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 چگونگي تعيين و اولويت بندي برنامه هاي بهبود در صنعت برق كشور
 

 رضا شرطان

 دانش آموخته كارشناسي ارشد، دپارتمان مهندسي صنايع، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

 دانش آموخته كارشناسي ارشد، دپارتمان انرژي، دانشكده صنعت آب و برق

 گروه مطالعات استراتژيك -وري توسعه مديريت و بهره دفتر -شركت مادر تخصصي توانير -صنعت برق

 چكيده

در دنياي امروز بسياري از فعاليتهاي اقتصادي ،تجاري،ساخت و ساز ،توليد كاال و خدمات،تحقيقات علمي،برنامه هاي سياسي و 

خود را از طريق اجراي پروژه ها نظامي وحتي امورپزشكي در قالب پروژه ها اجرا ميشوند و امروزه سازمانهاي بسياري استراتژيهاي 

پياده ميكنند و پروژه ها به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها محسوب ميشود. ميزان موفقيت اين پروژه ها در واقع نشان دهنده 

براي و منعكس كننده ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف خود ميباشد. بنابراين سازمانها به شدت به دنبال روشهايي 

 بهبود عملكرد و موفقيت پروژه هاي خود ميباشند.

چالش اصلي براي بهبود مديريت پروژه ها سامان دهي فرايند بهبود مستمر است. در آغاز فرايند بهبود مستمر بايد عملكرد پروژه 

ن ترتيب اولين گام براي بهبود ارزيابي شود تا برنامه هاي آتي پروژه بر اساس اطالعات واقعي عملكرد آن ، طرح ريزي گردند.به اي

مديريت پروژه ،ارزيابي وضعيت مديريت پروژه در پروژه هاي مورد نظر است. در طي فرايند ارزيابي پروژه ،حوزه هاي بهبود 

  شناسايي شده و راهكارهاي مناسب از قبيل آموزش و مشاوره جهت بهبود مستمر اتخاذ ميشوند.

اروپا  يسازمان يتعال ي) را در استفاده از مدل هاريو انتقال برق (توان ديتول يمادر تخصص دارد تا تجربه شركت يمقاله سع نيا

)EFQMنموده و بر اين اساس چگونگي تعريف و  انيخود ب يسازمان يبهبود تعال يها تيفعال تيريمد يبرا يي) به عنوان الگو

 نمايد. معيناولويت بندي پروژه هاي خود را 

اولويت بندي برنامه هاي "، "هاي بهبود نظام هاي مديريتي پروژه"،  "EFQMاروپا مدل هاي تعالي سازماني "  هاي كليدي: واژه

 "بهبود

 مقدمه -1

بر علم،  يمبتن ييچارچوب ها يسازمان يتعال يمدل ها

 كي يهستند كه مشخصات كل تيريو تجارب مد اتينظر

كنند. پيرو نظريه پردازي مفهوم  يم فيرا تعر يسازمان متعال

مربوطه در سطح جهان استفاده از  يتعالي سازماني و مدل ها

 يها فرصت ييشناسا يتوانمند برا يعنوان ابزارمدل ها به  نيا

مورد استقبال قرار  يآنها بطور گسترده ا يبند تيبهبود و اولو

 گرفته است.

جايزه ملي بهره وري و   1382از سال  زيدركشور ايران ن 

به اجرا  درآمده  EFQMتعالي سازماني بر اساس مدل اروپا 

 يسازمان يتعال ياست كه ارزش مدل ها حياست. الزم به توض

شركت ها در  يابينه به خاطر استفاده از آنها به عنوان مدل ارز

و  رانيتوسط مد آنهابلكه استفاده از  زه،يجا ياهدا يندهايفرآ

و  يكپارچگي جاديا يبرا يبه عنوان ابزار يتيريمد ينظام ها

 كسب و كار است.   تيريتعالي در مد
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چگونگي برنامه ريزي ، تعيين و اولويت  -2

 بندي برنامه هاي بهبود در سازمان

 فرايند خود ارزيابي وارتباط آن با برنامه هاي بهبود سازمان

سازمانها همواره عالقه دارند ارزيابي كنند كه چگونه هستند 

زيرا چنين تصور ميشود كه اگر بدانيم چگونه ايم بهتر ميتوانيم 

براي آينده برنامه ريزي كنيم و تصميم بگيريم كه چگونه 

باشيم. يكي از بهترين روشهاي ارزيابي سازماني ،خود ارزيابي 

به آن توجه ويژه اي شده است كه    EFQMاست كه در مدل 

 در اين مدل خود ارزيابي بصورت زير تعريف ميشود:

خود ارزيابي يك بازنگري منظم و سيستماتيك و جامع از 

فعاليتهاي سازمان و نتايج آن بر اساس يك مدل سرآمدي 

ميباشد فرايند خود ارزيابي به سازمان  EFQMلكرد مانند عم

اجازه ميدهد به طور شفاف نقاط قوت و نيز حوزه هاي نيازمند 

 بهبود را شناسايي كند

براي خود ارزيابي ،منافع قابل  EFQMاستفاده از مدل سرآمدي

 توجهي براي سازمان داردكه مهمترين آنها عبارتند از:

 ميكند. شناسايي بهبودرا نيازمند هاي حوزه و قوت نقاط •

 برواقعيات مبتني و سيستماتيك كامال رويكرد يك •

سازمان را بدرستي  آن توسط ميĤوردتا وجود به سازماني

شناخته ،ارزيابي كرده و روندهاي پيشرفت را مرتب و به 

 .صورت دوره اي اندازه گيري نمايد

 و مديريت شيوه در مفهومي چارچوب و مشترك زبان يك •

 ميكند. ايجاد سازمان در بهبودها نجاما

 فرايند در واحدها وكليه سطوح تمامي در را كاركنان •

 ميكند. درگير بهبود

 جربيات مفيد درسازمان شناسايي كرده و اشاعه ميدهدت •

 ،مقايسه فراگير معيارهاي از اي مجموعه از استفاده با •

 تسهيل) متفاوت و مشابه(ديگر سازمانهاي با را سازمان

 ميكند.

 را سازمان روزمره عمليات بهبود براي شوش خود اقدامات •

 ميكند يكپارچه و هماهنگ

ستراتژي و برنامه هاي كالن كسب ا توسعه در بهبود باعث •

 .و كار ميشود

 هاي زمينه و قوت نقاط تعيين براي خوبي ساختار يك •

 .است سازمان بهبود

 را شما استراتژي و كار و كسب طرح توسعه و تدوين •

 .دهد مي بهبود

براي بهبود و  مفهومي چارچوب و مشترك زبان يك •

 مديريت سازمان ارايه مي كند.

تمامي كاركنان را در سطوح مختلف در فرايند بهبود  •

 درگير مي كند.

باعث شناخت و به اشتراك نهادن تجربيات خوب در  •

 سازمان مي شود.

سازمان  يعاد يبهبودهاي وناگون را با برنامه ها يتمام •

 .يكپارچه مي نمايد

 
 يابيخودارز نديبه فرآ يكل ينگاه -1 شكل

 فرايند خود ارزيابي و ارتباط آن با برنامه هاي بهبود

 ،از تاكيد بر خود ارزيابي سازماني EFQMهدف اصلي مدل 

ترويج اين عقيده است كه خود ارزيابي يك فرايند كليدي براي 

 .بهبود استانجام 

 
 فرايند خود ارزيابي و ارتباط آن با برنامه هاي بهبود -2 شكل

دست يابي به اجماع در سازمان باعث فراهم آمدن 

محيطي براي بحث و حل مسائلي ميشود كه سازمان با 

آن روبروست و سبب ايجاد مشاركت و تعهد در بازيگران 

تشخيص نقاط قوت و فرصتهاي كليدي سازمان ميگردد 

بهبود كمك ميكند كه فعاليتهاي الگو برداري روي حوزه 

هايي متمركز شود كه بيشترين منافع را براي سازمان 

در نهايت خود ارزيابي يك ساز و كار قدرتمند براي  دارند.

 .اجرا و پشتيباني فعاليتهاي بهبود در سازمان است

ت و زمينه هاي قابل چگونگي شناسايي و استخراج نقاط قو

 بهبود
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نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود در اثر اجراي فرايند خود 

 :ارزيابي و توسط راهنماي زير حاصل ميگردد

 آيا نتايج:

 .ميدهد راپوشش متناسب ذينعان كليه •

 گيري اندازه را سازي جاري نحوه و رويكردها كليه •

 .مينمايد

 .ميدهد نشان را پايدار خوب عملكرد يا مثبت روندهاي •

 .اند شده هدفگذاري •

 . اند شده مقايسه سازمانها ديگر با •

 .ا نشان ميدهدر رويكردها با معلولي و علت ارتباط •

 اندازه آينده و حال براي را فاكتورها از متوارني مجموعه •

 .ميكنند گيري

 آيا رويكردها :

 .ميباشند صحيحي منطق بر مبتني •

 متمركزند.  ذينفعان نيازهاي بر •

 .ميكنند حمايت سياستهاي و استراتژي از •

 .هستند مرتبط سازمان رويكردهاي ديگر با •

 .پايدارند •

 .هستند نوآورانه •

 .هستند گيري اندازه قابل •

 آيا جاري سازي رويكردها :

 .اند شده اجرا سازمان ابعاد كليه در •

 .اند درآمده اجرا به كامل صورت به •

 .است شده دستيافته شده ريزي برنامه منابع تمامي به •

 .ميباشد سيستماتيك •

 .است شده پذيرفته و درك ذينفعان تمامي توسط •

 .قابل اندازه گيري است •

 آيا رويكردها وجاري سازي آنها  :

  .اند شده گيري اندازه ، اثربخشي منظم سنجش منظور به •

 .است آورده فراهم يادگيري فرصتهاي •

 بهترين يا صنعت ،متوسط رقبا ازجمله سازمانها ديگر با •

 .است شده مقايسه خود كالس در

زه گيريهاي عملكرد اندا و يادگيري خروجي مبناي بر •

 ست.بهبود يافته ا

 

چگونگي تبديل زمينه هاي قابل بهبود به طرحها يا  �

 پروژه هاي بهبود 

 گروه بندي زمينه هاي قابل بهبود -الف

 EFQM گانه مدل 8بر اساس مفاهيم  •

 EFQM مدلبر اساس معيارهاي نه گانه  •

 EFQM گانه مدل 32بر اساس زير معيارهاي  •

 بر اساس استراتژيهاي شركت •

 بر اساس واحدهاي سازماني •

 بر اساس موضوعات و پرو ژه هاي قابل اجرا •

 تجميع و تركيب زمينه هاي قابل بهبود -ب

ارزيابي بهبود شناسايي شده در فرايند خودزمينه هاي قابل 

تفكيك هر معيار و زير معيار توسط تيمهاي خود ارزيابي ، به 

و براي تبادل نظر و  مدل تعالي سازماني دسته بندي ميشود

اجماع در جلسه كارگاه فهرست بندي ميگردد و بصورت 

زير معيار مدل تعالي سازماني براي طرح  32ليستي شامل 

كه به طور خالصه در جدول  در جلسه كارگاه ارائه ميگردد

 آمده است. 1شماره 

 زمينه هاي قابل بهبود شناسايي شدهفهرست بندي  -1 جدول
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هاي بهبود اوليه و ارتباط انها با هر يك از  ليست پروژه -2 جدول

 نواحي بهبود سازمان

 
استفاده از رويكرد كارگاه با  تلفيقي هريك از روشهاي خود  -ج

 ارزيابي جهت اجماع و اتفاق نظر بر زمينه هاي قابل بهبود 

 .پذيرد رويكرد كارگاه بصورت ذيل صورت مي

 چگونگي اجماع و اتفاق نظر در جلسه كارگاه �

ابتدا از زير معيار اول مربوط به معيار اول از فهرست  .1

زير معيار  32ل بهبود  تهيه شده بر اساسزمينه هاي قاب

مدل تعالي سازماني براي طرح در جلسه كارگاه آغاز 

 .ميكنيم 

تك تك زمينه هاي قابل بهبود زير معيار اول را در جلسه  .2

كارگاه طرح و تمامي اعضا گروه درموردآن بحث وگفتگو 

خواهند كرد و در خصوص ابعاد صحيح بودن ،مرتبط 

و....... آن زير معيار به اجماع نهايي وارد بودن  بودن ،

 .خواهند رسيد

زير معيار )به تفكيك  32اينكار براي تمامي زير معيارها ( .3

انجام خواهد شد و در خصوص نقاط قوت وزمينه هاي 

 .قابل بهبودبه اجماع نهايي خواهند رسيد 

همچنين در جلسه كارگاه با كمك تسهيلگر جلسه كارگاه  .4

يب زمينه هاي قابل بهبود با نسبت به تجميع و ترك

مفاهيم و موضوعات مشترك در هر زير معيار به اجماع 

 .نهايي خواهند رسيد

پس از اجماع نهايي بر زمينه هاي قابل بهبود و تجميع و  .5

تركيب آنها ميتوان كار را متمركز بر تعريف پرو ژه هاي 

 .بهبود نمود

بهبود با كمك تسهيلگر جلسه كارگاه از زمينه هاي قابل  .6

زير معيار با استفاده از  32و تجميع شده بر اساس 

رويكرد طوفان ذهني با بحث و تبادل نظر و چكش كاري 

ميتوان پرو ژه هاي بهبود مرتبط و موزون را تعريف و 

 مشخص نمود

از يك يا تعدادي از زمينه هاي بهبود تجميع شده در  .7

 هريك از زير معيارها ميتوان يك يا چند پروژه بهبود

 .تعريف و مرتبط نمود

در جلسه كارگاه ميتوان اقدامات اصالحي سريع كه در  .8

زمان كم و توسط خود نيروهاي سازمان با صرف منابع 

 .كم انجام گرفت را نيز مشخص نمود

همچنين در جلسه كارگاه با تبادل نظر ميتوان به اجماع  .9

 در خصوص اولويت بندي پروژه ها بصورت كلي نيز رسيد

ه كارگاه لست پروژه هاي بهبود و اقدامات خروجي جلس .10

 .اصالحي سريع اجماع شده ميباشد

 چگونگي الويت گذاري پروژه هاي بهبود �

 استفاده از روشهاي ساده و سريع -الف

 كارگاه درجلسه كلي اجماع •

 ده سا دهي وزن •

 استراتژيها اساس بر •

 عملكرد بر طرحها گذاري تاثير و اجرا سختي اساس بر •

 سازمان

 بر تاثير/استراتژي بر تاثير هاي مولفه اساس بر •

 منابع/عملكرد
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 سود/وري بهره/نوآوري نظير مختلفي هاي مولفه اساس بر •

 ...... و آوري

 اجرايي پذيري امكان/ شركت براي پروژه اهميت اساس بر •

 شركت در پروژه

 مورد انساني منابع مانند نياز مورد منابع اساس بر •

 تكنولوژي/نياز مورد آموزشهاي/نياز مورد مالي منابع/نياز

 .... و نياز مورد

 ركيبي از مولفه ها و موارد باالت •

 استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه -ب

 آنتروپي، تكنيك مانند شاخصها به دهي وزن روشهاي •

 ويژه بردار تكنيك  شده، وزين مجذورات كمترين روش

 TOPSIS روش •

 AHP روش •

 ELECTRE روش •

 

از  استفاده روشهاي ساده و سريع  در صنعت نمونه هايي  �

 برق

 

 
با و يا بدون اولويت بندي پروژه هاي بهبود بر اساس  -3 شكل

 اهميت استراتژيك

 
تعيين اولويت بندي پروژه هاي بهبود بر اساس  -4 شكل

 استراتژيها

 

 
اولويت بندي پروژه هاي بهبود بر اساس سختي اجرا و  -5 شكل

 تاثير گذاري طرحها بر عملكرد سازمان

 

 
اولويت بندي پروژه هاي بهبود بر اساس مولفه هاي  -6 شكل

 تاثير بر استراتژي/تاثير بر عملكرد/منابع

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 

 

 نمونه هايي از پروژه هاي اولويت بندي شده حاصل از خود ارزيابي-3 جدول

 بر اساس معيارهاي اهميت پروژه براي شركت و امكان پذيري اجراي پروژه در شركت 

 

 

 EFQMهاي بهبود كميته  فرم اولويت بندي پروژه-4 جدول
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 يريگ جهينت -3

را در  ريتوان يمقاله تجربه شركت مادر تخصص نيا

 بايكه تقر EFQMاروپا  يسازمان ياستفاده از مدل تعال

در صنعت برق به اجرا در آمده است، به  1383از سال 

 يها تيفعال تيريو مد يابيخودارز يبرا ييعنوان الگو

اساس  نيو بر ا دينما يم انيخود ب يسازمان يبهبود تعال

 نيخود را در ا يها پروژه يبند تيو اولو فيتعر يچگونگ

دهد كه با استفاده از  ينموده و نشان م نيخصوص مع

توان  يحال اثربخش م نيساده و در ع يروش ها

برنامه ها و پروژه  يبخش تيو اولو يموجبات تمركز بخش

از  ن،يد. همچنآور يبهبود صنعت برق را فراهم م يها

اهداف صنعت برق  قتحق يالزم را برا طيشرا قيطر نيا

 الزم به منظور  يها رساختيساخته و ز ايمه شتريبهتر و ب

به  كيستماتيصنعت برق به صورت س يرشد و اعتال

 .ديآ يوجود م

 منابع -4

به عملكرد كالس  يابيدست ريفراگ يسازمان ي]تعال1[ 

 اوكلند ،يجهان

 يشركت ها يها يابيبازخورد خودارز] گزارشات 2[

 ريتوان رمجموعهيز

 صنعت برق يسازمان يبهبود تعال ي]پروژه ها3[

تا عمل، منوچهر  دهياز ا EFQM ي] مدل سرآمد4[

 ينجم

 اروپا تيفيك تيريمد ادي] انتشارات بن5[
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