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در تاریخ 5 اردیبهشت ماه جلسه بررسی فرآیندهای حوزه HSEC در راستای پروژه مدیریت یکپارچه فرآیندهای کسب 
صورت  به  تابعه  شرکتهای  محترم  های  نماینده  و  ستاد   HSEC مدیریت،  توسعه  های  مدیریت  حضور  با  میدکو  کار  و 

ویدیوکنفرانس برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته توسعه مدیریت و تعالی سازمانی

با حضور نمایندگان  اولین جلسه کمیته توسعه مدیریت و تعالی سازمانی به صورت آنالین  در تاریخ 29 فروردین ماه 
محترم کلیه شرکت های تابعه هلدینگ میدکو برگزار گردید.

در این جلسه، ضمن معرفی نمایندگان شرکت های تابعه در این حوزه و ارائه گزارشی از دستاوردهای شرکتها در این 
حوزه ،  مشکالت پیش رو در حوزه تعالی سازمانی بررسی وبرای آن راه کار های مناسب در نظر گرفته شد.

HSEC برگزاری جلسه بررسی فرآیندهای حوزه

اخبار توسعه مدیریت میدکو

2

مرحله ی  از  گذر  حال  در  بشریت  اکنون  هم 
و  بهسازی  بایستی  که  است  مهمی  تاریخی 
و  دانش  ارتقای  و  رشد  در  بنیادی  تغییرات 
بحران  اگرچه  کند.  کارسازی  را  تکنولوژی 
پاندمی کرونا اتفاقی تلخ و پر هزینه برای نسل 
کنونی بشر بود، اما وجه مثبت و درس بزرگی 
ضعف های  تنها  نه  که  داشت  همراه  به  نیز 
اساسی در دانش و اطالعات را آشکار کرد بلکه 
نشان دهنده ی نقص های بنیادی در برنامه های 
استراتژیک، عملیاتی و لجستیکی و بهره گیری از 
دانش ناقص در ابعاد گلوبال نیز بود و در نتیجه 
بزرگی  تحول  به  نیاز  که  دریافت  آشکارا  بشر 
آن  کاربرد  تکنولوژی  و  دانش  و  اطالعات  در 
دارد. در این دوران گذار تغییرات اطالعات و 
دانش، ضروری و حیاتی است که سازمان ها نیز 
قابلیت های الزم برای فعالیت و ادامه ماندگاری 
در این شرایط رقابتی را کسب نمایند. در این 
جهت فرآیندهای توسعه مدیریت در سازمان ها 
تغییرات عظیم را فراهم  این  با  امکان همراهی 
مدیریت  برنامه های  راستا  همین  در  و  کرده 
شرایط  این  تحقق  برای  کارآمدی  ابزار  دانش 
را مهیا می نماید. در چنین وضعیتی سازمان هایی 
به چنگ  را  ممتاز  موقعیت های  و  گوی سبقت 
می آورند که با اعتقاد و باور به آموزش، توسعه 
کارکنان،  مهارت  و  دانش  ارتقای  و  رشد  و 
زمینه های اثربخشی و بهره وری بیشتر را برای 
سازمان به ارزش افزوده تبدیل نمایند. بدیهی 
است مدیریت دانش در این مسیر نقش تعیین 
است  شایسته  لذا  دارد.  عهده  به  را  کننده ای 
مدیریت دانش به عنوان سیستمی زیربنایی در 
و  بهره برداری  مورد  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه 
بازنگری و بهسازی مداوم قرار گیرد. بی گمان 
ضمن  دانش  مدیریت  سیستم های  بهسازی  با 
بلندمدت  همراهی  امکان  بیشتر،  بهره وری 
مهیا  نیز  اطالعات  و  دانش  بزرگ  تحوالت  با 

خواهد شد.

سخن آغازین

سعید قاسمی
HSE مدیر امور سرمایه انسانی و
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در تاریخ 18  اردیبهشت ماه جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی 
سال 1400، با حضور نمایندگان محترم واحدهای مربوطه 

در ستاد تهران و کرمان برگزار شد.

آموزشی  دوره  ماه  اردیبهشت   29 و   26 های  تاریخ  در 
تغییرات  و  ویرایش 1400  تعالی سازمانی  با مدل  آشنایی 
مدل و همچنین دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی 
تعالی  نمایندگان  حضور  با  رادار،  منطق  و   1400 ویرایش 

ستاد میدکو و شرکت های تابعه برگزار شد.

آموخته های  ثبت درس  ماه جلسه  اردیبهشت   5 تاریخ  در 
پروژه مونتاژ ماشین آالت شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه 

با حضور مدیران محترم آن شرکت برگزار شد.

برگزاری جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی در ستاد میدکو

برگزاری دوره های آموزشی تعالی سازمانی مدل 1400 

برگزاری جلسه ثبت درس آموخته های پروژه مونتاژ 
ماشین آالت شرکت کارآوران

اخبار توسعه مدیریت میدکو اخبار توسعه مدیریت میدکو

به گزارش روابط عمومی زیسکو، به مناسبت هفته کار و کارگر طی مراسمی 
با حضور استاندار کرمان، از نخبگان جشنواره امتنان در استان تقدیر شد. 

محمدجواد احمدی از مجتمع کنسانتره شرکت فوالد زرند ایرانیان یکی از 
برگزیدگان این جشنواره بود. 

بخش  در  کنسانتره  مجتمع  اجتماعی  آموزش  اپلیکیشن  طرح  ارائه  با  وی 
خدمات صنعتی جزو برگزیدگان این جشنواره بود. 

درباره  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل  اسماعیلی،  مهندس 
این  به  رسیده  طرح   1700 بین  از  گفت:  جشنواره  این  اجرای  چگونگی 
جشنواره، پس از امتیاز بندی  128 طرح به بازدید میدانی رسیدند و پس از 

بازدید، طرح های برتر و واحدهای تولیدی برتر انتخاب شدند.

در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه جلسات ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع کنسانتره و گندله 
سازی سنگ آهن زرند به صورت آنالین و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

برگزاری ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع کنسانتره و گندله زرند 

برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان کرمان

در تاریخ 29  فروردین ماه جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی 
سال 1400 ، با حضور نمایندگان محترم شرکت های تابعه 

برگزار شد.

برگزاری جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی )شرکت های تابعه( 
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اخبار توسعه مدیریت فوالد سیرجان ایرانیان اخبار توسعه مدیریت فوالد سیرجان ایرانیان

برنامه های سیستم های مدیریتی در سال 1400

پنجمین کنفرانس ملی "فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران" و 
همچنین مراسم اعطای "پنجمین جایزه مسئولیت  اجتماعی مدیریت" 
، در تاریخ 7 و 8 بهمن 99، توسط انجمن مدیریت ایران و با حضور 
آقای دکتر قاسمی رییس محترم انجمن مدیریت ایران و جمعی از 
استادان و کارشناسان، دانشجویان و فعاالن حوزه فرهنگ سازمانی 

در دانشگاه خاتم برگزار شد.
تندیس  شد،  موفق  ایرانیان  سیرجان  فوالد  شرکت  مراسم  این  در 

برنزین مسئولیت اجتماعی را اخذ نمایند.

تعالی  ملی  جایزه  اعطای  همایش  هجدهمین  مراسم 
سازمانی روز دوشنبه 5 اسفندماه 99  توسط سازمان 
مدیریت صنعتی و با حضور مقامات دولتی، مدیران 
این  ارشد سازمان ها، چهره های علمی و متخصصان 
حوزه در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد. 
در این مراسم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان موفق به 

کسب تقدیر نامه 4 ستاره گردید.

عملکرد  ممیزی  دوره  چهارمین  در 
HSEE ایمیدرو، شرکت فوالد سیرجان 
ایرانیان بیشترین امتیاز در بخش “رشد 

و پیشرفت” را کسب نمود.

در تاریخ 30 بهمن ماه 1399 همایش 
بزرگداشت روز صادرات استان کرمان 
سیرجان  فوالد  شرکت  از  و  برگزار 
برتر  کننده  صادر  عنوان  به  ایرانیان 

تجلیل گردید.

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه سیستم مدیریت انرژی سیستم مدیریت اطالعات

پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت 
از    )ISO27001( اطالعات  امنیت 
امور  در   1398 ساال  ماه  بهمن 
و  گردید  آغاز  اطالعات   فناوری 
خردادماه  در  آن  خارجی  ممیزی 
میگردد. برگزار  جاری  سال 

امنیت  مدیریت  سیستم  استقرار 
انرژی )ISO50001(  از سال گذشته 
انرژی مجتمع  امور  در دستور کار 
برنامه  با  و  گرفت  قرار  بردسیر 
ریزی انجام شده ممیزی خارجی در 

تیرماه برگزار می کردد.

پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت 
 )ISO17025( آزمایشگاه  کیفیت 
ماه  مرداد  از  سیرجان  مجتمع  در 
است  گردیده  آغاز  جاری  سال 
ممیزی  جهت  سال   پایان  تا  و 

گردد. می  اقدام  خارجی 

برگزاری جشنواره دانش های برتر در مجتمع های بردسیر و سیرجان

اخبار توسعه مدیریت فوالد سیرجان ایرانیان

مستندسازی تجارب تعمیرات مجتمع احیامستقیم و فوالدسازی بردسیر
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یکی از مهم ترین و پرکاربردترین راه رسیدن به موفقیت ، اعتماد به نفس است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، معموالً افرادی که در امور روزمره 
خود شایستگی بیشتری از خود نشان می دهند از اعتماد به نفس باالتری برخوردارند. این افراد باعث ارتقا موقعیت اجتماعی خود می شوند 
و به مرور زمان نفوذ قابل توجهی در بین مردم پیدا می کنند؛ به عنوان مثال گاهی ممکن است برای صحبت کردن به صورت رودررو با کسی 

اعتماد به نفس الزم را نداشته باشید، اما باز می توانیم این شانس را به دست بیاورید که با اعتماد به نفس به نظر برسید.

از اینکه از دستان خود در سخنرانی هایتان استفاده کنید 
نترسید. با بزرگ کردن خود و استفاده درست و به جا از 
توانید  می  داده اند  قرار  اختیارتان  در  که  جلسه ای  میز 
این  که  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  بیشتری  فضای 
حرکت مستلزم این است با اعتماد به نفس بیشتری به 
نظر برسید. الزم بذکر است از حرکات سریع دست ها هم 

دوری کنید تا بی نظم به نظر نرسید.

1. تماس چشمی

8. کنار بقیه بشینید

در عموم سخنرانی کردن نیازمند آرامش خاصی است که این آرامش باید به حضار جمع به خوبی 
منتقل شود. با گذاشتن یک پا روی پای دیگر و یا در حالت ایستاده انداختن وزن تان بر روی یکی 

از پاها فردی ناآرام و عصبی نشان داده می شوید.

درست ایستادن هنگام صحبت کردن با شخص یا اشخاص 
نقش به سزایی دارد چرا که با صاف ایستادن نشان می دهیم 
با آن ها ارتباط برقرار می کنیم، به مشارکت در بحث مورد 
نظر تمایل داریم و یک شنونده معمولی نیستیم و با مهارت 

خوب گوش کردن به خوبی آشنایی داریم.

کافی  دیگران  و  خود  میان  ارتباط  کردن  برقرار  برای 
هنگام  به  یعنی  کنیم؛  برقرار  چشمی  تماس  است 
صحبت کردن با شخصی به جای نگاه کردن به محیط 
و افراد پیرامون خود ارتباط چشمی را با شخص مقابل 
خود حفظ کنیم تا با این کار فرد احساس مهم بودن 
پیدا کند و در مقابل محبوبیت خود را دو چندان کنیم.

دست دادن نیز آداب خاص خود را دارد؛ به طوری که در هنگام روبرو شدن با دیگران برای دست دادن پیش قدم 
شویم. چرا که محکم دست دادن به معنای سالم کردن هم هست، پس بهتر است آداب دست دادن را به خوبی 

یاد بگیریم.

همیشه برای نشان دادن و حفظ اعتماد به نفس خود عالوه بر دست دادن می توانیم 
دست دیگر خود را خیلی آرام و دوستانه بر روی شانه شخص مقابل بگذاریم. در واقع 

با این کار خود احساس خون گرمی خود را نیز به شخص منتقل می کنیم.
این نوع رفتار شاید در نظر خیلی از افراد که شما نسبت به آن ها جوان تر هستید 
جسورانه به نظر برسد اما برای به دست آوردن یک پیشرفت شغلی چشمگیر باید 
درست همانند یک رهبر رفتار کنید. لمس کردن شانه هم اعتماد به نفس و رهبری 
شما را نشان می دهد. یادتان باشد حس رهبری نباید طوری به شخص مقابل القا شود 

که با اعمال سلطه اشتباه گرفته شود.

دست به سینه ایستادن گویای شرکت در مراسم ترحیم است. آراسته ایستادن احساس خوشایندی در 
شنونده به وجود می آورد، با پوشش یا حفاظت بخشی از بدن خود را عصبی نشان می دهید. همیشه 
سعی کنید اگر روی سن هستید، دست های خود را باز نگه دارید چراکه بسته نگه داشتن دست هایتان 
شما را فردی مضطرب و کناره گیر نشان می دهد، اما اگر به صورت رودررو با کسی صحبت می کنید 
دست ها را کمی پایین تر از سینه خود نگه دارید. اگر هم در جلسه هستید دستان خود را روی میز 

بگذارید.

اگر شما را به یک جلسه دعوت کرده اند پشت میز بنشینید، شاید این تنها 
فرصتی باشد که شما بتوانید در گفت و گو شرکت کنید و تنها فرصتی باشد 

برای دیده شدنتان و پیشرفت آینده تان.

 2. دست دادن

4. دست گذاشتن روی شانه

6. استفاده از دست هایتان5. هر دو پا را روی زمین بگذارید

 3. درست ایستادن
7. دست هایتان سپر محافظ نیستند

افراد موفق چطور با اعتماد به نفس بیشتری دیده می شوند؟
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دانشکاران برتر مجتمع احیا و فوالدسازی بردسیر 

MAIN FAN در داکت های اصلی ASH VALVE نصب -
 ESP و جلوگیری از دفرمگی دیسشارژ و کالکشن الکترود MAIN FAN کاهش دمای فن -

- اضافه نمودن زون حرارتی هشتم برای کوره گندله سازی
- نصب اکچویتور در مسیر میکسر

کولینگ نیتروژن گازی ارسالی به کارخانه احیا مستقیم

- طراحی شوت تخلیه مواد نواحی فشار مثبت در کوره گندله سازی
)RM2( اتومات کردن پالفر های نوار نقاله ورودی پروپرشن -
- تعیین تناژ خروجی شوت اضطراری هارت الیر و تاثیرات آن

- محاسبه سود و نقطه سر به سر برای انواع حالت های کیفیت گندله مورد استفاده در 
کوره احیاء مستقیم بردسیر و مشخص کردن بهترین )Optimum( حالت ممکن

- جایگزینی الندر بجای لوله در لوله تیل ورودی به تیکنر
- شرح فرایند عملیات ذوب در کارخانه فوالد سازی بردسیر

- شرح پروسه انتقال مواد در کارخانه فوالد سازی بردسیر
- شرح فرایند FTP در کارخانه فوالد سازی بردسیر

- اضافه نمودن فیلتر در قسمت شارژ روغن یونیت کمپرسورهای فرآیند- افزایش تولید و کاهش توقف بالمیل فاز 1و2 کنسانتره در اثر کاهش اب مقطر 

- کاهش زمان کالیبره چشمه های رادیو اکتیو ریخته گری ) لول سنج سطح مذاب(- بهبود عملکرد دستگاه آماده سازی فلوکوالنت ناحیه 220 تولید کنسانتره

- محاسبات هیدرودینامیکی انتقال اسالری به سد شماره 3 

- تغییرطرح در تجهیز فیدر با اضافه کردن فلودیوایدر به آن
)CARBON INJECTION( رفع خرابی مداوم فالکسیبل کربن -

- رفع افزایش دمای سوپر بلت آرم کوره قوس الکتریکی 
- دستورالعمل جوشکاری آرم های کوره قوس الکتریکی

- طرح موتورایز کردن ولوهای چاقویی
- احیاء سازی و ترمیم ولوهای چاقویي گیربکسي اسقاط شده

-  شناسایی خرابی الکتروموتورهای القائی با استفاده از تکنیک آنالیز طیف فرکانسی 

- تغییر ولوهای شوت های خروجی سرند از حالت مغزی رزوه ای به حالت ریلی
- تغییر سیستم روانکاری سرند از دستی به اتومات

- سیستم آبرسانی پمپ خانه فوالد سازی بردسیر 

علی زاهدیحمیدرضا نوذری

محمد منصوریامین معتمد

سعید محمدیمجید ایرانمنش پاریزی

حامد حسینی پورهادی دهقانی پور

نعیم آقامالییجواد پورشاه آبادی

مسعود حمزهپیمان بهاالدینی

علی نوریفرزاد شیباني

نواب خسرویسعید احمدی پور

دانشکاران برتر مجتمع کنسانتره و گندله سیرجان
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در ابتدا باید بدانیم بهره وري استفاده بهینه از زمان، امکانات، سرمایه و سایر نهاده هاي موجود در راستاي تحقق اهداف 
سازمان مي باشد که با نسبت خروجي به ورودي نشان داده مي شود.

• بهره وري یعني انجام کار درست به روش صحیح
• بهره وري یعني تلفیق کارایي با اثربخشي در انجام کارها و تولید کاالها و خدمات 

انساني و اجتماعي در سطح  • بهره وري یعني استفاده بیشتر)کمي( و بهتر)کیفي( از سرمایه ها و امکانات مادي، فیزیکي، 
خانواده، بنگاه اقتصادي، بخش اقتصادي و در سطح ملي

طراحی سیستم مدیریت بهره وریرابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی

های  حوزه  از  برخی  در  دانش،  مدیریت 
همچون:  دارد؛  ریشه  تجاری  پیشرفته 
مهندسی  باز  فراگیر،  کیفیت  مدیریت 
و  اطالعاتی  نظامهای  تجاری،  فرآیند 
دانش  مدیریت  انسانی.  منابع  مدیریت 
وارد  به طور جدی  اوایل دهه 1990  در 
و  بحث  گرچه  گردید،  سازمانی  مباحث 
مذاکره در رابطه با دانش خیلی پیشتر آغاز 
عنوان  به   1995-1990 دوره  بود.  شده 
نخستین نسل مدیریت دانش شناخته شده 
اقدامات  از  بسیاری  نسل،  این  است. طی 
فواید  بررسی  دانش،  مدیریت  برتعریف 
پروژه  طراحی  و  تجارت  برای  آن،  بالقوه 
های تخصصی مدیریت دانش مبتنی بود.

نسل دوم  مدیریت دانش در سال 1996 
از  بسیاری  که  شکل  این  به  شد.  پدیدار 
برای  سازمانی  جدید  پستهای  سازمانها، 
جمله  از  گرفتند،  نظر  در  دانش  مدیریت 
مدیر ارشد دانش، منابع متفاوت مدیریت 
دانش با یکدیگر ترکیب شده و به سرعت 
به کار گرفته  در مباحث روزانه سازمانی 
شدند. طی این نسل، در تحقیقات مدیریت 
فلسفه  دانش،  از  متفاوتی  تعاریف  دانش، 
و  ها  شیوه  الگوها،  نظامها،  تجاری،  های 
وجود  پیشرفته  آوری  فن  و  ها  فعالیت 
بر  دانش  مدیریت  دوم  نسل  داشتند. 
این نکته تأکید میکند که مدیریت دانش 
است،  سازمانی  مند  نظام  تغییر  درباره 
نظام های  مدیریتی،  های  شیوه  که  جایی 
سنجش، ابزارها و مدیریت محتوا، نیاز به 
گسترش مشترک دارد. مدیریت دانش بر 
اساس مدل نیومن ، شامل چهار بعد، “خلق 
دانش” “نگهداری دانش”،”انتقال دانش” و 
“به کارگیری دانش”  در نظر گرفته شده 

است.

“تی ماتسودا”ی ژاپني نخستین پدیدآورنده 
دو  از  ترکیبي  را  سازمانی؛  هوش  نظریه 
ماشیني”  “هوش  و  انسانی”  “هوش  عامل 
ماتسودا  که  سازماني  هوش  مدل  میداند. 
پردازش  یکپارچگي  باعث  میکند،  معرفي 
در  ماشین  پایه  بر  دانش  و  انسان  دانش 
توانایي رابطه بین مدیریت دانش و هوش 
برای  را  شما  سازمانی  هوش  سازمانی 
بر  موثر  عوامل  همه  در  گیری  تصمیم 

سازمان و شرکت ها توان مند می سازد

گاردنر”  “هوارد  دکتر  نظریه  اساس  بر 
انسانها، دارای انواع مختلف هوش هستند 
و هوش سازمانی نیز به تبع آن، شاخصهای 
در  عمده  هفت شاخص  که  دارد  مختلفی 
انداز  چشم  از:  عبارتند  سازماني  هوش 
به  میل  مشترک،  سرنوشت  استراتژیك، 
گسترش  توافق،  و  اتحاد  روحیه،  تغییر، 
دیدگاه  از  همچنین  عملکرد.  فشار  دانش، 

آلبرشت، این هفت بعد عبارتند از:
خلق،  قابلیت  راهبردی:  انداز  چشم   -1
گفته  سازمان  یك  هدف  بیان  و  استنتاج 

مي شود.
2- سرنوشت مشترک: زماني که تمام یا 
بیشتر افراد در سازمان درگیر کار شدند، 
سازمان  مأموریت  و  رسالت  که  میدانند 
مشترک  هدف  داشتن  احساس  چیست، 
صورت  به  افراد  تك  تك  و  میکنند 

جبري،موفقیت سازمان را درک میکنند.
دهنده  نشان  “تغییر”،  تغییر:  به  میل   -3
چالش، کسب تجارب جدید و مهیج است؛ 
به عبارت دیگر، شانسي است براي شروع 

فعالیتي جدید
ضعیف  روحیه  با  سازمان  در  روحیه:   -4
کارکنان، به طور اصولي و منطقي به شغل 

و وظیفه شان عمل نمیکنند
5- اتحاد و توافق: افراد و گروهها باید خود 
را براي تحقق رسالت و مأموریت سازمان، 

رقابت جهانی سبب افزایش فشار بر سازمانها در راستای ارتقاء خدمات و محصوالت و در نهایت ارتقاء خود سیستم شده 
است. مدیریت دانش، به عنوان نیاز استراتژیک برای مؤسسات و سازمانها مطرح است و تضمین کننده برتری های بلندمدت 
برای سازمانها و جوامع و میزان بهره گیری آنها از سرمایه های انسانی، فکری و اطالعاتی است. ارزش دانش در به کارگیری 
آن است و یکی از مظاهر برجسته به کارگیری دانش در ایجاد هوش سازمانی است. به عبارتی دیگر؛ تا دانش به کارگرفته 
نشود، ایجاد ارزش نخواهد کرد. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم تا چه اندازه مدیریت دانش با در نظر گرفتن 

ابعاد چهارگانه اش با هوش سازمانی رابطه دارد؟

به  “ماتسودا” معتقد است هوش سازمانی 
دو نوع تقسیم میشود:

1- هوش سازماني به عنوان یک فرآیند 
دهنده  نشان  مصنوعي،  یا  ماشیني  هوش 
سازمان  یک  درون  در  معیني  فرآیند 
هستند که با سه ویژگي مشخص میشوند: 
ویژگي  اجماع،  ویژگي  تعامل،  ویژگي 
از  بنابراین  مساعي.  تشریک  یا  همکاري 
طور  به  سازماني  هوش  “ماتسودا”،  نظر 
کلي مجموعه اي است، تعاملي - اجماعي 
و توأم با تشریک مساعي بین هوش انساني 

و هوش ماشیني.
2- هوش سازمانی به عنوان یک نتیجه 

نگاه نتیجه فرآیندی به هوش سازماني؛ در 
به  نتیجه  عنوان  به  سازمانی،  هوش  اینجا 
کارگیری دانش موجود در حل مسائل در 
زمان و مکان مناسب و پاسخ گویی سریع 
نگاه،  این  در  میشود.  تلقی  تغییرات  به 
دانش سازمانی “محور”و هوش سازمانی “ 

نتیجه به کارگیري دانش است.

سازمان دهند
6-کابرد دانش: این روزها بیش از پیش، 
در  شکست  یا  پیروزي  به  که  اقداماتي 
دانش  به  اساسا  اند،  شده  منجر  سازمان 
آني،  درست  هاي  تصمیم  شده،  کسب 
قضاوت، ذکاوت و حس مشترک شایسته 

ساالری افراد بستگي دارد. 
7- فشار عملکرد: در سازمان هوشمند، هر 
یک از مجریان باید موضع اجرایي خاصي 
بیش  زماني  مسأله،  این  اما  باشند.  داشته 
ترین اثر را دارد که با عنوان یک مجموعه 
الزام  و  متقابل  انتظارهاي  از  تحمیل  خود 

عملیاتي براي موفقیت مشترک باشد.

نشان  آماری  آزمونهای  از  حاصل  نتایج 
تمامی  دانش”و  “مدیریت  بین  که  میدهد 
رابطه  سازمانی”،  هوش  های  “مؤلفه 

مستقیم و معناداری وجود دارد.
“هوش  بر  جدید”  دانش  “خلق  الف(   
“تمایل  مؤلفه  بوده  تأثیرگذار  سازمانی” 
اثر را بر بعد “خلق  به تغییر” بیش ترین 
است،  دارا  دانش”  از”مدیریت  دانش” 
نمودن  مرتفع  و  تغییر  به  تمایل  تقویت 
ایستادگی و مقاومت در مقابل تغییرات از 

اهمیت به سزایی برخوردار است.
“هوش  دانش”بر  سازی  “ذخیره  ب( 
سازمانی” تأثیرگذار بوده  مؤلفه “سرنوشت 
مشترک” از “هوش سازمانی” بیشترین اثر 
را بر بعد ذخیره سازی دانش از مدیریت 
تغییر  به  تمایل  تقویت  است.  دارا  دانش 
مقاومت  و  ایستادگی  نمودن  مرتفع  و 
سزایی  به  اهمیت  از  تغییرات   مقابل  در 
برخوردار است. “ذخیره سازی دانش” بر 
مؤلفه  و  بوده  تأثیرگذار  سازمانی”  “هوش 
از “هوش سازمانی”  “سرنوشت مشترک” 
بیشترین اثر را بر بعد ذخیره سازی دانش 

از مدیریت دانش دارا است.
بحث  دادن  نشان  پررنگ  و  تقویت 
بلند مدت  اهداف  سرنوشت مشترک در 
بسزایی  اهمیت  از  کارکنان  برای  سازمان 

برخوردار است.
“هوش  بر  دانش”  کارگیری  “به  ج( 
ومولفه  بوده  تاثیرگذار  سازمانی” 
از “هوش سازمانی”  “سرنوشت مشترک” 
بیشترین اثر را بر بعد “به کارگیری دنش” 
داراست.موضوع  دانش”  “مدیریت  از 
“سرنوشت مشترک” در “بکارگیری انش” 

حائز اهمیت است.

- الزام در به روز نمودن دانش تخصصی افراد سازمان، 
در  تغییرات  گرفتن سرعت  قرار  جریان  در  منظور  به 

دنیای مدرن
دانش  توسعه  و  ایجاد  استراتژی های  ابالغ  و  تدوین   -
در سطح فرآیندها، تیم های کاری و الیه های مختلف 

سازمانی
به وسیله  تیم های دانشی در سطح سازمان ها،  ایجاد   -

گردآوردن افراد با دانش و تجربه در کنار هم
و  ها  ارزیابی  در  مشتریان  بازخور  نتایج  از  استفاده   -

انجام اقدامات اصالحی.
- استفاده از تجربیات شرکت های برتر و استفاده از آن، 

به عنوان فرصتی برای خلق دانش
از  همکاران  آگاهی  برای  هایی  استراتژی  تدوین   -
موفقیت، پیشرفت و یا حتی از شکست و ضرر سازمان 
که عملکرد این استراتژی ها خود، منجر به تقویت حس 

سرنوشت مشترک در افراد خواهد شد
- تهیه تجهیزات و نرم افزارهای الزم برای ایجاد بانک 
های  روش  تمام  مستندسازی  منظور  به  اطالعاتی، 

اجرایی، دستورالعملها و دانشهای ضمنی افراد. 
- استفاده از فن آوریهای جدید در انتقال دانش مانند: 
همایشهای الکترونیکی و پست الکترونیکی و ... برای به 

اشتراک گذاشتن دانش
منظور  به  جمعی،  همایشهای  و  سخنرانیها  برگزاری   -
در  مدون  بصورت  جدید  های  دانش  و  مطالب  ارائه 

سطح سازمان

پیشنهادها

نتایج بررسی انجام شده

سطوح بهره وري

مولفه هاي بهره وري

چرخه بهره وري

شاخص های هوش سازمانی

هوش سازمانی

مدیریت دانش

مجتبی یغمائی
رئیس بخش توسعه مدیریت

مجتمع احیامستقیم و فوالدسازی بردسیر

بهره وري در سه سطح كالن ، ميانه و خرد 
مورد سنجش و تحليل قرار مي گيرد. هر 
طبقه  زير  شرح  به  سطح  سه  اين  از  يك 

بندي مي گردد :
- سطح كالن

- سطح بين المللي
- سطح منطقه اي

- سطح ملي
- سطح ميانه

- سطح بخش و زير بخش اقتصادي
- سطح خرد
- سطح بنگاه

- سطح واحد يا فرآيند
- سطح گروه

- سطح محصول يا مشتري
- سطح خانواده

- سطح فرد

سنجش  معيارهاي  از  يكي  وري  بهره 
فعاليتهاي  كه  آنجا  از  باشد.  مي  فعاليت 
مقصد  و  هدف  بدون  تواند  نمي  انسان 
باشد، لذا وقتي سخن از بهره وري به ميان 
مي آيد ارتباط آن با هدف انجام كار، از 
دو زاويه كامال جدا از هم قابل بررسي مي 

باشد .
از يك سو نقش مفيد و موثر بودن فعاليت 
سوال  مورد  ترسيمي  هدف  به  دستيابي 
است و از سوي ديگر بازده فعاليت مطرح 
مي شود. بر اين اساس مي توان بهره وري 

را به دو مولفه تقسيم بندي كرد:
ديگر  مولفه  و  كارآيي  نخست  مولفه 

اثربخشي انجام فعاليت .
كارآيي: كارآيی مربوط به اجرای درست 

تصمیماتی  یعنی  است؛  سازمان  در  کارها 
افزایش  هزینه ها،  کاهش  هدف  با  که 
مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ 
نسبت  از  است  عبارت  کارآیی  می شوند. 
بازدهی  به  آمده  بدست  واقعی  بازده 
یا  انتظار(  )مورد  شده  تعیین  و  استاندارد 
به  می شود  انجام  که  کاری  مقدار  نسبت 

مقدار کاری که باید انجام شود.
آوردن  بدست  توانایي  به  کارآیي  پس 
گردد.  مي  اطالق  کمتر  داده  از  ستاده 

)خوب کار کردن (
اثربخشي: به تطبیق نتایج حاصل از انجام 
کار با هدفهاي مورد نظر اطالق مي گردد. 

)کارخوب کردن ( 
بهره وري = اثربخشي + کارآیي

به عبارت دیگر بهره وري عبارت است از 
صحیح انجام دادن کار درست . 

خيلي از موارد مدل بهره وري دقيق و كمي 
نيست بصورت كيفي هستند و دقيق نمي 
توان بهره وري شركت را در نظر گرفت 
مثال بر اساس ديد يك ارزياب امتياز مي 

تواند با تغيير روبرو شود.
هاي  شاخص  تعريف  اهميت  حائز  نكته 
در  شركت  كار  ماهيت  اساس  بر  واقعي 
واحدها(  )در سطح  تعيين شده  معيارهاي 
بكار  آماده  ميزان  مثال  بطور  باشد  مي 
در  شبكه  قطعي  ميزان  تجهيزات،  بودن 

روز و يا تاخير در پرداخت ها.
بر  كه  هست  كسر  يك  شاخص  واقع  در 
اساس متغيرهايي كه در صورت و مخرج 
را  كمي  مقدار  يك  گيرند  مي  قرار  آن 
متغرهايي  دهد،  مي  قرار  ما  اختيار  در 
ميزان  و  آالت  ماشين  خرابي  ميزان  مثل 
كاركرد ماشين آالت كه كه كسر حاصل 

از تقسیم این دو، یک شاخص کمي را به 
ما مي دهد.

اقداماتي که در چرخه بهره وري صورت 
مي پذیرند شامل :

- اعالم کردن متغیرها از سمت واحدهاي 
ذیربط

- در نظر گرفتن شاخص ها با صالحدید 
با  سازمان  ارشد  مدیر  و  امور  مدیران 

استفاده از متغیرهاي اعالم شده
- بهره گیري از حداقل 3 دوره ) یکساله 
یا فصلي ( از متغیرها بمنظور دستیابي به 

روند شاخص ها بر روي نمودار آن ها
افزاري  نرم  در  ها  داده  ضبط  و  ثبت   -
نویسي  فرمول  از طریق  تا  اکسل  همچون 

الزم به خروجي موردنظر دست یافت.
 ، وری  بهره  شاخصهای  محاسبه  برای 
خروجی  و  ها  ورودی  مفاهیم  از  اطالع 
ها و به عبارت ساده تر صورت و مخرج 
نسبتهای بهره وری، بسیار مهم و ضروری 
استاندارد  ، علمی و  است. تعریف صحیح 
مفاهیم ورودی ها و خروجی ها باعث می 
علمی  اعتبار  از  شاخصها  محاسبه  تا  شود 
صنعتی  واحدهای  در  الزم  هماهنگی  و 
مختلف و در بررسیهای تطبیقی داخلی و 

خارجی برخوردار شود. 
اطالعات خروجي تعیین مي کند وضعیت 
هدف  به  ما  آیا  است،  چگونه  سازمان 
رسیده ایم یا خیر و عالوه بر آن تشخیص 
مي دهد آیا شاخص هاي بهره وري با رشد 
روبرو بوده است؟! براي مثال اگر به حد 
تعیین شده رشد نکرده باشد سیستم پیغام 
خطا خواهد داد که به معناي وجود کمبود 
بود.  خواهد  عملکرد شرکت  در  نقصان  و 
باشد  مثبت  رشد  میزان  اگر  مجموع  در 
واحدهاي  و  معیارها  )در  سازمان  یعني 
مرتبط( به درستي عمل مي کند و داراي 
رشد  میزان  اگر  اما  باشد  مي  قوت  نقاط 

منفي باشد به معناي وجود نقاط ضعف در 
سازمان مي باشد.

هستند  روبرو  ضعف  با  که  نقاطي  براي 
پروژه هاي بهبود تعریف مي شود تا معیار 
مربوطه در مسیر درست قرار گرفته و با 

بهبود مستمر روبرو گردد.
از  استفاده  با  تواند  مي  خروجي  اطالعات 
یک  تهیه  به  منتج  عددي  هاي  شاخص 
زماني  هاي  بازه  قالب  در  گزارش عددي 
ساالنه، سه ماهه و یا ماهانه گردد که در 
خواهد  قرار  سازمان  ارشد  مدیر  اختیار 
گرفت. با استفاده از این گزارش، مدیریت 
تصمیم  و  شده  واحدها  عملکرد  متوجه 
راهکارهاي  ارائه  بمنظور  را  الزم  گیري 

بهبود به انجام خواهد رساند.
نکته اینجاست که با بررسی اطالعات مي 
انجام  به  را  آینده  سال  بیني  پیش  توانیم 
رسانیم تا با توجه به خروجي بدست آمده 
به  آیا  که  بدانیم  آساني  به  افزار  نرم  از 
هدف رسیده ایم یا خیر؟! براي درک بهتر 
مي  متذکر  را  زیر  روش  دو  موضوع  این 

شویم :
اساس  بر  هدف:  از  استفاده  روش   -
فاصله  دهنده  نشان  که  واقعي  عملکرد 
مثبت یا منفي مي باشد . )حتي بر اساس 

نتایج سال آخر(
حداقل  روند:  داشتن  نظر  در  روش   -
تعیین  را  را گرفته و هدف  نتایج 3 دوره 
پس  گذشته(،  سال   3 میانگین   ( کند  مي 
بایستي در سال بعد میانگین بدست آمده 
با رشد روبرو باشد. همانگونه که گفته شد 
دالیل  که  باشند  همراه  رشد  با  نتایج  اگر 
آن براي ارزیاب تحلیل خواهد شد اما اگر 
با استفاده  بایستي  نتایج دچار نزول شوند 
از تعریف پروژه هاي بهبود، نتایج اصالح 
مورد  مقدار  به  روند  ادامه  در  تا  گردیده 

نظر دست یابیم.

مازیار عباسلو
بخش توسعه مدیریت

مجتمع  کنسانتره و گندله سازی سیرجان

مقاله: طراحی سیستم مدیریت بهره وری مقاله: رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی

12



1415

10 تکنیک فوق العاده برای تقویت خالقیت و ایجاد تفکر خالقانه

1. وقتی مغز 
خسته است، 

خالق تر است.

2.ورزش باعث 
تقویت خالقیت 

می شود.

3. موسیقی به 
تفکر خالقانه 
کمک می کند.

4. خالقیت یعنی 
ایجاد رابطه بین 
ایده های موجود

5. مسافرت به 
تقویت خالقیت 
کمک می کند.

برای حل مسائل تحلیلی باید ذهن تان را متمرکز کنید، اما وقتی به دنبال افکار خالق هستید، باید ذهن خود را رها 
کنید تا در حوزه های مختلف و حتی بدون ربط بچرخد. هر فردی در ساعتی از شبانه روز متمرکز یا خسته است. 
شاید به سحرخیزی یا شب زنده داری معروف باشید. به هر حال، صبح های زود یا اواخر شب، بهترین عملکرد را 
دارید. اغلب افراد در ساعات خاصی از شبانه روز، بهره وری باالتری دارند. اما باید بدانید افکار خالقانه در ساعات 
خستگی بیشتر بروز می کنند؛ پس اگر سحرخیز هستید، احتماال شب ها که خسته اید، خالقیت بیشتری خواهید داشت.
این مساله توجیه علمی دارد. وقتی مغز خسته است، رهایی از عوامل حواس پرتی و  تمرکز روی یک موضوع خاص، 
سخت تر است؛ پس با احتمال بیشتری به حوزه های مختلف فکر خواهد کرد. در هنگام کار نباید تمرکز خود را از 

دست بدهید اما این افکار و ایده  های ناگهانی برای تفکر خالق الزم است. 

نتیجه پژوهش دیگری نشان داد نورپردازی پایین و نور کم می تواند به تقویت خالقیت و تفکر خالقانه کمک کند. 
من همیشه دوست دارم در اتاقی با نور طبیعی کار کنم و تمرکز در اتاق های تاریک برایم سخت است.

شش پژوهش مختلف در این زمینه انجام شد و نتایج آن نشان می دهد، نور کم خالقیت را باال می برد. به گفته ی 
پژوهشگران، افراد حتی اگر متوجه تفاوت نورپردازی نشوند، باز هم در محیط های کم نور خالقیت بیشتری از خود 
نشان می دهند؛ زیرا در نور کم ضمیر ناخودآگاه ما احساس می کند رهاتر است و بیشتر به کاوش می پردازد. حتما 
می دانید تاریکی نوعی احساس رهایی به دنبال دارد. اگر نمی توانید نورپردازی اتاق را تغییر دهید، تنها کافی است 
تصور کنید در تاریکی هستید. تحقیقات دیگری اعالم می کند حتی تصور بودن در تاریکی نیز به خالقیت بیشتر 

کمک می کند.

حتما برایتان جالب است بدانید رنگ سبز عملکرد خالقانه را بهبود می دهد. تحقیق دیگری نشان می دهد رنگ قرمز 
یا آبی روی عملکرد شناختی ما تاثیر می گذارد. قرمز برای انجام کارهای پُرچالش که نیاز به تمرکز دارند مفید 

است؛ در حالی که آبی عملکرد خالقانه را تقویت می کند.

البته منظورمان این نیست دیوارهای اتاق کارتان را آبی یا سبز کنید؛ بلکه بهتر است هنگام انجام کارهایی که نیاز 
به خالقیت دارند، این مساله را در نظر بگیرید.

محققین اعتقاد دارند کار کردن در اتاق مرتب و تمیز هنجارهای اجتماعی را فعال و فضایی ایجاد می کند که فرد 
را موظف به انجام کاری خواهد کرد که از او انتظار می رود. اما از طرف دیگر کار کردن در فضای نامرتب، نیاز به 

رعایت هنجارها را کم می کند و به افراد اجازه می دهد از مرزهای تعریف شده و توقعات عبور کنند.
در آزمایشی جداگانه، شرکت کننده ها مجددا در دو اتاق به هم ریخته و مرتب قرار گرفتند و از آن ها خواسته شد تا 
کاربردی جدید برای توپ پینگ پونگ پیدا کنند. افرادی که در اتاق  به هم ریخته و نامرتب بودند ایده های بسیار 

خالقانه تری نسبت به کسانی که در اتاق مرتب قرار داشتند ارائه دادند. 
در واقع به نظر می رسد برخی از افراد در محیط های شلوغ و نامرتب موفق تر هستند. برخی از خالق ترین و موفق ترین 

افراد، تنبل هایی غیرقابل اصالح به نظر می رسیدند.

یک باور رایج درباره تفکر خالقانه این است که آزادی بیشتر باعث خالقیت بیشتر می شود. اما تحقیقات حاکی 
بین  از  انتخاب  فشار  دلیل حذف  به  این  باشد.  مفید  ایده های خالقانه  ارائه  در  می تواند  است، محدودیت  از آن 
گزینه های بی شمار است. اگر تاکنون مجبور شده باشید تمام صفحات سفید کاغذ را با نوشته هایتان پر کنید، حتما 

این حس را درک می کنید.
به گفته ی جان کلیز )Jon Cleese(، نویسنده و بازیگر انگلیسی، خالقیت آن قدر دست نیافتنی است که برای به دام 

انداختن آن باید محدودیت خلق کنید: باید محدودیت فضا و سپس محدودیت زمان خلق کنید.
 داستان ارنست همینگوی گویای همین مساله است. گفته می شود همینگوی با یکی از دوستانش قرار گذاشت که 

می تواند تنها با 6 کلمه داستان بنویسد و نتیجه این چنین بود: »برای فروش: کفش بچه، کامال نو!«

من وقتی در حال بیدار شدن هستم، بیش از هر زمان دیگری آماده کارم. این وضعیت »خواب و بیدار« نامیده 
می شود که هم زمان با خروج از خواب بوده و با تصاویری واضح از پایان رویاهایم همراه است. این وضعیت وقتی 
است که بیشترین رویابینی اتفاق می افتد. به همین خاطر، خیلی از هنرمندان از این زمان خواب و بیداری برای خلق 

ایده های خالقانه استفاده می کنند.
سالوادور دالی، نقاش سبک سورئالیسم از جمله افرادی است که از این زمان برای خلق ایده های نو بهره می برد. او 
با قاشقی که در دست داشت، روی مبل چرت می زد. بشقابی حلبی هم روی زمین کنار مبل می گذاشت. هر وقت 
به خواب عمیق می رفت، قاشق از دستش روی بشقاب می افتاد. او با صدای برخورد قاشق به بشقاب حلبی از خواب 

بیدار می شد و تصاویری که از رویاهایش در خاطر داشت را نقاشی می کرد.

حتما با مزایای ورزش آشنا هستید. اما اکنون به تاثیر ورزش روی تفکر خالق فکر کنید. براساس تحقیقات انجام 
گرفته، ورزش می تواند توانایی تفکر خالق را به طور چشم گیری افزایش دهد. در این پژوهش، از نیمی از افراد 
تنها  نیم دیگر شرکت کننده ها  انجام دهند.  فیلم، تمرینات ورزشی  با تماشای  شرکت کننده خواسته شد هم زمان 
ویدئو تماشا می کردند بدون این که کار خاصی انجام دهند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود، افرادی که حین تماشای 

ویدئو ورزش کرده بودند، در ارائه راه حل برای مسائل عملکرد بهتری داشتند.
در مجله »روانشناسی امروز« )Psychology Today( درباره نقش ورزش گفته شده است:

 ورزش برای مغز مفید است و چرخ دنده های خشک و زنگ زده مغز را روان می کند. از طریق ورزش، ذهن خودآگاه 
ما به ایده های جدیدی که در ناخودآگاه مان پنهان است، دست پیدا می کند.

عموم مردم تصور می کنند سکوت بهترین حالت برای خلق ایده ای نو و افکار خالقانه است؛ اما گفته می شود موسیقی 
ترانه سرایی و  به  این که  از  بیش  نوعی موسیقی است که در آن،  بهتری دارد. )موسیقی »پس زمینه«  تاثیرگذاری 

آهنگ سازی اهمیت داده شود، به عنصر »تکرار« و یکپارچگی بافت صداها توجه می شود.(
براساس پژوهش های انجام شده، برخالف سکوت یا موسیقی با صدای بلند، آوای موسیقی به تقویت تفکر خالق 

کمک می کند.
سکوت باعث تمرکز هر چه بیشتر می شود؛ پس بهتر است حل مسائل پیچیده و وظایف سخت در سکوت انجام شود. 

اما تفکر خالق نیاز به طنین دارد. این آوا ذهن را به سوی حوزه های مختلف و ایده های نو سوق می دهد.

شاید فکر کنید خالقیت یعنی خلق ایده های نو و بکر؛ اما خالقیت ایجاد رابطه بین ایده های موجود است. این تعریف 
خوبی از خالقیت است؛ زیرا باعث می شود ساده تر به دست بیاید. قطعا شما می توانید بین چیزهای موجود رابطه ای 

پیدا کنید.
تحقیقات نشان می دهد هوش نتیجه ارتباطات فیزیکی در مغز است. آن چه در شکل گیری هوش عمومی اهمیت 

بیشتری دارد، بخش هایی از مغز و ارتباط بین آن هاست.
 استیو جابز، خالقیت را این گونه تعریف می کند: »خالقیت یعنی ایجاد ارتباط. وقتی از افراد خالق می پرسید چطور به 
چنین ایده ی بکری رسیدید، نمی توانند پاسخی دهند؛ زیرا آن ها هیچ کار مهمی انجام نداده اند، کاری که کرده اند 

این بوده که چیزهایی را کشف کنند.«

سفر و به خصوص سفر به خارج از کشور نه تنها بر انعطاف پذیری فکر موثر است بلکه بر آموخته های ما نیز عمق 
می بخشد به عبارت دیگر سفر کردن و تجربه کردن موقعیت های جدید، نه تنها بر قابلیت های مغز می افزاید بلکه 
بر نحوه تفکر ما نیز عمق می بخشد به طوریکه فرد قادر می شود ارتباطات عمیق تری را بین آموخته های سابق و 

جدید خود ایجاد نماید و درک و دریافتش از خود و جهان را عمق بخشد.
 نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد که در خطوط تولیدی که طراحان آن، سابقه سفرهای بین المللی و آَشنایی 
با فرهنگ های مختلف را داشتند، محصوالت تولید شده از خالقیت و نوآوری بیشتری برخوردار بودند و مخاطبین و 

مشتریان خارجی بیشتری را جلب کرده بودند.

6. نور کم باعث 
می شود احساس 

رهایی کنیم.

7. رنگ آبی 
و سبز باعث 

عملکردخالقانه 
می شود.

8. داشتن میز 
کار شلوغ باعث 
خالقیت بیشتر 

می شود.

9. محدودیت 
باعث خالقیت 
بیشتر می شود.

10.خواب آلودگی 
می تواند باعث 
خالقیت ما شود.
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