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مقدمۀ چاپ دوم
حــدود هشــت ســال از انتشــار ویرایــش اول آپتایــم :اســتراتژیهایی بــرای تعالــی در مدیریــت نگهداشــت
یگــذرد .در ایــن مــدت ،اتفاقهای زیادی روی داده اســت« .اقتصاد جدید» مورد انتظار ،با آن ســرعتی
م 
که انتظارش میرفت محقق نشد ،اما در برخی بخشها و صنایع در حال جوانهزدن است .مشکل سال
 20001هشــداری برای بســیاری از کس ـبوکارها (از جمله برای کسبوکار خود من) و یکی از عواملی بود که
به پیشرفت سریع و چشمگیر در فناوری نرمافزار و رایانه منجر شد .درحالیکه رایانهها ،اینترنت و مشکل
ســال  2000ســرخط خبرها را به خود اختصاص داده بودند ،تحولی آرامتر نیز در حال رخدادن بود .دنیای
مدیر نگهداشت در حال تغییر بود و این تغییر هنوز هم ادامه دارد.
شــرکتها در جس ـتوجو بــرای افزایــش درآمــد ،ســودآوری بیشــتر و افزایــش «ارزش ســهامدار» ،2تمام
میو ههــای در دســترس و فرصتهای مهیــا را ربودهاند .فرایندهای تولید ،بهروز و خودکار شــدهاند ،رایانهها
بــرای اتخــاذ بســیاری از تصمی مهــای مرتبــط با کس ـبوکار به یــاری مــا آمدهاند ،خریــد مــواد و قطعات به
«تدارکات اســتراتژیک» بدل شــدهاند ،زنجیرههای تأمین ســنجیده و بســامان شــدهاند ،انجام بســیاری از
 .1مشــكل ســال  2000یــا  Y2Kایــن بود که در قرن بیســتم ،برنامهنویســان عادت داشــتند از عــددی دورقمی بــرای نمایش زمان
در نرمافزارهــا اســتفاده كننــد .بــرای مثــال ،تار یــخ انقضــای كارت بانكــی در رایانــۀ مرکــزی بانــک به صــورت روز/ماه/ســال
یشــد که  95به معنای ســال  1995بود .این فرمت دورقمی وقتی مشــكلآفرین شــد كه با آغاز سال
( )95/07/25ذخیره م 
یشــد و نرمافزار نمیدانســت این  00را چگونه تفســیر كند و آن را ســال  1900بداند یا
 ،2000عدد  00بهعنوان عدد ســال وارد م 
[ .2000مترجم]

2. Shareholder value
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کارکردها در ســازمانها ،مانند فناوری اطالعات ،مدیریت دانش و مدیریت پرداخت حقوق ،برو نســپاری
شــدهاند و کارکردهــای اجرایــی جای خود را به فناوری اینترانت و درگاه 1دادهاند .نگهداشــت داراییهای
فیزیکــی یکــی از آخرین عرصههایی اســت که هنوز میتواند ســودآوری ســازمان را بیشــتر کنــد .کارخانهها
و تجهیزاتــی کــه از آ نهــا بــرای تولیــد کاالها اســتفاده کنیــم و ناوگانی که بــرای تحویل خدمــات از آن بهره
میگیریم ،هنوز خراب میشوند و به نگهداشت نیاز دارند .تا همین اواخر ،نگهداشت را هزینهای ضروری
و شاید حتی مضر میپنداشتیم.
امروزه ،پولی را که مدیران نگهداشــت مصرف میکنند ،بهطورمســتقیم از درآمدها بهدســت میآید.
اگــر ایــن پــول الزم نبــود کــه هزینــه شــود ،شــرکتها میتوانســتند ســوددهی بیشــتری داشــته باشــند .امــا
هماکنــون ،همین داراییهایی که مســتلزم نگهداشــت هســتند ،بخش عمــدۀ درآمــدی را ایجاد میکنند
که صورتحســابهای مالی شــرکت نشان میدهد .تا همین ده ســال پیش ،مدیر نگهداشت میتوانست
ـت فردا باید تاجری
تعمیــرکاری بســیار ماهــر با مهارتهای مدیریتی و اجتماعی باشــد؛ اما مدیر نگهداشـ ِ
زیرک باشد.
همچنانکه وارد هزاره جدید شــدیم ،نگاهی به آخرین فصل از اولین چاپ آپتایم کردم و خوشــحال
شــدم کــه بخــش عمــدهای از آنچــه پیشبینــی کــرده بــودم ،در حــال وقــوع اســت :اینکــه شــعار آینــده،
«انعطافپذیری» و «قابلیت اطمینان» خواهد بود و چنین اســت .تفســیر دادههای پایش وضعیت ،یکی
از چالشهای فزایندۀ نگهداشت بود که امروزه ،اغلب به رایانهها و افراد خبره واگذار میشود .سامانههای
خبــره در مراحــل ابتدایــی بــه ســر میبردند ،امــا در حالرشــد بودند .در آن زمــان ،این سیســتمها در حال
برنامهنویسی بودند و امروزه ،به مرحلۀ خودآموزی رسیدهاند .تکنسینها میبایست در حرفههای گوناگون،
تهــای کارکنــان بهرهبردار را نیــز میآموختنــد ،اما این
مهــارت بیشــتری کســب میکردنــد و برخــی از مهار 
رونــد چنــدان پیشــرفت نکرده اســت« .کارگرو ههــای» واقعی هنوز کمیاباند و ممکن اســت یک نســل به
طــول بیانجامــد تا این امر محقق شــود .دانشــگاهها مدیریت نگهداشــت را بهعنوان یــک تخصص مجزا
پذیرفتهاند و به آموزش آن پرداختهاند و این روند ادامه دارد .برای مثال ،امروزه اصول مدیریت نگهداشت
را در دورۀ اعطای گواهی صالحیت مدیریت داراییهای فیزیکی دانشگاه تورنتو 2تدریس میکنیم .مرز بین
وظایف مهندس طراح و کارکنان نگهداشــت بهتدریج در حال ناپدیدشــدن اســت .ضرورت برقراری توازن
بیــن ســطح مهارت و خبرگــی در بهکارگیری تاکتیکها و اســتراتژیهای نگهداشــت و ســطح توانمندی و
1. Portal
2. University of Toronto’s Physical Asset Management Certified program
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پیچیدگی داراییها بهطورفزایندهای در حال رشد بود ،اما ضرورتی بیشتر از آنچه پیشبینی میکردم برای
این موضوع پدیدار شــده اســت .با الزامات ،درخواســت ها و تقاضاهایی که اغلب برخاســته از قوانین و
مقررات هستند ،آن هم در جوامعی که دعاوی حقوق روزبهروز در حال افزایش است ،امنیت ،نگرانیهای
یهــای قابلاطمینان ما
زیس ـتمحیطی و حتــی مجوزهــای مــا بــرای فعالیــت در برخــی صنایــع ،بــه دارای 
بســتگی دارد .همچنــان که شــرکتها در جس ـتوجوی موقعیتی برای تعمیــر بدون نیاز به ســرمایهگذاری
هســتند ،نیاز به مهارت هرگز تا این حد فزاینده نبوده اســت .اصطالحات حسابداری بیش از همیشه در
ً
تمامی جنبههای کس ـبوکار متداول شــده است .در واقع ،هزارۀ جدید ثابت کرده است که دقیقا مطابق
پیشبینیها و حتی فراتر از آنچه تصورش میرفت ،چالشبرانگیز است.
هنگامــی کــه آپتایــم در  1995منتشــر شــد ،یک مهندس ســابق نیروی دریایــی را اســتخدام کردم که
در صنایــع مختلفــی در زمینۀ مدیریت داراییها و نگهداشــت کار کرده بــود .جیم پیکنل که در  1977در
رشــتۀ مهندســی مکانیک فارغالتحصیل شده بود ،پیش از پیوستن به شیوۀ نوپای من ،در مقام مهندس
کشــتی ،متخصص تجهیزات دوار در صنایع پتروشــیمی و مدیر مهندســی قابلیت اطمینان و نگهداشت
یســازی و صنایــع هوافضــا کار کــرده بــود .بــه نظر میآمــد تمرکز او بــر قابلیت اطمینــان بهخوبی با
در کشت 
چشمانداز پیشگویانۀ من از آینده همخوانی داشت.
همکاری صمیمانهای با هم داریم و شیوهای قدرتمند برای مدیریت داراییهای
از آن زمان ،من و جیم
ِ
فیزیکــی ایجــاد کردهایم .ما نهتنها به دوســتانی صمیمی بدل شــدیم ،بلکه متفکران پیشــرویی شــدیم که
دیدگاههایمان مورد توجه است .ما در صنایع مختلفی برای رفع مشکالتی فوقالعاده دشوار کار کردهایم
و بســیار آموختهایــم .تجربههای مشــترک مــا از «میکی ماوس» تا پرتاب موشــک را دربر میگیرد .مشــتریان
کهــای تفریحــی بینالمللــی گرفته تا صنایع فضایی پیشــرو و ســازمانهای نگهداشــت خودرو را
مــا از پار 
شامل میشوند .ما به بهبود روشهای مدیریت نگهداشت در این صنایع کمک کردهایم :واحدهای بزرگ
بازیافــت آهــن ضایعاتی ،معدنهای روباز ،ســطحی و زیرزمینی ،مجموعههای بزرگ بیمارســتانی ،جامعۀ
دانشــگاههای شــرق آمریــکا ،پاالیشــگاههای نفت ،شــرکتهای هواپیمایــی ،نیروگاههای اتمــی و حرارتی،
ایستگاهها و خطوط انتقال گاز ،شبکههای انتقال و توزیع برق ،کارخانههای کود شیمیایی ،کارخانههای
خودروسازی ،کارخانههای تجهیزات و مبلمان اداری ،کارخانههای کاغذ و مقواسازی ،کارخانههای تولید
دستمال کاغذی ،کارخانههای صنایع چوب ،کارخانههای محصوالت مهندسیشدۀ چوب ،کارخانههای
آسفالت و سیمان و موارد دیگر.
همچنــان که شــیوۀ ما رشــد میکرد ،نیــاز به تغییــر در خدماتمــان را میدیدیم و احســاس میکردیم.
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برخــی از ایــن تغییــرات بــه تغییر تمرکــز از نصب سیســتمهای رایانهای (یعنــی همان اکســیر جادویی )1به
برنامههای پیچیدۀ بهبود قابلیت اطمینان انجامید که هدفش جلب رضایت انواع کسبوکارها و رعایت
الزامــات قانونــی بود .دیگر تغییرات زمانی آغاز شــدند کــه صنایع به این نتیجه رســیدند که بهجایاینکه
ً
صرفــا بــر بهکارگیــری راهحلها تمرکــز کنند ،بایــد کارکنانی را کــه از راهحلها بهره میگیرنــد ،تغییر دهند و
سپس تغییرات را برای بازدهی بلندمدت تثبیت کنند.
ً
تکامل
مــن و جیــم بــا هــم کار کردهایم تــا این نیازهــای درحالتغییــر در محیط پویــا و دائما در حــال
ِ
کس ـبوکار را برآورده کنیم .ادامۀ این راه دیگر برای من مقدور نیســت ،اما جیم هنوز میتواند ادامه دهد.
من مشــعل را به او دادم و از او خواســتم تا ویرایش دوم کتاب اصلی مرا بنویســد تا آنچه را آموختهایم ،با
شما در میان بگذارد .او با مهربانی تقاضای مرا پذیرفت و کتاب حاضر ،نتیجۀ آن است .بیاموزید و لذت
ببرید.
جان دیکسون کمبل
نوامبر 2002
یــادآوری :جــان ایــن مقدمــه را در اواخــر جــدال طوالنــی و دلیرانــۀ خــود با ســرطان و چنــد روز قبل از
درگذشــتش در 11نوامبــر 2002کامــل کــرد .از آن زمان ،دوســتان و همکاران او جایزه و بورســی را به نام او در
دانشگاه تورنتو ،محل تحصیلش ،ایجاد کردند.

1. The old silver bullet

تشکر
چــاپ اول آپتایــم بــر مبنــای مشــاهدههای صورتگرفتــه از کارفرمایــا ن و ســایر شــرکتهای موفقــی بود که
عملکرد بســیار خوبی در مدیریت نگهداشــت داشتند .نگارش ویرایش حاضر کتاب آپتایم در طی بحث
و گفتوگو با جان دیکســون کمبل در ســال  2000آغاز شــد .غبار برخواســته از مشــکل ســال  2000در حال
فروکــش بــود و صنعــت مشــاوره ،کــه در چنــد ســال گذشــته بهخوبــی عمــل کــرده بــود ،وارد دوران طالیی
یشــد .شــیوۀ مدیریت نگهداشــت ما بســیار خوب عمل کــرده بود و از زمــان چاپ اول آپتایــم در 1995
م 
همواره در حال گسترش و رشد بود .پیشرفتهای فناوریهای رایانهای و رشد انفجاری اینترنت ،دورنمای
ً
سیســتمهای اطالعات مدیریتی را بهکلی دگرگون کرده بود و این قســمت از کتاب کامال بیاســتفاده شده
بود .بااینحال ،ما از آپتایم با موفقیت استفاده میکردیم و درسهای بسیاری از کاربرد آن در محیطهای
درحالتغییر کسبوکار آموخته بودیم .من و جان از دو سال قبل از فوت او ،بارها دربارۀ این موضوع گفتگو
کردیم؛ لذا اولین کســی که شایســتۀ قدردانی اســت ،اســتاد و دوســت خوب من جان کمبل است .بدون
رهبری او در این شیوه ،تعهد او برای تعالی و بینش او ،انگیرۀ تهیۀ این ویرایش از آپتایم وجود نداشت.
بســیاری از دوســتان ،کارفرمایــان و همــکاران بــرای تهیۀ مطالب حاضــر در ویرایــش دوم کتاب آپتایم
کمــک کردنــد ،همچنیــن چندیــن تــن از ایشــان در تهیــۀ مطالــب و بازنگــری پیشنویــس کتــاب و ارائــۀ
دیدگاههای ارزشــمند به ویرایش دوم این کتاب کمک کردهاند .مایلام تشــکر کنم از آدریان بابان ،دیوید
َ
ُ
ِای دوکاسترو ،گابریل رودریگرز گوستا ،روی ک ُرمپیس ،دکتر پیتر ِاف نایتس ،پروفسور اندرو ِکی ِاس جاردین،
تونی رودریگرز ،آرک اسکوپین ،بن ِاستیونس ،باب تیله ،موری َ
میدلتون،
وایزمن و بهویژه مایک کاریِ ،لن ِ
ِ
ِ
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ـتر ِتن و ِجف واکر برای بازنگریهای دقیقشــان که به بهبودهای چشــمگیر و مهمی در پیشنویس
داگ ِاسـ ِ
اصلی منجر شد .دیدگاههای شما کیفیت این اثر را بهطرز چشمگیری افزایش داد.
تمام مشــاوران و کارفرمایانی که با آنها کار کردهام ،به من کمک کردند چیزهای فراوانی بیاموزم و در
پیشرفت کاری و شخصی من تأثیرگذار بودند .تعداد آنها بیش از آنی است که بخواهم در اینجا ذکر کنم،
سخن من با آنهاست و من از همۀ آنها متشکرم.
اما آنها خود میدانند که روی
ِ
از مــادرم ،روث پیکنــل ،کــه فصلهای ابتدایی کتاب آپتایم را به شــکل الکترونیکــی درآورد تا آن را
راحتتر ویرایش کنم ،سپاسگزارم.
همچنین خود را مدیون همســر جانِ ،بو کمپل 1میدانم که مرا تشــویق و حمایت کرد و به من کمک
کرد بتوانم با ناشر این اثر همکاری کنم.
ســرانجام نیــز از همســرم ِایلیــن 2تشــکر میکنم؛ او که هیــچ تجربهای در زمینۀ نگهداشــت نداشــت،
پیشنویــس اولیــه را خوانــد و بــا ارائۀ دیدگاههایش کمــک کرد تا به نیت جان کمپل وفــادار بمانم و کتابی
روان و آموزنده فراهم کنم .در اوایل ازدواجمان ،وقتی در حال نوشتن ،جدال با لغات ،مفاهیم ،تجربیات و
کار طوالنی و طاقتفرسای انتقال منظورم به خوانندگان بودم ،آیلین بود که همۀ این چیزها را برایم ممکن
میکرد .بدون حمایت و تشویق بیوقفۀ او این کار به سرانجام نمیرسید.
جان ویرایش اول کتاب آپتایم را به همســرشِ ،بو ،تقدیم کرده بود .چاپ دوم این اثر را به همســر هر
دوی ماِ ،بو و ِایلین ،تقدیم میکنم.

1. Bev Campbell
2. Aileen

پیشگفتار
کس ـبوکار شــما شــبانهروزی و هفتروز هفته جریان دارد و هر روز میلیونها دالر ســودآوری ایجاد میکند.
بازار خوب اســت ،تولید با حداکثر ســرعت پیش میرود و مشــتریان راضی هســتند .عملیات گاهی برای
مدتی کوتاه متوقف میشود ،اما تجهیزات بهسرعت تعمیر میشوند و بهندرت پیش میآید که کل تولید
یشــوید .چندیــن روز طول
متوقــف شــود؛ امــا ناگهــان در آخــر هفتــه با یــک توقف کلــی تجهیــزات روبرو م 
یبــرد .کل زمان توقف
میکشــد تــا قطع ـهای حیاتــی را تهیه کنید و رفع مشــکل نیــز چند روز دیگــر زمان م 
یشــود .صدای اعتراض مشــتریان بلند شــده اســت .شــما به خرید و بستهبندی محصول
به  5روز بالغ م 
یشــوید تا آن را دوباره بفروشید و مشتریان را راضی کنید .در این زمان ،گروهی از
شــرکت رقیب متوســل م 
کارکنان ماهر واحد تولید بیکار بودهاند .واحد نگهداشــت نیز با کمبود نیرو مواجه اســت ،زیرا نتوانستهاید
کارکنانــی شایســته پیــدا کنید و کارکنان فعلــی با حداکثر توان بهطور شــبانهروزی کار میکننــد .نمیتوانید
تولید ازدس ـترفته را جبران کنید .پشــتیبانی میشوید و کار دوباره با نهایت سرعت ادامه مییابد .همین
حادثه بهتنهایی سودآوری سالیانه را کاهش میدهد و درآمد کل شرکت بیش از 2درصد کاهش مییابد.
تنها بهفاصلۀ چند ساعت یا چند کیلومتر دورتر ،رقبای شما توانستند تولیدشان را افزایش دهند تا
تولید ازدس ـترفتۀ شــما را جبران کنند .آنها از کمک به شــما خرســند بودند و موقعیت شــما ،سودآوری
بیشــتری برای آنها و با بیشــترین قیمت به همراه داشت .آنها بهواسطۀ توقف دچار مشکل نمیشوند و
سر همان منبع نیروی کار رقابت میکنند ،اما به نظر نمیرسد با کمبود نیرو
گرچه آنها نیز مانند شما بر ِ
ً
مواجه باشند .فرآیندهای کاری آنها مانند فرآیندهای کاری شماست ،محصوالتشان نیز تقریبا یکسان
است ،اما آنها سوددهی بیشتری دارند .چه رازی در میان است؟
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ترتیبــی میدهیــد تــا از کارخانۀ رقیــب بازدید کنید و امیدوارید که پاســخی بیابید .مدیــر کارخانه که
میزبــان شماســت ،شــما را در ایــن بازدیــد همراهــی میکند .کارخانه جدید نیســت ،اما شــما به ســرعت
تحــت تأثیــر تمیــزی و نظــم حاکم بر آنجــا قرار میگیرید .بیشــتر تجهیــزات مانند تجهیزات شماســت ،اما
بهتــر نگهداری شــدهاند .میبینید که کارکنان بهره برداری از چکلیســت اســتفاده میکننــد و به کارکنان
ً
نگهداشــت در تعمیــرات کمــک میکنند .گروهی از کارکنان نگهداشــت هســتند که کارشــان صرفا پایش
شســنجی ،آنالیز روغن
وضعیــت اســت و امــروزه فعالیتهای آ نهــا ترکیبی از کارهایی چــون بازدید ارتعا 
و تصویربــرداری حرارتــی اســت .وضعیــت انبــار مرتــب اســت و کارکنــان آن فقــط در شــیفت روز خدمات
ارائه میکند .در شــب دسترســی با کارت امکانپذیر اســت و جابجایی قطعات ازطریق بارکدخوان ثبت
میشود .آمار عملکرد نگهداشت همراه آمار تولید اعالم میشود؛ آمار ایمنی بر روی تابلوهای اعالنات در
سراسر کارخانه نصب شده و این آمارها مدام روزآمد میشوند .متوجه میشوید که میزان حادثۀ ثبتشده
تشــده در کارخانۀ شــما برابر  2اســت؛ لذا
یکــه میــزان حادثۀ ثب 
در ایــن کارخانــه برابــر  0.5اســت ،درحال 
احتمال دارد که هزینۀ بیمۀ رقیب شما کمتر از شما باشد.
یشــوید ،مدیر کارخانــه توضیح میدهد که نگهداشــت ،فرایندی حیاتی برای
وقتــی علت را جویا م 
کسبوکار و کلید موفقیت شرکت است .او نگهداشت را به چشم سرمایهگذاری برای حفظ ظرفیت تولید
میبیند؛ شما آن را زیانی ناگزیر و جزو مراکز هزینه در نظر میگرفتید.
ً
دقیقــا همیــن ســناریو و همیــن نگا ههــای متفــاوت بــه نگهداشــت اســت کــه شــاکلۀ اصلــی آپتایم:
ً
اســتراتژیهایی بــرای تعالــی در مدیریت نگهداشــت را تشــکیل میدهد .آنچــه در نــگاه اول صرفا تفاوتی
ناچیــز در برداشــت افــراد بــه نظر میرســد ،همان چیزی اســت که عملیات موفــق را از عملیــات اکنده از
توقف و کمبود نیرو و انبوهی از هزینههای اضافی و دیگر مشکالت جدا میکند.
این ویرایش کتاب آپتایم ،بهروزرســانی و مهر تأییدی بر همان اصولی اســت که در ویرایش اول بیان
شــده بود؛ همچنین پیشــنهادهای کاربردی و بینشهایی روزآمد را برای پیاد هســازی مدیریت نگهداشت
بهعنوان داراییای باارزش و ماندگار به تمام صنایعی ارائه میکند که خواهان بهبود سیستمهای عملیاتی
خود هستند.
کتــاب حاضــر کــه مرجعــی معتبــر هــم بــرای متخصصــان نگهداشــت و هــم دیگــر کارکنــان اســت،
دورنمایی از مدیریت نگهداشــت به دســت میدهد .این کتاب به بررســی عناصر مختلفی میپردازد که
مدیــران نگهداشــت بــا آنها ســروکار دارنــد و دســتورالعملهایی برای موفقیت نگهداشــت ارائــه میکند،
بهویــژه اطالعــات مفیدی دربــارۀ اینکه «چه» فعالیتهایی اثربخش هســتند و «چگونــه» میتوان به آنها
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دســت یافت .ســعی کــردهام تاحدامــکان از جزئیات اضافی دوری کنــم ،منظورم جزئیاتی اســت که برای
ً
خوانندگان غیرمتخصص احتماال بیشــتر ســردرگمکننده هســتند تا روشنگر؛ البته کوشــیدهام تعادل برقرار
کنــم و اطالعات کافی برای متخصصان نگهداشــت ارائه کنم تــا بتوانند تصمیمهایی آگاهانه بگیرند .در
آخر هر فصل ،بخش کوتاهی با عنوان «جمعبندی» آمده اســت .این بخشها حاوی نکاتی کلیدی برای
مدیرانی است که میخواهند بر نکات مهم تمرکز کنند بدون اینکه در باتالق جزئیات کماهمیت فروروند.
بخش
مدیرانی که میخواهند مروری ســریع بر کتاب داشــته باشــند ،میتوانند به خواندن پیشــگفتار11 ،
ِ
جمعبندی در پایان هر فصل و سخن پایانی بسنده کنند.
آپتایــم :اســتراتژیهایی بــرای تعالــی در مدیریت نگهداشــت در  1995منتشــر شــد .از آن زمان ،جان
کمبل و من به همراه همکارانمان برای کمک به صدها شــرکت در حرکت به ســوی تعالی از این کتاب
بهــره گرفتهایــم .همگــی ما درعیناینکــه از مفاهیم و روشهای ذکرشــده در این کتاب اســتفاده میکردیم،
چیزهای بیشــتری دربارۀ آنها آموختیم :اینکه کجا راهگشــا هســتند و کجا نیستند و چگونه باید آنها را
اجرا کنیم .درمجموع ،تیم ما  500سال تجربه در گسترۀ وسیعی از موقعیتها ،صنایع و محیطها بهدست
آورد .شاهد رشدی چشمگیر در استفاده از فناوری اطالعات و افزایش تصاعدی فرصتهایی بودهایم که
این رشد به همراه داشته است .شرکتها یکی پس از دیگری گزارش کردهاند که استفاده از استراتژیهای
مختلــف ارائ هشــده در آپتایــم ،بهرهگیری از این فرصتها را آســانتر کرده اســت .بازخوردها بســیار مثبت
بودهاند و پیشــنهادها و دیدگاههای افرادی که از این اســتراتژیها استفاده کردهاند یا آنها را یاد گرفتهاند،
بسیار ارزشمند بوده است.
حال وارد قرن بیس ـتویکم شــدهایم .اولین چاپ آپتایم هنوز هم بســیار محبوب و پرفروش است ،اما
تغییر فناوریها ،تغییر ســریع محیط کس ـبوکار و نیز دانش حاصل از تجربیات صنایع مختلفی که از این
کتاب برای افزایش عملکرد خود اســتفاده کردهاند ،به روشــنی بیانگر نیاز به بازنگری و بهروزرســانی کتاب
بــود؛ وظیف ـهای کــه مــن و جان با اشــتیاق و اعتقاد راســخ آن را آغاز کردیــم .مدت کوتاهی بعد از شــروع به
بازنگری ،جان به سرطان مبتال شد .او قبل از درگذشتش در اواخر  ،2002تمایل خود را برای تکمیل کتاب
ابراز داشت و اینکه من بایستی به تنهایی این کار را که با هم شروع کرده بودیم ،ادامه دهم .ویرایش حاضر از
آپتایم ،پاسخی به آن تقاضاست؛ خوشبختانه ،این اثر موجب سربلندی مردی است که الهامبخش آن بود.
تــاش کــردهام بــه هــدف اصلــی که نــگارش کتــاب راهنمایــی روان اســت ،وفــادار بمانــم؛ کتابی که
متخصصــان نگهداشــت ،مدیــران کارخانه ،مدیران نــاوگان و دیگر افراد حرفهای بتواننــد آن را بهطورکامل
بفهمند و از آن استفاده کنند .تعدادی از خوانندگان گفته بودند که با افزودن توضیحی دربارۀ «چگونگی»
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اجرای اســتراتژیهای مختلف ذکرشــده ،شــاید بتوان ویرایش اصلی را بهبود بخشــید .گرچه آپتایم کتابی
دربــارۀ «چگونگــی اجــرا» نبود و هنوز هم نیســت ،اما به ما میگوید که بر اســاس تجربه ،بهترین روش اجرا
کــدام اســت .ایــن کتاب در اصل میگوید که «چــه» کاری را انجام دهیم .ازآنجاییکه هــر کدام از ما راه و
روش خاص خودمان را داریم که به بهترین شــکل برایمان راهگشــا هســتند ،تجویز روشها بیهوده است.
هرچند ،در موقعیتهای مناسب ،دیدگاههایی ارائه شده که چه چیزی راهگشاست و چه چیزی نیست.
مــدل اصلــی تعالی که جــان کمبل تدوین کرده ،یعنی هرم تعالی (کــه در ادامۀ مقدمه خواهد آمد)،
در گذر زمان تثبیت شــده ،بارها از روی آن الگوبرداری شــده و گاهی هم به آن حمله شــده است .بااینکه
این هرم راهگشا بود ،اما نیازمند بهروزرسانی است .در این کتاب ،این هرم اصالح شد تا بازتابی از دانش
فعلی ما باشد و متن کتاب را برای استراتژیهای مختلف مدیریت نگهداشت دوباره تدوین کردیم.
افــرادی کــه تازه با مبحث مدیریت نگهداشــت آشــنا شــدهاند یــا عالقهمند به گســترش دایرۀ لغات
خود دربارۀ نگهداشــت هســتند ،میتوانند به ضمیمۀ «ب» رجوع کنند که واژهنامۀ اصطالحات پرکاربرد
را شامل میشود.
آنهایــی کــه بــا ویرایــش اول آپتایــم آشــنا هســتند ،ممکــن اســت بحــث زیــر را کــه دربــارۀ تغییــرات
اعمالشده در آن ویرایش است ،جالب بیابند .خوانندگان جدید میتوانند این بخش را نادیده بگیرند و
به بخش بعدی پیشگفتار بروند.
تغییرات
پیشــگفتار اصلــی و همۀ فصلها تا حدی بازنگری شــدهاند که این تغییــرات گاهی جزئی و گاهی عمده
بودهاند .این تغییرات بهطورخالصه از این قرارند:
شهــای بزرگ.
ویرایــش اول بــه چهــار بخش تقســیم شــده بود :رهبــری ،کنتــرل ،بهبود مســتمر و جه 
این ســاختار چهاربخشــی حفظ شده اســت ،اما هر کدام بهطورجداگانه بازنگری شدهاند و عنوانی جدید
گرفتهاند :رهبری ،ضروریات ،انتخاب تعالی و سخن آخر.
بخــش اول ،یعنــی رهبــری ،اســتراتژی و مدیریت تغییــر را واکاوی میکند .مطالب جدید شــامل رویکردی
بازنگریشده برای تدوین استراتژی و تأکیدی فزاینده بر اهمیت افراد است.
بخش دوم ،یعنی ضروریات ،دگرگون شده و بسط یافته است و تغییرات زیر انجام شده است:
•«برنامهریزی و زمانبندی» به «مدیریت کار» تغییر یافته است و توقفها و نیروی کار سیار را پوشش میدهد .فصل
جدیدی نیز به مدیریت مواد اختصاص یافته است.
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•تاکتیکها در فصل مربوط به مراقبت پایه گنجانده شدهاند و بر حداقل الزامات موفقیت نیز تأکید شده است.
•بخش مربوط به «اندازهگیری و بهینهکاوی »1نیز گسترش یافته است.
•سیستمهای اطالعات مدیریت نگهداشت نیز روزآمد شده است تا تغییرات فناوری را نشان دهد و فناوریهایی
را معرفی کند که از پایش اقتضایی ،تشخیص عیب و بهینهسازی تصمیمگیری پشتیبانی میکنند.

بخــش ســوم ،یعنی انتخاب تعالی ،ســه رویکرد را برای دســتیابی به تعالی بررســی میکنــد :داراییمحور،
تیممحور ،و فرآیندمحور.
•نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان با تفصیل بیشتری بررسی میشود و کاربرد آن در پروژههایی که از صفر شروع
یشــوند ،مدنظــر قــرار میگیرد .فصل جدیــدی نیز مباحث  ،RCFAبهین هســازی  PMو تکنیکهای بهین هســازی
م 
تصمیمگیری را پوشش میدهد.
•نگهداشت بهرهور فراگیر با جزئیات بررسی و بازبینی شده است تا نظریههای کار تیمی مؤثر را نیز دربرگیرد.

بخــش چهــارم ویرایــش اول ،یعنــی جهشهای بــزرگ ،اکنــون در بحث گسترد هشــدۀ «بهین هســازی فرایند»
گنجانده شده است .بخش چهارم ،یعنی سخن آخر ،نکات کلیدی را بهصورت فهرستوار برای مدیران
بیان کرده است.
پیوستهای الف و پ در ویرایش اول ،بسط یافتهاند و به ترتیب بهعنوان پیوستهای الف و ب در
ویرایش گنجانده شدهاند .پیوست ب از کتاب اصلی نیز حذف شده است.
نیاز به زمان در دسترس
مدارک محکمی وجود دارد که سالمت مالی و جسمی به یکدیگر وابستهاند و ارتباط روشنی بین سالمت
و موفقیت ،و از طرف دیگر ،بین ناکامی و تنش عاطفی یا جسمی وجود دارد .اینکه چقدر مراقب خود و
کسبوکار خود هستیم ،بر رضایت شغلی و شخصی ما تأثیر دارد .سالمتی شما یا شرکتتان به سالمتی
جســمی و فیزیکی بســتگی دارد ،بدین معنا که همۀ قسمتها و سیستمهایتان در وضعیت مناسب قرار
داشــته باشــند .اما درست همانطور که بسیاری از ما به سالمتی جسم خود بیتوجه هستیم و خشنودی
کوتاهمدت را بر زندگی سالم و طوالنی ترجیح میدهیم ،بسیاری از سازمانها نیز عناصر ضروری موفقیت
ً
را نادیده میگیرند .شــاید این ماهیت بشــر باشــد ،اما نتیجۀ این رفتار کامال منفی اســت .پیکر انســان و
پیکرۀ شرکت صدمه میبینند ،زیرا به سالمت فیزیکی (جسمی) از طریق نگهداشت توجه کافی نداریم.
امــروزه ،بســیاری از کس ـبوکارها وابســتگی خود را به اتوماســیون افزایــش داده و از وابســتگی خود به
1. Benchmarking
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نیــروی کار میکاهنــد .با رشــد فناوری ،عرص ههــای جدیدی تحت تأثیر قرار میگیرنــد و میتوانیم با هزینۀ
نتــر کار کنیم و در
کمتــر ،کار بیشــتری انجــام دهیــم و بدین ترتیب ســودآوری بیشــتری داشــته باشــیم ،ایم 
مقابله با کمبود نیرو مقاومتر باشیم .همزمان ،بیشتر به داراییهای فیزیکی وابسته میشویم و عملکرد این
داراییها نیز به نگهداشــت بینقص وابســته اســت .حفظ عملکرد کارآمد داراییها ،نیازمند نگهداشت
کارآمد و مقرونبهصرفه است.
آنچه از نگهداری داراییهای فیزیکی با کوشش فراوان به دست میآوریم ،آپتایم است :ظرفیت تولید
و ارائۀ کاالها و خدمات .همچنین توانایی خود را به منظور تولید سریع کاالها و خدمات باکیفیت افزایش
میدهیم و مشتریانمان را نیز راضی نگه میداریم .در نهایت اینکه محیطی کنترلشده و ایمن برای ارائۀ
خدمــات یــا انجــام کار فراهم میکنیــم که کمترین ریســک را برای ســامت و ایمنی کارمندان ،مشــتریان،
عموم مردم و محیطزیست بههمراه دارد.
بســیاری از مدیران و اعضای ارشــد هیئتمدیره از مجموع هزینههای نگهداشــت خشنود نیستند و
اغلب آن را جزئی از «هزینۀ عملیاتی» در نظر میگیرند .هزینههای نگهداشــت شــامل هزینههای مستقیم
تعمیرات و کارهای پیشکنشی (نیروی کار ،مواد و قطعاتیدکی ،و پیمانکاران) ،هزینۀ زمان توقف (سود
ازدس ـترفته و اعتبار ازدس ـترفته) ،و جریمهها و دیگر مجازاتهای ناشــی از محصوالت آســیبدیده یا
یشــود .میزان تأثیر مســتقیم هر کدام از این بخشها باتوجهبه میزان
سیســتمهای عملیاتی آســیبدیده م 
دارایی و ســرمایۀ هر کس ـبوکار متفاوت اســت ،اما بودجۀ هزینههای نگهداشت ممکن است تا نیمی از
هزینههای تولید را به خود اختصاص دهد (نک شکل .)1
حوزۀ صنعت

درصد

معدن
تولید فلزات
لوازم برقی
تولیدی
فراوری

 20تا 50
 15تا 25
 15تا 25
 5تا 15
 3تا 15

منسوجات و مونتاژ

 3تا 5

شکل  .1نسبت هزینههای مستقیم نگهداشت در مقایسه با هزینههای کلی عملیات
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عددهــای شــکل  1بســیار بــاال هســتند ،امــا «مجمــوع هزین ههــا» نیســتند؛ زیــرا ارزش فــروش تولیــد
ازدس ـترفته و هزین ههــای مرتبــط بــا دوبــارهکاری ،محصــول مرجوعــی ،مــواد بازیافتــی ،جریم ههــا و دیگــر
مجازاتها را دربرنمیگیرند .آگاهی از مجموع هزینهها ،تصمیمگیری سنجیده را ممکن میکند و افزایش
بودجۀ نگهداشت را توجیه میکند زیرا نتیجه ،کاهش هزینههای کلی کسبوکار است .هرچه کسبوکار
بیشــتر ســرمایهبر 1باشــد ،کمتر به کارکنان بهرهبرداری تکیه میکند و بیشــتر به نگهداشت وابسته میشود.
هرچه وابســتگی ما به داراییهای فیزیکی برای تولید بیشــتر شــود ،هزینههای مرتبط با این وابســتگی به
یهــای فیزیکــی نیــز افزایــش مییابــد .اما اگــر داراییها را خــوب مدیریت کنیــم ،این هزین ههــا نیز به
دارای 
موازات هزینۀ هر واحد خروجی کاهش خواهد یافت.
برای مدیرانی که به نتیجۀ پایانی اهمیت میدهند ،یعنی اینکه چه تولید میشود و چگونه فروخته
شــود ،نگهداشــت گاهــی چیــزی شــبیه تعمیــرات ســاده و سردســتی اســت .امــا حفــظ تــداوم فرآیندها و
فعالیتهای داخلی شــرکت ،کاری پیچیده اســت و توجه بسیار زیادی را میطلبد .بهعالوه ،این نوع کار
دقیق و پرجزئیات ،پرهزینه خواهد بود .هزینۀ نگهداشت داراییها تحت تأثیر برخی مالحظههای کلیدی
قرار دارند که تعیین و پاسخ به برخی از آنها دشوار است:
•بر کدام فعالیتهای نگهداشت تمرکز کنیم؟ آیا میتوانیم بیشتر پیشگویانه عمل کنیم و کمتر واکنشی؟
•چگونه میتوانیم افراد شایسته را جذب و حفظ کنیم تا از سیستمهای تجهیزات پیچیده نگهداری کنند؟
•سطح بهینۀ موجودی مواد ،کاالهای مصرفی و قطعات مرتبط به نگهداشت کجاست؟
مهندسی نگهداشت نیاز داریم؟
•آیا به پشتیبانی تخصصی
ِ
•آرایش سازمانی مناسب چیست و چگونه است؟
•چه چیز را و به چه میزان برونسپاری کنیم؟

امروزه ،تشدید رقابتهای جهانی ،دستیابی به پاسخهای صحیح را بیشازپیش دشوار کرده است.
کس ـبوکارها تحت فشــار زیادی قرار دارند تا از لحاظ مالی بهرهوری داشــته باشــند .نگهداشــت ،یکی از
یشــوند و تولید برونسپاری
هزینههای اصلی تولید اســت و اگر بیشازحد باال باشــد ،کارخانهها تعطیل م 
میشود یا به خارج منتقل میشود .اصول در همهجا یکسان است :خروجی کاالها و خدمات را بیشینه
کنیــد و ورودی منابــع مالــی ،انســانی ،و فیزیکــی را بــه حداقــل برســانید .بهتریــن ارزش را برای مشــتری و
سهامدار فراهم کنید ،اما درعینحال ایمنی را حفظ کنید و مراقب محیطزیست باشید.
 .1منظورم از «سرمایهبر» ( )capital-intensiveاین است که شرکت از داراییهای فیزیکی شامل کارخانه ،تجهیزات ،سیستمهای
فیزیکی ،ناوگان وسایلنقلیه ،داراییهای ثابت و تأسیسات زیربنایی زیاد استفاده میکند.
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ً
تولیــد ارزش مســتقیما بــا ارائــۀ بهتریــن کیفیت و خدمــات ،در کمترین زمــان و بــا پایینترین قیمت
مرتبــط اســت .برای راضی کردن کارفرما ،شــرکت باید ب هســرعت برای کاالهایــش در کل چرخۀ مفید عمر
آ نهــا خدمــات ارائــه دهد .لــذا میبینیم که «مدیریــت چرخۀ عمر محصــول» بهعنوان نظمی نــو در حال
ظهور است که بسیار شبیه مدیریت نگهداشت است اما بر نگهداری محصوالت فروختهشده به مشتریان
متمرکز است .اما ازآنجاییکه میخواهیم خود و مشتریانمان را در معرض حداقل ریسک قرار دهیم (مالی،
بازار ،عملیاتی ،زیستمحیطی ،یا ایمنی) ،برای تولید ارزش از رابطۀ زیر پیروی میکنیم:
خدمات × کیفیت
ریسک × زمان × هزینه

= ارزش

در ازای زمــان پاســخ و هزین ـهای معین ،هر چقدر که بتوانیم کیفیت و خدمــات بهتری را ارائه کنیم،
مشتری ارزش بیشتری را دریافت میکند .ضروری است که منابع فیزیکی مورد استفاده از قبیل تجهیزات،
ناوگان ،تأسیسات یا کارخانهها در زمان نیاز در دسترس باشند و تولید با نرخ و کیفیت مورد نظر و هزینۀ
منطقی انجام شود .روشن است که ریسکهای ایمنی و زیستمحیطی باید همواره روبهکاهش باشند.
ً
شــرکتهای کالس جهانــی 1توجه زیــادی به رابطۀ تولیــد ارزش معطوف میکنند .تــاش آنها صرفا
متوجــه کاهــش هزینهها نیســت ،بلکه نوســانات ،زمان چرخه و ریس ـکها را نیز مدنظر دارنــد .برنامههای
بهبود کیفیت مانند برنامۀ شش سیگما از طریق رویکردهای علمی با هدف حذف مشکالت ،پسماند و
نوسانات ،به این مزایا دست مییابند .همچنین ،در این شرکت ها انتظارات از عملکرد دارایی بهشدت
افزایش یافته است ،بهخصوص وقتی داراییها نقش پررنگی در تحویل کاالها و خدمات دارند.
برای اینکه همهچیز طبق برنامه پیش برود ،باید هزینه کنید .اســتراتژیهای ارائ هشــده در این کتاب
نیازمند ســرمایهگذاری اولیه اســت ،و بهبود منوط اســت به تعهد در بهکارگیری و انجام تالشهای الزم و
تأمین منابع مالی؛ هرچند ،برگشت سرمایه ممکن است بسیار چشمگیر باشد.
فلســفههای جدیــد در ســاخت ،تولیــد و فــرآوری و نیز طراحــی مقرونبهصرفــۀ تجهیزات ســرمایهای،
2
واکنشهای متناظری را در نگهداشت ایجاد کرده است .برای مثال ،تجهیزاتی که طراحی ماژولی دارند،
یشــوند :همــۀ ماژو لهــا قابل تعویــض و جایگزینی هســتند و
ازطریــق جایگزینــی و تعویــض «نگهــداری» م 
 .1منظــور از  world-class enterprisesشــرکتهایی هســتند کــه از بهتریــن روشها برای بهبود کس ـبوکار خــود بهره میگیرند.
[مترجم]

2. Modular equipment design
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یشــوند که تحمل خطای آنها باال باشــد .حتی برخی فناوریهای
قطعات الکترونیکی طوری طراحی م 
«هوشمند» ،از طریق سیستمهایی که قابلیت خودتعمیری دارند ،در حال حذف نگهداشت هستند .اما
این سیســتمها هنوز فراگیر نشــدهاند و در بســیاری از طراحیها قابل اجرا نیستند .تا آن زمان ،نگهداشت
کمــاکان برقــرار خواهــد بــود؛ امــا ایــن بــدان معنا نیســت که مــا باید نگهداشــت را به شــیوههای ســنتی و
کوتهنظرانه اجرا کنیم.
شهــای خــود را بــر بهبود طراحــی از طریــق فناوری معطــوف میکننــد ،که این
شــرکتهای نــوآور تال 
امــر اغلب ناشــی از نیــروی های محرکی چون رقابت شــدید ،الزامات قانونی یا دیگــر محرک های موجود
در بــازار اســت .گروهــی از صنایــع و شــرکتها ،از طریق تعــدادی از مؤثرتریــن و شــاخصترین رویکردها در
مدیریت نگهداشت ،برای کسب مزیت رقابتی تالش میکنند .همۀ ما میتوانیم از موفقیت این شرکتها
یهــای آنــان درس بگیریــم .نگهداشــت بهرهور فراگیــر ( ،)TPMنگهداشــت مبتنی
منتفــع شــویم و از ناکام 
بــر قابلیــت اطمینــان ( ،)RCMتحلیــل علت ریش ـهای خرابــی ( ،)RCFAسیســتمهای رایان ـهای مدیریت
نگهداشــت ( )CMMSو نیز سیســتمهای پیچیدۀ مدیریت عملکرد مانند کارت امتیازی متوازن (،)BSC
فرایندهــای مدیریــت چرخــۀ کل عمر (مانند تروتکنولوژی و مهندســی تدارکات) ،سیســتمهای تشــخیص
عیب ،سیستمهای پایش وضعیت و برونسپاری هر کدام کمابیش با موفقیت در حال استفاده هستند.
تحقیقــات فراوانــی دربــارۀ هــر کــدام از ایــن زمین ههــا در حــال انجــام اســت و ســازمانهایی ماننــد بنیــاد
بینالمللی تحقیقات در نگهداشت ( ،)IFRIMآزمایشگاههای دانشگاههای مختلف در حوزۀ نگهداشت
و قابلیــت اطمینــان ،و جامعــۀ افــراد حرف ـهای قابلیت اطمینــان و نگهداشــت ( )SMRPهمگی در تالش
هستند تا دانش و شیوههای مورد استفاده را گسترش دهند و اصالح کنند.
هــر یــک از ایــن مفاهیــم میتواننــد ارزش چشــمگیری به همراه داشــته باشــند و قابلیــت اطمینان و
چکــدام را هحــل کاملی بــرای افزایش بهــرهوری نیســتند و هر
یهــا را افزایــش دهنــد .امــا هی 
اثربخشــی دارای 
کدام اگر به تنهایی اســتفاده شــوند ممکن اســت بیشازحد مورد اســتفاده قرار گیرند .متأســفانه ،بسیاری
از شــرکتها یــک رویکــرد جدیــد را چنــان اجرا میکنند کــه گویی تنها پاســخ ممکن به این فرایند بســیار
پیچیــدۀ کس ـبوکار ،یعنی مدیریت نگهداشــت اســت .این کتاب تمــام این روشها را بررســی میکند و
نشان میدهد که چگونه بهکارگیری توأمان این روشها به دستیابی به نتایج مطلوب منجر میشود.
هرم تعالی آپتایم در مدیریت نگهداشت
مدیریت نگهداشت برای تمام کسبوکارها مهم محسوب میشود و برای کسبوکارهای سرمایهبر ،حیاتی

 24آپتایم :استراتژیهایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

اســت .وقتی مدیری که بهطور مســتقیم درگیر نگهداشت نیست درک بهتری از اهمیت آن پیدا میکند،
توانایی سازمان برای ارائۀ ارزش به کارفرما افزایش مییابد .شکل  ،2چارچوب ساختاریافتۀ مورد استفاده
برای اعمال این شــیوههای موفق را در کس ـبوکار شــما نشــان میدهد .این چارچوب نوعی نقشــۀ راه یا
استراتژی کلی است که میتواند انتخابهای شما را برای نحوۀ مدیریت نگهداشت در کسبوکار هدایت
کند .برای صعود در هرم تعالی الزم نیســت از رویکردی تجویزشــده پیروی کنید ،اما باید همۀ عناصر دو
ســطح پایینتر ،یعنی «رهبری» و «الزامات» را اجرا کنید .رســیدن به حداقل میزان شایســتگی در این دو
سطح ،توانایی شما را بهعنوان مدیر نگهداشت برای بقا در محیط طاقتفرسای امروزین کسبوکار بهبود
ً
میبخشد .اگر میخواهید عملکرد بهتری داشته باشید ،احتماال باید یکی از روشهای سطح سوم یعنی
«انتخاب تعالی» را اجرا کنید که کلید حرکت از شایستگی به سوی تعالی است.
ســه نفــر را بــا توانایــی مختلــف در شــناکردن درنظــر بگیریــد .یکــی از آ نهــا در آب راحــت نیســت و
بههیچوجــه نمیتوانــد شــنا کنــد ،دیگــری میتواند بهخوبی شــنا کنــد و نفر ســوم قهرمان المپیک اســت.
وقتــی نفــر اول درون آب بیفتنــد ،روی ســطح آب باالوپایین میرود ،دس ـتوپا میزند ،ســروصدای زیادی
میکند ،همان وسط میماند و سرانجام غرق میشود .دومین شناگر بهسرعت بر خودش مسلط میشود،
تصمیم میگیرد به کدام سمت برود و شنا میکند تا به محل امن برسد .قهرمان المپیک هم همین کار را
میکند ،اما بهتر از نفر دوم .خونسردی خود را حفظ میکند ،سریعتر به محل امن میرسد و شاید در طول
مســیر به دیگران هم کمک کند .اگر این داســتان را با مدیریت نگهداشــت مقایســه کنید ،شــباهتهای
جالبی مشــاهده خواهید کرد :برخی از افراد به فرایند تعلق خاطر ندارند ،برخی بهخوبی عمل و مدیریت
میکنند ،برخی هم پیشتاز هستند.
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شکل  .2هرم تعالی آپتایم

شفــرض ،حداقل برخی از عناصر ســطح
هــر شــرکتی کــه داراییهایی برای نگهــداری دارد ،بهطورپی 
«الزامــات» را بــا درج ـهای از شایســتگی اجرا خواهد کرد .حتی اگر شــرکت هیچ کاری بیــش از اجرای این
ً
عناصــر آن هــم ب هشــکل کامال واکنشــی انجام ندهــد ،مواد و نیــروی کار را مدیریت خواهد کــرد ،از حداقل
ســطح الزامــات قانونــی نگهداشــت پیــروی میکنــد ،هزین ههــا را رصــد میکنــد و بــرای انجــام ایــن کارهــا
از انــواع سیســتمهای مدیریتــی کمــک میگیــرد .اگــر ایــن کارهــا بــد انجــام شــوند ،شــرکت (مانند شــناگر
یشــود ،بهعلت پیروی نکــردن از مقررات
ضعیــف) ســرانجام در هزینههای سرســامآور نگهداشــت غرق م 
یشــود ،ســودش را از دســت میدهد و ازلحاظ ایمنی هم عملکردی نامطلوب برجای میگذارد.
جریمه م 
احتمالقوی ،این اتفاقها به وقوع خواهند پیوست ،زیرا هیچ فردی اصول ارائهشده در سطح «رهبری»
به
ِ
هرم تعالی را که در بخش اول کتاب نیز تشریح شده است ،آگاهانه اجرا نمیکند.
قتــر هســتند ،عناصــر «رهبــری» را آگاهانــه اعمــال میکننــد و حتــی در اجــرای
شــرکتهایی کــه موف 
«الزامات» ممکن است به سطوحی از تعالی نائل شوند .اگر اصول را آگاهانه و مداوم اعمال کنند( ،مانند
ً
شناگری که نسبتا خوب شنا میکند) نجات مییابند و حتی ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند
و تنهــا با معدود مشــکالتی در طی مســیر مواجه شــوند .شــرکتهایی کــه عملکردی عالی دارنــد ،آگاهانه
و ب هشــکل دائمــی به ســطوح «رهبــری» و «الزامات» توجــه دارند و عناصــری را از «انتخــاب تعالی» به این

 26آپتایم :استراتژیهایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

ترکیــب اضافــه میکننــد .این شــرکتها ،ماننــد قهرمان المپیــک ،کاری میکننــد که فرایند آســان به نظر
میآید ،چرا که مهارت باالیی در اجرای فرایند دارند .یکی از جلوههای موفقیت چنین شرکتهایی این
است که دیگران همواره تالش میکنند از آنها تقلید کنند.
اینکــه شــرکتی بــا بهکارگیــری تمــام یــا بخشــی از عناصــر اصلــی ارائ هشــده در ایــن کتــاب ،مدیریت
نگهداشــت را چقــدر خوب اجــرا میکند ،در وهلۀ اول به این بســتگی دارد که چگونه بــه کارکنان انگیزه
میدهد .این شــاخص ،عاملی کلیدی اســت که تعیین میکند شــرکت تا کجا و با چه ســرعتی به سوی
بهبود و موفقیت گام برمیدارد.
همانطور که در باال اشاره شد ،هرم تعالی نوعی رویکرد تجویزی «یک نسخه برای همه» برای اجرای
روشهای موفق نیســت .این هرم ،اســتراتژی زیربنایی اســت که مســیرهای متعددی را برای دســتیابی به
نتیجههای بهتر میگشاید .نیازی نیست این هرم را موبهمو و از پایین به باال اجرا کنید ،گرچه اتخاذ این
رویکرد مفید است .آگاهی از اینکه بیشتر این عناصر هماینک در سازمانهای پیشتاز با موفقیت در حال
استفاده هستند ،انگیزهای برای فراگیری کامل عناصر هرم تعالی محسوب میشود.
یشــوید که مدیریت نگهداشــت را از منظر
در طی کتاب ،با برخی از جدیدترین نظریههایی آشــنا م 
کسبوکار بررسی میکنند و تعدادی از جدیدترین روشهایی را معرفی میکنیم که با این نظریهها سازگار
هســتند .امیدواریــم کــه کتــاب حاضــر هم بــه کار مدیرانی بیایــد که خواهان درک بیشــتری از نگهداشــت
هستند و هم برای متخصصان مهندسی و نگهداشت سودمند باشد؛ متخصصانی که میخواهند تصویر
بزرگتری را ببینند که در آن ،نگهداشت نقش مهمتری را ایفا میکند .هر دو گروه بینشهای ارزشمندی از
شیوهها و تکنیکهای مختلفی که برای مدیریت موفق نگهداشت در دسترس است ،کسب خواهند کرد.

