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در صنعت تولید برقآن کاربردمدیریت دانش و 
خواهمحمد تفرج

، تبریز، ایرانشرقیآذربایجانشرکت مدیریت تولید برق 

چکیده

فشارهاي اقتصادي،. کار پویاي امروزي، مدیریت دانش به عاملی حیاتی در موفقیت سازمانی مبدل گردیده استودر محیط کسب
آوري و لزوم تالش براي حفظ و ارتقاي جایگاههاي عظیم و سریع فنافزایش پیچیدگی سازمانی و پیشرفتالزامات سیستمی، 

ها و توجه فزآینده به مفهوماي موجب تغییر رویکرد مدیریتی شرکترقابتی مطلوب، از جمله دالیلی است که به طور فزآینده
هایی است که در آن طور اخص، صنعت برق، از جمله حوزهنرژي و بهاز سوي دیگر بخش ا. ها شده استمدیریت دانش در سازمان

هاي مختلف مدیریت دانش و تفسیرمقاله حاضر، به روش اسنادي، ضمن بررسی جنبه. تخصص، دانش و تجربه نقش کلیدي دارد
اي واقعی ازو با ذکر نمونهنیروگاهی پرداخته) نت(عناصر آن، به مفهوم مدیریت دانش در صنعت تولید برق و نگهداري و تعمیر 

مقالهنتیجه. نمایدسازي و اجراي موفق مدیریت دانش در این صنعت معرفی میمحور، الگویی عملی را براي پیادهراهبرد نت شرایط
برايگیري زمینه تصمیمدرصنعت راو مسئوالن اینمدیرانبتواندتامحور استدانش براي نت شرایطمدل مدیریتحاضر، ارائه

.دهدیاريسازمانیهاي دانشیاستراتژيتدوین

.، نیروگاه)نت(دانش ضمنی، دانش صریح، مدیریت دانش، نگهداري و تعمیرات :هاي کلیديواژه

مقدمه
بر شعارکهفراگیريوشفافتمرکزراستايدردانشانقالب

وعلومدر حوزهعمیقیتغییراتدارد،»استقدرتدانش،«
واقعیداراییدانش،] 1[.استکردهایجادآوريفن

رقابتپرعرصهدرموفقحضوري برايکهاستهاییسازمان
خودسازمانیمنابعوهاها، ارزشسیستمیکپارچگیوجهانی
ناپذیر راهبردها و عملیات یکتفکدانش عنصر .کنندمیتالش

هاي توان دانش را به شکلمی. هاي انرژي محور استسازمان
شیمی، نفت و علم(دانش علمی : بندي نمودمختلفی تقسیم

چگونگی نصب و (رانهآوفن، دانش )الکتریسیتهانرژي
درباره انگیزش (و یا دانش مدیریت) کارانداختن اجزاء ژنراتوربه

). هاي نوین انجام عملیات به کارکنانمعرفی روشکارکنان و یا
جهت حصول بهترین نتیجه در زنجیره ارزش و کسب مزیت 

طور همزمان از رقابتی مطلوب، ممکن است یک شرکت به
بامدیریت دانش] 2[.آورانه بهره گیرددانش علمی و فن

لذادارد،کاروچندگانه سرانسانیهايارزشوفنیابزارهاي
وهوشمندهايسازمانچگونهکهدهدواند نشانتمی

یکازاستفادهباراخودفرآیندهايتوانندیادگیرنده می
وعلمیجوامع. نمایندطراحیمجدداً»مداردانش«رهیافت
محور دانشهايسازمانکهباورنداینبردوهرتجاري

رقابتیهايعرصهدررابلندمدت خودهايبرتريتوانندمی
رقابتیاندازهايچشموو بررسینقدمنابع. حفظ کنند

هايعرصهدردیدگاهاینتأثیراتدهنده نشانهاسازمان
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مدیریت دانش در ]3[.استتجاريهايسازمانيراهبرد
اندازهبهقدمتی 1الخصوص در مورد دانش ضمنیسازمان، علی

اولین بار در دهه 2واژه مدیریت دانش. ها داردپیدایش سازمان
ابداع شد و پس از آن عمومیت یافته 3ویگتوسط کارل1980

شده و در این زمینه 1990و موضوع بسیاري از مطالعات دهه 
5پورت و پروساكو داون]4[4هایی توسط نوناکا و تاکشیکتاب

.به رشته تحریر در آمد]5[

روش تهیه مقاله
مطالعه حاضر با هدف مرور ادبیات مدیریت دانش و اهمیت 
آن در بخش مدیریت نیروگاهی و طرح مدلی عملی در 
خصوص مدیریت دانش و تعمیرات نیروگاهی تهیه شده 

به این منظور الزم خواهد بود ابتدا به شرح برخی . است
. مفاهیم کلیدي مدیریت دانش پرداخته شود

سازمانیدانشمدیریتکلیديمفاهیم
دانش عامل تولید و دارایی شرکت

ها دهد که تقریباً در تمام سازماننشان می1شکل شماره 
هاي مفاهیم اساسی نیروي کار، زمین و سرمایه، طی سال

حتی در جوامع . اي شده استاخیر دچار تحول عمده
کشاورزي هم، افراد در تالش براي کسب و نگهداري و 

هاي به طور عمده روش. اندبودهگیري مداوم از دانشبهره
گري و عمده کسب و انتقال دانش در این دوران شامل روایت

.بود6تصویرسازي

با پیشرفت تدریجی صنعتی شدن، اهمیت دانش نیز افزایش 
با گذشت . یافت و از عناصر نیروي کار و سرمایه پیشی گرفت

شد، میتر احساس تر بیشهاي تخصصیزمان، نیاز به دانش
تر آالت و یا خدمات تخصصیبراي مثال براي ساخت ماشین

. اي الزم بوددانش ویژه

1 . Implicit
2 . knowledge management
3 . Karl Wiig
4 . Nonaka and Takeuchi
5 . Davenport and Prusak
6 . Storytelling or picture stories

در جامعه دانشی، ارزش دانش به عنوان یکی از ارکان تولید،
دانش منبع اصلی تولید و. تر از قبل افزایش یافتخیلی بیش

امروزه مدیریت دانش، به موجودي اصلی. خدمات گردید
در]6[. اي صنعتی مبدل شده استهبسیاري از بخش

قويرقابتیموقعیتحفظبهقادرهاسازمانصنعتی،اقتصاد
فرآیندطریقازراارزشها،آن. بودندهاسالبرايخود

.رساندندمیحداکثربهیاخلق)جوییصرفهیا(سازيبهینه
تولید،زمانکاهشطریقازراتولیدشانفرآیندها،سازمان

سازيبهینهکارکنانتعدادکاهشومحصولکیفیتبهبود
وصنعتیقابلیتبهترارزش بیشبنابراین، خلق. کردندمی

بستگیمالیوملموسهاي، داراییايسرمایهبنديبودجه
این7محوردانشاقتصاددرکهحالی استدراین. داشت

توجهباکه،ایناول. نیستملیدیگردلیل،چندبهرویکرد
حفظنوآوري،بااليو میزاندانشکم،عمرطولبه

. نداردامکاندیگرطوالنیمدترقابتی برايموقعیت
نیزمحوراقتصاد دانشدرفرآیند،مثابه یکبهسازيبهینه

بهیاخلقراارزشتواندنمیتنهاییبهامادارد،اهمیت
محور،اقتصاد دانشدرارزشروش خلقتنها. رساندحداکثر
توانایی. استکاروکسبفرآیندیکعنوانبهنوآوريپذیرش
ومنابع فکرينوآوري،فرآیندبهارزشخلقبرايسازمان
. داردبستگیآن)8فکريهايدارایی(انسانی منابعخالقیت

]7[

داده، اطالعات، دانش
مراتب شود، سلسلهدیده می2طور که در شکل شماره همان
.استشدهتشکیلدانشواطالعاتداده،عنصرسهازدانش
پدیده یکدربارهمسلماموروحقایقازايمجموعهداده،
بنديمقولهوبنديگروهدهی،سازمانشاملاطالعات. است
کهاستاطالعاتیدانش،واست؛معنادارالگوهاییدرهاداده

راصحیحاقداموترکیب شدهتأملوزمینه، تعبیرتجربه،با
]8[. سازدمیممکن

الگوهاي صریح و ضمنی دانش
راناموفقوموفقمانسازیکمیانتفاوت)1999(9نورث
دانشو10صریحیاانتقالقابلدانشبیناختالفازناشی

]9[.داندمی11ضمنی

7 . Knowledge Base Economy
8 . Intellectual Assets
9 . North
10 . Explicit Knowledge
11 . Tacit Knowledge

]6[اهمیت عنصر دانش در تولید): 1(شکل 

ت
همی

ا دانش        

سرمایه

نیرو
ي 
جامعهکار

کشاورزي
جامعه 
صنعتی

جامعه 
دانشی
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معروف کتابدر) 1995(1تاکوچیونوناکاباراولینبراي
کمیمدیرانتاکنونکهشدندمدعی» 2زاسازمان دانش«

ایشانکهچرااند،شدهدانشمدیریتدرك مفهومبهموفق
را بدآنکارگیريبهوخلقالگوهايودانشمعناي

بهسازمانبههربرت سایمونتاتیلورفردریکاز. اندفهمیده
به . استشدهمینگاهاطالعاتپردازشبرايماشینیعنوان
و سیستماتیکرسمیدانشمفید،دانشتنهاجهت،همین

افزارها،نرمسازمانی،هايرویهها،دادهاست؛بودهسختیا
نمودارمأموریت،بیانیهسازمانی،هايگزارشها،فیلم

هایی هستند که در خدمت ها، نمونهآنو امثالسازمانی
قابلسادگیبهدانشنوعاین.انددانش رسمی سازمان بوده

هايپایگاهدرذخیرهوالکترونیکیاي، انتقالرایانهپردازش
وسختنیزدانشنوعاینسنجشهايشاخص. استداده

یاپایینهايقیمتکارآیی،است؛ افزایشپذیرشمارش
هاي این نوع دانش سرمایه از مشخصهبازگشتافزایش
]8[. هستند

و 3ترین نوع دانش براي فراخوانیشاید بتوان گفت سخت
طور کلی به] 10[. کارگیري و اشاعه، دانش ضمنی استبه

ها، اي از تجارب، مهارتتوان دانش ضمنی را مجموعهمی
هاي کاري و نظام ارزش و ذهنی در درون فرد دانست دیدگاه

اي ذخیره نشده که قابل گفتن نبوده و در هیچ پایگاه داده
هاي باشد و فعالیتاست، بلکه جایگاه آن در ذهن آدمی می

]11[. دهداو را تشکیل می
صریح است، سوي دیگر، نوع دیگري از دانش، دانش، دانش

صورت رسمی و در بهتوانداین نوع دانش، عینی بوده و می
این نوع دانش، مستقل از .قالب زبان سیستماتیک بیان شود

ندات اي، مستاطالعات رایانههايکارکنان است و در سیستم
اغلب این] 11[. ها وجود دارداینو مدارك سازمانی و نظایر

سازمانی هاي مکتوباین نوع دانش قبالً در مدارك و کتابچه
دانش را هاي بسیار مهم این نوعجنبه. ثبت گردیده است

گونه که در همان.توان در نقشه دانش سازمانی نشان دادمی
، ابزاري مفید براي دانشنشان داده شده است، نقشه3شکل 

1 . Nonaka and Takeuchi
2 . The Knowledge–Creating Company
3 . Recall

مختلف سازمان و نیل به هايانتقال دانش بین بخش
صریح، مکملوضمنیدانش.موفقیت سازمانی است

ازصریحدانشگفت،توانمیواقعدروباشندمییکدیگر
قابل استفادهبرايهمواره،وآیدمیبیرونضمنیدانشدل

]12[. استخودمادرپشتیبانینیازمندبودن،

کدگذاري شدهبرروي دانشدانشمدیریتهاينظامغالب
ها،پایگاه دادهاز طریقآسانیبهتواندمیکهدانشییعنی

هاآن.اندشدهمتمرکزگردد،منتقلمداركیاگزارشات
تجربهپایهبرکهدانشی. گیرندمینادیدهرادانش ذهنی

ارتباطاتازطریقعموماًآنانتقالوگرددمیحاصل
امثالوهازدنها، تلفنمالقاتمثل(باشدمیاجتماعی

اشتباهدیگريبدوندواینازیکهرگرفتننادیده). هاآن
بهنوع،دوهربایددانشبهینهاشتراكمنظوربه. است

]8[. شوندگذاشتهاشتراكخوبی به

مفهوم و عناصر مدیریت دانش
آنطریقازکهسیستماتیکاستفرآینديدانشمدیریت

بهوتولیدشناسایی،سازمان،موفقیتبراينیازمورددانش
پرابست ]15[.شودمیگرفتهکاربهوشدهاشتراك گذاشته
، مدیریت دانش را فرآیند )2006(4و همکارانش

دانند که در سیستماتیک خلق و استفاده دانش سازمانی می
عناصر تشکیل دهنده این . گیرددرون سازمان انجام می

.شودمشاهده می4فرآیند در شکل 

4 . Probst et al

انشد

اطالعات

داده

معنیارزش

زیاد

کم کم

زیاد

]8[سلسله مراتب داده، اطالعات و دانش): 2(شکل 

]13[شده نقشه دانش نمونه ساده): 3(شکل 

نقشه دانش

اطالعات تماس

سوابق آموزشی، شغلی

هاي کاريتشریح زمینه

هاپروژه

همکاري با دیگر واحدهاي سازمان

هايدرس
شدهفراگرفته

شبکه

مستند سازي

هابهترین روش

وظایف

هايروش
انجام کار

هاهوضعیت پروژ

داده درباره تجاربپایگاه
مثبت و منفی

هايبا گروههمکاري
المللیملی و بین

تخصص در زمینه

انواع اسناد

ذخیره

ا و هتدارك رویه
هالیستچک

سطح
راهبردي

سطح
عملیاتی

اهداف دانش ارزیابی دانش

توسعه دانش

کسب دانش

توزیع دانش

گیري دانشبهره

شناسایی دانش نگهداري دانش

]5[دهنده مدیریت دانش عناصر تشکیل): 4(شکل 
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سازمانی با تعیین اهداف در مدیریت دانش :1اهداف دانش
این اهداف ممکن است هم . شودسطح راهبردي آغاز می

ریزي استفاده شود و هم به عنوان مبنایی به براي طرح
. کار گرفته شودسازي و نظارت بر عملکرد بهمنظور پیاده

خواهند هایی اشاره نمود که میتوان به شرکتبراي مثال می
داده و بدین وسیله در میان دانش سازمانی خود را توسعه

.رقبا به جایگاه رقابتی برتر دست یابند
شناسایی دانش موجب شفافیت : 2شناسایی و تعیین دانش

منابع دانش داخلی و خارجی قابل دسترس سازمان خواهد 
این عمل با تحلیل وضعیت دانش قابل دسترس در . شد

..) .هاي صنعت و کنندگان، انجمنمشتریان، تامین(محیط 
هاي نامناسب موجب اتخاذ تصمیمات تحلیل. شودانجام می

همچنین شناسایی . نادرست، ناکافی و ناکارآمد خواهد شد
دانش، مستلزم ارزیابی سیستماتیک شکایات مشتریان، 
تحلیل خطاها، بررسی مشتري و شناسایی کارکنان شایسته 

ها قابل استحصال که دانش از سایر روشاست و تا زمانی
شد، سازمان نیازي به ارزیابی و کسب آن توسط خود را با

.ندارد
تر دانش مورد نیاز سازمان از منابع بیش:3کسب دانش

هاي به موازات برنامه. شودخارج از سازمان تامین می
هاي داخل سازمانی، سمینارها و اي و آموزشتوسعه

هاي آموزشی خارج از سازمان، منابع مرسوم اخذ دانش دوره
چنین باید خاطر نشان کرد، ارتباط هم. زمانی هستندسا

هاي کنندگان و شرکتمستمر با مشتریان، رقبا، تامین
همکار، پتانسیل قابل مالحظه و بکري براي کسب دانش 

.نصیب سازمان خواهد نمود
این . توسعه دانش، مکمل کسب دانش است: 4توسعه دانش

هاي جدیدتر دهها، محصوالت، ایمقوله، شامل توسعه مهارت
بخش اعظم دانش . تر استو البته بهتر و فرآیندهاي اثربخش

هاي داخلی سازمان، ضمنی است و شامل تجارب و مهارت
. اي است که توسط سایر کارکنان قابل دسترس نیستویژه

ها به سایر هدف ضروري این مرحله، انتقال این دانش
.همکاران است
ی اعضاي سازمان بتوانند از که تمامبراي این: 5توزیع دانش

دانش بهره گیرند، الزم است تا دانش بین کارکنان تسهیم 
توزیع دانش موجود در سازمان با . شده و توزیع شود

به همان میزان که . ممارست و حمایت، عملی خواهد بود

1 . Knowledge goals
2 . Knowledge identification
3 . Knowledge acquisition
4 . Knowledge development
5 . Knowledge Distribution

ها و شرکت در منابع خارجی کسب دانش نظیر همایش
با همکاران و جلسات حائز اهمیت است، اشتراك اطالعات 

باید توجه داشت که تنها. مسئوالن مهم خواهد بود
خودخوديبهتواندنمیخوببسیارفنیهايزیرساخت

. را برآورده سازدتوزیع دانشوگذارياشتراكبهالزامات
پس این فرصتی براي مدیران دانش است تا نقش کلیدي 

.خود را به خوبی ایفا نمایند
دانش، استفادهمدیریتنهاییهدف: 6برداري از دانشبهره
شناساییحال،اینبا.باشدمیشرکتنفعبهدانشازمولد

خودخوديبهدانشتوزیع/گذاريبه اشتراكوآمیزموفقیت
روزمرهعملیاتدرموثرطوربهدانشرا کهاین اطمینان

قابل دانشازاستفاده. کندنمیشود، حاصلمیاستفاده
هاي خدماتی طرحسازمانی، مانندتدابیرهمراهبایددسترس

.باشد
که دانش اخذ شد و توسعه هنگامی: 7نگهداشت دانش

روزرسانی یافت، احتماالً بزرگترین چالش، تگهداري و به
هاي فنی از این منظر، هم زیرساخت. دانش کسب شده است

و هم خبرگان ) هاي پایگاه داده و مستندسازيسیستم(
. بسیار مهم را بر عهده خواهند داشتسازمانی نقش 

هاي بسیار متنوعی وجود دارد که ممکن است باعث از روش
دست رفتن سریع دانش موجود گردد، براي مثال هنگامی 

اي از کنند بخش عمدهکه کارکنان سازمان را ترك می
.اطالعات و دانش موجود سازمان را به همراه خواهند داشت

صورت بهبایدشدهانجاماقداماتت،نهایدر: 8ارزیابی دانش
مدیریتالزم درگذاريسرمایهآیا. شوندمستمر ارزیابی

حالدردرستمسیردرهاآنآیاانجام شده است؟دانش
است؟آمدهدستبهشدهتعریفاهدافآیاحرکت هستند؟

معیارهیچزیراابداً آسان نخواهد بود،ارزیابیاین
]14[.داردوجوددانشبراياستانداردي

تولید برقمدیریت دانش در صنعت 
، باال بردن تولید برقهدف اصلی مدیریت دانش در صنعت 

سطح یادگیري سازمانی و ایجاد سیستم پشتیبانی 
کسبفرآیندسازمانییادگیري] 8[. باشدمی9گیريتصمیم
سازمانیحافظهاطالعات وتفسیراطالعات،توزیعدانش،

راخودآمیزيموفقیتطوربهتغییرشرایطدرباشد کهمی
زمینه، انجام دادناینچالش اساسی در. دهدمیتطبیق

]16. [استدادنانجامبرايیادگیريوبراي یادگیري

6 . Knowledge Utilization
7 . Knowledge Preservation
8 . Knowledge Assessment
9 . Decision support systems-(DSS)
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تعبیربهیاوسازمانییادگیرينوعسهشونوآرجریس
:اندکردهزیر توصیفشرحبهرایادگیريسطحسهدیگر،

با نگاهی به یادگیري جمعی در مقابل کارول و همکارانش 
اي و حلقهیادگیري فردي و از منظر دو سطح یادگیري تک

هاي تولید برق اي تحقیقی را در یکی از سازمانحلقهدو
اظهار 1آنان با استناد به مطالعات ویک. آمریکا انجام دادند

هاي تولید برق که هایی مانند سازماندارند که در سازمانمی
تر از کارآیی است، در ارتباط با ها پایداري بسیار مهمدر آن

موضوع یادگیري، مسایل و مشگالت خاصی وجود دارد که 
هاي دیگر جریان اصلی یادگیري سازمانی را از سازمان

.نمایدمتمایز می
. هاي کاري بودمطالعات آنان بر پایه کشف مشگالت تیم

ا در برابر اجراي هداد که تیمنتایج تحقیقات آنان نشان می
پذیر نیستند و همچنین مدیران و اعضاي تغییرات، مسئولیت

نطر چه که روي داده است، اختالفکاري در برابر آنتیم12
کارول و همکارانش با مطالعه موردي در نیروگاه . دارند
، دریافتند که مدیران اجرایی شرکت براي 2استونمایل

ی بر اعتماد، کار سختی استقرار فرهنگ سازمانی قوي و مبتن
هاي فنی رو دارند، چراکه این مدیران فقط به جنبهپیش

نتایج ] 2[. انداند و از عوامل انسانی غافل بودهتوجه داشته
انجام ) 2000(3تحقیق دیگري که توسط منتال و همکارانش

یافت، منجر به معرفی و توسعه یک سیستم پشتیبانی 
د که در طراحی سیستم گردی4گیري مبتنی بر وبتصمیم

هاي هاي نیروگاهکاري در توربینگردش گاز براي خنک
]17[.شودکارگرفته میاي بهحرارتی و هسته

گذاريشتراكبهطریق نشر وازبتوانندسازماناعضاياگر
تصمیمات یابند،مشترك دستتوافقیکبهاطالعات

بنابراین. شوندمیدركبهتراتخاذي معموالً
کهباشدشدهطراحیطوريبایداطالعاتپشتیبانیسیستم

راگیريتصمیمامرکنندگان مختلف دردرك میان شرکت
کاراییبهنسبتمشترك،دركیکبهرسیدن. کندتسهیل

برايتالش. باشدبرخوردار میو اثربخشی از اهمیت بیشتري
از توزیع متقارنیمستلزمشتركمدركیکبهرسیدن
درك یکبا. باشدمیکنندگانبین شرکتت دراطالعا

تفسیرها،ابرازآنان فرصتکنندگان،شرکتبیندرمشترك
باکهیابندرا پیدا کرده و درمیو توضیحاتشانادعاها

گیريتصمیمآنانمورددرمتقابل و دوسویهاداعاهاي
منظوربهگیرندگانبراي تصمیمرااین درك ابزاري. شودمی

1 . Weick
2 . Millstone
3 . Menal et al
4 . web-based DSS

شخصی فراهمهايو الویتشناختیانحرافعالیق،ابراز
آزادانهوطور مساويبهتادهداجازه میآوردو به آنانمی

اثرات5مثال اچسوبراي. را بیان کنندخودتجاربونظرات
استفادههاي موردطرحمشتركوجهوشناختیهايسبک

رويبر ودادقرارمطالعهموردرا6محوردانشهايسیستمدر
کارتازهبه کاربرانمحوردانشهايسیستمازدانشانتقال
در تفسیرهابودندسترسدرکهکردمشاهدهاو. کردتمرکز

کار، سودمندتازهکاربرانسويازجدیددانشیادگیري
ازبیشتربسیارحاصلیتوجیهازاستفادهکهاینوباشدمی

]18[. داردتفسیريواسطهدانش بهانتقال

نیروگاهی) نت(مدیریت دانش در 
ها و براي مراقبت و نظارت بر رفتار و عملکرد سیستم

ها استفاده از فرآیندهاي صنعتی پیچیده نظیر نیروگاه
نیاز . هاي نگهداري و تعمیرات، الزم و ضروري استروش

ها به در اختیار داشتن یک ویژه نیروگاهصنعت برق به
ت، همگام با توسعه و سیستم مناسب نگهداري وتعمیرا
وجود یک سیستم . یابدافزایش حجم واحدها، فزونی می

نگهداري و تعمیرات از آن رو ضروري و الزامی است که 
کنترل مستمر و اطالع کامل از اوضاع و احوال و نحوه 
عملکرد واحدهاي عملیاتی و تاسیسات وابسته و 

به این منظور . سازدهاي الزم را ممکن میسرویس
گیرند که در بردهاي نت مختلفی مورد استفاده قرار میراه

. به صورت شماتیک نشان داده شده است5شکل شماره 

همهترکیبنگهداري،اروپایی،استانداردهايطبقبر
عمردورهطولدرمدیریتیاجرایی وفنی،هايفعالیت

تادارندراآنتعمیراتوقصد نگهداريتجهیزاتی است که

5 . Hsu
6 . KBS-Knoledge Based System

]13[) نت(راهبردهاي نگهداري و تعمیر ): 5(شکل 

)نت(نگهداري و تعمیر 

ریزي شدهنت برنامه ریزيبرنامهبدوننت

اضطراريشکست یا خرابی

نت پیشگویانه یرانهنت پیشگ نت بهبود نت اصالحی

آماري محور شرایط محور

اجمالی در حال اجراطلبانهفرصت روتین کردن خاموش
پیشگیرانه

کردن در خاموش
جهت بهبود

کردن خاموش
اصالحی

خدمات مهندسی تغییر در طراحی 
اولیه تعویقی جبرانی
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انجام رانیازموردعملکردبتوانندکهبرسندوضعیتیبه
ها، فرآیند نگهداري و تعمیرات در نیروگاه]15[. دهند

اي پیچیده است که انجام صحیح آن مستلزم پروسه
گردآوري دانش نظري درباره مشگل واقع شده، تجربه و 

فرآیندانجامطیدر] 14[. فعالیت عملی مناسب است
هايدادهگاهدر پایراشدهکسبفرد اطالعاتهرنگهداري
بهاین اطالعاتنهایت تمامدروکندمیذخیرهشخصی
شود میگردآوريجامعاطالعاتیکپارچه در پایگاهصورت

در این. شودتسهیلصریحدانشاینبههمگاندسترسیتا
استنیازضمنیدانشاشتراكوبراي انتقالکهاستحالی

6در شکل شماره ]15[.شودبرقرارمستقیمکه ارتباطات
مشاهده تجهیزاتنگهداريدردانشفرآیند مدیریت

.شودمی

بهاست،مداومفرآیندیکتجهیزاتطراحیکهاینبهنظر
در آن کهشودمعرفیبایدبازخورسیستمیکآلطور ایده

تجهیزات بتواند اطمینانقابلیتونگهدارياطالعات قابلیت
تولیدکنندگان /طراحانبهمداومطوربهوشودآوريجمع

در یک مطمئنشرایطیکدروتجهیزات بازخورد شود
سطحدرشرکت،داخلدرتاشودآوريجمعبانک اطالعاتی

سیستممرکز. شودجهانی به اشتراك گذاشتهو یاملی
توجهیقابلبصیرتیککهاست،تجربه کارکنان نتحوزه

کهکنندتا اطمینان حاصلدهدمیارائهبخش طراحیبه
. داردمطابقتشرکتنیازباشدهانتخابو وسعتپیچیدگی

هاواقعی سازمانعملیاتدرفیدبکبا این وجود، سیستم
شکایاتترینعمومیازیکیکهطوريبه. موجود نیستاغلب

توانستند با میهاآنکهاستنت اینبخشکارکنان
محصوالتوتجهیزاتمشکالتطراحان از ابتدابافکريهم

درگیريکهدهدمینشانمطالعات. کنندمنتقلراجدید
واستکمخیلیخرید تجهیزاتازبعدقبل ونتافراد

باندرتبهکهکنندمیاظهار) ٪70باالي(پرسنل بیشتر
هاآنچنینهموشودمشورت میتجهیزاتخریددرهاآن

ارتباطعدم. شوندنمیتجهیزات تشویقعملکردبهبودبراي
کهايعدیدهنت  مشکالتکارکنانتوسعه باوتحقیقبخش

بهکهعلت اینبهطور مشابهبه. آوردمیپیشراشدذکر
مشابهکنند، یک خطاينمیتوجهنتکارکنانبازخورهاي

]15[. شودمیتکرار
ریزي سرویس و خدمات ترین هدف دانش در نت، طرحمهم

ترین راهبرد براي نگهداري ویژه تجهیزات و طراحی بهینه
براي مثال طراحی راهبرد نت . باشدعات حساس میقط

به این منظور الزم است دانش بسیار زیادي . 1شرایط محور
براي مثال .  در مورد قطعات مصرفی تدارك دیده شود

هاي طول عمر هاي مربوط به طول مشخصهتدارك داده
هدف مهم دیگر دانش، شامل بهترین شیوه عمل، . قطعات

نوع خطا و آنالیز خطاها و راهنماها شناسایی نقاط ضعیف، 
.باشدمی

مدیریت دانش : نمونه عملی در سطح عملیاتی
در نت شرایط محور

در تعمیرات شرایط محور، ممکن است برخی راهبردها بد و 
تعمیرات شرایط محور در . صورت ناقص تفسیر شوندیا به

به . یک قطعه، بستگی به شناسایی آن در طی بازدید دارد
گیري بوده و ارتباط نظور الزم است سایش قابل اندازهاین م

اما در مورد . نزدیکی با خطاي موجود در قطعه داشته باشد
طور توان بهاغلب قطعات چنین حالتی وجود ندارد و نمی

به . مشخص روش آشکار کردن آن را فرمول بندي نمود
دالیل اقتصادي، باید تا جایی که ممکن است قطعاتی که در 

دشان نگرانی وجود دارد، قبل از تعویض، به کارشان ادامه مور
یابی به اهداف این فرآیند کلیدي، به کمک براي دست. دهند

شرایط ) 28802آي ديوي(راهنماي آلمانی استاندارد نت 
هاي نت، به صورت محور، هم مدیریت دانش و هم فعالیت

ن داده شده است، نشا7نمودار فرآیندي که در شکل شماره 
وظایف تعمیراتی و عناصر مدیریت دانش را . گرددترسیم می

توان به سادگی با یکدیگر منطبق نمود، چراکه این دو نمی
و براي این منظور، . پوشانی دارندپروسه اغلب باهم هم

فرآیند فنی نت و فرآیند سازمانی مدیریت دانش به کمک 
با یکدیگر مرتبط 7نمودار فرآیندي معرفی شده در شکل 

1 . Condition-based maintenance strategy
2 . VDI 2888

مدیریت دانش ضمنی
مدیریت دانش صریح

نش تجسم دا

کسب دانش 

بندي دانش طبقه

رمزگذاري دانش 

ذخیره دانش 

خلق دانش 

سیستم ذخیره و 
بازیابی خودکار

دانش 

اجراي عملیات نت

گیري نتتصمیم

تشخیص خطا

ارزیابی تجهیزات

صاحبان دانش
ضمنی

مکاتبه 
دانش 

دانش 
ضمنی

ارتباطات 
مستقیم

ارتباطات 
غیرمستقیم

ش
دان

ود
وج

م

]15[نگهداري تجهیزات در ضمنی و صریح مدیریت دانش ): 6(شکل 
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هاي براي شفافیت بیشتر، در ادامه هر یک از بلوك. اندگشته
.شودفرایندي این شکل توضیح داده می

1رح عملیاتط

در ابتدا، باید در نظر داشت که هر تاسیساتی، بسته به 
نیازهاي تکنولوژیک و نیازهاي مشتري ، طرح عملیات 

براي مثال، اگر بویلر نیروگاه ]6[. منحصر به خود را دارد
حرارتی را در نظر بگیریم، تمامی عناصر مدیریت دانش در 

، اهداف دانش و مثالً. طرح عملیات آن مشارکت دارند
یک . شوندشناسایی آن به وسیله راهبردهاي نت تعریف می

طرح عملیات خوب، مشتمل بر قطعات مورد نیاز نت بوده و 
هاي فعالیت. سویی داردهاي قابل انجام در نت، همبا فعالیت

نت شامل راهبرد انتخابی نت براي هر بخش و قطعه 
هاي ، یافته)ورمح-محور و یا شرایط-محور، زمان- رویداد(

. باشدهاي بهبود میبازرسی و در صورت ممکن روش
همچنین، طرح عملیات، شامل دوره تعمیرات و فعالیت طرح 

از طرفی، در طرح عملیات، . باشدشده در طی این دوره می
به منظور اجتناب از فعالیت تعمیراتی کم و یا بیش از حد، 

رد بازبینی قرار طور متناوب موالزم است دوره تعمیراتی به
تهیه جداول زمانی . صورت تجربی تنظیم گرددگرفته و به

تر ریزي دقیقبینی و طرحهاي نت، موجب پیشبراي فعالیت
تمام این . گرددنیروي انسانی و طول دوره تعمیراتی می

مستندسازي . گرددتدابیر در طرح عملیات مستندسازي می

1 . Service plan

که عنصري مهم براي مناسب تنها یک الزام قانونی نیست، بل
.برداري استمدیریت دانش در بخش نت و نیز بخش بهره

احتماالً بزرگترین چالش براي تهیه یک مدل نظري مناسب 
براي سایش،  کسب دانش کافی خواهد بود، چراکه براي 

مثالً، .  هاي گوناگونی وجود داردتهیه قطعات بویلر، گرایش
از استاندارد آلمانی توان براي ایجاد مدل سایش مطلوب می

استفاده نموده و مقدار سایش مجاز را بر 231051دین
بر پایه این استاندارد، هر قطعه . اساس آن تعریف نمود

حاشیه سایش محدودي دارد که در طی کارکرد عادي قطعه 
ها باعث خرابی قطعه کاهش یافته و به موجب افزایش تنش

تعریف ) 2-1(رفتار سایش در منحنی سایش . خواهد شد
پس از تعیین منحنی سایش، سختی کار با تعریف . گرددمی

افزایش ) 2-2(زمان بهینه کارکرد پیش از تعویض قطعه 
جایی فرآیندهاي شیمیایی و فیزیکی مختلفی یابد و از آنمی

مانند اصطکاك، خوردگی، خستگی، فرسودگی، کاویتاسیون، 
شکست و دما در فرآیند سایش دخیل است، سختی

هاي از این فعالیت. داردمضاعفی را بر این امر تحمیل می
بهترین . گرددنت، بر روي عالیمی مانند ارتعاش متمرکز می

عفونت : توان ارائه نمود، این استمثالی که در این مورد می
شود، لیکن به دلیل ویروسی به وسیله ویروس ایجاد می

ر روي خود مشگل است، بکه تشخیص ویروس به خودياین
شویم که معیاري قابل عالیمی مانند تب متمرکز می

مشاهده 8طور که در شکل شماره همان. گیري استاندازه
هایی که تحت انتقال دماي گردد، در بویلرها و لولهمی

گیري مستقیم بر اي براي اندازهتشعشعی هستند، هیج وسیله
این با ) 2- 3. (اساس شرایط یا عالیم موجود، وجود ندارد

گیري و روش ها تعریف متغیرهاي اندازهوجود، بدون آن
. گیري براي باهداف بازرسی قطعات ممکن نخواهد بوداندازه

)4-2(

2. DIN

برداري از  دانشبهرهشناسایی دانشتوسعه دانشکسب دانشاهداف دانش

نگهداري  دانشارزیابی دانش

نشر و توزیع دانش

طرح عملیات
)1(

مدل عملکردي سایش
)1(

بینی سایش و معیارهاي نتبازرسی، پیش
)1(

بهبود 
مستمر

تعریف 
ساختار و 

راهبردهاي 
نت

تهیه مدل 
عملی فرآیند 

سایش

تعیین 
هاي محدودیت

سایشفرآیند 

تعیین عالیم 
و اثرات 
فرآیند 
سایش

انتخاب 
تکنیک 

گیرياندازه

تعریف 
شرایط ویژه 
و مشخص 

نمودن 
شرایط 
واقعی

تعیین 
ها یا نشانه

عالیم سایش

ارزیابی و 
بینی پیش

خطا

هاي داده
آماري 

مربوط به 
طول عمر

تعیین 
معیارهاي نت

تدوین 
دستور

هاي عملال
برداريبهره

تحلیل 

قاط ضعفن

سازيبهینه
بنديمستندسازي و آرشیو

)1 -2( )3 -2(

)2-2( )4-2(

)1 -3( )1 -4( )1 -5( )1 -6(

)2-3( )2-4( )2-5(

)7( )2-6(

]6[سطح عملیاتی-شرایط محورمدیریت دانش در نتالگوي ): 7(شکل 

]6[تشعشعلوله تحتبرآمدگی:عالمت مشخصه سایش): 8(شکل 

±5mm

+15mm
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1بازرسی

الزم است شرایط بازرسی شده، با در نت شرایط محور، 
هاي سایش تعریف شده در مدل منحنی سایش و مشخصه

این عمل مشخصه ) 3-1. (بستگی داشته باشدسایش هم
از آن جایی که عوامل ایجاد . کلیدي نت شرایط محور است

اصطکاك، خوردگی، (کننده سایش بسیار متنوع هستند 
ادي از این زمان تعدو وجود هم...) خستگی، فرسایش و

نماید، مبناي معیارهاي اولیه گیري را سخت میعوامل، اندازه
، افزایش دما یا 2تعادلنت و بازرسی را عالیمی نظیر عدم

ها افزایش غیرعادي صدا  تشکیل خواهند داد، چراکه این
. باشندگیري میمعیارهایی هستند که به راحتی قابل اندازه

یم سایش بهتر تشخیص صورت تجربی، عالگاهی اوقات به
در چنین حالتی، هدف تعریف شده و . شوندداده می
برخی از اجزاء ) 3-2(هاي واقعی باید تعیین شوند مشخصه

طور توان بهرا می3بویلر مانند فن چرخاننده گازهاي کوره
بازرسی . ، تحت کنترل قرار داد4ثابت با سیستم پایش شرایط

افراد مجرب صورت اجزاي داخلی کوره، الزم است توسط
برداري و توسعه دانش ها، بهرهدر طی این بازرسی. گیرد

به بیان دیگر، براي ارزیابی درست . موجود ضرورت دارد
هایی، مرجعی براي شرایط، باید با تهیه چک لیست

صورت نتایج یک بازرسی، ها تهیه شود، در غیر اینبازرسی
.کننده خواهد بودعقیده فردي شخص بازرسی

5بینیپیش

چه فرض کنیم که واحد که مدتی کار کرده و اگر چنان
اند، نو و قطعات آن تحت استهالك قرار گرفته

بینی زمان شکست احتمالی اند، پس پیشنخوردهدست
براساس مقایسه مدل . قطعات با خطا همراه خواهد بود

بینی نظري سایش و شرایط بازرسی واقعی، عمل پیش
مالی یا نیازهاي تعویض قطعات با دقت نیازهاي تعمیر احت

اگر سایش متناسب با ) 4-1. (تري انجام خواهد گرفتبیش
صورت مدل سایش عمرکاري قطعه اتفاق بیافتد، در این

توان این بینی در مورد آن بسیار ساده خواهد بود و میپیش
سازي کرده و به صورت یک قاعده در نسبت ذهنی را برونی

توان د، در اغلب موارد حاشیه سایش را نمیبا این وجو. آورد
به صورت خطی فرض نمود و این امکان وجود دارد که نتوان 
به طور تجربی میزان ریسک خطاي قطعات را قبل از 

1 . Inspection
2 . unbalance
3 . Gas circulation fan
4 . Condition monitoring system (CMS)
5 . Forecast

هاي نرخ خطاها و مشخصه. تعمیرات بعدي تعیین نمود
عمرکاري قطعات، عواملی هستند که در این محاسبات به 

) 4-2. (کار گرفته خواهند شد

6هاخرابیبینی قابلیت اطمینان بر اساس نرخپیش

هاي کیفی سایش، چه به علت نبود معیارها یا مشخصهچنان
گویانه توان از نت پیشنت شرایط محور ممکن نباشد، می

یا نرخ 7محور با روش مقادیر میانگین بین خطاهازمان
شود براي این منظور فرض می. هاي فنی بهره گرفتخرابی

که قطعات یکسان، در طی زمان با یک روش در حال سایش 
نشان 8تاباغلب به صورت منحنی بث(نرخ خطا . هستند

تعیین 9توان با توزیع ویبولرا به سادگی می) شودداده می
استفاده از بینی قابلیت اطمینان با براي محاسبه پیش. نمود

هاي عمرکاري و توزیع ویبول، تنها نیاز است تا مشخصه
هاي مربوط به رفتار خطاي یک قطعه در دسترس مشخصه

]6[. باشند

10)و تعمیرتعمیرات و نگهداري(تدابیر 

هاي نگهداري و یا هاي الزم، فعالیتبینیپس از پیش
به طور ) 5-1. (تعمیراتی متناسب با آن انجام خواهند شد

کاري و تعویض معمول، این اقدامات شامل تمیزکاري، روغن
برداري نیز در هاي بهرهدستورالعمل. باشدو تعمیر قطعات می

صورت انجام تغییرات در طراحی و کارکرد قطعات، به روز 
)5-2. (خواهند شد

11بهبود مستمر

محور، تداوم بهبود هدف بهبود مستمر در تعمیرات شرایط
فرآیندهاي نت از طریق اعمال تغییرات جزئی کیفیت

بهبود مستمر، فرآیند اصلی و مرکزي در مدیریت . باشدمی
باشد که به موجب آن نقاط محور میدانش و نت شرایط

ضعف و خطاهاي موجود به طور پیوسته مورد تحلیل و 
.گرددمی) 6-2(سازي قرار گرفته و بهینه) 6-1(بازبینی 

12مستندسازي

]6[. ترین فرآیند مدیریت دانش استسازي کلیديمستند
شده براي دستیابی به موفقیت حفاظت از دانش کسب

بهبود ثمربخش، بدون آرشیوبندي و . شرکت ضروري است
که حجم تنها زمانی.  یابی نیستمستندسازي قابل دست

6 . Reliability forecasts based on failure rates
7 . Mean time between failures (MTBF)
8 . bathtub
9 . Weibull distribution
10 . Measures (maintenance and repairs)
11.  Continuous improvement
12 . Documentation
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هاي مربوط به نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار عظیمی از داده
. احتمال رفتار خطاي یک قطعه مشخص خواهد شدگیرند، 

برداري روزانه، ممکن است مستندسازي نت در طی بهره
در نتیجه، . اهمیت خود را از دست داده یا نادیده گرفته شود

ها و اقدامات انجام شده ثبت نشده و هیچ نتایج بازرسی
ها رکورد کیفی یا کمی وجود نخواهد داشت تا بر اساس آن

جدا از الزامات . گیري گرددبینی و اندازهقعی پیششرایط وا
ها، مدیریت دانش، الزم است در نظر داشت که انجام آزمایش

نگهداري و تعمیرات و حفظ تجهیزات ایمنی از الزامات 
شده تنها به این دلیل باید نگهداري قانونی بوده و ارقام ثبت

وانی از این رو، اهمیت مستندسازي مورد تاکید فرا. شوند
.است

گیرينتیجه
درراخودجايرفتهرفتهدانشمدیریتودانشمقوله

دانندمیهامدیران سازمانامروزه. کندمیبازهاسازمان
تریناصلیتواننمیراساختمانوآالت، تجهیزاتماشین
داراییعنوانبهچهآن. آوردحسابسازمان بهیکدارایی

است و سازمانیدانشرود،میشمار بهسازمانهرمهم
برايرقابتیمزیتکسبباعثآنبرصحیحمدیریت
اتخاذ راهبرد . تسلط بر رقبا خواهد شدنهایتدروسازمان

تعمیراتی مبتنی بر دانش، باعث افزایش کارآیی فرآیندها، 
. شودمی.. ها، کاهش خطاها و بهبود چرخه دارایی شرکت

و فنی زیادي برخوردار زمانیمحور از پیچیدگی سانت شرایط
دركودانشمدیریتادبیاتمروربامقالهایندر. است

دردانشاشتراكباالخصودانشموضوع مدیریتاهمیت
استقرار دانش در نگهداري و الگویی عملی ازنت نیروگاهی،

توان دانش مورد کمک این مدل میبه. تعمیرات ارائه گردید
کارگیري سیستم مطلوب گذاشته و با بهنیاز را به اشتراك
را در سازمان نهادینه ساخته و با بهبود مستندسازي آن

سازي مدیریت دانش سازمانی گام مستمر آن، در جهت بهینه
.برداشت
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