
آن مي چسپد و سر قطبي آن در فصل مشترک آب و هوا 
با مولكولهاي آب واکنش مي دهد. نتیجه کار این است که 
کشش سطحي در فصل مشترک آب و هوا را کم کرده، باعث 
پایداري حباب هوا مي شود. عالوه بر این از نزدیك شدن 
حبابها به هم و بزرگ شدن آنها و در نتیجه ناپایدار شدن 

آنها جلوگیري مي کند

مقاله/خبرنامه توسعه مدیریت/ صفحه 6

نحوه عملكرد کفساز بر روي حباب هوا
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1 تصویب و ابالغ برنامه های مدیریت 
دانش

جهانی  الگوی  اساس  بر  دانش  مدیریت  مصوب  های  برنامه 

از تصویب  و پس  تدوین  توسعه مدیریت  واحد  توسط   MAKE

آقای دکتر پورمند جهت برنامه ریزی و اجرا به کلیه شرکتهای 

تابعه ابالغ گردید. فهرست برنامه ها و برنامه زمانی پیش بینی 

شده به شرح جدول می باشد. الزم به ذکر است، پایش برنامه 

ها بصورت ماهانه و در جلسات کمیته توسعه مدیریت و دانش 

انجام خواهد شد. و مجموعه گزارشات وضعیت پیشرفت پروژه 

خواهد  ارائه  هلدینگ  محترم  مدیرعامل  به  خالصه   بصورت 

گردید.

و  دانش  مدیریت  های  برنامه  اجرای  راستای  در 
ابزارهای  با  آشنایی  و  سازی  فرهنگ  جهت  در 
با  آموزشی  دوره  دانش،  مدیریت  در  پرکاربرد 
مكانیك،  برق،  کارشناسان  از  نفر   26 حضور 
و  مدیریت  توسعه  تعمیرات،  و  نگهداری  تولید، 
سرپرستان شیف از دو مجتمع گندله و کنسانتره 
و   27 های  تاریخ  در  زرند  سازی  کك  و  زرند، 
میدکو  در محل ساختمان  و  فروردین 1396   28
میدکو  مدیریت  توسعه  مدیریت  توسط  کرمان، 
برگزار گردید . در این دوره، مفاهیم پایه مدیریت 
دانش، مدل MAKE و ابزارهای مورد استفاده در 
کنترل  نمودارهای  قبیل  از  خبرگی  های  انجمن 
کیفیت، نمودار پارتو، نموار علت و معلول، نحوه 
تشكیل  چگونگی  و  دانشی  خالهای  شناسایی 
جلسه COP  به صورت کارگاهی و عملی آموزش 
داده شد. سایر شرکتها و کارخانجات تابعه نیز در 
برنامه  برای  را  خود  های  درخواست  نیاز  صورت 
این  به  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و  ریزی 

مدیریت ارسال نمایند.

2 برگزاری دوره آموزشی ابزارهای مدیریت 
دانش و کاربرد آن در انجمن های خبرگی

اخبار توسعه مدیریت/خبرنامه توسعه مدیریت/ صفحه 7
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برگزاری جشنواره دانش میدکو

در راستای حمایت از مدیریت دانش و ایجاد انگیزه در شرکت 

برگزاری  اجرایی  روش  دانشكاران،  خصوصا  و  تابعه  های 

محترم  عامل  مدیر  تصویب  از  و پس  تدوین  دانش  جشنواره 

این  مطابق  است.  شده  ابالغ  تابعه  های  شرکت  به  هلدینگ 

و  شد  خواهد  برگزار  سال  در  بار  دو  جشنواره  اجرایی  روش 

اولین دوره آن در تیر ماه 96 در کرمان با حضور کلیه شرکت 

و  برتر  خبرگی  انجمن  برتر،  های  دانش  معرفی  و  تابعه  های 

این دوره کلیه دانش  انجام خواهد شد. در  برتر  شرکت های 

های ثبت شده در سالهای 94 و 95 مورد ارزیابی قرار خواهند 

گرفت. 

اظهاری  خود  پرسشنامه  نیز  برتر  شرکت  انتخاب  بخش  در 

توسط شرکت های تابعه تكمیل و نتیجه نهایی پس از بازدید 

میدانی در جشنواره ارائه خواهد گردید.

اظهاری  خود  پرسشنامه  نیز  برتر  شرکت  انتخاب  بخش  در 

توسط شرکت های تابعه تكمیل و نتیجه نهایی پس از بازدید 

میدانی در جشنواره ارائه خواهد گردید.
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امیر خسروانی
سر دبیر مجله الكترونیكی مطالعات مدیریت دانش
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فاجعه،  با  مقابله  برای  همواره  بشر 
موجود  امكانات  با  متناسب  شیوه های 
هر  در  است.  برده  کار  به  را  جامعه  در 
از زمان و در طول تاریخ، هنگام  برهه 
مختلف  اشكال  به  انسان  فاجعه،  بروز 
در صدد مقابله با بحران برآمده است. 
مانند  بحران  مدیریت  مراحل  اجرای 
مقابله،  آمادگی  فاجعه،  اثرات  کاهش 
جبران  و  بحرانی  شرایط  در  واکنش 
خسارات ناشی از حادثه سابقه طوالنی 
اقدامات  این  اخیر  سال های  در  دارد. 
صورت  به  حوادث  با  مبارزه  مراحل  و 
علمی درآمده و به عنوان حرفه مدیریت 
نگارنده  است.  شده  معرفی  بحران 
تشریح  با  کرده  سعی  کتاب  این  در 
مدیریت دانش و بسط آن در مدیریت 
بحران، پتانسیل های موجود را به سمت 
دانش  بر  مبتنی  مدیریت های  و  جامعه 
سوق دهد. کتاب حاضر شامل 6 فصل 
فصل های  از  برخی  عنوان های  و  است 
مدیریت  تاریخچه  از:  عبارت اند  کتاب 
و  دانش  مدیریت  کلی،  مفاهیم  دانش، 
بحران، مدیریت دانش در بخش دولتی، 

و شناخت بحران و مدیریت بحران.

ICT تهیه شده توسط کمیته توسعه مدیریت و
فرامرز نادی
مصطفی سلطانی
محمدرضا محسن بیگی
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