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یادداشت مدیر مسئول
دکتر مهدی میر رکنی

       بالــغ بــر دو دهــه اســت کــه از مطــرح شــدن مفهــوم مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در کشــور مــا 
می گــذرد. ایــن مفهــوم در پــی اهمیــت زیــاد تجهیــزات و دارایی هــای صنایــع مختلــف بــه وجــود آمــد و 
بســیاری از ســازمان ها بــا توجــه بــه ارزش دارایی هــا و تجهیــزات خــود کــه طــی ســال ها بــه دســت آورده 
ــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی  ــه منظــور جایگزینــی تجهیــزات، ب ــع ب ــد و از طرفــی کمبــود مناب بودن

روی آوردنــد.

ــه فرهنــگ ســازمانی را دگرگــون         مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، رویکــرد و شــیوه تفکــر نســبت ب
ــد کــه منظــورش از ارزش چیســت  ــد مشــخص کن ــی کــه هــر ســازمانی بای ــه صورت و متحــول کــرده ب
ــن ارزش  ــه بهتری ــوع ب ــا در مجم ــد ت ــت کن ــش را مدیری ــد دارایی های ــه می خواه ــه چگون ــد ک و برگزین

دارایــی دســت یابــد.

ــتم  ــی سیس ــتقرار و تعال ــت اس ــب جه ــازمانی مناس ــگ س ــک فرهن ــتیبانی از ی ــاد و پش ــرای ایج        ب
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، پشــتیبانی مدیــران ارشــد مجموعــه، مشــخص کــردن هدف هــای مــورد 
انتظــار از اســتقرار و پیاده ســازی ایــن سیســتم، اطمینــان از پذیرفتــن مســئولیت هــا و اختیــارات توســط 
ــتم  ــی سیس ــتقرار و تعال ــروژه اس ــی پ ــیرهای ارتباط ــان از مس ــناخت کارکن ــان از ش ــان و اطمین کارکن

ــاز اســت. ــورد نی ــی م ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری

ــان و  ــوزش تخصصــی کارکن ــرای فرهنگ ســازی مناســب، آم ــا ب ــن کاره ــی از مهم تری ــن یک        بنابرای
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بمنظــور آشــنایی بــا ایــن موضــوع در رده هــای مختلــف ســازمان و بــا درنظــر 

گرفتــن جنبه هــای مختلــف مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت.

ISO  برگزاری اجالس عمومی کمیته مدیریت دارایی
سوم نوامبر 2021

به اطالع  اعضای محترم  کمیته متناظر ISO/TC251  مدیریت دارایی ها و 
سایر عالقمندان می رساند که اجالس عمومی کمیته مدیریت دارایی  ISO در 

روز چهارشنبه مورخ 12 آبان ماه 1400 ) 3 نوامبر 2021(،  بصورت مجازی برگزار 
می گردد. این جلسه دومین جلسه کمیته اصلی ISO/TC251 پس از عضویت 

کشور ایران بعنوان عضو ناظر بوده و دبیر کمیته آقای دکتر علی اکبر اسکویی به 
نمایندگی از اعضا در این جلسه حضور خواهند یافت. اخبار تکمیلی در مورد محتوا و 

تصمیمات جلسه در اطالعیه های آینده اعالم خواهد گردید.
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همکاری با ما 

درنشریه مرکز

 توسعه نظام مدیریت 

دارایی های فیزیکی

)پتروپم(

www.mag.petropam.ir

یادداشت سردبیر
دکتر سیامک برادران

در دنیــاي کســب وکار امــروز محدودیــت منابــع و افزایــش 
تقاضــا موجــب شــده کــه عمدتــا کشــورهاي توســعه یافتــه 
و در حــال توســعه بــراي حفــظ منافــع شــان و پاســخگویي 
بــه نیازهــا و افزایــش ســوداوری بــه مقولــه بهــره وري توجــه 

ویــژه نماینــد. 
و  هــا  روش  مجموعــه  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 
فعالیت هــای طرح ریــزی شــده ای اســت کــه ســازمان 
سیســتم های  فیزیکــی،  دارایی هــای  آن هــا  ازطریــق 
دارایی هــا و نیــز هزینه هــا، ریســک ها و عملکــرد آن هــا 
ــازی  ــدف پیاده س ــا ه ــی ب ــر دارای ــه عم ــی چرخ را در ط
برنامه هــای اســتراتژیک ســازمان بــه صــورت بهینــه و 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــت می نمای ــزی و مدیری ــدار، برنامه ری پای

ــد. ــد گردی ــزات خواه ــره وری تجهی ــاء به ــب ارتق موج

و  حفــظ  نفــت  صنعــت  ماننــد  جایــی  در  رو  ایــن  از 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــرمایه های عظی ــب از س ــداری مناس نگه
ایــن خصــوص  ســرمایه گذاری های گســترده ای کــه در 
اســت.  رو  فــرا  چالش هــای  ازجملــه  می شــود؛  انجــام 
ــیوه های انجــام نگهداشــت  ــر در ش ــد تغیی ــه نیازمن ــرا ک چ
ــتلزم  ــراد، مس ــای اف ــا و عادت ه ــر روش ه ــتیم و تغیی هس
درک و مواجهــه و احتمــاال تغییــر فرهنــگ ســازمانی اســت. 
ــا رویکــرد فرهنگــی  ــرات ب ــا تغیی ــا مواجــه ب در حقیقــت م

ــتیم. هس

ــاس:  ــه اســتیون توم ــه گفت ــا ب ــه بن ــن اســت ک واقیعــت ای
حتــی برخــورداری از بهتریــن مهندســی، دانــش و فنــاوری 
نیــز نمی توانــد موفقیــت کســب و کار در نگهداشــت و قابلیــت 
اطمینــان را تضمیــن کنــد. درســت اســت کــه بــدون ایــن 
»ابزارهــای ســخت« بــه آســانی بــه موفقیــت نمی رســیم؛ امــا 
ایــن ابزارهــای ســخت، بــه تنهایــی موفقیتــی را بــه ارمغــان 
ــد  ــد بتوانی ــرات بای ــازی تغیی ــه س ــرای نهادین ــد. ب نمی آورن
فرهنــگ ســازمانتان را درک و آن را مدیریــت کنیــد. مجــاب 
ــا  ــد و تطبیــق ب ــه پذیریــش رویه هــای جدی ــراد ب کــردن اف
ــه  ــب و کار، همیش ــام کس ــرای انج ــر ب ــد و بهت ــیوه جدی ش
کاری بســیار دشــوار اســت. درک و حــل ایــن موانــع عــاوه 
بــر »ابزارهــای ســخت« بــه »ابزارهــای نــرم« هــم نیــاز دارد 

ــگ  ــر فرهن ــدی، تغیی ــرم کلی ــای ن ــن ابزاره ــی از ای و یک
ســازمان اســت. 

ــرای  ــازمان ب ــانی س ــروی انس ــوزش نی ــان آم ــن می در ای
پذیــرش تغییــر و تطبیــق بــا آن مــی توانــد از عوامل اساســی 
بســتر ســازی مناســب تغییــر فرهنگــی محســوب گــردد. این 
زاویــه دیــد ســبب شــد تــا از ســال گذشــته مرکــز توســعه 
ــه  ــت ب ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــام مدیری نظ
ــردازد کــه  ــن خصــوص بپ طراحــی و اجــرای دوره ای در ای
خوشــبختانه تاکنــون و در ایــن زمــان کوتــاه 4 بــار برگــزار 
گردیــده اســت. امیــد اســت کــه ایــن گام هــای هــر چنــد 
ــه ســوی رشــد و  ــی ب ــد قدم ــه خــود بتوان ــه نوب کوچــک ب

ــی فیزیکــی باشــد. ان شــاءاهلل ــی حــوزه دارای تعال
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برگزاری »بسته آموزشی پایه مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه تابستان«
برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران

 مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت، بــا توجــه بــه ضــرورت و الــزام وزارت نفت به شــرکت های 
چهــار گانــه، جهــت آغــاز هــر چــه زودتــر پیــاده ســازی نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی، اقــدام بــه طراحــی و برگــزاری  
بســته هــای ویــژه نمــود. در همیــن راســتا شــرکت ملــی گاز ایــران بــا توجــه بــه ارایــه »بســته آموزشــی پایــه ویــژه تابســتان« 
ــی ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــام مدیری ــه نظ ــرای ورود ب ــه ب ــی پای ــی و اساس ــای مبنای ــه ای از دوره ه ــامل مجموع ــه ش  ک

مــی شــود، متقاضــی برگــزاری دوره بــرای ان شــرکت شــد. ایــن بســته شــامل دوره هــای چهارگانــه ای اســت کــه اطاعــات 
اولیــه و تکمیلــی را بــرای درک مفاهیــم و مبانــی دارایــی هــای فیزیکــی ، شــناخت اســتانداردهای مربوطــه، مــدل اباغــی 

وزارت نفــت و ســپس شــیوه هــای برنامــه ریــزی کار را از آغــاز تــا انتهــا تبییــن مــی کنــد. 

ــتاندارد  ــر اس ــی ب ــی مبتن ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــول و مبان ــا اص ــنایی ب ــا »دوره آش ــته ب ــن بس ــت ای در حقیق
ISO55000«، آغــاز گشــت و بــرا ی شــناخت مــدل اباغــی وزارت نفــت دوره »آشــنایی بــا مــدل IAM و نحــوه پیاده ســازی 

ــد. ــزو 55000« را طــی کردن ــر اســاس ســری اســتاندارد ای آن ب
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ــاده  ــی پی ــای فرهنگ ــد زمینه ه ــوده و بای ــی الزم ب ــد کســب امادگ ــر سیســتمی نیازمن ــتقرار ه ــه اس  از انجاییک
ســازی فراهــم شــوند؛ دوره ای خــاص بــا عنــوان »بهبــود مدیریــت دارایی هــا و مدیریــت نــت بــا اســتفاده از تغییــر 
ــی  ــانی، امادگ ــروی انس ــی نی ــری و فرهنگ ــای فک ــا زمینه ه ــده ت ــده ش ــن بســته دی ــازمانی« در  ای ــگ س فرهن

بیشــتری داشــته باشــد.

ــزی کان کار و  ــه برنامه ری ــت ب ــا، نوب ــای فعالیت ه ــناخت و درک فرآینده ــب ش ــه دوره و کس ــن س ــال ای  بدنب
تدویــن طــرح کلــی رونــد اســتقرار سیســتم و کنتــرل آن رســید کــه ایــن امــر در طــی دوره »بررســی و تشــریح 

نقشــه راه تعالــی نــت و مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی و ممیــزی آن« بــه منصــه ظهــور رســید. 

بــرای اجرایــی کــردن درخواســت شــرکت ملــی گاز ایــران در راســتای افزایــش اثــر بخشــی آموزشــی، بــا توجــه به 
تعــداد فراگیــران کــه بیــش از 40 نفــر بودنــد و بــا عنایــت بــه ضــرورت یادگیــری بــرای پیاده ســازی، فراگیــران در 
 دو گــروه تقســیم بندی گردیدنــد و طــی یــک برنامــه زمانبنــدی دقیــق و منظــم بــا نظــر شــرکت هــر گــروه، دوره

چهار گانه بســته آموزشــی را بصورت فشــرده در تیرماه گذراندند. شــایان ذکر اســت که هر دوره دارای پیش آزمون 
 و آزمــون نهایــی بــود تــا بتــوان هــر چــه بهتر رونــد یادگیــری و میزان اثــر بخشــی دوره را بــرای هر فراگیر بررســی

و دنبال نمود. 
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ــي  ــدن معن ــا ش ــدرت و توان ــه ق ــوز دادن، ارای ــدن، مج ــد ش ــفورد، قدرتمن ــگ آکس ــازي« در فرهن        واژه »توانمندس
شــده اســت.در معنــاي خــاص ســازماني، توانمندســازي،  طراحــي و ســاخت ســازمان بــه نحــوي اســت کــه افــراد نیــروي 
ــي و  ــه دموکراســي صنعت ــت، ســابقه  اســتفاده از اصطــاح توانمند ســازي ب ــد. در مدیری ــه شــمار مي رون ــي ب ــه اصل محرک
دخیــل نمــودن کارکنــان در تصمیم گیري هــاي ســازمان تحــت عناویــن مختلــف تیم ســازي، مشــارکت و مدیریــت کیفیــت 
ــا احســاس افتخــار و مســئولیت، افــکار خــود را خاقانــه پیــاده  جامــع بــر مي گــردد. در ســازمان هاي توانمنــد، کارکنــان ب
مي کننــد، توانمندســازي مهم تریــن ابــزاري اســت کــه در آن کارکنــان و ســازمان الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و شــیوه اي اســت 
بــراي ایجــاد روحیــه مشــارکت در کارکنــان از طریــق فرآینــد دخالــت و واگــذاري مســئولیت. بــا توانمنــد ســازي نیــروي 
انســاني،  در افــراد حــس اعتمــاد، انــرژي، تعهــد، مســئولیت و غــرور بــه کارشــان ایجــاد مي شــود کــه از آن بــه عنــوان اصلــی 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــروزي مي ت ــرای ســازمان هاي ام ــي ب حیات

ــه  ــک جامع ــي ی ــادي و اجتماع ــعه اقتص ــد توس ــت رون ــت، خصوصی ــه در نهای ــد، آن چ ــران معتقدن ــیاري از صاحب نظ بس
ــه  ــتند ک ــاني هس ــع انس ــن مناب ــادي. ای ــرمایه م ــه س ــت ن ــور اس ــاني آن کش ــع انس ــد، مناب ــن مي کن ــازمان را تعیی و س
ــادي و  ــي، اقتص ــازمان هاي اداري، اجتماع ــد، س ــرداري مي کنن ــي بهره ب ــع طبیع ــازند، از مناب ــم مي س ــرمایه ها را متراک س
سیاســي را بــه وجــود مي آورنــد و توســعه را بــه پیــش  مي برنــد. تحقیقــات نشــان مي دهــد کــه در ســازمان هاي ســنتي و 
سلســله مراتبــي کــه مدیریــت پیــرو دیــدگاه »فرماندهــي و کنتــرل« مي باشــند، تنهــا بیــن 25 تــا 35 درصــد ظرفیــت منابــع 
انســاني بــه کار گماشــته مي شــود، در حالــي کــه در ســازمان ها بــا فرهنــگ توانمند ســازي ایــن رقــم بســیار بیشــتر اســت.

ــردي و ســازماني اســت. توانمند ســازي فرآینــدي  ــع انســاني،  همســو نمــودن اهــداف ف ــي توانمند ســازي مناب ویژگــي اصل
ــروي کار  ــل نی ــازي تبدی ــد. توانمند س ــداد مي یاب ــن رده امت ــا پایین تری ــازمان ت ــي س ــت عال ــه از مدیری ــت ک ــي اس ارزش

جســمي بــه نیــروي فکــري اســت.

هشت اصل بحراني براي توانمند سازي منابع انساني 

1. حمایت از شان و مرتبه کارکنان

2. تفویض اختیار

3. مشارکت در تصمیم گیري

4. تبین چشم انداز روشن و تدوین اهداف

5. توصیف شرح شغل

6. مسئولیت پذیري

7. بازخورد

8. نقش راهنما و مربي گري مدیر

عوامل موثر در توانمند سازی منابع انسانی:

نظریــه پــردازان عوامــل مختلفــي را بــه عنــوان عوامــل موثــر در توانمند ســازي منابــع انســاني بــه شــرح 
ــل دانســته اند: ــر دخی زی

1-  اطاعــات، 2- کار تیمــي، 3- ســبک رهبــري، 4- مســئولیت، 5- مشــارکت، 6- هدایت گــري مدیــر، 
ــازماني،  ــق س ــع، 10- تعل ــه مناب ــي ب ــار، 9- دسترس ــت، 8- اختی ــم انداز و ماموری ــودن چش ــن ب 7-روش
ــه نفــس. ــه، 15- اعتمــاد ب 11- غنــي سازي شــغل، 12- عــدم تمرکــز، 13- تشــویق، 14-کســب تجرب

نتايج حاصل از توانمند سازي منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و تجاري

ــود  ــي، بهب ــه صنعت ــد بهین ــش تولی ــات، افزای ــاي انســاني در: کاهــش ضایع 1. تشــخیص نقــش دارایي ه
کیفیــت محصــول و بهــره وري، افزایــش مبــادالت تجــاري و ...  و قدردانــي از نیــروي کار مشــتاق و متعهــد.

ــه در  ــي ک ــاس دلگرم ــاد احس ــت ایج ــا، جه ــراي آن ه ــان و اج ــه هاي کارکن ــه اندیش 2. ارزش دادن ب
چالش هــاي بزرگ تــر مســئولیتي را به عهــده گرفتــه و بــراي هدف هــاي باالتــر تــاش کننــد.

ــه حســاب مي آینــد،   »کارکنان« یکــي از ارکان اصلــي تحقــق برنامه هــا و اهــداف اســتراتژیک ســازمان ب
ــوآوري در  ــر، ن ــره وري باالت ــي و به ــتریان، کارای ــت مش ــل رضای ــي مث ــه اهداف ــت یابي ب ــراي دس ــذا ب ل
ــر را بایســتي در  ــه اي از اســتراتژي ها و تدابی ــي، مجموع ــاط مال ــد و محصــول و انظب تکنولوژي هــاي تولی

حــوزه امــور کارکنــان مــورد طراحــي، توجــه و اجــرا قــرار داد. 

وقتي یک سازمان » مشتري محور« باشد، چرخه زیر در آن فعال است:

»کارکنــان« بــا اســتعداد و وفــاداري کــه در خــط مقــدم برخــورد بــا مشــتریان هســتند از تاثیرگذارتریــن 
ــا ناکامــي شــرکت ها را ایجــاد مي کننــد.  عواملــي هســتند کــه موفقیــت ی

رشد 

نقش توانمند سازي منابع انساني در موفقیت صنعت و تجارت
مهندس هوشنگ رستمیان

گزیده 

همایش پانزدهم 

سال 1399
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8. نقش راهنما و مربي گري مدیر

عوامل موثر در توانمند سازی منابع انسانی:

نظریــه پــردازان عوامــل مختلفــي را بــه عنــوان عوامــل موثــر در توانمند ســازي منابــع انســاني بــه شــرح 
ــل دانســته اند: ــر دخی زی

1-  اطاعــات، 2- کار تیمــي، 3- ســبک رهبــري، 4- مســئولیت، 5- مشــارکت، 6- هدایت گــري مدیــر، 
ــازماني،  ــق س ــع، 10- تعل ــه مناب ــي ب ــار، 9- دسترس ــت، 8- اختی ــم انداز و ماموری ــودن چش ــن ب 7-روش
ــه نفــس. ــه، 15- اعتمــاد ب 11- غنــي سازي شــغل، 12- عــدم تمرکــز، 13- تشــویق، 14-کســب تجرب

نتايج حاصل از توانمند سازي منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و تجاري

ــود  ــي، بهب ــه صنعت ــد بهین ــش تولی ــات، افزای ــاي انســاني در: کاهــش ضایع 1. تشــخیص نقــش دارایي ه
کیفیــت محصــول و بهــره وري، افزایــش مبــادالت تجــاري و ...  و قدردانــي از نیــروي کار مشــتاق و متعهــد.

ــه در  ــي ک ــاس دلگرم ــاد احس ــت ایج ــا، جه ــراي آن ه ــان و اج ــه هاي کارکن ــه اندیش 2. ارزش دادن ب
چالش هــاي بزرگ تــر مســئولیتي را به عهــده گرفتــه و بــراي هدف هــاي باالتــر تــاش کننــد.

ــه حســاب مي آینــد،   »کارکنان« یکــي از ارکان اصلــي تحقــق برنامه هــا و اهــداف اســتراتژیک ســازمان ب
ــوآوري در  ــر، ن ــره وري باالت ــي و به ــتریان، کارای ــت مش ــل رضای ــي مث ــه اهداف ــت یابي ب ــراي دس ــذا ب ل
ــر را بایســتي در  ــه اي از اســتراتژي ها و تدابی ــي، مجموع ــاط مال ــد و محصــول و انظب تکنولوژي هــاي تولی

حــوزه امــور کارکنــان مــورد طراحــي، توجــه و اجــرا قــرار داد. 

وقتي یک سازمان » مشتري محور« باشد، چرخه زیر در آن فعال است:

»کارکنــان« بــا اســتعداد و وفــاداري کــه در خــط مقــدم برخــورد بــا مشــتریان هســتند از تاثیرگذارتریــن 
ــا ناکامــي شــرکت ها را ایجــاد مي کننــد.  عواملــي هســتند کــه موفقیــت ی

رشد 
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بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســازمان هاي پیشــرو و موفــق جهــان بــراي افزایــش دانــش، مهــارت، اســتعداد، انگیــزه و 
ــد.  ــدي مي زنن ــیع و ج ــرمایه گذاري هاي وس ــه س ــت ب ــان دس ــاداري کارکنانش وف

مدیریــت ســرمایه هاي انســاني ســازمان یــک مقولــه کامــًا اســتراتژیک اســت. بــر اســاس تعریــف به عمــل آمده از ســوي 
ــرمایه هاي  ــت س ــع انســاني )Accounting for People Taskforce( در انگلســتان، مدیری ــابداري مناب ــژه حس ــروه وی گ
انســاني یــک رویکــرد جدیــد بــه منابــع انســاني اســت کــه بــا آن بــه عنــوان یــک موضــوع بســیار اســتراتژیک برخــورد 
ــاي الزم در  ــري و ارزیابي ه ــل، اندازه گی ــه و تحلی ــق تجزی ــه و از طری ــازمان یافت ــم و س ــورت منظ ــه ص ــرده و ب ک
ــه و  ــع انســاني، چگون ــت مناب ــه مدیری ــوط ب ــات مرب ــر و اقدام ــه سیاســت ها، تدابی ــن موضــوع اســت ک جســتجوي ای

چقــدر بــه خلــق ارزش )ارزش افــزوده( بــراي ســازمان ذیربــط منجــر شــده اســت.

وقتي در یک سازمان » توانمندسازی منابع انسانی« به عنوان راهبرد باشد، چرخه زیر در آن فعال است:

در سازمان هاي صنعتي و تجاري جهت :

1. صیانت از سرمایه ها

2. افزایش کیفیت کار

3. افزایش بهره وري

4. افزایش قابلیت دسترسي و اثر بخشي تجهیزات



ت 
نف

ت 
نع

ص
ی 

یک
یز

 ف
ی

رای
دا

ت 
ری

دی
 م

ام
نظ

ه 
سع

تو
ز 

رک
م

11

توانمند سازي نیروي کار یکي از مهم ترین ابزارهاي فعالیت هاي بهبود است که منجر مي شود به:

 

ــروي  ــا توانمند ســازي نی ــع انســاني دارد، ب ــه توانمند ســازي مناب ــاز ب ــدار نی ــج پای ــن راســتا کســب نتای در ای
ــرد  ــود مي ب ــازمان از دو راه س ــاني، س انس

1 .حل مشکات، کاهش ضایعات، بهبود مستمرفرآیندها، شیوه هاي کار و رویه ها.

2. بهتــر شــدن قابــل توجــه  روحیــه نیــروي کار، ایجــاد یــک محیــط کار مســاعد، درگیرشــدن فراگیــر کارکنان  
ــعه کار گروهي. و توس

یکــي از ویژگي هــاي کســب نتایــج پایــدار:  مشــارکت کارکنــان از طریــق فعالیــت گروه هــاي کوچــک کاري 
مي باشــد. 

در چاپ سوم فرهنگ لغات بین الملل جدید وبستر آمده است که:

مشارکت کردن، شرکت نمودن در چیزي است، بنابراین مشارکت یک اقدام 
یا حالت شرکت نمودن در یک فعالیت با دیگران یا شرکت با دیگران در یک 

رابطه است.

ــه  وجــود  ــه، مي بینیــم کــه گرچــه مشــارکت موجــب فرصتــی جهــت شــرکت در حــل مســئله و ب بدین گون
ــارکت آن  ــه مش ــن جنب ــود، مهم تری ــان مي ش ــاي کاري ش ــود کار و مکان ه ــراي بهب ــنهادهایي ب آوردن پیش
اســت کــه بــه ســاختن روابــط کمــک مي کنــد- روابــط مابیــن کارکنــان و نیــز مابیــن کارکنــان و مدیریــت. 
مشــارکت در ســاختن پل هــاي تفاهــم کمــک مي کنــد- پل هــاي مابیــن گروه هــا و کارکردهــاي گوناگــون و 
نیــز پلــي مابیــن کارکنــان و مدیریــت. جــوران)Juran ( در کتــاب خــود در بــاره ”رهبري بــراي کیفیــت“ اظهار 
ــه و خالقیــت نیــروي کار، دارایي هــاي  ــی اســت مشــخص گردیــده  تجرب مي کنــد کــه  ”دیرزمان

ــتند “  ــرکت ها هس ــه ش ــعه نیافت توس

ــد.  ــک مي کن ــرکت کم ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــراي رس ــرد آن ب ــي و کارب ــن دارای ــرداري ای ــارکت در بهره ب مش
ــي: ــرد، یعن ــود مي ب ــرکت از دو راه س ــا مشــارکت، ش ــه، ب ــن گون بدی

ــا و - 1 ــیوه هاي کار، فرآینده ــه  و ش ــش یافت ــات کاه ــده، ضایع ــل ش ــکالت ح مش
رویه هــا بهتــر مي شــود.

ــط کار - 	 ــک محی ــود، ی ــر مي ش ــه اي بهت ــل توج ــور قاب ــروي کار به ط ــه نی روحی
ــود. ــل مي ش ــي حاص ــان و کار گروه ــدن کارکن ــده و درگیرش ــاد ش ــاعد ایج مس

بهرحال، مشارکت کارکنان هم اکنون در حال پذیرش جهاني است. 

ــي  ــور ضمن ــه  ط ــات ب ــي اوق ــود، گاه ــاره مي ش ــي اش ــط صنعت ــک محی ــارکت در ی ــه مش ــه ب هنگامي ک
ــان   ــي کارکن ــود برخ ــث مي ش ــوالً باع ــن کار معم ــد. ای ــت مي کن ــت دالل ــران در مدیری ــارکت کارگ ــه مش ب
احســاس کننــد مقــداري از اختیــارات و امتیازاتشــان را از دســت مي دهنــد. بــراي تعــدادي دیگــر، داللــت بــر 

ــت. ــر اس ــیار وقت گی ــه بس ــه ک ــد ک ــت هائي مي کن ــا و نشس فعالیت ه
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ــه کار  ــاح را  ب ــن اصط ــر، ای ــن خاط ــه همی ــده و ب ــط درک ش ــات غل ــب  اوق ــت اغل ــران در مدیری ــارکت کارگ مش
نخواهیــم بــرد. در عــوض مشــارکت کارکنــان را بــه کار مي بریــم. مشــارکت کارکنــان بــه  طــور ضمنــي بیــان مي کنــد 
کــه کارکنــان فرصــت شــرکت در حــل مشــکات و تصمیــم ســازي در بــاره کار/ ســمت و محــل کارشــان را بــه  دســت 
ــاخت  ــد فرصــت س ــه کارمن ــات، ب ــب اوق ــوالً بســیار بیشــتر از مشــورت محــض اســت و اغل ــن کار معم ــد. ای مي آورن
ــزي و اســتقرار  ــا دیگــر کارکنــان در حــل مشــکات و نیــز برنامه ری ــاره کار، محــل کار و مشــارکت ب پیشــنهادات در ب

شــیوه هاي کار، رویه هــا و سیســتم هاي بهبــود یافتــه، داده مي شــود. 

ــت محصــول و  ــود کیفی ــد، بهب ــش تولی ــات، افزای ــي انســاني در کاهــش ضایع ــه نقــش دارای ــي، ک ســازمان هاي صنعت
بهــره وري را تشــخیص مي دهنــد، از نیــروي کار مشــتاق و متعهــد قدردانــي مي کننــد و بنابرایــن، زمــان زیــاد و مقــدار 
ــتاقانه در حــل  ــل و مش ــان از روي می ــه در آن کارکن ــط کاري ک ــک محی ــعه ی ــراي توس ــع را ب ــی از مناب ــل توجه قاب
مشــکات و بهبــود فعالیت هــا شــرکت مي کننــد، اختصــاص مي دهنــد. مشــارکت  کارمنــد یــک ابــزار نیرومنــد اســت. 
ابــزاري کــه مي توانــد بــراي ترغیــب کارکنــان و ایجــاد یــک محیــط مســاعد بــه کار رود. دالیــل خــوب زیــادي بــراي 
ــه  طــور جــدي مشــارکت کارمنــد را در نظــر گرفته انــد و آن را قســمتی ضــروري ازکارکردهایشــان  شــرکت هایي کــه ب

ــد از: ــل عبارتن ــن دالی ســاخته اند، وجــود دارد. برخــي از ای

ــه مقوله هــاي زیــر در موقعیــت بهتــري قــرار  1. یــک کارمنــد کــه ســال ها در یــک ســمت کار کــرده اســت نســبت ب
دارد:

1.1. مشکات با کار و محل کارش را شناخته و اقدامات ترمیمي براي این مشکات را پیشنهاد مي کند.

2.1. طرح کردن پیشنهادات براي بهبود کار و محل کار.

بــراي مثــال، اپراتــور تجهیــزات، کار، ماشــین و فرآینــد ســاخت را بــراي طــرح کــردن پیشــنهادات ســازنده به قــدر کافــي 
مي فهمــد. ایــن پیشــنهادات مي توانــد بــه کاهــش ضایعــات و تلفــات، تولیــد باالتــر، کیفیــت بهبــود یافتــه و بهــره وري 
ــد ســاخت را  ــور، کار، ماشــین و فرآین ــوارد اپرات ــب م ــن اســت که در اغل ــن مســئله، ای ــت شــود. مهم تری ــر هدای زیادت
ــر  ــد، در براب ــن حقیقــت ببندن ــر ای ــر ســازمان ها چشــم هاي خــود را در براب ــد. اگ ــر از سرپرســت هاي خــود مي دان بهت

ــتاده اند. ــت ایس شکس

2. بیشــترکارکنان مي خواهنــد کار خوبــی انجــام دهنــد. آن هــا مي خواهنــد مشــارکت کننــد. در ایــن زمینــه، توضیحــات 
ســومان مولــگاکار )Sumant Moolgaokar(، کــه بعــداً رئیــس هیئــت مدیــره  شــرکت تلکــو)TELCO( شــد، در بــاره 

رفتــار کارکنــان در کار بســیار مرتبــط و روشــنگر اســت :

ــازمانش و  ــه س ــود ب ــان  دادن ارزش خ ــتفاده و نش ــراي اس ــه ب ــود دارد ک ــي وج ــي خاص ــانی ویژگ ــر انس 1.2. در ه
ــت. ــده اس ــه اش ارضاکنن جامع

2.2. مــدت  زیــادي اســت کــه مســلم شــده، نیــروي انســاني از اعمــال توانایي هــاي نظــم یافتــه و ذاتــي خــود بهره منــد 
ــد. ــش مي یاب ــوند افزای ــر مي ش ــا پیچیده ت ــه توانایي ه ــدي هم چنانک ــن بهره من ــود و ای مي ش

ــاي  ــه توانایي ه ــد ک ــم مي کن ــدان فراه ــراي کارمن ــی ب ــا فرصت ــرکت کننده ه ــاع ش ــل اجتم ــد و مح ــارکت کارمن مش
ــا،  ــود کاره ــراي بهب ــنهادها ب ــه پیش ــط کاري و ارائ ــئله هاي مرتب ــل مس ــیله ح ــه  وس ــودرا ب ــي خ ــه و ذات ــم یافت نظ
ــد.  ــان دهن ــازمان نش ــه س ــود را ب ــد ارزش خ ــن می توانن ــد. هم چنی ــه کار برن ــط ب ــاي مرتب ــاي کار و کارکرده مکان ه

ــد. ــرار کن ــد برق ــراي مشــارکت کارمن ســازمان بایســتی سیســتمی ب

ــه  ــد ب ــان مي بینن ــه کارکن ــت. هنگامي ک ــان اس ــه کارکن ــب عام ــراي ترغی ــر ب ــزاری موث ــد اب ــارکت کارمن 3. مش
ــا در  ــد ت ــي مي کنن ــاس دلگرم ــود، احس ــرا مي ش ــا اج ــي از آن ه ــي برخ ــده و حت ــا ارزش داده ش ــه هاي آن ه اندیش
چالش هــاي بزرگ تــر مســئولیتي بــه  عهــده بگیرنــد و بــراي هدف هــاي باالتــر تــاش کننــد. بلچــر)Belcher ( از مرکــز 

ــد : ــود مي گوی ــره وري خ ــاب به ــتون، در کت ــکا، هوس ــره وري آمری به

ــد،   ــوذ کنن ــذارد نف ــر مي گ ــا تاثی ــاي آن ه ــه در کاره ــي ک ــه تصمیم های ــد ب ــت دارن ــان فرص ــه کارکن 1.3. هنگامي ک
ــا  ــینی غول آس ــای ماش ــرخ دنده ه ــبیه چ ــر ش ــود را کم ت ــته و خ ــار داش ــر در اختی ــود را بیش ت ــت خ ــرل سرنوش کنت
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ــد. ــاس مي کنن احس

ــر اندیشــه هاي کارکنــان  و درگیــر کــردن آن هــا در فرآیندهــاي حــل مســئله، توانایــي  2.3. درخواســت موث
کارکنــان را بــراي بــه  وجــود آوردن همــکاري و کمــک در ســازمان و اســتنتاج حــس پیشــرفت و ارزش، بســیار 

ــرد. ــاال مي ب ب

یــک شــخص در کنتــرل سرنوشــتش از خــودش و توانایي هایــش مطمئــن اســت. از ایــن گذشــته، هنگامي کــه 
چنیــن شــخصي درک مي کنــد کــه مي توانــد همــکاري و کمــک مثبــت بــراي بهبــود ســازمان به وجــود آورد 

و ایــن همــکاري و کمــک دیــده شــده اســت، بســیار خشــنود خواهــد شــد. 

1. مشــارکت کارمنــد وســیله ی تفویــض اختیــار بــه کارکنــان اســت. تفویــض اختیــار یعنــي کارکنــان احســاس 
ــد.  ــار دارن ــئولیت و اختی ــان مس ــطح مناسبش ــئله در س ــل مس ــازي و ح ــرکت در تصمیم س ــراي ش ــد  ب کنن
ایــن کارکنــان ، بــه کار خــود مباهــات می کننــد. وقتــی افــراد بــه مهــارت یــا حرفــه خــود مباهــات کــرده و 
ــان دیگــري  ــه خــود در جایي کــه ســود یکــي زی ــه انگیزه هــاي خاقان ــد، ب کوشــش کننــد آن را کامــل نماین
ــه  ــودن را ب ــي ب ــتادکار صنعت ــرور اس ــد غ ــک مي کن ــارکت کم ــه مش ــن گون ــد . بدی ــدف مي دهن ــت ه نیس
اپراتورهــاي تجهیــزات و کارکنــان نگهــداري برگردانــد. بهرحــال، کارکنــان اختیــار داده شــده احســاس تعلــق 

ــد. ــازمان دارن ــه س ــري ب بیش ت

ــراي  ــد ب ــارکت کارمن ــق مش ــا از طری ــایي آن ه ــیله شناس ــه به وس ــازمان ک ــه س ــق ب ــاس تعل ــن احس 2. ای
ــد  ــت مي آورن ــود به دس ــراي بهب ــنهادات ب ــئله و پیش ــل مس ــاي ح ــان، توانایي ه ــط کاریش ــاي مرتب مهارت ه
ــرده و  ــت ک ــي خــوب را تقوی ــرر و منظــم، کارای ــاي مک ــري اســت. شناســایي و بازخوره ــدار دیگ ــل نگه حائ
نیــز خــود توســعه را تشــویق  مي کنــد. در حقیقــت، شناســایي یکــي از ســه ســتون  انگیــزش اســت، دو تــاي 
دیگــر چالــش کاري اجــرا کــردن)کار چالــش انگیــز/ واگــذاري/ ســمت ( و تفویــض اختیــار اســت. بنابرایــن، 
مــا درمي یابیــم کــه مشــارکت، دو ســتون از ســه ســتون انگیــزش را تأمیــن کــرده و در ســاخت نیــروي کاري 

ــد. ــک مي کن ــزه کم داراي انگی

ــم  ــور منظ ــه ط ــه ب ــازد ک ــادر مي س ــان را ق ــک کارکن ــروه کوچ ــد، گ ــارکت کارمن ــج مش ــیوه هاي رای 3. ش
بــراي شــناخت و حــل مســئله هاي مرتبــط کاري جلســه تشــکیل دهنــد، کــه باعــث ایجــاد انگیــزه در آنــان 
ــه ســهم  ــي ب ــا همــکاران جهــت دســت یاب ــم و کار ب ــک تی ــت در ی ــردم از عضوی می شــود. چــون بیشــتر م
یــا اهــداف مشــترک لــذت مي برنــد. بدین گونــه، مشــارکت، کارگروهــي و همــکاري بیــن کارکنــان  ســازمان 

ــد. ــرورش می یاب پ

4. در پایــان، هنگامي کــه مدیریــت ســازمان، مشــارکت کارمنــد را ترویــج کــرده و فعاالنــه پشــتیباني مي کنــد، 
ــرده و  ــاور ک ــازمان را ب ــت و س ــه مدیری ــان ب ــود. کارکن ــاري مي ش ــت ج ــان و مدیری ــن کارکن ــاد مابی اعتم

ــم می شــود. ــان فراه ــن کارکن همــکاري مابی

” کارگرانی که با بي میلي فقط آن چه را به آن ها گفته مي شود انجام 
مي دهند، در زمان اختصاص داده شده نمي توانند محصوالت با 

کیفیت خوب تولید کنند. محصوالت با کیفیت خوب فقط هنگامي 
تولید مي شود که که هر کس) در سازمان ( راغب باشد تمام توان 

خود را در کارش بگذارد“ .

لذا:

پــرورش رهبــران در همــه ســطوح ســازماني بایســتي از اولویت هــاي ســازمان ها باشــد، در ســازمان ها، 
ــد الگــوي اعضــاء تیــم خــود و تســهیل کننــده فعالیت هــا  ــر ارشــد بای ــا مدی ــي ی ــر میان هــر سرپرســت، مدی
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و عملکــرد تیمــي باشــد. مدیــران و سرپرســتان هســتند کــه ارتبــاط و اتصــال صمیمانــه و ســازنده اي بیــن ســازمان و 
ــد. ــرار مي کنن ــان برق کارکن

در اين راستا :

چگونه کارکنان مشتاق مي توانند به افراد متعهد دگرگون شوند؟

با کاربرد رهبري موثر و الگو بودن مدیریت ارشد  

چرا؟

چون:

تجربه و خالقیت نیروي کار: 

دارایي هاي نامشهود ارزشمند سازمان ها است

در نتیجه

مخارج مربوط به توسعه سرمایه هاي انساني : 

منابعي براي خلق ارزش مي باشد

و کالم پایانی:
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                                                           برخی از عارضه ها

                                           در پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی 
دکتر ناصر جاللی

کــه  اقدامــات  برخــی  بــه  مقالــه  ایــن 
اجــرای  مدیریــت  بــرای  ایرانــی  ســازمان های 
انجــام  فیزیکــی  دارایــی  مدیریــت  برنامه هــای 
داده انــد اشــاره دارد و عارضــه هــای ناشــی از آن هــا 
بررســی مــی شــود. هــر چنــد کــه دامنــه محــدودی 
ــت و کلیــه آنهــا در ایــن  از اقدامــات مدنظــر اس
ــزو  ــتاندارد ای ــت. در اس ــده اس ــده نش ــه گنجان مقال
55002 بنــد 2.2.6 در خصــوص برنامــه ریــزی بــرای 
دســتیابی بــه اهــداف مدیریــت دارایــی توصیــه 
هایــی شــده اســت کــه ســازمان در اجــرای برنامــه 
هــای مدیریــت دارایــی بایــد مدنظــر داشــته باشــد. 

ســازمان مــی بایســتی برنامــه  هــای مدیریت   
ــل  ــای قاب ــف فعالیت ه ــرای تعری ــی ب ــی فیزیک دارای
اجــرا و منابــع بــه کارگرفتــه شــده جهــت دســتیابی 
ــداف  ــه اه ــی و در نتیج ــت دارای ــداف مدیری ــه اه ب
ــی  ــت دارای ــه مدیری ــد. برنام ــاد کن ــازمان را ایج س
فیزیکــی بــرای گــروه، مجموعــه یــا کاســی از 
دارایــی هــای فیزیکــی جهــت دهــی و انتظــارات را 
ــن مســیر برخــی از  ــا در ای ــد. ام ــی کن مشــخص م
ــازی  ــاده س ــا در پی ــازمان ه ــرد س ــات و عملک اقدام
مدیریــت دارایــی فیزیکــی قابــل بحــث و نقــد اســت:

• ایجاد واحد مدیریت دارایی 	
فیزیکی در ساختار سازمانی 

شرکت 

برخــی از ســازمان هــا بــرای مدیریــت   
ــد و  ــاد واح ــه ایج ــدام ب ــی اق ــای اجرای ــه ه برنام
تعریــف ســمت در ســاختار ســازمانی تحــت عنــوان 

کرده انــد. فیزیکــی  دارایــی  مدیریــت  واحــد 

ــک واحــد و ســمت  ــا ضــرورت دارد ی ــا واقع  آی
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــازمانی فعل ــاختار س ــزا از س مج
ــی فیزیکــی ایجــاد شــود؟ اگــر جــواب مثبــت  دارای
ــازمان  ــی در س ــتم مدیریت ــر سیس ــرای ه ــد ب باش
ــک  ــت ریس ــا مدیری ــتراتژیک ی ــت اس ــل مدیری مث
یــا مدیریــت پــروژه و غیــره بایــد واحــد و ســمت و 
نفــر خــاص ایجــاد و تعریــف شــود. نقــش واحدهــای 
برنامه ریــزی یــا تضمیــن کیفیــت در اینجــا مجهــول 
باقــی مــی مانــد و ســبب ایجــاد واحدها و مســئولیت 

هــای مــوازی در ســازمان مــی گــردد.

ــرای پیــاده ســازی مدیریــت دارایــی فیزیکــی  ب
نیــازی بــه پرســنل و نیــروی انســانی مجزا از ســاختار 
ــت.  ــی نیس ــی فیزیک ــت دارای ــرای مدیری ــازمان ب س
بلکــه بــرای اجــرای مدیریــت دارایــی فیزیکــی 
ــط  ــای مرتب ــارات واحده ــف و اختی ــا و وظای نقش ه
در برنامــه هــای اجرایــی مدیریــت دارایــی فیزیکــی 
ــت عامــل ســازمان  ــف مــی شــود. مثــا مدیری تعری
ــتراتژیک  ــت اس ــای مدیری ــه ه ــن برنام ــرای تدوی ب
ســازمان چگونــه عمــل مــی کنــد؟ بــا ایجــاد کمیتــه 
یــا تیــم و دعــوت اعضــا مرتبــط نســبت به گــردآوری 
 خردجمعــی ســازمان اقــدام مــی شــود و برنامــه هــا

برنامه هــا  مجریــان  و  تعریــف  الزم  اقدامــات  و 
پیگیــری متوالــی  جلســات  در  و   مشــخص 
 مــی گــردد کــه عمومــا واحدهــای تضمیــن کیفیــت

مســئولیت  اســت  ممکــن  ریــزی  برنامــه  یــا 
مستندســازی جلســات را برعهــده گیرنــد. بــرای 
مدیریــت و کنتــرل پــروژه برنامه هــای مدیریــت 
دارایــی فیزیکــی نیــاز بــه تاســیس واحــد و ســاختار 

ســازمانی نیســت. 

گزیده 

همایش پانزدهم 

سال 1399
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ــای  ــه ه ــرای برنام ــه ب ــک روی ــاد ی ایج
دارایــی  فیزیکــی

ــای  ــه ه ــام برنام ــرای تم ــی ب ــه کل ــک روی ی  
ــن شــده اســت  ــای فیزیکــی ســازمان تدوی ــی ه دارای
ــوع  ــن موض ــردد. ای ــی گ ــزی م ــه ری ــرای آن برنام و ب
بســتگی بــه وســعت ســازمان از نظــر ســاختار و 
ــه  ــی ک ــزات دارد. از آنجای ــوع تجهی ــی و تن پراکندگ
ــت  ــمت مدیری ــه س ــزرگ ب ــای ب ــازمان ه ــا س عمدت
دارایــی فیزیکــی تمایــل دارنــد، نیــاز اســت کــه 
رویه هــای  ســازمان،  مختلــف  دارایی هــای  بــرای 
مختلفــی هــای  برنامــه  و  تدویــن   مختلفــی 

 برنامه ریزی شود.

•  عدم توجه به مفهوم اقدامات 	
اصالحی 

ــدم  ــزو 55001 ع ــتاندارد ای ــد 1.10 اس در بن  
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــی تعری ــدام اصاح ــاق و اق انطب
یکــی از محورهــای کلیــدی اســتاندارد اســت و در 
بنــد 10 بــرای بهبــود فعالیــت هــای مدیریــت دارایــی 

ــت. ــده اس ــف ش ــی تعری فیزیک

 نکتــه کلیــدی اقدامــات اصاحــی تعریــف اقــدام بــروی 
علــت ریشــه ای وقــوع یــک عــدم انطبــاق یــا خرابــی 
اســت کــه باعــث عــدم رخــداد مجــدد آن عــدم انطباق 
یــا خرابــی باشــد. امــا عمدتــا در ســازمان هــا بــر روی 
ــرای  ــی ب ــد و اقدامات ــز دارن ــاق تمرک ــدم انطب ــع ع رف
ــا اصــاح آن عــدم انطبــاق تعریــف مــی شــود  رفــع ی
ــاق  ــدم انطب ــن ع ــت ای ــن اس ــا ممک ــده باره و در آین

برگشــت کنــد. 

ــه  ــی دارد ک ــدی مهم ــکات کلی ــد ن ــن بن ای  
پیــاده ســازی صحیــح آن باعــث کاهــش هزینــه هــا و 
افزایــش آمــاده بــکاری دارایــی هــای فیزیکــی ســازمان 

ــردد. ــی گ م

جمع بندی:

اول: بــرای پیــاده ســازی و جــاری ســازی   
مدیریــت دارایــی فیزیکــی در ســازمان نیــاز و توصیــه 
ــازمانی  ــگاه در ساختارس ــا جای ــد ی ــاد واح ــه ایج ای ب
نیســت. دوم: بــرای ســازمان هــای بــزرگ بــرای 
ــی فیزیکــی  ــت دارای اینکــه بازخــورد بهتــری از مدیری
بگیرنــد، بهتــر اســت رویــه هــای اجرایــی برنامــه هــای 
مدیریــت دارایــی فیزیکــی را بــرای مجموعــه یــا کاس 
هــای مختلــف دارایــی هــای فیزیکــی در نظــر بگیرنــد 
و بــا یــک رویــه پیــش نرونــد. ســوم: اقدامــات اصاحــی 
متمرکــز بــر علــت ریشــه ای وقــوع عــدم انطبــاق کــه 
ســبب جلوگیــری از رخــداد مجــدد آن گــردد، ارزش آور 

اســت. 

همکاری با ما :

 در سایت

مرکز توسعه

 نظام مدیریت 

دارائی های فیزیکی 

www.petropam.ir
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»کمیته فنی متناظر ISO/TC251  « و
  استانداردهای سری ایزو55000 

چالش ها و فرصت های پیش رو

 دکتر سیامک برادران
 ISO/TC	51 رئیس کمیته فنی متناظر 

ســازمان هــا بــرای آغــاز ســفر ســازمانی خــود در حــوزه مدیریــت دارایــی یــا بــه قــول موسســه مدیریــت 
دارایــی)IAM(، ســفر مدیریــت دارایــی )The Asset Management journey ( کــه همانــا هــدف آن 

خلــق ارزش در بســتر مدیریــت دارایــی خــوب اســت؛ نیازمنــد دو مقولــه هســتند: 
نخســت ضروریــات و الزاماتــی کــه بایــد در ایــن ســفر در نظــر گرفتــه شــوند یــا رعایــت 	 

گردنــد یــا در اصــل همــان حداقــل هــای الزامــی، کــه اســتاندارد نامیــده مــی شــوند.
دوم مدل )MODEL  ( اجرایی رسیدن به اهداف آن سفر	 

ــده اســت  ــه گردی ــی ارای ــواع گوناگون در خصــوص مــدل هــای اســتقرار نظــام مدیریــت دارایــی تاکنــون ان
ــادا،  ــد کان ــا مانن ــه ای از دنی ــا در گوش ــازمان ه ــال س ــور ح ــه فراخ ــدام ب ــر ک ــه ه ــماره 1(. ک ــکل ش )ش
ــا  ــم ب ــون اپتای ــا چ ــدل ه ــی م ــال بعض ــد. ح ــه ان ــترش یافت ــط و گس ــترالیا و .. بس ــپانیا، اس ــا، اس بریتانی

ــد.  ــته ان ــر داش ــتر و گاه کمت ــت بیش ــودش مقبولی ــاص خ ــات خ خصوصی

شکل )1( پاره ای از مدل های نظام مدیریت دارایی

اینکــه کــدام مــدل بهتریــن اســت و شــرکت هــا در انتخــاب مــدل چــه نکاتــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهنــد؛ 
در گســتره بحــث مــا نیســت امــا ذکــر یــک نکتــه مهــم، بســیار ضــروری اســت. هــر کــدام از ایــن مــدل هــا 

مدعــی هســتند کــه شــرکت هــا را از نزدیــک تریــن و بهتریــن راه بــه مقصــد مطلــوب مــی رســاند.
 ســوال مهمــی کــه همیشــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا مــی تــوان ادعــا نمــود کــه یــک مــدل

مــی توانــد بــرای همــه ســازمان هــا مناســب باشــد؟ یعنــی لباســی اســت کــه بــر تــن همــه متناســب، انــدازه 
و زیباســت؟ و ایــن کــه کــدام مــدل بــرای کــدام ســازمان مناســب اســت؟

مدل نظام مدیریت دارایی در وزارت نفت
  در کشــور مــا ســال هاســت کــه مــدل آپتایــم بیشــترین رواج را داشــته اســت و عمــده ســازمان هــا بــرای 
اســتقرار نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــیاز ایــن مــدل بهــره گرفتــه انــد. بررســی علــل اســتقبال و تحلیــل 
ــز اهمیــت ان اســت  ــه حای ــا نکت ــا نمــی باشــد؛ ام ــن مــدل در حــوزه بحــث م ــج و خروجــی هــای ای نتای
کــه وزارت نفــت از ســال 93 طــی ســندی اجــرای مــدل آپتایــم را ابــاغ نمــود امــا از دو ســال پیــش بــا 
تغییــر مدیریــت ارشــد، بــه تغییــر مــدل دســت زد. یعنــی بــا تدویــن ســند جدیــد، رســما مــدل آپتایــم را 

گزیده 

همایش پانزدهم 

سال 1399
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بــه مــدل موسســه مدیریــت دارایــی)IAM( تغییــر داد. ایــن چرخــش بــرای شــرکت هایــی کــه در ایــن حــوزه پیشــتاز 
ــه  ــد موجــب دردســر شــد! اینک ــرده بودن ــاز ک ــی خــود را اغ ــت دارای ــم  ســفر مدیری ــدل اپتای ــر اســاس م ــد و ب بودن
ــا نقــاط ضعفــی دارد جــای بحــث و  ــه ســایر مــدل هــا و بخصــوص آپتــام چــه برتــری هــا و ی مــدل IAM  نســبت ب
بررســی دارد. امــا اگــر بــه خــود  مــدلIAM رجــوع کنیــم در صفحــه 16ســند اناتومــی نکتــه جالــب و مهمــی را عنــوان

 مــی کنــد و ان ایــن اســت کــه: »یــک مــدل کامــل بــرای مدیریــت دارایــی وجــود نــدارد! « و در چنــد ســطربعد چــاره 
کار را بدیــن صــورت عنــوان مــی کنــد : » چگونگــی کارکــرد خــوب یــک مــدل بخصــوص، بســتگی دارد بــه طبیعــت و 
زمینــه ســازمان. لــذا ممکــن اســت بــه ســبب تحقــق بهتــر نیازهــای ســازمان، ضــرورت داشــته باشــد کــه بــه اصــاح 
عناصــر مــدل  انتخــاب شــده بــه پردازنــد «.جــدای از اینکــه کــدام مــدل بهتــر اســت؛ چیــزی را کــه نبایــد فرامــوش 
ــا انجــام تغییــر  ــی از انتخــاب و بکارگیــری مــدل اســت کــه همان ــی هــا!( هــدف اصل ــا ایران ــرای م کــرد )بخصــوص ب

مثبــت و گام برداشــتن در جــاده تعالــی در ســفر مدیریــت دارایــی اســت.
اینکــه بســیاری از ســازمان هــا  و افــراد ســال هــا درگیــر انتخــاب مــدل هســتند و از ایــن مــدل بــه ان مــدل تغییــر 
جهــت مــی دهنــد و هنــوز ســفر را اغــاز نکــرده  و یــا در نیمــه راه، از راه رفتــه پشــیمان شــده و مــی خواهنــد بــا انتخــاب 

مــدل جدیــد دوبــاره اغــاز کننــد جــز اتــاف منابــع و بــه قــول ژاپنــی هــا مــودا نخواهــد بــود.
ــت  ــه رعای ــزم ب ــا مل ــی م ــت دارای ــفر مدیری ــت. در س ــتاندارد« اس ــث »اس ــخنرانی بح ــن س ــا در ای ــی م ــث اصل بح
ــدارد و  ــی ن ــزو 9000 عمــر طوالن ــد ای ــر چــه مانن ــد. اگ ــن شــده ان ــن حــوزه تدوی ــه در ای اســتانداردهایی هســتیم ک
ایــزوی جوانــی اســت. در حقیقــت بحــث مــا ســاختارهای ســازنده و تولیدکننــدگان ایــن گونــه ایزوهــا اســت. یعنــی مــا 
بــه عنــوان یــک مغــز افــزار، از یــک مصــرف کننــده ایــزو بتوانیــم بــه یــک تولیدکننــده ایــزو و یــا تاثیــر گــذار بــر آن 

مبــدل شــویم.

استاندارد ها
ایــن  موضــوع کــه اســتانداردها بطــور عــام چــه کاربردهــا و مزایایــی را دارنــد مــی تــوان در یــگ نــگاه کلــی و بســیار 

خاصــه بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
• صرفه جویی در هزینه 	
• افزایش رضایت مشتری 	
• دسترسی به بازارهای جدید 	
• افزایش سهم بازار 	
• مزایای زیست محیطی 	

همچنیــن ایزوهــا از نظــر گســتره شــمولیت اســتاندارد بــه انــواع مختلــف تقســیم مــی شــوند. شــکل شــماره )2( بــه 
خوبــی بیانگــر انــواع اســتانداردها از نظــر گســتره و رابطــه آنهــا بــا یکدیگــر و همچنیــن ســازمان هــای مختلفــی اســت 

کــه تولیدکننــده و رواج دهنــده آنهــا مــی باشــند.

شکل )2( انواع استانداردها از نظر گستره شمولیت و رابطه آنها با یکدیگر
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 InternatioInal(در بیــن آنهــا دســته ای کــه بــه موضــوع ســخنرانی مــا مربوط مــی شــود، اســتانداردهای بیــن المللــي
Standard(  هســتند. در واقــع هــر اســتاندارد بیــن المللــي مدرکــي اســت کــه بــا توافــق نظــر و تصویــب گــروه هــاي 
مربــوط بــه تمامــي کشــورهاي عضــو بــراي دســتیابي بــه نظــم بهینــه در زمینــه اي معیــن، بــا هــدف ارتقــاي منافــع 
جامعــه بــر مبنــاي: نتایــج تثبیــت شــدة علمــي ،  فنــاوري و  تجربــه تهیــه مــي شــود. یعنــی مــی تــوان گفــت: اســتاندارد 

بایــد بــر اســاس نتایــج تلفیقــی از علــم، فــن آوری و تجربــه ، و بــا هــدف حمایــت از منافــع جامعــه مطلــوب باشــد. 
 اســتانداردهای بیــن المللــي، توســط ســازمان هــای اســتاندارد بیــن المللــي ماننــد ایــزو، کندکــس، بــرق و

الکترو تکنیک و اندازه شناسی )CODEX ،IEC ،ISO و OIML( تهیه و تدوین می گردند.
ــازمان ــع س ــا در واق ــزو )ISO  ( ی ــوزه ای ــد در ح ــه دارن ــی ک ــه ماهیت ــا ب ــی بن ــت دارای ــوزه مدیری ــتانداردهای ح   اس

بین المللی استانداردسازی قرار می گیرند. اما واقعا ایزو چیست؟
ایزو )ISO  ( یا سازمان بین المللی استانداردسازی خود را به صورت زیر معرفی می نماید:

We’re ISO, the International Organization for Standardization. We develop and publish

International Standards.
ایــزو در اکتبــر 1946 تاســیس  گردیــد. امــا عمــا از فوریــه 1947 شــروع بــه فعالیــت نمــود و مقــر آن در شــهر ژنــو 
ســوئیس مــی باشــد و بــه طــور کلــی وظیفــه اصلــی آن تدویــن اســتانداردهای بیــن المللــی در کلیــه زمینــه هــا غیــر 

از بــرق و الکترونیــک و مخابــرات مــی باشــد.
در حقیقــت مــی تــوان گفــت اهــداف ایــن ســازمان ایجــاد یــک زبــان واحــد میــان تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان، 
تســهیل در تجــارت بیــن المللــی از طریــق برداشــتن موانــع فنــی، توســعه بهینــه فنــاوری هــا و بهبــود کیفیت،ایمنــی 

و امنیت،حمایــت از مشــتری و حفاظــت زیســت محیطــی اســت.

ISOانواع عضویت در
همه کشورها می توانند با رعایت مقررات ایزو و شرایط موجود به یکی از  اشکال ذیل عضو ایزو شوند:

 	:)Member bodies( اعضای اصلی
باالترین مرجع استانداردسازي که حق راي کامل براي هر کمیته فني  و سیاست گذار ایزو را دارد 

 	:)Correspondent Member( اعضای متناظر یا همتراز
کشــورهایي کــه فعالیــت استانداردســازي در آنهــا کامــل نشــده اســت و فعالیــت تدویــن اســتاندارد ملــی ندارنــد. 

ایــن کشــورها نقــش فعالــی در اســتاندارد ســازی ندارنــد ولــی آگاهــی از فعالیــت هــاي ایــزو را دارنــد.
 	  :)Subscriber Member( اعضای مشترک شده

ــه بقیــه پرداخــت ــد و هزینــه عضویــت کمتــری نســبت ب       کشــورهایی کــه از نظــر اقتصــادی درآمــد پایینــی دارن
 می کنند ولی در تماس با سازمان ایزو هستند و تحت عنوان مشترک شده عضویت دارند.

جالــب اســت بدانیــد کــه جمهــوری اســامی ایــران از نظــر نــوع عضویــت جــزو اعضــای اصلــی ایــزو مــی باشــد و دارای 
ــد در زمینــه  ــرای کمیتــه فنــی و سیاســتگذار اســت. ایــن امــر موجــب مــی شــود کــه ایــران بتوان حــق رای کامــل ب
اســتانداردهای بیــن المللــی قابلیــت و امــکان فعالیــت اثربخشــی را داشــته باشــد و در ایــن خصــوص در عرصــه هــای 

جهانــی بدرخشــد و نقــش مهمــی را ایفــاء نمایــد. 

کمیته های فنی )Technical Committee (ISO/TC( و انواع عضویت در آنها
ــی رخ ــای فن ــه ه ــق کمیت ــتانداردها از طری ــش اس ــزي و پای ــه ری ــون برنام ــا همچ ــت ه ــه فعالی ــزو مجموع  در ای

 مــی دهــد. در حقیقــت کمیتــه فنــي، گروهــی فنــي اســت کــه در زمینه هــاي خــاص مســئولیت برنامــه ریــزي و پایــش 
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اســتانداردها را بــر عهــده دارد. ایــن کمیتــه هــا دارای ســاختارهای )Technical Committee structure( مشــخص 
مانند شــکل)3( هســتند:

شکل)3( ساختار  کمیته فني

انواع عضویت برای فعالیت در کمیته های فنی
ــد.  ــک درآین ــر ی ــت ه ــه عضوی ــتند ب ــی هس ــای فن ــه ه ــت در کمیت ــه فعالی ــد ب ــه عاقمن ــورهایی ک ــت کش الزم اس

ــون دارد: ــواع گوناگ ــی ان ــای فن ــه ه ــت در کمیت عضوی
	 (P) Participating Member:

ــزو  ــه پیش نویــس مــدارک ای ــد. رأی ب ــا زیرکمیته هــا دارن      ایــن اعضــا مشــارکت فعــال در کمیتــه فنــی اصلــی و ی
ــرای مشــارکت در تدویــن اســتاندارد اجبــاری اســت وآراء در رأی گیــری منظــور می شــود. معرفــی کارشناســان ب
	 (O) Observer Member:

     اعضاي ناظر که حق راي ندارند ولي مدارک ایزو براي آنها ارسال مي شود.
	 Liaison Member:

    عضوهاي اشتراکی در کمیته هاي فني مختلف و یا زیر کمیته ها مي باشد.

NatioInal Standards Bodies (NSBs) سازمان هاي ملي استاندارد 
مجموعــه روابــط، ســاختارها و مــوارد گفتــه شــده تــا اینجــا، عمدتــا در ســطح بیــن المللــی بــود. امــا ایــزو بــرای ارتبــاط 
ــه  ــن گون ــاط بدی ــزم ارتب ــت. مکانی ــتاندارد )NSBs( اس ــي اس ــاي مل ــازمان ه ــد س ــو، نیازمن ــورهای عض در درون کش
اســت کــه ســازمان هــاي اســتاندارد در ســطح ملــي، کــه واجــد شــرایط هســتند مــی تواننــد بــه عنــوان عضــو ملــي در 
ســازمان هــاي مربوطــه بیــن المللــي و منطقــه اي اســتاندارد عضــو شــوند. البتــه قاعدتــا هــر کشــور فقــط یــک ســازمان 
مرجــع اســتاندارد ســازي دارد کــه بــه ســازمان هــاي بیــن المللــي استانداردســازي معرفــي مــي شــود. مــی تــوان گفــت 
در واقــع NSBs   یــک ســازمان چنــد بخشــي و در ارتبــاط بــا گــروه هــاي مختلــف ذیربــط و ذینفــع مــي باشــد کــه 
مســئولیت دارنــد کار خــود را بــه شــیوه اي کارآمــد و بــه موقــع، بــا در نظــر گرفتــن همــه منافــع افــراد و گــروه هــاي 
ــا در نظــر گرفتــن منافــع ملــي ســازماندهي کننــد . در شــکل )4( تعــدادی از ایــن ســازمان هــا  ذینفــع و ذیربــط و ب

دیــده مــی شــوند. فرآینــد تدویــن اســتانداردهاي بیــن المللــي بــاز، شــفاف و مبتنــي بــر توافــق اســت.

 )NSBs( نمونه هایی از سازمان هاي ملي استاندارد )شکل )4
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در کشــور مــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران )ISIRI( نقــش NSBs  را ایفــا مــی کنــد. ایــن ســازمان در حــال حاضــر 
ــتاندارد  ــن اس ــای تدوی ــی  IEC ،CODEX ،OIML  ،ISO در فعالیت ه ــای بین الملل ــازمان ه ــت در س ــا عضوی ب

ــد. ــارکت می نمای ــازمان ها مش ــن س ای
ــی و  ــن الملل ــای بی ــا کمیته ه ــر ب ــی متناظ ــای فن ــکیل کمیته ه ــق تش ــا، از طری ــن فعالیت ه ــارکت در ای ــوه مش نح

ــرد. ــام می گی ــط انج ــع و ذیرب ــای ذی نف ــارکت گروه ه ــامان دهی مش س
ــران فعالیــت می نماینــد و وظیفــه اصلــی آنهــا بررســی و  ایــن کمیتــه هــا تحــت نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد ای
اظهارنظــر در مــورد پیــش نویــس اســتانداردهای بیــن المللــی در مراحــل مختلــف تدویــن و پیشــنهاد تدویــن اســتاندارد 
بیــن المللــی بــا توجــه بــه مزیــت هــای ملــی و پتانســیل کشــور مــی باشــد. ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در حــال 

حاضــر در 148 کمیتــه و زیــر کمیتــه عضــو فعــال )P( و در 120 کمیتــه عضـــو ناظــر )O(  مــی باشــد.
اسناد ایزوها چگونه خلق می شوند؟ یا روند تدوین استاندارد های بین المللی چیست؟

کمیتــه هــای فنــی کــه متشــکل از اعضــای فعــال و اعضــای ناظــر مــی باشــند؛ وظیفــه دارنــد موضوعاتــی را کــه تدویــن 
اســتاندارد آنهــا ضــروری بــه نظــر مــی رســد بررســی و مطــرح نماینــد .پــس از موافقــت اعضــاء بــا موضــوع پیشــنهادی، 
مــدارک علمــی و فنــی مربــوط تهیــه و بیــن اعضــاء از جملــه ایــران توزیــع مــی گردنــد که پــس از انجــام اصاحــات الزم 
بــه صــورت پیــش نویــس استــــــاندارد بیــن الــــمللی در مــی آینــد. پیــش نویــس هــای مذکــور مجــدداً بــرای اعضــاء 
فرســتاده مــی شــوند تــا پــس از انجــام آخریــن اصاحــات بــه عمــل آمــده و تصویــب نهایــی بــه صــورت اســتانداردهای 
بیــن المللــی مــورد عمــل قــرار گیرنــد . مراحــل شــش گانــه بــرای تدویــن خروجــی هــای ایــزو، از پروپــوزال تــا انتشــار 

ســند نهایــی در شــکل)5( بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت.

شکل )5( مراحل شش گانه از پروپوزال تا انتشار سند نهایی

ــو، ــورهای عض ــطح  کش ــی و در س ــای اصل ــه ه ــزو کمیت ــازمان ای ــطح س ــه در س ــود ک ــوان نم ــوان عن ــی ت ــس م  پ
ــد. در  ــده دارن ــی را برعه ــن الملل ــای بی ــانی اســتاندارد ه ــه روز رس ــن و ب ــی تدوی ــه اصل ــای متناظــر وظیف ــه ه کمیت
حقیقــت قلــب تپنــده و مغــز متفکــر ایــن فعالیــت هــا، کمیتــه هــای فنــی هســتند کــه بــا تــاش خــود مــی تواننــد 

ایــن امــر را محقــق نماینــد.
)Technical Committee for Asset Management(  ISO/ TC251 کمیته

آنچــه کــه تاکنــون گفتــه شــد رونــد کلــی کار در ایــزو بــود. اگــر بخواهیــم مجموعــه ایــن فعالیــت هــا و ســاختارها را 
ــک  ــزو 55000 کــه ی ــه ISO/ TC251  و اســتاندارد ســری ای ــه کمیت ــم ب ــی در نظــر بگیری ــت دارای در حــوزه مدیری

اســتاندارد بیــن المللــي اســت؛ خواهیــم رســید. 
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کمیته مسئولیت خود را چنین بیان می کند:
	 ISO/TC251 is the ISO Technical Committee for Asset Management re-
sponsible for the development of the ISO 55000 family of standards.

ایــن کمیتــه مســئولیت استانداردســازی در زمینــه مدیریــت دارایــی را برعهــده دارد. در ســال 2014 اولیــن مجموعــه از 
اســتانداردهای مدیریــت دارایی هــا توســط ایــن کمیتــه تخصصــی تدویــن گردیــد:

ISO 55000 مدیریت داریی ها )کلیات، اصول و تعاریف(
ISO 55001 مدیریت دارایی ها – سیستم های مدیریت ملزومات

ISO I55001 مدیریت دارایی ها – خط مشی بکارگیری ISO 55002
ــا  ــت دارایی ه ــی در مدیری ــی و غیرمال ــای مال ــازی عملگره ــای همسوس ــا – راهنم ــت دارایی ه ISO 55010 – مدیری

)2019(
در حــال حاضــر نیــز TC251 مشــغول بــه بازنگــری در اســتاندارد ISO 55002 ، تدویــن اســتاندارد ISO 55011   و 

ــا ذی نفعــان می باشــد. ــی، جــذب و مکاتبــات ب ــواع فعالیت هــای بازاریاب همچنیــن ان

 استاندارد ایزو 55000 در مقدمه سند هدف خود را چنین بیان می نماید:
ــت را  ــتم های مدیری ــا و سیس ــت دارایی ه ــورد مدیری ــی درم ــی کل ــی ISO 55000 دیدگاه ــتاندارد بین الملل         اس
ــی  ــکاری بین الملل ــد. هم ــم می کن ــرای ISO 55001  و ISO 55002 فراه ــه ای را ب ــن زمین ــد. همچنی ــم می کن فراه
در تهیــه ایــن اســتانداردها روندهــای معمولــی را شناســایی کــرده اســت کــه می توانــد درخصــوص دامنــه وســیعی از 

ــا.   ــف فرهنگ ه ــیع ترین طی ــازمان ها و وس ــف س ــیع ترین طی ــن وس ــود و همچنی ــه ش ــه کار گرفت ــا ب دارایی ه
ساختار کمیته فنی TC251 به صورت ذیل است :   

ISO/TC 251/WG 3: Communications

ISO/TC 251/WG 4: Product improvement

ISO/TC 251/WG 5: Finance

ISO/TC 251/WG 6: Preparation for the next revision of ISO 55001
ISO/TC 251/WG 7: Development of ISO 55011

ــی هــای  ــت دارای ــزو 55000، اســتاندارد PAS55  در حــوزه مدیری ــن ای ــل از تدوی ــر باشــد کــه قب ــه ذک شــاید الزم ب
فیزیکــی در بیــن ســال هــای 2002 الــی 2004 بــر اســاس نــگاه مدیریــت چرخــه عمــر دارایــی هــای فیزیکــی معرفــی 
گردیــد. بکارگیــری و اســتفاده اثربخــش آن در طــول ســال هــای بعــد و نیــز بــه روز رســانی در ســال 2008 موجــب 
گردیــد تــا در ســال 2014 براســاس اســتاندارد  PAS55 ، خانــواده اســتاندارد ایــزو 55000 تدویــن شــد. بــا ایــن تفــاوت 
کــه تمرکــز دامنــه اســتاندارد PAS55 صرفــا بــر دارایــی هــای فیزیکــی اســت امــا  دامنــه اســتاندارد ایــزو 55000 بــر 
تمــام انــواع دارایــی هــا مــی باشــد و نیــز از نظــر ســهولت بکارگیــری، اســناد دقیــق راهنمــای پیــاده ســازی اســتاندارد 

PAS55، دردســترس اســت.

ســری اســتانداردهای ایــزو 55000 در قالــب ســه اســتاندارد ایــزو 55000، اســتاندارد ایــزو 55001 و اســتاندارد ایــزو 
55002؛ بدنبــال ایجــاد یــک چارچــوب اســتاندارد بــرای مدیریــت اثربخــش دارایــی هــای ســازمان اســت. بــا یــک شــبیه 
ســازی شــجره ای مــی تــوان شــجره نامــه خانــدان ایــزو 55000 ! را بــه صــورت شــکل شــماره )6( ترســیم نمــود. ایــن 

شــکل نشــاندهنده شــجره نامــه ایــزو 55000 از نظــر رابطــه والد-فرزنــدی مــی باشــند.
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شکل )6( شجره نامه خانواده ایزو 55000

همچنیــن اگــر بخواهیــم تفــاوت هــای وظیفــه ای و کارکــردی هــر کــدام از ایــزو هــا را در ســری اســتانداردهای ایــزو 
55000 نشــان دهیــم؛ شــکل شــماره )7( بیانگــر کارکردهــای مختلــف ســری ایــزو 55000 مــی باشــد. یعنــی اســتاندارد 
ایــزو 55000 تبییــن کننــده واژگان مدیریــت دارایــی فیزیکــی، اســتاندارد ایــزو 55001 در برگیرنــده الزامــات سیســتم 

مدیریــت دارایــی و اســتاندارد ایــزو 55002 راهنمــای نحــوه بکارگیــری الزامــات اســتاندارد ایــزو 55001 اســت. 

شکل )7(کارکردهای مختلف سری ایزو 55000

کمیته های فنی متناظر ایزو در جهان و ایران
کمیتــه فنــی متناظــر ایــزو یــک کمیتــه علمــی ـ تخصصــی اســت کــه اعضــای آن از بیــن گروه هــای صاحٌیــت دار و 

ــوند. ــاب می ش ــی انتخ ــتانداردهای بین الملل ــری اس ــن و بازنگ ــارکت در تدوی ــه مش ــد ب عاقه من
ــی  ــه مل ــده کمیت ــزو اســت و متشــکل از جمعــی از اعضــای مشــارکت کنن ــه فنــی ای ــا کمیت ــه متناظــر ب ــن کمیت  ای
اســتانداردهای ایــزو از گروه هــای ذینفــع و ذیربــط در زمینــه فعالیــت مربــوط می باشــد کــه تحــت نظــارت دبیرخانــه 
کمیتــه ملــی و هیــأت فنــی ایــران، وظیفــه تحقــق مشــارکت در فعالیت هــای کمیتــه فنــی بین المللــی نظیــر خــود را 

بــر عهــده دارد. 
کمیتــه فنــی متناظــر ایــزو یــک کمیتــه علمــی ـ تخصصــی اســت کــه اعضــای آن از بیــن گروه هــای صاحیــت دار و 

ــوند. ــاب می ش ــی انتخ ــتانداردهای بین الملل ــری اس ــن و بازنگ ــارکت در تدوی ــه مش ــد ب عاقه من
ــی  ــه مل ــده کمیت ــزو اســت و متشــکل از جمعــی از اعضــای مشــارکت کنن ــه فنــی ای ــا کمیت ــه متناظــر ب ــن کمیت  ای
اســتانداردهای ایــزو از گروه هــای ذینفــع و ذیربــط در زمینــه فعالیــت مربــوط می باشــد کــه تحــت نظــارت دبیرخانــه 
کمیتــه ملــی و هیــأت فنــی ایــران، وظیفــه تحقــق مشــارکت در فعالیت هــای کمیتــه فنــی بین المللــی نظیــر خــود را 

بــر عهــده دارد. 
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در کشــور مــا نیــز ماننــد ســایر کشــورهای عاقمنــد در تدویــن اســتاندارددهای ایــزو، کمیتــه فنــی متناظــر تاســیس 
گردیــده اســت. بــر اســاس مصوبــه ششــمین نشســت تخصصــی کمیتــه راهبــری دفتــر مطالعــات تطبیقــی ســازمان ملــی 
اســتاندارد در 17 آبــان مــاه 99 و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در حــوزه مشــارکت در تدویــن اســتانداردها در 
مرکــز، مســئولیت دبیرخانــه کمیتــه فنــی TC251 بــه مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی دانشــگاه 

صنعــت نفــت واگــذار گردیــد. 
گام های طی شده

نخســتین گام تعییــن و ابــاغ حکــم اعضــای هیئــت رئیســه کمیتــه متناظــر توســط ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بود. 
طــی مکاتباتــی کــه انجــام شــد و بــا نظــر ریاســت دانشــگاه صنعــت نفــت، ســرانجام افــراد ذیــل معرفــی گردیدنــد:

 آقای دکتر علی اکبر اسکویی	 دبیر کمیته فنی:	

 آقای مهندس علیرضا اصل عربی	 نایب رییس کمیته فنی:	

 آقای دکتر سیامک برادران	 رئیس کمیته فنی:	
ــود  ــد. در ابتــدا الزم ب ــی تعییــن اعضــای هیئــت رئیســه کمیتــه تخصصــی TC251 فعالیــت کمیتــه آغــاز گردی در پ
ــذا در تاریــخ شــانزدهم دی مــاه  ــزو اشــنا شــوند. ل ــد کار در ای ــا چارچوب هــا، مقــررات، شــیوه نامــه هــا و رون اعضــا ب
99 درجلســه توجیهــی کــه از طــرف ســازمان بــرای آشــنایی کلــی مجموعــه کمیتــه هــا برگــزار شــد، شــرکت کردنــد. 
همچنیــن در خصــوص آشــنایی بــا رونــد اجرایــی کارهــا و نحــوه ارتبــاط بــا ســازمان ملــی اســتاندارد و در نهایــت ایــزو 

در تاریــخ دوم اســفند مــاه 99 جلســه ســازمان بــرای شــروع  کار کمیتــه و آشــنایی بــا مســوالن برگــزار شــد.
از طرفــی پیــرو دســتور ســازمان بــرای رســمیت بخشــی بــه شــروع کار کمیتــه الزم بــود در ابتــدا جلســه عمومــی بــا 

شــرکت ذینفعــان و گروههــای درگیــر کــه عبارتنــد از واحدهــای ذیــل تشــکیل گــردد. 

 تولید کنندگان	
    توزیع کنندگان	
    مصرف کنندگان	
    وزارتخانه و سازمان هاي دولتي ذیربط	
    مراکز تحقیقاتي و آزمایشگاهي	
 دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش  عالي	

 تشکل هاي تخصصي	
   ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي 	
   موسسه هاي ارزیابي انطباق	
   صاحب نظران منفرد	
   سازمان ملی استاندارد 	

در حقیقــت هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن جلســه اعــان رســمی شــروع فعالیــت کمیتــه اصلــی و مهمتــر از ان 
عضوگیــری بــرای اعضــای کمیتــه اصلــی بــود. از انجایــی کــه ایــن کمیتــه یــک کمیتــه علمــي - تخصصــی اســت 
بایــد اعضــاي آن از بیــن گروههــا  و افــراد بــا شایســتگی هــای الزم و عاقه منــد بــه مشــارکت در تدویــن و بازنگــري 

اســتانداردهاي بیــن المللــي انتخــاب شــوند.
ــا مشــارکت خــوب عاقمنــدان در تاریــخ چهــارم اســفند مــاه 99 برگــزار گردیــد. در طــی آن  ایــن جلســه نیــز ب
جلســه ابتــدا مدیــر کل ســازمان و ســپس بنــده در خصــوص کمیتــه فنــی متناظــر ISO/TC 251مــوارد را عنــوان  
نمودیــم. در ادامــه جلســه دبیــر کمیتــه بــه ارایــه مطالــب تکمیلــی پرداختنــد. پــس از ان نوبــت بــه بحــث و تبــادل 
نظــر بــا متخصصیــن رســید. در طــی ایــن جلســه در مقاطــع مختلــف بــا ارایــه ادرس ســایت و ایمیــل دبیرخانــه و 
شــماره هــای تمــاس، از حاضریــن جهــت عضویــت در کمیتــه اصلــی دعــوت بــه عمــل آمــد. ادرس ســایت و ایمیــل 

دبیرخانــه بــه صــورت ذیــل مــی باشــد:

: ISO/TC 251 ادرس سایت کمیته فنی متناظر
ایمیل دبیرخانه:

https://www.petropam.ir/tc251

isiri.iso.tc251@gmail.com
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چالش ها و فرصت ها:
ــود.  ــرو خواهیــم ب ــا چالــش هــای متعــددی روب ــی، ب بدیهــی اســت کــه در ایــن ســفر ملــی در حــوزه مدیریــت دارای

چالــش هایــی ماننــد ذیــل:
نمایش ضعیف از کشور در زمینه دارایی های فیزیکی	 
تصویب اسناد بدون نظر کارشناسی خبرگان ایرانی	 
 تصویب اسنادی که قابل اجرا در کشور نباشد	 
عدم بکارگیری قدرت خبرگی خبرگان	 
عدم عاقه به کار تیمی و مشارکت در فرایند های تخصصی 	 
عدم مشارکت در کار ملی	 
عدم همکاری صاحب نظران	 
عدم تخصیص زمان کافی 	 

ــه  ــدات ب ــن تهدی ــه ای ــا هم ــوند ت ــده ش ــان دی ــروری آنچن ــدات ض ــا تمهی ــفر حتم ــن س ــه در ای ــت ک ــذا الزم اس  ل
فرصت های پیش رو تبدیل گردند. تمهیداتی از جنس پیشنهاهای ذیل:

عضویت خبرگان حوزه دارایی در کشور	 
بکارگیری توان حداکثری تجربیات کشوری 	 
استفاده از اسناد ملی و بخشی تولید شده در این زمینه 	 
همکاری نزدیک بین بخش دولتی و بخش خصوصی 	 
تبدیل کمیته  فنی به مجمع هم اندیشی کشوری	 
پیشنهاد تولید اسناد با ضرورت های اجرایی کشوری	 
همکاری ملی در تهیه اسناد ملی با نظر همه بخش ها	 
انتقال تجربیات با خبرگان داخلی و استفاده از کمیته به عنوان محملی قانونی 	 
انتقال تجربیات با خبرگان بین المللی و استفاده از کمیته به عنوان محملی قانونی 	 

امیــدوار هســتیم کــه بــا تشــکیل کمیتــه فنــی متناظــر ISO/TC 251  و هدایــت و همــکاری متخصصــان و ذینفعــان در 
ایــن موضــوع، شــاهد فعالیــت و مشــارکت فعــال ایــن کمیتــه در انتقــال اجمــاع نظــرات کاربــران وکارشناســان ذیربــط، 
پاســخگویی بــه موقــع و نظردهــی  بــه  اســتانداردهای مرتبــط در فرآینــد تدویــن اســتانداردهای بیــن الملــل در ایــن 
کمیتــه در عرصــه هــای بیــن المللــی و اعتــای نــام مقــدس کشــور جمهــوری اســامی ایــران در ســطح بیــن المللــی 

باشــیم. انشــااهلل
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معرفی کتاب 

)RCA( معرفی کتاب تحلیل علل ریشه  ای

ــرای  ــد ب ــردی کارآم ــه  ای )RCA(: رویک ــل ریش ــل عل تحلی
حــل مســئله؛ دیــن اِل گانــو، علــی زواشــکیانی، رضــا آزادگان، 

ــم، 1398. ــران: آریاناقل ــار، ته ــی ورمزی مرتض

چنــد دهــه ای اســت کــه در صنعــت از تکنیــک »تحلیــل علــل ریشــه ای« 
ــود و  ــتفاده می ش ــت اس ــود کیفی ــرای بهب ــزاری ب ــا اب ــوان روش ی به عن
در همیــن مــدت شــرکت ها و ســازمان های بزرگــی بــا بهره گیــری 
از ایــن روش وضعیت شــان را در میــدان رقابــت بهبــود بخشــیده اند. 
ــا در کتابخانه هــای آنایــن  ــه جهــان مجــازی زده باشــید ی اگــر ســری ب
جســت وجویی کــرده باشــید، می بینیــد کــه کتاب هــا و مقاله هــای 

ــن موضــوع نوشــته شــده اســت. ــارة ای بســیاری درب
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هرچنــد، در میــان همــۀ ایــن کتاب هــا، کتــاب حاضــر، ویژگــی برجســتۀ دیگــری دارد؛ زیــرا فراتــر از یــک ابــزار مهندســی، 
ــر از  ــی عمیق ت ــوادث، درک ــائل و ح ــل مس ــا تحلی ــد و ب ــت می ده ــه دس ــائل ب ــه مس ــگاه ب ــرد در ن ــی روش و رویک نوع

ــد. ــدگان میســر می کن ــرای خوانن مشــکات را ب

پــس از خوانــدن کتــاب تحلیــل علــل ریشــه ای )RCA( دیگــر نه تنهــا در مســائل حوزه هــای صنعتــی و کســب وکار، کــه 
ــت  ــن رو به جرئ ــد. از همی ــری کنی ــدرت بیشــتری تصمیم گی ــا ق ــد ب ــم می توانی ــره ه ــی روزم ــای زندگ ــر زمینه ه در دیگ
می تــوان گفــت کــه کتــاب تحلیــل علــل ریشــه ای )RCA( »حــل مؤثــر مســئله« را بــه خوانندگانــش می آمــوزد؛ مهارتــی 

ــرد. ــدا ک ــای رســمی پی ــوان ردی از آن را در آموزش ه ــه به ســختی می ت ک

ــرداری و  ــود سیســتم های بهره ب ــب بهب ــه در قال ــازمان هایی هســتند ک ــاً س ــاب عمدت ــن کت ــان ای ــه مخاطب ــه آنک نظــر ب
ــت  ــد و نگهداش ــوی تولی ــم سمت وس ــاب ه ــای کت ــرد، مثال ه ــد ک ــتفاده خواهن ــود از آن اس ــای خ ــت دارایی ه نگهداش
دارنــد. به ویــژه در فصــل ســوم کتــاب کــه دربــارة »آماده ســازی و تعریــف مســئله« اســت، تــاش شــده اســت شــرکت ها 
عــاوه بــر آشــنایی بــا مثال هایــی واقعــی از ایــن دســت، راهنماهایــی بــرای انتخــاب اعضــای تیــم و نیــز محتواهایــی بــرای 

»شــرح عملیاتــی مســئله« )یــا مشــکل مربــوط بــه تجهیــز( را نیــز در دســترس داشــته باشــند.

عــاوه بــر فصل هــای اصلــی دربــارة گام هــای اصلــی پیاده ســازی روش تحلیــل علــل ریشــه ای، کتــاب شــامل دو پیوســت 
ــا به صــورت خاصــه و  ــاه آن ه ــه همــراه گــزارش کوت ــه از پروژه هــای انجام شــده ب ــن نمون اســت. در پیوســت اول، چندی
ســاده قــرار داده شــده کــه راهنمــای کاملــی بــرای خواننــدگان اســت تــا بــا الگوگیــری از آن هــا بتواننــد مســیر ســاده تری 

در انجــام فعالیت هــای بهبــوِد پیــش رو داشــته باشــند.

 آمارهــای جهانــی نشــان می دهــد کــه بازگشــت ســرمایه تحلیــل علــل ریشــه ای چیــزی در حــدود 400 تــا 1،000 درصــد 
ــد. به عــاوه، ازآنجایی کــه ممکــن  ــازه همــراه بوده ان ــا بازگشــت ســرمایه ای در ایــن ب ــاً ب اســت. ایــن تجربیــات هــم عمدت
ــا و  ــن روش ه ــارة ای ــی کوتاهــی درب ــل ریشــه ای آشــنا باشــند، معرف ــا دیگــر روش هــای تحلیــل عل ــدگان ب اســت خوانن

تفاوتشــان بــا روش مــورد نظــر در پیوســت دوم کتــاب آمــده اســت.
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)RCA( تجزیه و تحلیل علل ریشه ای 
نویسنده: رابرت جی. لتینو ، کنت سی . لتینو ، مارک ای. لتینو

مترجم: سعید رمضانی ، مسعود یوسفی منش ، حسن صادقی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

کتــاب را در یــک بیــان کلــی مــی تــوان فرآینــد بررســی و تحقیــق ســاختار یافتــه ای تعریــف نمــود کــه هدفــش 
شــناختن علــل واقعــی بــروز یــک رویــداد )مســاله( و یافتــن راهکارهایــی جهــت حــذف آن هــا مــی باشــد. آن 

هــم رویدادهــا و مســائلی کــه هزینــه هــای هنگفتــی را بــه ســازمان هــا تحمیــل نمــوده انــد. 
ــچ  ــد و هی ــته ان ــود داش ــالیان دراز وج ــی س ــن ط ــورت مزم ــه ص ــائل ب ــا و مس ــوارد رویداده ــیاری از م در بس

ــت. ــده اس ــاذ نش ــا اتخ ــروز آنه ــی ب ــای اصل ــع علت ه ــایی و رف ــرای شناس ــم ب ــکاری ه راه
ــا ــه و ب ــوب پرداخت ــای نامطل ــی رویداده ــه بررس ــد ب ــام من ــورت نظ ــه ص ــه ب ــت ک ــردی اس  RCA رویک

جمــع آوری شــواهد و مســتندات متقــن علــل ریشــه ای آن هــا را پیــدا مــی کنــد و در جهــت رفــع همیشــگی 
 آن هــا راهکارهایــی را ارائــه داده و در نهایــت بــه نظــارت بــر اجــرای راهکارهــا و ارزیابــی میــزان اثربخشــی آن هــا 

می پردازد.
ــازمان خاصــی  ــه س ــتفاده از آن محــدود ب ــه اس ــرد  RCA آن اســت ک ــا رویک ــه ب ــه در رابط ــل توج ــه قاب نکت
نبــوده و در هــر ســازمانی اعــم از صنایــع تولیــدی، ادارات دولتــی، بیمارســتان ها، شــرکت هــای خدماتــی و … 
قابــل اســتفاده و اجــرا مــی باشــد. همچنیــن مســائل و رویدادهــای نامطلــوب مــورد بررســی نیــز مــی تواند شــامل 

حــوادث، خرابــی هــا، افزایــش نارضایتــی مشــتریان و کارکنــان، اشــتباهات شــغلی و … باشــد.
  PROACT ــر و روش ــه RCA از منظ ــت ب ــده اس ــته ش ــاور ه ای نگاش ــیوا و مح ــی ش ــه بیان ــه ب ــر ک ــن اث ای
پرداختــه اســت. بدیــن منظــور در 12 فصــل اول کتــاب مبحــث تجزیــه و تحلیــل علــل ریشــه ای، رویکردهــای 

ــده اســت. ــه گردی ــه روش PROACT  ارائ ــه گام اجــرای RCA  ب ــد گام ب ــه RCA و فرآین ــج در زمین رای
در فصــل 13 نــرم افــزار RCA کــه توســط مرکــز قابلیــت اطمینــان آمریــکا طراحــی شــده اســت مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه و فصــل 14 کتــاب نیــز بــه ارائــه چنــد نمونــه از پــروژه هــای RCA اجــرا شــده اختصــاص یافتــه 

اســت.
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