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شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده

تواناییها و پش�تیبانیهای مورد نیاز سازمان بهمنظور آمادگی
در برابر تغییر خواس�تههای طرفهای ذینف�ع و فرایند بهبود
مستمر توسعه مییابند .برای دستیابی به اهداف ایمنی سازمان
باید انس�انها ،سیس�تمها ،راهبردها ،منابع و س�اختار الزم را
شناس�ایی و بهکار گیرد .در این مقاله س�عی بر این شده است،
که بتوانیم با رعایت کامل ایمنی در کارها باعث افزایش سرعت
عمل ش�ود .برای این منظور از يكصد پرسنل موجود در شرکت
توزیع برق شهرس�تان مش�هد در این مورد نظرس�نجی شده و
نتایج کامل آن در شرح مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی :ایمنی ،سرعت عمل ،برق ،بهرهوری ،چشمانداز
 -1مقدمه
منتظر نمانید ،زمانی مناس��بتر از اکنون وجود ندارد .از همین نقطه
ای که ایس��تادهاید با همین اب��زار و امکاناتی که در اختیار دارید کار
را ادام��ه دهید .همینطور که پی��ش میوید ابزارها و امکانات بهتر و
مناسبتر را پیدا میکنید( .ناپلئون هیل)
فصلنامه
تحلیلی ،آموزشی ،پژوهشی
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ایمنی، یکی از پرکاربردترین کلماتی است که در رابطه با انسان و در
زمینههایی چون صنعت برق و مواردی از این قبیل استفاده میشود.
ایمنی شاخهای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطرهآمیز
میپ��ردازد و آنرا آنالی��ز کرده و راه کاره��ای کنترل و کاهش آنرا
پیگیری میکند.
تاکنون تعاریف بس��یاری برای واژه ایمنی بهکار رفته شده ،برخی از
این تعاریف به شرح زیر است:
وضعیتی اس��ت که در آن ریس��کهای ارزیابی ش��ده ،مورد قبول
واقع میشوند.
عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر.
رهایی از ریسک غیر قابل قبول یک خطر.
س��ازمان باید مناب��ع ضروری برای اجرا و کنترل سیس��تم ایمنی را
فراهم نماید ،این منابع ش��امل منابع انسانی ،مهارتهای تخصصی،
فنآوری و منابع مالی میباشد .برای اجرای اثربخش سیستم ایمنی
الزم است س��ازمان تواناییها و س��ازوکارهای پشتیبانی الزم جهت
دس��تیابی به خطمش��ی و اهداف ایمنی ایجاد کند و بهطور مستمر
بهبود دهد.
 -2چشمانداز  1405در  1405شرکت توزیع برق شهرستان
مشهد
ش��ركتهاي توزيع برق در چند س��ال اخير ب��ا تغييرهاي متعددي
مواجه بودهاند .اين تغييرات فضاي كاري آنها را بهش��دت دگرگون
ك��رده اس��ت .همين امر باعث ش��ده اس��ت كه در س��الهاي اخير
برنامهريزي استراتژي «كه هدف آن اتخاذ رويکردي فعال در شرايط
متالطم محيط كسب و كار اس��ت» مورد اقبال مديران شركتهاي
توزي��ع قرار بگيرد .از جمل��ه مهمترين عواملي كه اس��تراتژي را در
كانون توجه شركتهاي توزيع قرار داده است ،ميتوان به موارد زير

اشاره كرد:

 -1-1استقالل شركتهاي توزيع

با اس��تقالل ش��ركتهاي توزيع «درجه آزادي» مديران توزيع بيشتر
شده و همچنين انتظار از آنان نيز افزايش يافته است.
 -2-1مشكالت مالي صنعت برق

استقالل شركتهاي توزيع همراه با تثبيت تعرفهها و دوچندان شدن
دش��واريهاي مالي صنعت برق ب��ود .افزايش بده��ي صنعت برق به
پيمانکاران و كمبود منابع مالي در صنعت برق ،مس��اله «تمركز منابع
محدود» بر «مسایل معدود» را پررنگتر از گذشته ساخته است.

خود را به « 0صفر»خواهیم رساند.
در سال  ،1405میزان تلفات انرژی در شبکههای توزیع برق خود را
به  5درصد خواهیم رساند.
از طرفی یکی از ش��اخصهای چش��م انداز  1405شرکت توزیع برق
شهرستان مشهد ،ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی میباشد.
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 -3-1خصوصيسازي شركتهاي توزيع

SAIDI

درصد تلفات

مراجعه حضوری برای دریافت خدمات

5

واگذاري ش��ركتهاي توزيع به بخ��ش خصوصي ،توجه جدي به اداره
اقتصادي شركتهاي توزيع را ميطلبد.
ع�لاوه بر داليل س��هگانه باال ،ش��ركت توزيع نيروي برق مش��هد در
بزرگترين كالن ش��هر مذهبي منطقه فعالي��ت ميكند و همواره در
زمره برترين ش��ركتهاي توزيع كشور بوده است .تداوم خدمترساني
مناس��ب با اس��تانداردهاي جهاني و حفظ جايگاه برتر ،مستلزم اتخاذ
رويکردي فعال و بلندمدت نسبت به تغييرهاي محيطي است.
مديران ش��ركت توزيع نيروي برق مش��هد با درك اين ش��رايط «كه
تغييره��اي عمده و مهمي بهط��ور همزمان در صنعت برق و توزيع در
حال رخ دادن است» نسبت به تدوين برنامه استراتژي و مهمتر از آن
اجرايي كردن آن گام برداشتهاند.
از این رو ،چش��مانداز ش��رکت توزیع برق شهرس��تان مشهد در سال
 1405بهصورت ((به سوی  ))1405انتخاب شد.
اين چشمانداز به معناي:
در س��ال  ،1405میزان متوس��ط س��الیانه خاموش��ی هر مشترک
( )SAIDIخود را به  14دقيقه خواهیم رساند.
در سال  ،1405میزان مراجعه حضوری مردم برای دریافت خدمات

تعداد مراجعه حضوری

دقیقه متوسط زمان انرژی توزیع نشده هر مشترک در سال ()SAIDI
چشمانداز
1405
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ام��روزه یک��ی از عوامل موث��ر در افزایش کارایی ف��رد در زمینههای
مختلف ،مس��اله سرعت عمل است .س��رعت عمل با تاثیری که روی
اس��تفاده بهینه از زمان میگذارد نقش بسیار مهمی در پیشرفت امور
و افزایش ایمنی در کارها بهش��مار میرود .از این جهت بس��یار مفید
خواهد بود یاد بگیریم چگونه س��رعت خ��ود را در انجام فعالیتهای
مختل��ف افزایش دهی��م .بطوری که با س��رعت بیش��تری فعالیتی با
کیفیتی مناس��ب داشته باشیم .نكتهاي كه در اينجا وجود دارد و در
باال اش��اره شد همان سرعت عملي اس��ت كه منجر به افزايش سطح
ايمني ميشود اما:
آیا واقعا نیاز است سرعت انجام فعاليت خود را افزایش دهيم؟
آيا افزايش سرعت عمل باعث كاهش سطح ايمني نميشود؟
چگونه مي توان سرعت عمل وايمني را با هم جمع نمود.؟
آيا داش��تن س��رعت عمل باال صرفا به معناي گذاشتن انرژي و توان
ي فعاليت ميباشد؟
بيشتر در حين اجرا 

 -2عوامل افزایش سرعت کار
طی نظرس��نجی انج��ام گرفته ،عواملی که باعث افزایش س��رعت کار
میگردد به شرح زیر میباشد[ :شکل (])4

داشتن هدف مشخص و واضح
تقویت انگیزه
آموزش
تکرار و تمرین
زمان بندی مشخص
واقع بین بودن

اينها سواالتي هستند كه شاید بهتر باشد قبل از اینکه تصمیم بگیریم
راههای افزایش س��رعت فعاليت خ��ود را یاد بگیریم ،روی آنها تفکر،
تحقيق و بررسي نماييم و برای آنها پاسخ مناسبی داشته باشیم.
برخی افراد بطور کلی افرادی هس��تند که آهستگی بیشتری در رفتار
و اعم��ال خود دارن��د ،بطوری که خیل��ی آهس��ته و آرام و با کندی
فعالیته��ای خ��ود را انجام میدهند .هیچگونه ش��تاب و عجلهای در
کار این افراد نیست و معموال با آرامشی که دارند شناخته میشوند.
دس��ته دیگری از افراد گویا همیشه در حال اضطراب هستند ،همیشه
نگران هس��تند و دائما احس��اس کمب��ود وقت دارند ،دوس��ت دارند
همیش��ه بر س��رعت کارهای خود بیافزایند ،و دس��ته دیگری از افراد
هس��تند که بدون هیچگونه ناراحتی و اضطراب و نگرانی در حالی که
از آرامش درونی برخوردارند س��رعت مفیدی را در انجام تکالیف خود
رعایت میکنند.
برای این منظور «فرم نظرسنجی» تهیه شد و از يكصد نفر از پرسنل
شرکت توزیع برق شهرستان مش��هد نظرخواهی شد که فرم مربوطه
مطابق شکل ( )3میباشد:
پرسشنامه

با سالم و احترام خدمت همکاران محترم شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

با عنایت به ضرورت بررسی ،تحلیل و بهبود ارایه فعالیتهای شرکت توزیع برق شهرستان مشهد با سرعت عمل و ایمنی باال و رسیدن

موفقیتآمیز به سمت چشمانداز  ،1405خواهشمند است فرم زیر را پر نمایید و با ارایه نظرات خود ،ما را در ارایه هر چه بهتر خدمات یاری

فرمایید:
نظر سنجی :عوامل افزایش بهمراه افزایش سرعت عمل در فعالیتها

1

آیا برای هر کاری شما هدف مشخصی دارید(داشتن هدف مشخص و واضح)
بلی

خیر
2

آیا برای هر کاری به پاداش مالی آن توجه مینمایید؟ (تقویت انگیزه)
بلی
خیر

3

آیا برای هر کاری آموزش دیدهاند؟ (آموزش)
بلی
خیر

4

آیا بعد از آموزش ،تکرار و تمرین میکنید؟ (تکرار و تمرین)
بلی
خیر

5

آیا زمانبندی مشخصی برای هر کاری دارید؟ (زمانبندی مشخص)
بلی
خیر

6

آیا با حذف فعالیتهای زاید در حین انجام کارها باعث افزایش سرعت عمل میشود؟ (واقع بین)
بلی
خیر

7
8

آیا قبل انجام کار ،اولیتهای کاریتان را مشخص مینمایید؟ (بهرهوری)
بلی
خیر
آیا شوق و تمایل برای اتمام سریع کار را دارید؟ (احساس اضطرار)
بلی
خیر

شکل :3نمونه فرم نظرسنجي
فصلنامه
تحلیلی ،آموزشی ،پژوهشی

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
 16سال سوم/شماره /4بهار 1395

بهره وری
احساس اضطرار

شکل :4عوامل افزایش سرعت کار

 -1-2داشتن هدف مشخص و واضح

تا زمانی که اهداف دقیق ،معین و مش��خصی نداشته باشید بیخود و
بیجهت وقت خود را از دست خواهید داد .از شاخهای به شاخه دیگر
پریدن ،نشانه نداش��تن هدف مشخص است ،به این ترتیب وقت شما
تلف خواهد شد .در مورد تکالیف خود اهداف خود را با در نظر گرفتن
اهمیت آنها مش��خص کنید .میتوانید آنه��ا را در دفترچه روزانه خود
یادداشت کنید.
 -2-2تقویت انگيزه

انگیزش انس��ان موتور حرکتی او بهشمار میرود .هر چه انگیزه انسان
قویتر باشد سرعت عمل او افزایش خواهد یافت؟ از خود بپرسید ،چرا
میخواهید این تکالی��ف را انجام دهید و این تکالیف چه امتیازاتی را
برای شما بهدنبال داشته باشد .در مورد تکالیف کسل کننده میتوانید
خالقانه عمل کنید .میتوانید با خود قرار بگذارید که در صورت اتمام
تکلیف مورد نظر از فالن پاداش بهرهمند خواهید شد.
 -3-2جدي گرفتن آموزش

آموزشهایی که در زمینه کارهایتان میبینید ،جدی بگیرید .بارها به
نکات جزیی در آموزش توجه کنید چون بایستی ابتدا کارهای کوچک
را بهخوبی انجام دهید تا از پس کارهای بزرگ برآیید.
 -4-2تكرار وتمرين

گاه��ی اوق��ات انس��انهای باهوش تا ح��دی عجیب و غری��ب بهنظر
میرس��ند .اگر ش��ما هم دوس��ت دارید در زمره افراد باهوش باشید،
تالش کنید با خود حرف بزنید .نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است
که تکرار کردن کلمات منجر به تمرکز بیش��تر مغز میش��ود .در یک
تس��ت ساده محققان نشان دادند که ،افراد هنگامی که نام شیء مورد
نظر را به دفعات برای خود تکرار میکنند ،آن را راحت تر و س��ریعتر
پیدا میکنند ،برای انجام کارهایتان نیز این روند را انجام بدهید.
 -5-2زمانبندی مشخص

تکالی��ف خود را با نظم و برنامهری��زی زمانی انجام دهید .میتوانید از
یک دفترچه یادداش��ت یا یک برنامه که روی دی��وار اتاق مقابل دید

خود نصب میکنید کمک بگیرید .باید برای خودتان مش��خص کنید
که س��ر چه ساعتی میخواهید انجام تکالیف را شروع کنید و سر چه
ساعتی باید تمام کنید.
 -6-2واقع بین بودن

در تعیین زمان برای انجام تکالیف عوامل مختلف را در نظر بگیرید.
مثال تکلیف دش��وار بهم��دت زمان بیش��تری نیاز دارند ،ب��ه توانایی
خودتان نیز توجه کنید.
فعالیتهای اضافي را در حین انجام تکلیف حذف کنید.
برخی از افراد در حین انجام تکالیف کارهای دیگری انجام میدهند.
 -7-2بهرهوری

انسانهای کارآمد و دارای بهرهوری باال ابتدا زمانی را صرف برنامهریزی
و تعیین اولویتها میکنند .سپس سریع و با تمام توان برای رسیدن
به هدفهای خود کار را ش��روع میکنند .آنه��ا مرتب ،بدون تعجیل
و بیوقف��ه کار میکنند و در همان مدتی که افراد معمولی مش��غول
معاش��رت با دیگران ،اتالف وقت و یا انجام کاری کم اهمیت هستند،
بسیاری از کارهای اصلی خود را به اتمام میرسانند.
 -8-2وضعیت َمد

هنگامیکه با حداکثر توان و بهطور مستمر روی کارهای مهم و اصلی
کار م��ی کنید ،ذهن ش��ما وارد وضعیتی می ش��ود ک��ه آن را « َمد»
مینامند.
تقریب��ا ه��ر کس زمانی این حال��ت را تجربه کرده اس��ت .افرا ِد واقعا
موفق کس��انی هستند که می توانند بسیار بیشتر از افراد عادی ذهن
را در این وضعیت نگه دارند .در وضعیت « َمد» که کارایی و بهرهوری
انس��ان در باالترین حد خود اس��ت ،چیزی شبیه معجزه برای ذهن و
احساس��ات اتفاق میافتد .در این وضعیت ش��ما احساس خوشحالی
و انرژی ف��راوان میکنید ،کارها بی عیب و نقص و بیدردس��ر انجام
میش��وند و احس��اس آرامش زیاد همراه با خرس��ندی از کار به فرد
دس��ت میدهد .در وضعیت « َمد» که قرنها از شناس��ایی و بررسی
آن میگذرد ،عملکردتان بسیار بهتر ،خالقیتتان بیشتر و کاراییتان
باالتر ،آگاهی و حساس��یتتان افزون تر و دقت ،بصیرت و ش��هودتان
باورنکردنی اس��ت .پیوند خود با انس��انها و شرایط اطراف را بهخوبی
ح��س میکنی��د و اغلب در این وضعی��ت ایدههای بس��یار خوبی به
ذهنتان میرسد که پیشرفت شما را بسیار تسریع میکند.
 -9-2احساس اضطرار

یک��ی از راههای ایجاد چنین وضعیتی برای ذهن تقویت «احس��اس
اضطرار» اس��ت :این احساس همان تمایل و شوق ذاتی برای انجام و
اتمام س��ریع کار است .این تمایل درونی نوعی بیصبری است که به
انس��ان انگیزه میدهد تا کار را شروع کند و ادامه دهد .حس اضطرار
بس��یار شبیه مس��ابقه دادن با خود اس��ت .با ایجاد احساس اضطرار
عمیق« ،عملگرایی» را در خود تقویت میکنید .به جای اینکه مدام
در مورد کارهایی که میخواهید انجام دهید صحبت کنید ،اهل عمل
میش��وید .روی مراحلی از کار که میتوانید فورا آنها را ش��روع کنید
تمرکز میکنید .بهمنظور رس��یدن به نتایج و هدفهایی که خواهان
آن هس��تید روی کارهایی متمرکز میش��وید که هماکنون میتوانید
انجام دهید.

 -10-2رسیدن به موفقیت

بهنظر میرس��د که رس��یدن به یک موفقیت بزرگ در گرو داش��تن
س��رعت در انجام کار است .برای این منظور باید کار را شروع کنید و
با س��رعتی یکنواخت ادامه دهید .هنگامی که اهل عمل میشوید ،در
واقع اصل اینرس��ی حرکت را برای موفقیت فعال میکنید .این اصل
میگوید که گرچه در ابتدای حرکت ممکن است انرژی زیادی صرف
غلبه بر سکون ش��ود ،اما پس از ش��روع حرکت انرژی بسیار کمتری
برای ادامه حرکت الزم اس��ت .جالب آن اس��ت که هر چه س��ریعتر
حرکت کنید ،انرژی بیشتری کسب میکنید .هر چه سریعتر حرکت
کنید کار بیش��تری انجام میدهید و احس��اس س��ودمندی بیشتری
میکنید .هر چه س��ریعتر حرکت کنید تجربه و اطالعات بیش��تری
بهدس��ت میآورید ،و هرچه س��ریعتر حرکت کنید تواناتر و کارآمدتر
میشوید .احس��اس اضطرار بهطور خودکار س��رعت شما را در انجام
کارها افزایش میدهد .هر چه سریعتر کار کنید و کار بیشتری انجام
دهی��د ،می��زان عزت نفس ،احترام به خود و غ��رور فردی خود را باال
میبرید .یکی از س��ادهترین و قدرتمندترین روشهای تش��ویق خود
برای ش��روع کار این اس��ت که این جمله را بارها و بارها پیش خود
تک��رار کنی��د( :همین االن کار را انجام بده ،همی��ن االن کار را انجام
بده).
اگر احساس میکنید که سرعتتان در انجام کارها پایین میآید و یا
کارهای��ی مانند حرف زدن با دیگران به هنگام کار یا امور کم اهمیت
در انج��ام کارهای مهم ش��ما اختالل ایجاد میکنن��د ،به هنگام بروز
اختالل همیش��ه این جمله را با خودتان تکرار کنید« :برگردیم س��ر
کار خودمان» .در پایان به خاطر داش��ته باش��ید که برای موفقیت در
کار هیچچیز به اندازه اینکه بهعنوان فردی معروف شوید که کارهای
اصلی و مهم را دقیق و س��ریع انجام میدهد مهم نیست .این شهرت،
شما را در حوزه کاریتان به یکی از با ارزشترین و محترمترین افراد
تبدیل میکند.
 -3نتیجه گیری
از امروز تصمیم بگیرید برای هر کاری که انجام میدهید در خودتان
«احس��اس اضطرار» ایج��اد کنید .یکی از کارهای��ی را که معموال در
انجام آن تنبلی میکنید در نظر بگیرید ،اراده کنید که عادت س��ریع
انجام دادن آن کار را در خود تقویت کنید.
ه��م در مواقعی که فرصتی پیش میآید و هم وقتی که مش��کلی رخ
میدهد فورا وارد عمل ش��وید .هنگامیکه کار یا مسئولیتی را به شما
میسپارند ،سریع آن را به انجام برسانید و نتیجه کار را اطالع دهید.
در تم��ام مس��ائل مهم زندگیتان س��ریع عمل کنید .آن��گاه از اینکه
میبینید چقدر کارهای بیش��تری انجام میدهید و احس��اس بهتری
دارید تعجب خواهید کرد.
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