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بررسی نقش مدیریت دانش در مصرف بهینه انرژي برق از سوي مشترکین 
توزیع هاي شرکت

2فاطمه خانی، 1تقی وحیدي

taghivahidi@yahoo.com، و دانشگاه پیام نور دماوندشرکت توزیع نیروي برق استان خراسان جنوبی1

fatemehkhani_4@yahoo.com، دانشگاه پیام نور دماوند2

که انسان دوره کشاورزي را پشت سـر گذاشـته و   از اینپس –چکیده
وارد دنیاي صنعت گردید، تولید انبوه در کارخانجـات و بـه دنبـال آن    

گرایی مالك رفاه مردم در بسیاري از کشورها قرار گرفت و بشر مصرف
بدون توجه کافی به پیامدهاي مصـرف خـود، در جسـتجوي احـداث     

بنابراین مصرف . بودیشمصرف خومختلف و پاسخ دادن به نیازصنایع 
هاي انرژي به ویژه نوع فسیلی آن شتاب بیشتري به خود گرفتـه  حامل

پس از ورود به . اي پیدا کردهاي زیست محیطی روند فزایندهو آلودگی
موج سوم پیشرفت و عصر دانش و اطالعات، بشر دریافت که بایسـتی  

اي کی وارد کرده چـاره هایی که بر پیکره این کره خابراي ترمیم آسیب
،بیندیشد و از اینجا بود که مقوله مصـرف بهینـه انـرژي و پـس از آن    

در ایـن  . پذیر روندي شتابان به خود گرفتهاي تجدیدگرایش به انرژي
نوشتار با نگاه به اهمیت مدیریت دانش و نقـش آن در بهبـود مصـرف    

برداري از هره، تالش شده که در راستاي باز سوي مشترکینانرژي برق
هـایی  منابع موجود به ویژه منابع خدادادي کشـور عزیزمـان بررسـی   

.صورت گرفته و پیشنهادهایی ارایه گردد

برق، مدیریت مصرف، مشترکین، انرژيمدیریت دانش،- کلید واژه
هدفمندي یارانه ها 

مقدمه

که بشر نیازهاي اولیه خـود بـه خـوراك و پوشـاك را از     زمانی
هـاي  هـاي کشـاورزي و انجـام فعالیـت    طریق کار بـر روي زمـین  

کـرده و بـه عبـارتی در مـوج نخسـت تحـوالت       دامپروري دنبـال  
دانش زیادي درباره منابع موجود در سـطح و در  زندگی می کرد، 

ده ســاختن دغدغــه او تنهـا بــه بـرآور  . درون کـره زمــین نداشـت  
هـا و  شد و دارایـی نیازهاي بیولوژیک و نیازهاي ایمنی محدود می

با پدیـد آمـدن   . بودانسان مالك قدرت یگانه هاي فیزیکی سرمایه
مقوله تولید انبوه و موج دوم تحوالت، بشر وارد دنیاي صنعت شد 

هـاي  و کار در کارخانجـات، تـا انـدازه زیـادي جـایگزین فعالیـت      
اي در این هنگام تولید و مصرف رابطه. ري شدکشاورزي و دامپرو

مستقیم داشته و به موازات تولید بیشتر، مصـرف زیـادتر نیـز بـه     
شـد،  پیوست و شاید عاملی که سبب تشدید مصرف مـی وقوع می

. گردیـد عنوان شاخص رفاه تلقـی مـی  گرایی بهاین بود که مصرف
آغـاز  کـه مـوج سـوم پیشـرفت بشـر      این روند ادامه یافت تـا ایـن  

ایـن عصـر کـه از آن    . گردیده و انسـان وارد عصـر جدیـدي شـد    
اي اسـت  شـود، دوره عنوان عصر دانش و انفجار اطالعات یاد میبه

شـمار نرفتـه   هاي فیزیکی مالك قـدرت بـه  ها و سرمایهکه دارایی
هایی همچون مدیریت دانـش، مـدیریت اسـتعدادها، و    بلکه مقوله

درت محســــوب ســـازمان هـــاي یـــاد گیرنـــده ابـــزار قـــ      
، رفتـه رفتـه   "دانش قـدرت اسـت  "در این دوره شعار . می شوند

"به اشتراك گـذاري دانـش قـدرت اسـت    "جاي خود را به شعار 
تر از گذشته شـده و  می دهد چرا که طول عمر دانش بسیار کوتاه



2
55، ساختمان 463خیابان فلسطین، شماره : دبیرخانه کنفرانس

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
info@epdc.ir,iran.org-www.laeee,w.epdc.irww

88904158و 88623341: فاکس88895159و 88623340:تلفن

Electric Power Distribution Conference
With coopration of electric utilities

7₁ th

EPDC 2012هفدهمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق

تواند مزیت رقابتی به مثابه پنهان کـردن  مخفی کردن دانش نمی
در ایــن هنگامــه . ه ایجــاد نمایــدهنرهــا و فنــون در ادوار گذشــت

هایی که خوشبختانه امکان مشارکت در نجات کره زمین از آسیب
پیشین بـر پیکـره کـره    دوران خواسته در نوعان ما خواسته و ناهم

شود مگر بـا  اند، وجود دارد و این مهم میسر نمیزمین وارد نموده
ق از سـوي دیگـر مطـاب   . نگاه کاربردي به مقولـه مـدیریت دانـش   

مشـکل جدیـد در   ، ]1[در ) Alvin Toffler(پژوهش الوین تـافلر  
موج سوم این است که دیگر محیط زیست تاب تجاوزات صـنعتی  

به سـوخت هـاي فسـیلی اطمینـان کـرد و      را نداشته و نمی توان
جایگزین کردن لـوازم پـر مصـرف    ،موج سومیکی از بایسته هاي 

رو در ایـن  از ایـن . کم مصرف مـی باشـد  انرژي با ابزارهاي جدید 
نوشتار، نخست به توضیحاتی پیرامـون مـدیریت دانـش پرداختـه     

هـاي مـدیریت   شده و به دنبال آن ضمن اشاره به برخـی از مـدل  
اي مصـرف بهینـه انـرژي،    ارایه مـدل پیشـنهادي بـر   نیز دانش، و 

. پیشنهادهایی نیز در این خصوص ارایه گردیده استراهکارها و 

مدیریت دانش

هاي کلیدي عصر حاضر اسـت تـا   اطالعات از مشخصهدانش و 
ــه   جــایی ــر ب ــد ســال اخی ــه طــی چن ــاهی از ارزش ک ــال آگ دنب

نظــران و ، صــاحب)Intellectual Capitals(هــاي فکــريســرمایه
. نـد ه ازیادي سعی در مدیریت این دارایی مهم داشـت اندیشمندان 

رصــه هــاي بنــابراین مــوج بعــدي تحــوالت مختلــف در کلیــه ع 
، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی از دانش و آگاهی نشـأت  اقتصادي

البته مدیریت دانش پدیـده جدیـدي نیسـت،    . ]2[خواهد گرفت 
تجـارب  ا سال پیش کـه صـاحبان مشـاغل مختلـف    بلکه از صده

کردند، وجود داشته؛ امـا در  اي خود را به دیگران منتقل میحرفه
شـده  هاي اخیر به موضوعی مهـم و چـالش برانگیـز تبـدیل    سال
این واژه به طـور جـدي وارد مباحـث    1990در اوایل سال . است

هـاي متعـددي در تکامـل مـدیریت     تئوریسـین و سازمانی گردید
توان به پیتر دراکرترین آنان میاند که از معروفبودهدانش سهیم

)Peter Drucker(  پیتـر استراسـمن ،)Peter Strussman (  و پیتـر
Peter(سنگه  Senge ( 3[اشاره کرد[  .

ضروري اسـت  به منظور درك بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا 
اطالعـــات، )Data(دادهی همچـــونبـــه بررســـی مفـــاهیم  

)Information (و دانش)Knowledge (    و تفـاوت و ارتبـاط میـان
، اغلب به جاي عبـارت  "داده"و "اطالعات"عبارات . آنها بپردازیم

شوند، اما در واقـع آنهـا مفـاهیم متفـاوتی     کار برده میبه"دانش"
محـور بسـیار   دارند و درك تفاوت آنها براي انجام یک کـار دانـش  

یک واقعیت از یک موفقیت و یا یـک  "داده". مهم و حیاتی است
در . مورد از یک زمینه خاص بـدون ارتبـاط بـا دیگـر چیزهاسـت     

ها حداقل داده. هستندهاي خامها حقایق و واقعیتحقیقت، داده
تــري را القــا مــتن را دارنــد و بــه تنهــایی مفهــوم موضــوع بــزرگ

اضـافه کـردن   . که مـورد پـردازش واقـع شـوند    کنند تا زمانینمی
موجــب بــه یکــدیگر هــاآنهــا و ارتبــاط زمینــه و تفســیر بــه داده

هـاي  در حقیقـت داده اطالعـات  . شـود گیري اطالعـات مـی  شکل
بنـدي، ذخیـره، پـاالیش،    گیرد کـه گـروه  میخالصه شده را در بر

را روشـن  مورد نظر اند تا بتوانند زمینه دهی و تحلیل شدهسازمان
. توان با بررسی اطالعات به اتخاذ تصمیمات پرداخـت میو سازند

هـاي انباشـته   شکل اعداد و ارقام، کلمات و گزارهاطالعات معموالً 
ها را بـه صـورت خالصـه    گیرند و اعداد و گزارهشده را به خود می

درك و حافظه بـه اطالعـات   همچنین افزودن . کنندشده ارایه می
انباشت اطالعـات  . شودموجب توسعه طبیعی پس از اطالعات می

تـوان  دانش را در ایـن حالـت مـی   و شوداولیه به دانش منجر می
قـادر  هایی تعریـف کـرد کـه    هاي حاصل از اطالعات و دادهبینش
مختلـف و در شـرایط گونـاگون مـؤثر و قابـل      هـاي به روشاست 

بـه حـداقل رسـاندن جمـع آوري و خوانـدن      ،دانش. باشدسهیم ت
دانـش کارآمـد   و اطالعات است نه افزایش دسترسی به اطالعـات 

. هـاي ناخواسـته حـذف شـوند    کند تـا اطالعـات و داده  کمک می
گذارند، دانش هر یـک  که افراد دانش خود را به اشتراك میزمانی

یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افـراد دیگـر، دانـش    فزایش میا
سـوي  آخرین مرحله، حرکت از دانـش بـه   . شودجدید حاصل می

همان کـاربرد دانـش   در واقع خرد . و کمال است) Wisdom(خرد
معنـوي و  هـاي  توانایی یک سازمان در استفاده از سـرمایه  . است

یابی به اهداف خـود از طریـق   جمعی به منظور دستدانش دسته
فرایندي شامل تولید دانـش، تسـهیم دانـش و اسـتفاده از آن بـه      
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دانش بر خالف دیگـر منـابع،   . کمک فناوري مدیریت دانش است
یابـد و در  نامتناهی است و با استفاده بیشتر، حجم آن افزایش می

بـوده  بر روي افراد نیز مدیریت دانش تمرکز . ذهن افراد جاي دارد
چرخه دانش و یـا بـه   . بر افراد به عنوان منابع دانش تأکید داردو 

عبارتی فرایند مدیریت دانش از چهار بخش اصلی تشـکیل شـده   
درمرحله اول باید دانش موجود در سطح سـازمان و منـابع   . است

ــه صــورت مناســبی   آن مــورد شناســایی واقــع شــده و ســپس ب
سپس براي اینکه دانـش بـا ارزش شـده و بـه     . ازي شودسذخیره

دانش منجر شود، باید دانش موجود نزد دوباره هم افزایی و زایش 
. ]4[افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهیم شود 

دانشگاه تکزاس مدیریت دانش را فرآیند سیستماتیک یـافتن،  
نـد بـه   انتخاب، سازماندهی، دریافت و ارایه اطالعات تعریف می ک

گونه اي که به کمک آن بتوان درك کارمنـدان را در حـوز هـاي    
مدیریت دانش سبب می شود . خاص مورد عالقه ایشان بهبود داد

که سازمان با توجه به تجارب اندوختـه خـود، بـه درك و بیـنش     
فعالیت هاي ویژه در زمینه مدیریت دانش بـه  . مناسبی دست یابد

خیره، و کاربرد دانش بـراي  سازمان کمک می کند که بر کسب، ذ
حل مسئله، یادگیري پویا، مدیریت اسـتراتژیک و تصـمیم گیـري    

مدیریت دانش سرمایه هاي فکـري را  ،از سوي دیگر. تمرکز نماید
از تباهی نجات داده و سـبب افـزایش هـوش در سـازمان شـده و      

.]5[افزایش می دهد نیز انعطاف پذیري را 

برقضرورت مصرف بهینه انرژي

هر سـاله گزارشـی از رونـد    British Petroleum (BP)شرکت 
مطابق گـزارش سـال   منتشر می نماید که مصرف انرژي جهان را 

کل مصرف انرژي در دنیـا علیـرغم بـروز    یاد شده، شرکت2011
درصد افزایش داشـته  6/5به میزان 2010بحران جهانی در سال 

تاکنون 1973است که این رقم بیشترین میزان مصرف را از سال
نشان می دهد و جالب اینجاست که این افزایش در تمامی اشکال 

3/20در این میان چـین بـا   . انرژي و در کلیه حوزه ها بوده است
درصد، بیشترین سهم مصرف انرژي جهان را بـه خـود اختصـاص    

از سوي دیگر رشد مصـرف انـرژي در جهـان بـیش از     . داده است

در اثـر  CO2جـه آن انتشـار گـاز    رشد اقتصادي بـوده کـه در نتی  
اي هاي فسیلی نیز در سال گذشـته رونـد فزاینـده   مصرف سوخت

البته خوشبختانه سـال گذشـته افـزایش مصـرف بـا      . داشته است
همچنین مصرف انـرژي ایـران در   . بوده استهمراه افزایش تولید 

روبـرو  2009با یک درصد افـزایش نسـبت بـه سـال     2010سال 
درصـد  1/2یران نسبت به کل جهان معـادل  بوده و سهم مصرف ا

.]6[گزارش شده است 

در حال حاضر منابع انرژي اولیه تولید الکتریسـیته در جهـان   
) زغـال سـنگ، نفـت، و گـاز طبیعـی     (عمدتاً منابع انرژي فسیلی 

باشند و احتماالً در یک دوره نسبتاً بلند مـدت ایـن وابسـتگی    می
هـاي  تریسـیته بـه سـوخت   اتکـاي تولیـد الک  . تداوم خواهد یافـت 

گردد تـا  ر این منابع موجب مییفسیلی با توجه به محدودیت ذخا
قیمت تمام شده بـرق و در نتیجـه قیمـت فـروش آن یـک سـیر       
صعودي را طی نماید و این امر بـه تنهـایی گـرایش صـنایع بـرق      
جهان به سمت ایجاد تنوع در منـابع اولیـه انـرژي جهـت تولیـد      

از سوي دیگـر اسـتفاده از   . نمایداپذیر میالکتریسیته را اجتناب ن
منابع انرژي فسیلی براي تولید الکتریسیته به دنبال خود افـزایش  

هاي گازي را به همراه خواهد داشت که اثرات سـوء  پخش آالینده
. زیست محیطی آن به ضایعات جبران ناپذیري منتهی خواهد شد

حـیط  هـاي آمـاري آژانـس جهـانی حفاظـت از م     بر اساس یافتـه 
زیست، تولیـد الکتریسـیته در آمریکـا منشـأ تولیـد دو سـوم دي       
اکسید سولفور، یک سوم جیوه و یک چهـارم اکسـید ازت از کـل    

هاي ناشی از مصارف انرژي این کشور را در طول یک سال آالینده
حال اگر به این واقعیت توجه شـود کـه بـیش از    . دهدتشکیل می

جهـان هنـوز بـه انـرژي     ونی کنیک و نیم میلیارد نفر از جمعیت 
کنند الکتریکی دسترسی نداشته و در فقر و محرومیت زندگی می

نیـز  از این وضـعیت اسـفبار تـأمین بـرق و     ان و تنها راه رهایی آن
بـوده و روش  هـا ایجاد بسـتر مناسـب بـراي توسـعه اقتصـادي آن     

متداول تولید الکتریسیته یعنی استفاده از منـابع انـرژي فسـیلی    
تجویز شود، آنگاه ابعاد واقعی فاجعه زیسـت محیطـی   ن ایشابراي 

.]7[تر خواهد بود جهان وحشتناك

در سـال هـاي   خوشـبختانه  موضوع جالب توجه این است که 
اخیر شرکت هاي توزیع برق زیر نظر شرکت مادر تخصصی توانیر 
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نسبت به فرهنگ سازي در خصوص مدیریت مصرف انـرژي بـرق   
گام هاي بزرگـی برداشـته و در ایـن راسـتا از تبلیغـات گسـترده       
میدانی و رسانه اي بهره گرفتـه انـد ولـی بـا توجـه بـه گسـترش        

تلــف، اســتمرار رونــد در بخــش هــاي مخروز افــزون مشــترکین
مدیریت مصرف انرژي برق در کشور براي برنامه ریزي هـاي آتـی   

از سوي دیگر اجراي طـرح  و صنعت برق ضروري به نظر می رسد
روند مصرف بهینه انرژي شـتاب  سبب شد تا هدفمندي یارانه ها، 

بـراي  الزم اسـت اینک و ]8[بگیرد به خود و منطقی تري بیشتر
ی در صـنعت بـرق و ادامـه رونـد مـدیریت      برنامه ریزي هـاي آتـ  

زیـرا اثرگـذاري   ،گام هاي جدي تري برداشـته شـود  مصرف برق، 
لی کامالً مشهود بوده و هست، ومقوله هدفمندي یارانه ها اگر چه 

تکیه صرف به آن براي ادامـه رونـد مصـرف بهینـه انـرژي کـافی       
بـه  ده از تکنولوژي هاي نوین ااستفبنابراین ضرورت نخواهد بود و 

کـامالً ضـروري بـه    مصرف بهینه انرژي بـرق  روند استمرار منظور 
. نظر می رسد

هاي نو در زمینه مـدیریت  گیري از تکنولوژيبدون تردید بهره
گیري در مصرف بهینه انرژي برق از سوي مصرف برق نقش چشم

ــوژي   ــن تکنول ــت و دروازه ورود ای ــد داش ــترکین خواه ــا و مش ه
. هاي بعدي از آنها، همانا مدیریت دانش استاستفاده

برق مصرف بهینه انرژي مدیریت دانش در تأثیر 

اي هاي آن مسئلهو منطقی از انرژي و فرآوردهدرست استفاده 
هاي مختلفی حلچه راهاگر. یابداست که با رفتار انسان ارتباط می

انین و از سوي متخصصان از جملـه طراحـی محـیط، اجـراي قـو     
اعمال قدرت از سـوي منـابع قـدرت بیرونـی، تهدیـد یـا اجبـار،        

جدیـد و غیـره ارایـه شـده اسـت، امـا       تکنولوژي هاي استفاده از 
جـویی داوطلبانـه را   هـاي صـرفه  نظـران شـیوه  بسیاري از صـاحب 
اي از کـار متخصصـان   لـذا بخـش عمـده   . دانندرویکرد بهتري می

در این حـوزه بـر یـافتن    علوم اجتماعی و روان شناسی اجتماعی 
. هاي تشویق افراد به کاهش مصرف انرژي متمرکز بـوده اسـت  راه

عنـوان یـک رفتـار    توان بـه جویی انرژي را میبر این اساس صرفه
نتایج تحقیقات متعددي کـه در آمریکـا بـر    . انسانی در نظر گرفت

هاي بهینـه انجـام شـده نشـان داده     هاي با طراحیروي ساختمان
کاهش مصرف راستاي هاي تکنولوژیکی در قیت طرحاست که موف

ها و رفتار مصـرف کننـدگان   انرژي تا حد زیادي بستگی به نگرش
هـاي مهـم   کنندهها از تعیینبنابراین نگرش. ها دارداین تکنولوژي

هایشان عمل نماینـد و واکـنش   اگر مردم به گفته. باشندرفتار می
هــا تغییــر کنــد، آنگــاه تأثیرگــذاري بــر مطــابق بــا نگــرشان آنــ

جویی انرژي، استراتژي جذابی خواهـد  هاي مربوط به صرفهنگرش
جویی مصرف انرژي که همراه با آغاز بحران رویکردهاي صرفه. بود

رونق گرفت و ابتدا به طور عمده بـر تهیـه و   1973-74هاي سال
متمرکز بود، در مرحلـه  تولید انرژي در کشورهاي واردکننده نفت 

دوم خود رویکردهاي فنی و اقتصـادي را مـورد توجـه قـرار داد و     
در مسیر رشد و گسترش خود به رویکردهاي مبتنـی بـر   سرانجام 

بنـابراین مـدیریت دانـش    .]9[تغییر رفتار و نگرش منتهـی شـد  
خواهد توانست نقـش بسـیار عمـده اي در تغییـر رفتـار مصـرف       

از این رو در ادامه به برخی از مدل هاي . یدمشترکین برق ایفا نما
مربوط به مدیریت دانش اشاره شده و بر مبناي تصویر کلـی ایـن   
مدل ها، مدلی ویژه براي تسري مدیریت دانش در بـین کارکنـان   

ها ارایه شده تا بـا اسـتناد   شرکت هاي توزیع برق و مشترکین آن
بـرق مشـترکین بهبود رفتار به نسبت بتوان به رهیافت این مدل، 

.  امیدوار بود

و مدل هاي مدیریت دانش اشاره به برخی از 
توسطبراي مصرف بهینه برق مدلی پیشنهاد 

شترکینم

هاي پیشنهادي مدیریت دانش در سه حوزه اصلی یعنـی  مدل
هـاي  هاي سرمایه فکري و مـدل بندي دانش، مدلهاي طبقهمدل

بنـدي  هـاي طبقـه  مـدل . شـوند بندي مـی ساختار اجتماعی دسته
بـراي مثـال   . پندارنـد عنوان عنصري مجـزا مـی  دانش، دانش را به

مفهـومی سـطح   ) Takeuchi(و تاکـایوچی  ) Nonaka(نوناکامدل 
مـدیریت  بـه گونـه اي کـه    دهدباال از مدیریت دانش را نشان می

بر اسـاس ایـن   . کندعنوان فرآیند خلق دانش تلقی میدانش را به
دانـش  . مدل، دانش از عناصر عینی و ضمنی تشکیل شـده اسـت  
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، دانشـی غیـر لفظـی، ذاتـی و بیـان      )Tacit Knowledge(ضمنی 
ــت  ــده اس ــی  . نش ــش عین ــش )Explicit Knowledge(دان ، دان

هـاي  هـا، برنامـه  هـا، نقاشـی  هـا، طـرح  اظهار شده از طریق نوشته
مدل دیگري که در این حوزه مطرح شـده،  . است... کامپیوتري، و 
است که بر اساس آن دانش سـازمانی بـه   ) Boisot(مدل بویسوت 

:شود که عبارتند ازچهار نوع دانش تقسیم می

دانشی ) : Codified Knowledge(دانش تدوین شده.1
هاي شود، نظیر دادهمیکه براي هدف انتقال ایجاد 

مالی
: )Non-codified Knowledge(دانش تدوین نشده.2

دانشی که به راحتی قابل انتقال نیست، نظیر تجربه
Distributed(دانش منتشر شده.3 knowledge(:شیدان

.گذاري استکه آماده به اشتراك
: )Non-distributed knowledge(دانش منتشر نشده.4

.گذاري نیستبه آسانی قابل اشتراكدانشی که 
اسـت ) Lustri(و جدیدترین مدل در این راستا، مدل الستري 

دانش فردي نقطه آغـاز خلـق دانـش سـازمانی     آن، موجب که به 
تـوان بـه مـدل    هاي سرمایه فکري، مـی ترین مدلاز معروف.است

فرضی بـا رویکـرد علمـی    کرد که پیشاشاره ) Skandia(اسکاندیا 
توانـد پیونـدي بـین    کنـد و مـی  باره مدیریت دانش مطرح مـی در

اسکاندیا نخستین شـرکتی اسـت   . هاي انسانی برقرار نمایدسرمایه
هـا و فلسـفه سـرمایه فکـري     که در گزارش ساالنه خـود فعالیـت  

تـوان دانـش را   شرکت را مورد توجه قرار داد و در این مـدل مـی  
هاي سـاختار  مدل.ها قرار دادها و در کنار آنند سایر داراییهمان

اجتماعی داراي پیوند ذاتی با فرآیندهاي اجتماعی و یـادگیري در  
ها بوده و در جستجوي بیان مفهوم سازمان یادگیرنـده یـا   سازمان

. ]10[یادگیري سازمانی هستند 

هاي مختلـف مـدیریت دانـش در ایـن     سخن در خصوص مدل
هها بـود اي به برخی از مدلتنها اشاره،گنجد و هدفنمیمختصر 

آنچه در این . تا اهمیت دانش و یادگیري و انتشار آن گوشزد شود
نوشتار قصد تمرکز بر آن را داریم، اسـتفاده از دانـش موجـود در    

هاي توزیع نیروي بـرق در راسـتاي مصـرف بهینـه انـرژي      شرکت
ي برق، تأمین برق مستمر هاي توزیع نیرورسالت شرکت. باشدمی

روند رو به رشد جمعیت و نیاز به . و مطمئن براي مشترکین است
فروش انشعابات برق به مشترکین جدید اعم از خـانگی، صـنعتی،   

هـاي  ریـزي که از یک سـو برنامـه  تجاري، و کشاورزي عالوه بر آن
طلبد، از سوي دیگر مشارکت همگانی مشـترکین را  دقیقی را می

تا با توجه به محدودیت منابع انـرژي، بـدون توسـل بـه     نیاز دارد
. اعمال قطعی و خاموشی، استمرار برق را موجب شود

سـو و آالینـدگی   محدودیت ذخـایر فسـیلی در کشـور از یـک    
از سوي دیگر، ضرورت مـدیریت مصـرف بـرق را دوچنـدان     ها آن
هاي اخیر مقوله مدیریت مصـرف  روست که در سالاز این. کندمی

هـاي  سازي انرژي بیش از گذشته در دسـتور کـار شـرکت   بهینهو
هاي نکته جالب توجه این است که شرکت. ه استتوزیع قرار گرفت

توزیع برق همچون هر بنگـاه اقتصـادي دیگـري از طریـق عرضـه      
کـه ایـن   نمایـد و زمـانی  خدمات به مشتریانش، کسـب سـود مـی   

روي ها خـود بـه ترغیـب مشـترکین بـراي مصـرف کمتـر       شرکت
نظـر  توان گفت که تا حد زیادي از سود خـود صـرف  آروند، میمی
دلیل این امر فقط و فقـط نگـاه ملـی و کمبـود منـابع      . نمایندمی

هـاي جدیـد بـراي    فسیلی و غیر اقتصادي بودن احـداث نیروگـاه  
باشـد و بهتـرین راه چـاره    پاسخ به مصرف بی رویه مشترکین می

امکان استفاده از انرژي بـراي  این است که مصارف بهینه شوند تا
بـراي همـین اسـت    .کلیه مشترکین در سراسر کشور فراهم گردد

مختلـف  هـاي  رسـانه فراوان از طریـق  هاي رسانیاطالعکه پس از 
، دولت در گام نهایی نسبت بـه اجـراي طـرح    ايمنطقهکشوري و 

آمارهـا حکایـت از   و خوشـبختانه  هدفمندي یارانه ها اقدام نمـود  
دارند که طرح مزبور تـأثیر بسـیار مثبتـی بـر مصـرف بهینـه       این 

.انرژي مشترکین گذاشته است

هـاي توزیـع نیـروي بـرق اقـدامات      هاي اخیر شـرکت در سال
ند که بـه طـور   ه ازیادي در راستاي مدیریت مصرف برق انجام داد

توان به اهـم اقـدامات بـه شـرح زیـر در شـرکت توزیـع        نمونه می
:]8[نیروي برق خراسان جنوبی اشاره نمود 

 تشریح ضرورت مدیریت مصرف بهینه برق و نیز ارایه
سازي راهکارهاي عملی و اجرایی در خصوص بهینه
مصرف برق در برنامه رادیویی و تلویزیونی روشنا
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 هاي مختلف همراه با در نمایشگاهشرکت حضور فعال
و همچنین ) CFL(المپ کم مصرف توزیع بروشور و 

ترغیب مردم به مدیریت مصرف برق
 آموزش دبیران و معلمان مقاطع دبستان و راهنمایی

نظیر دوره تربیت مربی بهسامان با همکاري سازمان (
منظور انتقال ضرورت مصرف به) وري انرژي ایرانبهره

آموزانبه دانشاز سوي دبیران و معلمان بهینه برق 
 از "سیب سفید شب"اسپانسرینگ برنامه تلویزیونی

سیماي خراسان جنوبی که موضوع آن بر محوریت 
مصرف بهینه انرژي برق قرار داشت

 نقاشی در موضوعات هاي مختلف برگزاري مسابقه
مدیریت مصرف برق با اهداي جوایز به دانش آموزان 

بیش (مصرف توزیع بیش از یک میلیون شعله المپ کم
ازاي هر مشترك، یعنی باالتر از شعله بهاز چهار

) استاندارد تعیین شده توسط توانیر
 استفاده گسترده از مطبوعات محلی براي پوشش دادن

سازي مصرف برقهاي مربوط به بهینهآگهی
 که در اداره کل و سازمان70ممیزي انرژي بیش از

این ممیزي کلیه المپ هاي پرمصرف این سازمان ها 
با المپ هاي کم مصرف تعویض گردیده و نیز براي 
نحوه مصرف بهینه مشاوره هایی به مسئولین آنها داده 

.شد
 ترغیب مردم به استفاده بهینه از انرژي برق از طریق

بنر، پوستر، و پارچه نوشته
تجاري بدون مصرف مشترکینهاي پرآوري المپجمع

که در در حالی(نیاز به اعمال زور و تنها از طریق ارشاد 
برخی از مناطق کشور، بدون توسل به زور این مهم به 

)            سرانجام نرسید
 براي جابجایی بار مختلف استان درخواست از صنایع

خود از ساعات پیک به ساعت هاي کم باري تا ضمن 
پیک بار استان کاهش پیدا برخورداري آنها از تخفیف، 

نماید

 انعقاد قرارداد با کشاورزان مبنی بر این که چنانچه
نسبت به خاموش کردن پمپ هاي چاه کشاورزي خود 
در ساعات پیک اقدام نمایند، مشمول احتساب تعرفه 

. رایگان در فصل پیک شوند
حال اگر از منظر مدیریت دانش به ایـن موضـوع مهـم توجـه     

هـاي زیـادي بـراي    توان نتیجه گرفت که هنوز پتانسـیل شود، می
می توان به کمـک  به بیان دیگر . مصرف درست انرژي وجود دارد

تکنولوژي هـاي جدیـد و انتشـار دانـش حاصـل از بـه کـارگیري        
نیز در سـایر  روندهاي مصرف بهینه انرژي در اقصی نقاط کشور و 

کشورها، راهکارهـایی را بـراي ایـن منظـور اسـتخراج کـرده و بـا        
مشــترکین بــرق بــه اشــتراك گــذارد تــا عــالوه بــر برخــورداري  
مشترکین از این دانش و کمک به اقتصاد خانواده ها، شرکت هاي 

بـه  نگارنـدگان  . توزیع برق نیز به اهداف ملـی خـود دسـت یابنـد    
مـدیریت دانـش و نقـش آن در    در زمینـه  تحقیقـات خـود  دنبال 

انـد کـه   برخورد کرده7Cبه مدل بهینه سازي مصرف انرژي برق، 
بـر  7Cمـدل  . کـار رود هاي توزیع برق نیـز بـه  تواند در شرکتمی

: نشان داده شده است1نموداردر ]11[اساس 

7Cمدل –1نمودار

، خلق یا ایجاد دانش از طریـق  Createدر مدل فوق، منظور از 
منظـور  . باشـد تفاهم با همکاران، مشتریان، و مؤسسات بیرونی می

، مقید کـردن و در دام انـداختن دانـش از راه تعیـین     Captureاز 
، بسـط  Contributeمراد از . اي بهتر و مستند کردن آنهاستهایده

بـوده و منظـور از   ها به منظـور کمـک بـه دیگـران     و تسهیم ایده
Collaborate   ــار ــه انتش ــاعی در زمین ــریک مس ــاري و تش ، همک

بـه صـرف کـردن    Consumeهمچنـین  . مدیریت دانش می باشد

Capture Contribut
e

Collaborate

Consume

Communica
te

Culture

Create
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دانش اشاره دارد یعنی استفاده از دانش جمعی بـراي کـاري کـه    
ادله و ارتباط اشاره داشـته و  به مبCommunicate. پیش رو داریم

هدف آن کمک به دیگران براي توجـه بـه دانـش و فایـده دانـش      
بیرونی است کـه ارزش فراگیـري داشـته باشـد و نهایتـاً مـراد از       

Culture  فرهنگ است که به بسط فرهنگ تسهیم دانش در کـل ،
مدل یاد شده به عنوان نمونه اي از یک مـدل  . سازمان اشاره دارد

گرفته کاربههاسازمانشده که می تواند در بسیاري از کلی آورده
مـا  . حالت خاصی از کاربرد براي آن متصـور اسـت  ندرتبهشود و 

در این نوشتار بر اساس تجربه هـاي آموختـه در زمینـه مـدیریت     
مصرف بهینه برق، ارتباط رو در رو با مشـترکین بـرق، حضـور در    

مشـترکین و دریافـت   برنامه هاي رادیویی، پاسخ به پرسش هـاي 
بازخورد از ایشان، به طراحی یک مدل متناسب با مقوله مـدیریت  
مصرف برق پرداخته و بر این باوریم که این مدل تأثیر فراوانی در 

براي مثـال کـاربرد تجربیـات موجـود در     . مصرف بهینه برق دارد
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی سبب شد که این شرکت طبق 

1388تا 1385، در خالل سال هاي ]8[پژوهش آمار مندرج در 
در زمینه اصالح الگوي مصرف برق و مدیریت مصرف انـرژي بـرق   

دل پیشنهادي ما براي انتشار مـدیریت دانـش در   م. پیشگام باشد
سطح شرکت هاي توزیع برق به منظور استفاده از آن در مدیریت 

:می باشد2صورت نمودار مصرف بهینه انرژي برق به 

پیشنهادي براي ترویج مدیریت مصرف بهینه انرژي برقمدل –2نمودار

همان گونه که در مدل فوق مشـاهده مـی شـود، نخسـت بـه      
موضوع فرهنگ و نقـش آن  . ایجاد فرهنگ دانش اشاره شده است

کنـی  به گفتـه زاك و مـک   حایز اهمیت فراوانی است چرا که بنا 
)Zac and McKenney, 1995( خلق مؤثر دانش، اشاعه ، ]12[در

دانش، و استفاده فزاینده از دانش نیازمند یک فرهنـگ سـازمانی   
اشـاعه نـوآوري و دانـش ارزش    است که به یادگیري، کار گروهی، 

. بدهد

دانش در سـازمان از طریـق   توسعهبخش بعدي مدل اشاره به 

Creating knowledge culture:
 Top manager's commitment
 Motivating staff to follow the

organizational goals

Developing Knowledge:
 Own organization experience
 Experiences of other Electric

Distribution Companies
 Internet/press/scientific

researchs
 New technologies for energy

saving methods
 Innovation management

Capture via documenting:
 Software backups
 CD ROMs
 Booklets

Consume and contribution:
 Media (radio/TV/newspapers

and magazines)
 Lectures/meetings/seminars
 Training and exchanging

ideas

Communication and
collaboration:

 Feedbacks from customers
 Staff act as counselors for their

customers
 Call for customers'

participatios in voluntary
activities

Optimal consumption of energy
and improvement at the Demand

Side Management (DSM)
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تجارب سازمان، تجربه هاي سایر شرکت هاي توزیع بـرق، دانـش   
موجود در نشریات و تحقیقات علمی، استفاده از تکنولـوژي هـاي   
. نوین صرفه جویی در مصرف انـرژي بـرق، و مقولـه نـوآوري دارد    

سازمان ها با بـه کـارگیري اسـتراتژي هـاي     ، ]13[طبق پژوهش
مکان نوآوري در فرآیندها، فعالیت ها، محصوالت مدیریت دانش، ا

و در نتیجه موقعیـت رقـابتی   اند آوردهو خدمات خویش را فراهم 
.خود را بهبود می بخشند

در دنباله مدل، بحث به دام انداختن دانـش از طریـق مسـتند    
) Honeycutt(مطابق پژوهش هانی کـات  . سازي آورده شده است

، کارکنــان دانشــی بایــد از سیســتم هــاي  ]14[2000در ســال 
مدیریت دانش استفاده کنند و دانش خود را به طور صحیح بـراي  

سپس همه افراد احاطه شده . مدیریت دانش در کار مستند سازند
واسـطه بـه در مدیریت دانش و ساکن در شبکه هاي داخلی بایـد  

یک ارتباط فوق العـاده بـه یکدیگرمتصـل گردنـد و یـک شـالوده       
. ریت دانش ایجاد نمایندمدی

پس از این که دانش را به چنگ آوردیم، وقت آن است کـه از  
وده و از طریق صرف و بسـط  آن به بهترین نحو ممکن استفاده نم

]15[پـژوهش  . و تسهیم دانش، نسبت به انتشار آن اقدام نمـاییم 
میـان  هـا  بر این نکته تأکید دارد که مدیریت دانش انتقـال ایـده   

زمان را گسـترش داده و بـه دنبـال آن موجبـات افـزایش      افراد سا
شایستگی کارکنان را فراهم می آورد که در نتیجـه آن، اطالعـات   

.  یابندمیدر سازمان به گونه اي کارآمد رشد 

در بخــش پایــانی مــدل، اشــاره بــه ارتباطــات بــا مشــتریان و 
ارتقـاي کیفیـت   ، ]16[طبـق تحقیـق   . همکاري ایشان شده است

الگوي مصرف بـرق نیازمنـد دسـتیابی مصـرف کننـدگان آن بـه       
آگاهی سـامان یافتـه مـی توانـد در     عنوانبهدانایی است و دانش 

رفتارهاي مناسب مصـرف کننـدگان   تبدیل رفتارهاي نامناسب به
. دشـو در عرصه بهره برداري از انـرژي الکتریکـی اثـربخش واقـع     

کسـب آگـاهی از الگـوي فعلـی     پـس از  )دانـش (مدیریت دانایی
به منظور ارتقـاي کیفیـت آن از راهکارهـاي    تواندمیمصرف برق 

در ارتبـاط بـا   ... تبلیغات، ارتباطات، انگیـزش و  اثربخش آموزش، 
. مشترکین برق بهره مند شود

چنانچــه بــر اســاس مــدل فــوق، پرســنل شــاغل در بنــابراین 
کار با تجهیـزات  هاي توزیع مجهز به دانش مورد نیاز براي شرکت

هاي توزیع بوده و از طرف دیگـر تجـارب موجـود در    فنی و شبکه
آوري نموده و در راستاي هاي مشابه را جمعشرکت خود و شرکت

توانند به رسالت خود که همانا توزیـع بـرق   اشاعه آن بکوشند، می
مستمر و مطمئن است، بیش از پیش همت گماشـته و همچنـین   

مشترکین خود براي مصرف بهینه انـرژي  با ترویج دانش خود، به
پـذیر  هاي تجدیـد کارهاي استفاده از انرژيو به دنبال آن ارایه راه

از آنجـا کـه طبـق    همچنین . هاي ارزشمندي ارایه نمایندمشاوره
، خلق، تفسیر، اشـاعه  دانشمدیریت"، ]10[در ارایه شده تعریف

ــش را د     ــاالیش دان ــداري و پ ــت و نگه ــتفاده، حفاظ ــر و اس ر ب
هاي توزیـع  توان به نقش پر اهمیت پرسنل شرکت، می"می گیرد

ه منظور مـدیریت  بمشترکین برق در انتشار دانش به ویژه در بین 
. پی بردبرق مصرف بهینه انرژي 

نتیجه گیري

تـوان اهمیـت مـدیریت دانـش در     با عنایت به موارد فوق مـی 
هاي توزیع گوشـزد  را به مدیران شرکتبهینه برق فرهنگ مصرف 

بـا  . هاي سازمانی قـرار داد نموده و استفاده از آن را جزو استراتژي
هـاي  گیـري شـرکت  که حدود بیسـت سـال از شـکل   توجه به این
هــا در شــرف گــذرد، نیروهــاي مجــرب ایــن شــرکتتوزیــع مــی

راحتی تجارب ارزشـمند آنهـا کـه همـان     بازنشستگی هستند و به
اسـت، بـدون   دانـش  ی مورد اشاره در مقوله مـدیریت  دانش ضمن

مـی باشـد و   از سازمان ، در حال خروج هاثبت و ضبط در شرکت
دانــش فنــی ي توزیــع،هــااینــک وقــت آن رســیده کــه شــرکت

و بـدون فـوت وقـت    زودترین زمان ممکن پیشکسوتان خود را در 
مستند نمایند تا ناچار به آموزش مجـدد پرسـنل تـازه اسـتخدام     

کاري بوده و بیشـتر  ها دوبارهد، چرا که در این صورت آموزشنشون
را در شمار ها توان آنگذاري را ایفا نماید، میکه نقش سرمایهاز آن

همچنین انتقال دانش پرسـنل  .هاي سازمان به حساب آوردینههز
عبارتی کلیه مردم است، به کلیه ذینفعان که همانا مشترکین و به
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تفاده درسـت از انـرژي را فـراهم آورده و از    تواند موجبات اسـ می
. هاي خواسته و ناخواسته برق جلوگیري نمایدقطعی

مقوله مدیریت دانش یشنهادهایی براي فراگیري پ
برق و شرکت هاي توزیعپرسنل بین در 

مشترکین آنها

هـاي توزیـع   گونه که اشاره شد، نخست پرسـنل شـرکت  همان
و سپس نسـبت بـه انتشـار و    بایستی به سالح دانش مجهز شوند

ــد  ــدام نماینـ ــترکین اقـ ــان مشـ ــري آن در میـ ــر . فراگیـ در زیـ
پیشنهادهایی براي توسعه دانـش در میـان پرسـنل و مشـترکین     

:ارایه شده است

هاي توزیع و برگزاري سمینارهاي داخلی در شرکت.1
فنی هاي فنی و غیردرخواست از کلیه پرسنل بخش

براي ارایه تجارب خود در سمینارها و به دنبال آن قرار 
براي استفاده عموم هاسایت شرکتوبدادن تجارب در 

هاي مشابهمردم و نیز سایر شرکت
دهاي علمی، الزام کلیه پرسنل به ارایه گزارش بازدی.2

ها و مواردي از این ها و همایششرکت در کنفرانس
هاي مأموریت ایشانقبیل و به دنبال آن تأیید برگه

هاي مردمی هماهنگی با نهادهاي عمومی در گردهمایی.3
هاي توزیع براي در اختیار قرار و ترغیب پرسنل شرکت

در زمینه روندهاي به مشترکین دادن تجارب خود 
برقر مصرف بهینه انرژيجدید جهانی د

و دریافت پیشنهاد از پرسنل و توجه به نظام پیشنهادها .4
به عنوان ابزاري کارآمد در نیز مشترکین که می تواند 

کاربردي به دنبال آن و به کار رفته هاي نو ارایه ایده
انتشار و تالش در راستاينمودن ایده هاي قابل اجرا 

دانش حاصله به عموم مردم   
جامع به واحدهاي تحقیقات براي درگیر نمودن نگرش.5

هاي کاربردي مرتبط با این واحدها براي کسب دانش
هاي نوین بهینه سازي مصارف انرژي و انتشار روش

مصرف بهینه انرژي در بین مشترکین 

مند از مشترکین به طور نظامو بازخورددریافت فیدبک.6
ي مصرفهاو راهنمایی ایشان از طریق حضور در مکان

عمراج
www.pji.ir، وب سایت "خالصه کتاب موج سوم"الوین تافلر، ]1[

نگرشی جـامع  "، تاج الدینفتح اهللا و ایرج لیرضا علی احمدي و مهدي ع]2[
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Abstract

When the agricultural era was ended and the industrial age commenced, mass production in the
manufacuturing factories became popular among the people and consumption-based approach was
developed in many countries. As a result, most people started to consume more than before, regardless
of its impact on the environment and the governments seeked to create new industries to meet their
demands amd requirements. Thus, the consumption trend in energy consumption, especially in the
fossil fuels, increased and in doing so, the pollution problem was arised. After entering the Third Wave
(Era), namley the knowledge and information age, the governments found out that they must find a
solution for pollution and its related issues. Hence, the energy saving concepts and the renewable
energy sources became urgent issues among the scientists and researchers. Focusing on the importance
of the knowledge management and its key role on the improvement of electrical energy consumption,
we have discussed the existing resources, especially the domestic ones, and finally presented some
suggestions.

Keywords: Knowledge Management, DSM, Customers, Electrical Energy, Subsidy Targetted
Plan


