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موانع موجود در مقابل استقرار سیستم زمانبندی شده مدیریت 
دارایی های فیزیکی در سازمان های دولتی بزرگ

سید علی سیدی پور
؛ (شرکت ملی حفاری)شرکت ملی نفت ایران 

خوردگی فلزات از دانشگاه شیراز-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
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:تعریف

مطلوببطورسازمانیککههماهنگومنظمهدفمند،اجراییهایایدهواقداماتازایمجموعهازاستعبارتهاداراییمدیریت
هدفابراهایشداراییوریبهرهبرمؤثرهایریسکویکپارچهعملکرداموال،سیستموهاداراییبتواندتادهدمیانجامپایدارو

.کندمدیریتسازمانآنراهبردیاهدافبهدستیابی
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استاندارد 
ISO55000   :

Asset management —
Overview, principles and 
terminology
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اتخاذوفیزیکیهایداراییمدیریتسیستماستقرارموانعدرکبرایکاربردیهایروشازیکی•
ازماع)هاداراییمدیریتشدهزمانبندیسیستمیکاستقرارآنها،رفعبرایمتناسبتصمیمات

.است(فیزیکیغیروفیزیکی

ساله10تا5:پیشنهادیزمانیهایدوره•

معرفی سیستم مدیریت دارایی ها به اعضاء و سهامداران سازمان -
ایجاد آماده سازی سازمانی برای همگامی با این سیستم -
اندرک موانع، اشکاالت و محدودیت های سازمانی برای استقرار یک سیستم پیوسته ، از سوی مدیران سازم-

:نتایج 
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:کینقش و اهداف برنامه پنج ساله مدیریت دارایی های فیزی

آگاه سازی مدیران میانی و سهامداران سازمان از وضعیت فعلی دارایی های فیزیکی.

 آگاه سازی مدیران میانی و سهامداران سازمان از وضعیت فعلیAM و سیستم هایی که برای پشتیبانی از
.آن استفاده می شود

 پایش و افزایش بهره وری بخشHSE در سازمان و حفظ دارایی های انسانی، مالی، فیزیکی و روانی
(.اعتبار سازمانی)
 خالصه سازی و پیکربندی طرح هایAM برای هر دو بخش دارایی ها و خدمات پشتیبانی در برنامه

.طوالنی مدت تدوین شده

 برقراری ارتباط میان طرح های شغلی فعلی مستقر در سازمان با طرح هایAM.
 (.هزینه های عملیاتی)برقراری ارتباط میان بودجه های سرمایه ای و جاری
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آمار حوادث فیزیکی و خسارت های انسانی ناشی از عدم استقرار
PAMدر سازمان

وگازنفت،صنعتحوادثبررسیگزارش•
پنجزمانیبازهیکدرایرانپتروشیمی

:ساله

کشتهنفر34-
مصدومنفر37-



www.ipamc.org

در کاهش حوادثPAMنقش استقرار سیستم پنج ساله 
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 PAMچرخه ی اجزاء یک سیستم زمان بندی شده پنج ساله 
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در سازمان های دولتی بزرگPAMموانع موجود در مقابل استقرار سیستم پنج ساله 

:بزرگدولتیسازمانهایویژگی

.نداردخاصسهامدار-
.استدولتآن،منافعمستقیمکنندهدریافت-
.پذیردمیانجامدولتیعنیواقعی،سهامدارصالحدیدوبررسیاساسبرارشدمدیرانانتصاب-
.بودخواهددولتبهاختصاصیومستقیمبطورسازماناینارشدمدیردهیپاسخ-
نیازموردمنابعتأمینجهتدرمدیربرایمشکلکمتریننظراینازواستسازماننیازموردمنابعکنندهتأمیندولت-

.دهدمیرخسازمان
.گذاردمیسازماناینخالصسودوخدماتنرخبرراتأثیرکمترینبازارکاذبنوساناتدولتی،پشتوانهبهتوجهبا-
تأمینپیمانکار،عنوانبهتوانندمیبیشتریاطمینانبانیزکوچکخصوصیصنایعدولت،مالیوروانیپشتوانهدلیلبه-

.شونددولتیسازمانیکمتوسطوریزفنیهاینیازکننده
واندتمینتیجهدردهد،ادامهخودبقایبهدولتیمنابعبهاتکابامدیدسالهایبرایتواندمیدولتیسازمانیک-

.باشدکهنسالسازمانی
منابع،تأمینیکپارچه،مدیریتکلیدیمراحلبتواندکهایگونهبهدارد،سازماندروندرگیرهایواحدازکاملایمجموعه-

وتعمیراتمدیریتفنی،تجهیزاتتأمینمهندسی،وفنیمدیریتکوچک،دولتییاخصوصیهایسازمانباپیمانبرگزاری
رجوعاباربتکریمنهایتدروانسانینیرویتأمینوآموزشحسابرسی،مالی،وحسابداریمدیریتخدمات،فروشنگهداری،

.باشدداشتهخوددرونرا
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در سازمان هاPAMموانع موجود در مقابل استقرار 

:موانع خارج از سازمان
(شاغل در سازمان و یا غیر شاغل)عدم فرهنگ سازی و آگاهی مردم ملی، موانع فرهنگی و •

:درون سازمانموانع 

 PAMکمبود وجود و آگاهی مدیران ارشد و فقدان احساس نیاز به •

کاری سنتی اطمینان مدیران ارشد به روش •

PAMفقدان نیروی کارشناسی مسلط در •



www.ipamc.org

مشکالت تعدادی از هدف گذاری های سازمانی : مثال

هدف اعالم شده در سند 
چشم انداز سازمان

ایراد هدف اعالم شده

.ودشمشخصکمیبصورتبایدهدف.کمینهواستکیفیموضوعیتولید،تداوم1.یتدوام تولید با حفظ ایمن
ازموجبدرازمدتدرهدفاین.آنپویایینهاست،تولیدحفظمعنیبهتولید،تداوم2.

.شودمیبازاردرسازمانجایگاهرفتندست
بایدمثالً.شودمعنیکمیودقیقبطوربایدواستانتزاعیاصطالحیایمنی،حفظ3.

.قبلسالبهنسبتفوتبهمنجرحوادثتعداددرصدی10کاهش:شودگفته

در حفظ جایگاه ژئوپولیتیک
منطقه

ستقرارا:شودگفتهمثال.شودتعریفکمیبطوربایدواستانتزاعیکامالهدفاین
...مناطقدرعاملپدافندمرکز15

تأمین کل برق مورد نیاز 
منطقه جنوب غرب کشور

صورتبباید.استاستانچندازمتشکلووسیعایمنطقهکشور،غربجنوبمنطقه
رژیانمقدارچهسال،ازفصلهردراستانهربرایکهشودبیانکمیوتفکیکی

.داریمنیازالکتریسیته
آب رسانی به اراضی و 

...نخلستان های منطقه 
طولبهاینچ24اصلیلولهخطاحداث:شودبیانبایدمثالً.استکمیغیرهدفاین
کیلومتر150کلطولبهاینچ12لولهقطرباانشعاباتوتوزیعشبکهوکیلومتر50

....هایروستاهاینخلستانبرای
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در سازمان ها و راهکار رفع آنهاPAMموانع موجود در مقابل استقرار 

:موانع و مشکالت مربوط به نقش رهبری در سازمان•

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

عدم اطالع مدیران از ویژگی ها، الزمات و -
PAMروش استقرار 

درPAMسازیپیادهلزومبرمبنیقانونیودولتیهایابالغیهوجود1.
هاسازمان

درPAMاستقرارلزومواهمیتکارایی،خصوصدرمدیرانآموزش2.
توجیهیجلساتوهمایشطریقازآنهاسازمان

زاماتالتوضیحوتوجیهبرایکلیمدیریتیهایالعملدستورایجاد3.
PAMسازیپیادهاصلی

مدیرانانتصابدرگراییتخصصرویکردافزایش4.

مدیرانپیاپیومکررتغییراتازاجتناب5.
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:موانع و مشکالت مربوط به بخش معرفی برنامه

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

عدم هدف گذاری صحیح-
PAMعدم وجود ساختار سازمانی متناسب با -

عدم وجود مدیران مطلع و کارشناسان مجرب در -
PAMزمینه 

.کارکنانومدیراندرآموزشوسازمانیسازیفرهنگ1.

ومعینسازمان،رسالتوواقعیتبامتناسببایداهداف:اهدافصحیحتعریف2.
شپایقابلوگیریاندازهقابلکمی،کارکنان،تمامبرایدرکقابلوواضح
.باشند

هایسازماننقشکردنتررنگپرراستایدردولتعملیگذاریسیاست3.
هایانسازمدرپویاییبهنیازتشدیدوبازاردررقابتافزایشهدفباخصوصی

دولتی
ایجادوسازمانیساختاراصالحوسانیروزبهجهتسالهپنجتاسهریزیبرنامه4.

PAMنیازموردسازمانیهایسمت

شرکتوآموزشیمؤسساتخصوصی،هایسازمانموازیخدماتازاستفاده5.
سازمانکارکنانتخصصیدانشدرنقصرفعجهتایمشاورهخدماتهای

دولتی
وظایفشرحوواحدیبینارتباطاتچیدمانسازمانی،ساختاردقیقبررسی6.

درداخلییاوخارجیموفقتجربهدارایهایسازماندرافرادوهاواحد
.هاسازماناینتجاربازاستفادهو(خصوصیودولتیازاعم)PAMاستقرار

سازمانازبازدیدجهتPAMبادرگیراجراییورهبریکلیدیاعضایاعزام7.
وداخلی)فیزیکیهایداراییمدیریتدرموفقهایتجربهدارایوپیشروهای

.تجربهودانشاطالعات،تبادلهدفبا(خصوصییاودولتیخارجی،یا
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موانع و مشکالت مربوط به بخش فرایند برنامه ریزی

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

عدم تعریف اهداف واضح و مکتوب برای هر -
واحد و هر بخش از سازمان

عدم تبیین نحوه ارتباطات درون سازمانی-

وسازمانمجموعهزیرهایواحدبرایمدتکوتاهومیانیاهدافتدوین1.
هاواحدبرایاهدافاینتوجیه

راستایدرسازمانیدرونهایواحدارتباطنحوهوچیدمانتبیین2.
PAM
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موانع و مشکالت مربوط به بخش شرح دارایی ها

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

عدم تعریف دارایی های فیزیکی کلیدی-
عدم وجود سیستم شناسنامه سازی کامل و -

کارآمد
، عدم دسترسی کامل به اسناد فنی تجهیزات-

نقشه ها، دستورالعمل ها و گزارش سوابق

ایوبرداریبهرهحالدرفیزیکیهایداراییازکاملبرداریفهرست1.
.انبارهادرمستقر

اسنامهشنتهیهوکلیدیفیزیکیهایداراییتعیینوسازمانیآموزش2.
دونبوفیزیکیهایداراییتمامبرایبایدسازیشناسنامه)آنهابرای

یمکلیدیغیرتجهیزهرچونشود،انجامآنهااهمیتگرفتننظردر
.(شودتبدیلکلیدیتجهیزیبهخاصشرایطدرتواند

رفعجهتمجربومتخصصخصوصیهایسازمانخدماتازاستفاده3.
ی،اجرایهایدستورالعملفنی،هاینقشهتولیدیاواستخراجاشکال،

.زمینهایندردولتیسازمانکارکنانآموزشوکاریهایالگوریتم



www.ipamc.org

موانع و مشکالت مربوط به بخش محرک های پیش راننده 

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

ی عدم احساس نیاز به پویایی به علت همیشگ-
بودن حمایت های دولت

عدم احساس نیاز به پویایی به علت امنیت -
فروش خدمات و در دست داشتن انحصاری بازار 

در تأمین و جذب تکنولوژی خارجیمحدودیت -

ومانسازدربازارنوساناتنقشتعیینومحاسبهجهتبازارمنظمپایش1.
(نیازصورتدر)سازمانهایاستراتژیمناسبتغییر

ی،مهندسازاعم)خصوصیبخشهایسازمانازدولتپشتیبانیافزایش2.
حسایجادوبازاردرهاسازماناینسهمافزایشو(ایمشاورهوتولیدی
خصوصیودولتیبخشمیانرقابت

مصرفوابستگیکاهشهدفبادولتاجراییهایگذاریسیاست3.
زاخاصهایتقاضاگسترشهدفباخارجی،کاالیبهداخلیکنندگان
داخلیهایسازمان

خارجیموفقهایسازمانجذبراستایدردولتاجراییگذاریسیاست4.
طریقاینازآنهاتکنولوژیجذبو

هایشرکت)داخلیخصوصیهایسازمانبهدولتدهیارزشافزایش5.
(دتوانمنتولیدیهایکارگاهوتکنولوژیکنندهایجادبنیاندانش

واردخصوصیهایسازمانبرایمالیاتیوگمرکیهایتعرفهکاهش6.
تکنولوژیکنندهتأمینوکننده
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موانع و مشکالت مربوط به بخش سطوح خدمات

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

هانیجاستانداردهایومشترینیازاساسبرخدماتسطوحتعیینوتعریف-عدم سطح بندی خدمات درون سازمان-
تهیه دستورالعمل و مشخصات فنی مستقل برای هر سطح از خدمات و -

محصوالت
فی تهیه تجهیزات سخت افزاری الزم برای ساخت محصوالتی با سطوح کی-

متنوع
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موانع و مشکالت مربوط به بخش طرح و برنامه

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

عدم دانش مدیریت و احساس نیاز سازمانی به-
PAM

عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و منسجم -
PAMبرای 

مدون و یا به روز نبودن دستورالعمل های بهره-
برداری، بازرسی، تعمیرات و نگهداری از دارایی

های فیزیکی و ارزیابی سیستم
عدم تعریف شاخص های کلیدی عملکرد -

مناسب
عدم دانش و تسلط در شناخت و ارزیابی -

ریسک های درون سازمان
قوانین اشتباه و محدود کننده استفاده از -

مشاورات متخصص و مجرب

راستایدرافرادوهاواحدوظایفشرحتدوینوسازمانیساختاراصالح1.
PAM

راتتعمیوارزیابیبرداری،بهرهبازرسی،ساخت،هایدستورالعملتهیه2.
سازمانازتوانمیبخشایندر.فیزیکیهایداراییبراینگهداریو

.کرداستفادهنیزمجربومتخصصخصوصیهای
دستورالعملصحیحتوزیعجهت(IT)اطالعاتتکنولوژیشبکهگسترش3.

.شدهباطلوقدیمیهایدستورالعملکردنردهازخارجوروزبههای
سازمانکارکنانآموزشجهتخصوصیهایسازمانخدماتازاستفاده4.

ایهدستورالعملتهیهبهکمکومخاطراتارزیابیبخشدردولتیهای
.مربوطهشدهسازیبومی

مخاطراتارزیابیجهتخصوصیهایسازمانخدماتازاستفاده5.
ردعملکبرفیزیکیهایداراییخرابیتأثیردامنهوشدتوتجهیزات

.زیستمحیطسالمتوانسانینیرویایمنیها،داراییسایر
شپایجهتعملکردکلیدیهایشاخصوپایشهایایستگاهتعیین6.

PAMوریبهرهمیزان
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موانع و مشکالت مربوط به بخش خالصه های مالی

راهکار رفع موانع و مشکالتموانع و مشکالت

یعدم توجه کافی به بخش حسابداری صنعت-
و ماهیت دولتی بودن بودجه و خدمات در -

سازمان
مبهم بودن ارزش به روز دارایی های فیزیکی-
ان کم رنگ بودن ماهیت رقابتی بودن در سازم-

های دولتی بزرگ

واستهالکضرایبفیزیکی،هایداراییاولیهبهایفهرستتهیه-
ایسرمایههایداراییفعلیریالیارزشمحاسبه

تداومدرآنهانقشوایسرمایههایداراییاهمیتمیزانتعیین-
سازمانیاهدافسمتبهسازمانحرکت

لیدیکفیزیکیهایداراییافتادگیکارازازناشیزیانمیزانتخمین-
رمنسازیپیادهوسازماندرصنعتیحسابدارینظاماستقراروتهیه-

کمکازتوانمیمرحلهاینبرای.مربوطههایواحددرآنافزاری
.کرداستفادهمجربومتخصصخصوصیهایسازمان

نایتحلیلوتجزیهومصرفیجاریهایداراییمصرفنرختعیین-
.نرخ

هایی جستجو برای انتخاب و جایگزینی دارایی های جاری و مصرفی با نمونه
(پس از تأمین بودجه)با کیفیت برتر 
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نتیجه گیری و جمع بندی

جدیدمبحثاستقرارمقابلدرسازمانهاایندرمتعددیموانعدولتی،هایسازمانماهیتبهتوجهبا•
هاینگرش،سازمانیفرهنگهایزمینهدرریشهموانعاین.داردوجودفیزیکیهایداراییمدیریت

سالهپنجبرنامهازاستفادهبا.باشندمیکارمراحلازبعضیدرمشاورهوآموزشبهنیازومدیریتی
.نمودبرطرفراموانعایناززیادیبخشتوانمیفیزیکیهایداراییمدیریت

نظردرباشودمیپیشنهاددولتی،هایسازماندرامراینمتخصصکارکنانکمبوددلیلبهحاضرحالدر•
طیمتخصصخصوصیهایسازمانآموزشیخدماتومشاورههمکاری،ومقالهاینهایتحلیلگرفتن

سازمانیسازیفرهنگوPAMدرازمدتبرنامههایزیرساختایجادبهنسبتسالهپنجبرنامهیک
رفعبرای،(KPI)عملکردارزیابیهایشاخصپایهبرعملکردارزیابیباسپس.پذیردانجامالزماقدامات
.نموداقدامبنیادینواقص
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