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تاریخ دریافت94/06/24 :
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در ایــن مقالــه ،یافتههــای پژوهشــی حاصــل از اتخــاذ یــک راهبــرد (یــا گزینههــای راهبــردی) بــرای مؤسسـهی اســتاندارد بریتانیــا 2ارائهشــده
اســت .راهبــرد موردنظــر بهمنظــور توانمندســاختن ایــن مؤسســه در توســعهی اســتانداردها بــرای ارتقــای نــوآوری در زمینـهی «خدمات مهندســی
در طــول عمــر» اتخاذشــده اســت .هــدف از ایــن پژوهــش ارائــهی یــک «ســند راهبــردی» بهمنظــور جهتدهــی بــه اقدامــات پژوهشــی و ســایر
فعالیتهــای ارائـهی خدمــات اســت .ایـنکار بــا هــدف تعییــن و اســتقرار یــک راهبــرد ملــی بــرای اســتانداردها و بهمنظــور ارتقــای نــوآوری در «خدمــات
مهندســی در طــول عمــر» صــورت میگیــرد و در پــی پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه تدویــن و بهکارگیــری اســتانداردها ،نــوآوری را در
زمینـهی توســعه و ارائـهی خدمــات مهندســی در طــول عمــر ،افزایــش داده و شــتاب میبخشــد؟
ی و تفســیری در خصــوص یــک « نقش ـهی راه »4بــرای  ،TESانجــام
در اکتبــر ســال  2012مرکــز ملــی خدمــات مهندســی در طــول عمــر ،3بررس ـ 
داد؛ همچنیــن یــک پــروژهی پژوهــش دانشــجویی نیــز قبــل از آن ،در همــان ســال انجامشــد .ایــن مطالعــه ،یــک دیــدگاه اولیــه از نقشـهی راه بــرای
اســتانداردهای  ،TESتوســعه داد کــه مبنایــی بــرای مجموع ـهای از مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافته بــا دانشــگاهیان و مجریــان بهشــمار میآیــد و
نمایانگــر وجــود اختــاف فراوانــی در دیــدگاه و درک از موضوعــات اســت .اگرچــه ،درایــن خصــوص اجمــاع اولیــه وجــود دارد ،امــا کار بایــد بهگونـهای
انجــام شــود کــه حاصــل آن بــرای ســازمانهای کوچــک و متوســط 5و نهادهایــی کــه توانمنــدی کمتــری در مدیریــت داراییهــا 6دارنــد ،ســودمند باشــد.
بهطوریکــه همــواره بهتریــن رویههــا مشــخص باشــند .اولیــن چالــش در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه یــک دامنـهی کاربــرد بــرای ایــن موضــوع تعییــن
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــود« :منظــور از خدمــات مهندســی در طــول عمــر چیســت».

واژگان کلیدی:
استانداردها ،نظامهای خدماتی  ،خدمات مهندسی  ،مهندسی سامانهها  ،مهندسی پشتیبانی  ،مدیریت دارایی ،خدمت.
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چگونــه تدویــن و بهکارگیــری اســتانداردها ،نــوآوری را در

 .1مقدمه

در ایــن مقالــه ،یافتههــای پژوهشــی حاصــل از اتخــاذ
یــک راهبــرد (یــا گزینههــای راهبــردی) بــرای مؤسس ـهی

اســتاندارد بریتانیــا ارائــهشــده اســت .راهبــرد مــورد نظــر

بهمنظــور توانمندســاختن ایــن مؤسســه در توســعهی
اســتانداردها بــرای ارتقــای نــوآوری در زمینــهی “خدمــات

مهندســی در طــول عمــر” اتخاذشــده اســت .هــدف از

ایــن پژوهــش ارائــهی یــک “ســند راهبــردی” بهمنظــور

جهتدهــی بــه اقدامــات پژوهشــی و ســایر فعالیتهــای

ارائـهی خدمــات اســت .ایـنکار بــا هــدف تعییــن و اســتقرار
یــک راهبــرد ملــی بــرای اســتانداردها و بهمنظــور ارتقــای
نــوآوری در “خدمــات مهندســی در طــول عمــر” صــورت

میگیــرد و در پــی پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه
7. Service Systems
8. Engineering Services
9. Systems Engineering
10. Support Engineering
11. Cranfield University
)12. Maintenance,Repair and Overhaul (MRO
)13. Obsolescence Management (OM

زمینــهی توســعه و ارائــهی خدمــات مهندســی در طــول
عمــر ،افزایــش داده و شــتاب میبخشــد؟

مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا ،عضــوی از مرکــز ملــی

خدمــات مهندســی در طــول عمر در دانشــگاه کرنفیلد شــد
11

و در ســال  2012یــک پــروژهی پژوهشــی گروهــی در
زمینــهی “توســعهی اســتانداردهای خدمــات مهندســی در

طــول عمــر” را حمایــت کــرد و بــا مرکــز  TESدر توســعهی
یــک نقشــه راه برای آن ،مشــارکت داشــت .پروژهی پژوهشــی

اولیــه بــا هــدف “تدویــن پیشنویــس واژگان و اســتانداردهای
راهنمــا بــرای خدمــات مهندســی در طــول عمــر بــا تمرکــز

ویــژه بــر نگهــداری ،تعمیــر و تعمیــرات اساســی و مدیریــت
12

کهنگــی ” انجــام شــد و ســهم بســزایی در درک اصطالحات
13

)1. Through-life engineering services (TES
)2. British Standards Institution(BSI
3. TES Centre
4. Road map
)5. Small and medium-sized Enterprises (SMEs
6. Asset Management

بــهکار رفتــه در ایــن زمینــه داشــت و تنــوع دیدگاههــا و

مهندســی در طــول چرخـهی عمــر چهچیزهایــی هســتند؟”

ســختی دســتیابی بــه اجمــاع را بــه همــه نشــان داد .اگرچــه

ن را از مدیریــت داراییهــا،
و چــرا ممکــن اســت بخواهیــم آ 

مطلوبیــت بالقــوهی برخــورداری از یــک دیــدگاه وســیعتر در

اعتمــاد ”( ،طراحــی بــرای ســاخت ،مونتــاژ ،دمونتــاژ و

دامنـهی کاربــرد پــروژهی پژوهشــی اولیــه محــدود بــود ،امــا
استانداردســازی  TESرا نشــان داد و نقشــهراه مرکــز TES

کــه در اکتبــر ســال  2012تدویــن شــد ،تصریــح کــرد کــه

عملیات/ســازمانهای نگهــداری و تعمیر“،2قابلیــت
3

یــا پایــان عمــر) 4و یــا حتــی از پشــتیبانی یکپارچــهی
لجســتیک 5متمایــز کنیــم .در مطالعــات اولیــه مقــدور نبــود

“تدویــن و اســتقرار اســتانداردها ” 1بایــد جــزو یکــی از شــش

کــه یــک مــرز مناســب سیســتمی بــرای  TESبهمنظــور

فراهمکــردن نیروهــای محرکــ ه و غلبــه بــر چالشهــای

بــا اینحــال ،آشــکار اســت کــه اقدامــات مرتبــط بســیاری

موضــوع توســعهی توانمندیهــای مــورد نیــاز بهمنظــور

نشــد .بــا کنــار هــم قــراردادن ایــن اقدامــات ،بــه مؤسسـهی

حــال انجــام اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه مدیریــت کارآمد
چرخــهی عمــر داراییهــای مهندســی صــورت میگیــرد،
6

اســتاندارد بریتانیــا و مرکــز  TESپیشــنهاد شــد کــه ممکــن

تدویــن اســتانداردهای قابلیــت اعتمــاد توســط کمیتــهی

اســتقرار اســتانداردها بهمنظــور پشــتیبانی از نوآوری مســتمر

فنــی  ،7)56ماننــد اســتاندارد  IEC-60300و تدویــن

باشــد .گــزارش کاری بهمنظــور پیشــنهاد یــک رویکــرد

شــاید جــزء مهمتریــن نمونههــا باشــند .اگرچــه مشــخص

اســت اتخــاذ یــک رویکــرد منســجمتر بــرای تدویــن و

و رقابتپذیــری انگلســتان در خدمــات مهندســی ،مفیدتــر
راهبردیتــر بــرای توســعهی اســتانداردهای  TESو مراحــل
بعــدی مــورد نیــاز بــرای اســتقرار آن ،مدنظــر قــرار گرفــت.

( IEC/TC56کمیتــه بینالمللــی فنــی -الکتریکــی /کمیتــه
مشــخصهی  PAS-558در راســتای اســتقرار ،ISO-55000
اســت که تنــوع گســتردهی اســتانداردها و اقدامات توســعهی
جــاری از “پاییــن بــه بــاال” هدایــت میشــود ،همانگونــه

اعضــای علمــی و مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا ،درنظــر

مشــخص شــد کــه بــه ســه موضــوع کلیــدی بایــد توجــه

جامعــهی دانشــگاهی و مجریــان ایــن حــوزه را از طریــق

 )1منظــور از  TESچیســت و چــرا بــرای توســعهی اقتصــادی

گرفــت و ســپس بهدنبــال ایــن بــود کــه دیدگاههــای مختلف

بــا تفکــر درخصوص یــک راهبــرد بــرای اســتانداردهای TES

داشــت:

یــک ســری مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافته گــردآوری

انگلســتان اهمیــت دارد (بــه شــیوهای بیــانشــده کــه

مصاحبههــا اطالعرســانی شــد ،امــا دیدگاههــای گــردآوری

 )2آیــا متغیرهــای ارزشآفریــن کلیــدی را درک کردهایــم:

کنــد .اگرچــه موضــوع تدویــن نقش ـهی راه ،از طریــق ایــن

شــده بهشــدت متفــاوت بــود و ایــن امــر نشــاندهندهی
نبــود شــفافیت کافــی در دامن ـهی کاربــرد موضــوع (اینکــه

پشــتیبانیهای گســتردهای بهدســت بیــاورد)؛

فناوریهــا و کارکردهــای مهــم مهندســی در  TESبــرای

نــوآوری و رقابتپذیــری کــه ممکــن اســت طــی توســعهی

“خدمــات مهندســی در طــول عمــر” چیســت) و نبــود اجماع

اســتانداردها حاصــل شــوند؛

اســتانداردهای فعلــی بــود .غیــر از کارکنــان مؤسســهی

چهچیــزی درحــال حاضــر در دســترس اســت؟

درخصــوص ضــرورت تدویــن اســتانداردهای جدیــد در کنــار

 )3آیــا مجریــان (کاربــران بالقــوه) بهدرســتی میداننــد کــه

اســتاندارد بریتانیــا 12 ،صنعتگــر بــا  8عضــو دانشــگاهی

بررســیها و مصاحبههــای محــدود انجامشــده در دامنــهی

در انجــام ایـنکار مشــخص شــد کــه مانــع اصلــی توســعهی

ســؤاالت “خیــر” اســت .اگرچــه ،پرداختــن بــه ایــن ســؤاالت،

روی دامنـهی کاربــرد موضــوع اســت اینکــه “خدمت(هــای)

راهبــردی بهمنظــور توســعهی اســتانداردهای  TESشــد

مرتبــط بــا مرکــز  ،TESمشــورت و رایزنــی کردنــد.

راهبــرد بــرای اســتانداردها در  ،TESنبــود درک و اجمــاع
 .6واژهی “دارایی” برای اطالق به هر محصول یا سامانهی تولید یا ساختهشده بهکار میرود که به حفظ و نگهداری در
شرایط خدمات عملیاتی در طول مدت عمر خود نیاز دارد تا اهداف کسبوکار بیشتری را پشتیبانی کند.
7. International Electro-technical Committee / Technical Committee 56
)مشخصههای در دسترس عموم( 8. Publicly Available Specification

کاربــرد ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پاســخ بــه همـهی ایــن

موجــب ایجــاد انگیــزه بــرای ارائـهی پیشــنهاد یــک رویکــرد
1. Standards Development
)2. MRO (Maintenance and Repair Operations/ Organisation
3. Dependability
)4. MADE (Design for Manufacture, Assembly, Dis-assembly and End-of-life
)5. ILS (Integrated Logistic Support

7

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

ایــن اقــدام ،در ابتــدا رویکــرد دیگــری درخصــوص تدویــن

کــه تــا حــاال اجــرا شــده اســت.

نقش ـهی راه اســتانداردهای  ،TESبیــن مرکــز  TESو ســایر

سال پنجم -شماره  - 3پیاپی  - 17پاییز 1394

یــک برنامـهی عملــی بــرای تدویــن و اســتقرار اســتانداردها

درخصــوص توســعهی اســتانداردهای موجــود و جدیــد در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آینــدهی  TESباشــد؛ امــا در آن مقطــع منجــر بــه توســعهی

تعییــن دامنـهی کاربــرد راهبــرد مــورد نظر ،مشــخص شــود.

(بهجــای تدویــن یــک راهبــرد خــاص).

خدمــات محصــول12و نیــاز موجــود در ( PSSنظامهــای

هــر راهبــرد ملــی بــرای اســتانداردهای  TESبــا توجــه بــه

عمــر محصــوالت در کاهــش هزین ـهی کلــی مالکیــت دارد.

و قلمــروی مشــخص داشــته باشــد .مرزهــای “سیســتم” کــه

خدماتــی محصــوالت صنعتــی گســترش یافــت و بــه توصیف

بهگون ـهای تعییــن شــود کــه تمامــی کاربــران فعلــی مــورد

اثرگــذاری و برخــی چارچوبهــا بــرای کمــک بــه آن،

سرتاســری راهبــرد ملــی قــرار میگیرنــد ،آنرا بهخوبــی

طراحــی ســامانهی ارائ ـهی خدمــات متمرکــز بر“مشــتری و

 -2بررسی دامنهی کاربرد TES

مــواردی کــه در ادامــه ذکــر میشــود بایــد دامنـهی کاربــرد

راهبــرد بــر آن اعمــال میشــود ،چیســت؟ ایــن قلمــرو بایــد

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

نظــر اســتانداردها یــا آنهایــی کــه در آینــده زیــر چتــر

درک کننــد .بهمنظــور تحقــق بیشــترین اثرگــذاری در
انگلســتان ،واضــح اســت کــه بــازار و دامن ـهی کاربــرد بایــد

یکپارچگــی طراحــی محصــوالت بــرای خدمتدهــی بــا
تأمینکننــدهی ســامانههای خدماتــی محصــوالت صنعتــی

کــه باهــم کار میکننــد تــا بیشــترین ارزش از

IPS2

مهندســی در طــول عمــر” میشــود چــرا کــه ایــن اصطــاح

و همکارانــش درخصوص“کاهــش هزینــهی کل مالکیــت”

میتــوان گفــت اگــر درک دقیقتــری از جملــه ردینــگ

داشــته باشــیم.با ایــن پیششــرط کــه بیشــترین ارزش را از

عبارتهــای مرتبــط و مصطلــح دیگــری ماننــد نگهــداری،

 IPS2و  TESکســب کردهایــم ،ایــن عمــل شــرایط بهتــری

تعریــف مرکــز  TESاز خدمــات مهندســی در طــول عمــر

کارهــای کمبریــج 14و کرنفیلــد و ســایرین در مــورد

“خدمــات فنــی مــورد نیــاز بــرای تضمیــن عملکــرد مطلــوب

 ،EPSRC16ماننــد ( “)S4Tراهکارهــای خدمــات پشــتیبانی:

در سراســر عمــر عملیاتــی مــورد انتظــار آن بــا هزینــهی

ســازندگانی اســت کــه خدمــات مبتنــی بــر محصــول

 ،MROافــت عملکــردی1و ســایر مــوارد ،مشــکل اســت.

توســط ُری 2و همکارانــش بــه ایــن صــورت بیــان شــد:

و پیشبینیشــدهی یــک ســامانهی پیچیــدهی مهندســی
سال پنجم -شماره - 3پیاپی  - 17پاییز 1394

مــوارد زیــر پرداخــت:

بهانــدازهی مناســب و منطقی،گســترده باشــند .ایــن امــر

بــرای بیشــتر کاربــران بالقــوه ناآشــنا اســت و تفکیــک آن از

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بحثهــای مییــر13و همکارانــش در مــورد ســامانههای

(نظامهــای خدماتــی محصــوالت صنعتــی) بهدســت آیــد”.

موجــب بــروز یــک مســئلهی بالقــوه بــا عنــوان “خدمــات

8

خدمــات محصــول) بــرای توجــه بــه مدیریــت چرخــهی

بهینـهی در طــول عمــر ،میباشــد” و روی خدماتــی تمرکــز

میکنــد کــه نگهــداری و تعمیــر اثربخــش را امکانپذیــر

کــرده و بــه طراحــی جدیــد در زمینـهی نظامهــای خدماتــی
محصــوالت صنعتــی 3بازخــورد میدهــدُ .ری و همکارانــش
ایــن موضــوع را بــا توصیــف هفــت نــوع موجــود از TES

ادامــه دادنــد:

را فراهــم میکنــد.

برنامههــای پژوهشــی سیســتمهای BAE15یــا

راهبــرد و تحــول ” 17هــم متمرکــز بــر چالشهــای

ارائــه میدهنــد و هــم مســتلزم اینکــه “ارزش حیــن
اســتفاده ”18میــان مصرفکننــده و تأمینکننــدهی خدمــت
“همآفرینی ”شــده باشــد .ایـنکار و کار مییــر و همکارانــش
19

دربــارهی نیــاز بــه یــک چارچــوب فراگیــر بــرای توصیــف
 IPS2اســت .ایــن نویســنده اســتدالل میکنــد،در صــورت

لــزوم بایــد چنیــن چارچــوب منســجمی بهمنظــور ایجــاد

• کاربرد فناوری اطالعات پیشرفته ؛

زمینــه و درک کاملــی از  TESایجــاد شــود بهگون ـهای کــه

• مدیریت افت عملکرد 6؛

طــول عمــر را تعییــن کنیــم ،خدماتــی کــه یــک ســازمان

4

بتوانیــم دامنــهی کاربــرد موضــوع خدمــات مهندســی در

• بهینهسازی عمر سامانه /اجزا 5؛
• نگهداری و تعمیر مستقل 7؛

بهعنــوان مجموعــهای از خدمــات فنــی یکپارچــه ارائــه

• مهندسی هزینه 9؛

کمتریــن هزینــه ،بیشــترین ارزش را خلــق کننــد.

کــرده ،تــا بــه کاربــران یــک دارایــی امــکان بدهــد بــا صــرف

• مدیریت کهنگی 8؛

• مدلسازی و شبیهسازی عدم قطعیت. 10

ردینــگ11و همکارانــش خاطرنشــان کردنــد کــه ،TES

ریشــه در گرایشهــای ســاخت و تولیــد بــه نظامهــای
13. Meier
14. Cambridge
15. British Aerospace System
16. Engineering & Physical Science Research Council
)17. Support Service Solutions: Strategy and Transformation (S4T
18. Value in Use
19. Co-created

چارچــوب جامعــی کــه مییــر و همکارانــش بــرای یــک “

 IPS2رقابتــی” ارائــه کردنــد ،بهطــور حتــم پیچیــده اســت

و بهنظــر نمیرســد کــه در توصیفــات ســاده بگنجــد؛ امــا

7. Autonomous Maintenance
8. Obsolescence Management
9. Cost Engineering
10. Uncertainty Modelling and Simulation
11. Redding

1. Degradation
2. Roy
)3. Industrial Product Service Systems (IPS2
)4. Advanced Information Technology (IT
5. Optimise Component / System Life

)12. Product Service Systems (PSS

6. Managing Degradation

مفاهیــم کلیــدی کــه بحــث شــد بهخوبــی بــا “چارچــوب

صرفــاً بهمنزلــهی یــک برندســازی مجــدد در ایــن حــوزه

کــه اِنجــی 2و همکارانــش بیــان کردنــد ،مطابقــت دارد و

مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا ،عالقهمنــد بــه تدویــن

یکپارچهکننــدهی مشــترک ”1بــرای خدمــات پیچیــدهای
ســه “تحــول ” 3اساســی را شناســایی میکنــد کــه موجــب

بــود .بــا توجــه ب ـ ه اینکــه کمیت ـهی فنــی قابلیــت اعتمــاد
اســتانداردهایی اســت کــه قابلیــت اطمینــان و قابلیــت

همآفرینــی ارزش در یــک نظــام خدمــات محصــول

نگهــداری ،هزینههــای کهنگــی و چرخـهی عمــر را پوشــش

کار میکنــد :خلــق ارزش توســط ســازمانی کــه مــواد و

مضاعفــی بــا گزینههــای مــورد نظــر ُری بــرای  TESدارنــد

میشــود ،نظامــی کــه مبتنــی بــر اصــول مشــتریمداری

دهنــد ،ایــن موضوعــات بهطــور چشــمگیری همپوشــانی

و روشهــای ســازماندهی افــراد .شــکل ( )1از مطالعــهی

مدنظــر قــرار گیرنــد.

دامنـهی کاربــرد خدمــات مهندســی در طــول عمــر را فراهــم

تدویــن نقشـهراه برگــزار کــرد کــه منجر بــه ارائـهی “گزارش

ماننــد داراییهــای فیزیکــی ،اطالعــات و داراییهــا ،رفتــار

میکنــد کــه بــا پشــتیبانی از “خدمــات پیچیــدهی ” 4کلــی

یــا نظــام خدمــات محصــول توســعهیافته اســت .اگرچــه
ممکــن اســت ایــن شــکل کمــک زیــادی بــه تبییــن مناســب

 TESنکنــد ،امــا چــه بســا موجــب ایجــاد یــک چارچــوب

در اکتبــر ســال  ،2012مرکــز  ،TESکارگاهــی بهمنظــور

پیشنویــس اتــاق فکــر” شــد و توانســت بهعنــوان مبنایــی
بــرای تعییــن ویژگیهــای  TESبــهکار رود .ماحصــل ایــن
کار ،شناســایی و تعییــن شــش نتیجـهی کلیــدی بــرای TES

بــود:

ســطح بــاال شــود کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان گزینههــای

• اســتانداردها -بهعنــوان یــک کار غیراثربخــش شــناخته

(یــا رفتــاری) خدمــات فنــی را انتخــاب کــرد کــه احتمــال

پایــش بیســیم از راه دور بــرای وضعیــت عملکــردی و

مختلفــی از فرایندهــای فنــی یــا اســتانداردهای ســاختاری

خلــق ارزش حاصــل از کاربــرد آنهــا در تعــداد بســیاری از

میشــد ،امــا در آن زمــان ایــن بخــش روی اســتانداردهای

جایگزینــی و کنارگــذاری داراییهــای فیزیکــی بخــش

تعویضپذیــری و قابلیــت بازیافــت،7

شــاو 5و همکارانــش ،رویکــرد منحصربهفــردی درخصــوص

• افت عملکرد،

( ،)TESبعــد جدیــدی در ارائــهی خدمــات مهندســی در

• خودگردانی - 8برای مثال سیستمهای خود-تعمیر.9

 TESاتخــاذ کردنــد“ :خدمــات مهندســی در طــول عمــر

فیزیکــی اســت :شــامل معیارهــای انعطافپذیــری،
• هزینه و فرصت -شامل مدلهایی برای بهرهبرداری چابک،
• داده،

طــول چرخ ـهی عمــر یــک ســامانهی پیچیــدهی مهندســی

چــون تعریــف شــفاف و معیــن دامنـهی کاربــرد  TESدشــوار

اصلــی کرنفیلــد ،توصیــف واقعبینانهتــری از  TESارائــه

و یــا دانشــگاه کرنفیلــد در ابتــدای ایــن کار برگــزار شــد،

فرایندهــای مختلفــی را کــه از یــک بخــش بــه بخــش دیگــر

دیــدگاه دیگــری در مــورد نقشـهی راه بــرای  TESو براســاس

محســوب میشــود” .بــا وجــود اینکــه پــروژهی پژوهشــی

میدهد(بهعنوان“یــک مفهــوم گســترده کــه جوانــب و
متفــاوت هســتند ،در برمیگیــرد”) ،رویکــرد ایــن پــروژه

کمتــر مفیــد واقعشــده اســت .اگرچــه ،دامنــهی کاربــرد

اســت ،کارگاه آموزشــی کــه در مؤسسـهی اســتاندارد بریتانیــا
تعاریــف کاری وســیعتری را بــه شــرح زیــر توســعه داد( :تــا

اســتانداردها بهویــژه بهطــور ذهنــی اتخــاذ کنــد):

“خدمــات مهندســی در طــول عمــر ،تعییــن الزامــات

محــدود ایــن پــروژهی اولیــه ،اطمینــان مـیداد کــه تعــدادی

مشــارکتی و جمعــی 10توانمنــدی همهجانبــهی مشــتری

در آن زمــان دیدگاهــی بیــان شــد کــه در آن عبــارت TES

ی بــر آمادگــی و
طــول زمــان تغییــر میکننــد) کــه مبتنــ 

اســتاندارد درزمینــهی “قابلیــت اعتمــاد” از قلــم افتادنــد و
6. Broad Concept
7. Changeability and Recyclability
8. Autonomy
9. Self-repairing Systems
10. Collaborative Provision

اســت (راههــا و ابزارهــای کســب ارزشهایــی کــه در
)1. Common Integrating Framework (CIF
2. Ng
3. Transformations
4. Complex Service
5. Shaw

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

برنامههــای ســاخت و تولیــد بیشــتر اســت“ .خدمــات فنــی”

“تبدیــل مــواد و تجهیــزات” تمرکــز میکننــد.

9

کاربــری تمرکــز داشــت،

• سیســتمها-که درواقــع همــان انطباقپذیــری داراییهــای

فــردی روی نگهــداری ،تعمیــر ،بازســازی ،بهروزرســانی،
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اِنجــی و همکارانــش اقتبــاس شــده و زمینـهای بــرای ایجــاد

میشــوند کــه بایــد بهعنــوان یــک “مفهــوم گســترده” 6

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تجهیــزات را از حالتــی بــه حالــت دیگــر تبدیــل میکنــد؛

درحالیکــه زیرمجموعــهی کوچکــی از عناوینــی را شــامل

دســترسپذیری تضمینشــدهی داراییهــا و محصــوالت پیچیــدهی مهندســی اســت .مرزهــای ایــن سیســتم تعییــن میشــوند

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

تــا ارائــهی خدمــات بســیار مؤثرتــر انجامشــده و ریســک در شــبکهی ارائــهی خدمــت بهطــور مناســب توزیــع شــود”.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

10

شکل :1تفسیر چارچوب یکپارچهسازی مشترک  NGو همکارانش

بنابــر تعریفــی کــه ُری و همکارانــش از  TESارائــه کردهانــد

ایجــاد کننــد) ،فعالیتهایــی کــه بــر چگونگــی عملکــرد

و بــا بیــان اینکــه منظــور از “هزینـهی بهینـهی طــول عمــر”

مشــترک مــواد ،اطالعــات و افــراد و ســازمانها در ارتبــاط

بــر ارزش کاربــرد ،توجیهاتــی بــرای اســتفاده از“چارچــوب

از داراییهــای فیزیکــی پشــتیبانی نماینــد (محصــوالت

محصــول یــا خدمــت چیســت و همچنیــن تمرکــز بیشــتر

باهــم تمرکــز میکننــد تــا از حصــول ارزشهــا بــا اســتفاده

یکپارچهکننــ دهی مشــترک” اِنجــی و همکارانــش مطابــق

درزمینــهی  TESو  .)IPS2هرچنــد یکــی از مشــکالت در

یــک چارچــوب ســطح بــاالی موجــود بــرای بررســی وســعت

ارزشآفریــن (مــواردی کــه ُری و همکارانــش بــه “انــواع

توصیــف  TESنیــاز باشــد.

میتوانســت ایــن مفهــوم وســیع را بهخوبــی توصیــف کنــد،

بــا شــکل ( )1فراهــم میشــود یــا میتــوان از آن بهعنــوان
اســتانداردهایی اســتفاده کــرد کــه ممکــن اســت بــرای

آن زمــان ایــن بــود کــه تعــدادی از فعالیتهــای مهــم یــا

 ”TESارجــاع دادنــد) را نــه میشــد تعریــف کــرد و نــه TES

بنابرایــن بایــد گفــت کــه راهبــرد اســتانداردها در ،TES

و فقــط تعــداد کمــی از مجریــان صنایــع هوافضــا و دفاعــی با

بــه ســازمانها کمــک کنــد تــا همــه فعالیتهــای مهــم

مرتبــط از درک ایــن موضــوع محــروم میماندنــد ،کســانی
کــه مســلماً بیشــترین نیــاز را بــه یــک رویکــرد منســجمتر

باوجــود هــر معنــا و مفهومــی کــه مــا از  TESداریــم ،بایــد

فنــی یــا غیــر فنــی مرتبــط را بهبــود دهــد (و یــا بهمنظــور

دســتیابی بــه کیفیــت بهتــر ،کارآمــدی و ارزش ،نــوآوری

ایــن اصطــاح آشــنایی داشــتند :درنتیجـه ،بســیاری از افــراد

بــرای توســعهی اســتانداردها در ایــن زمینــه ،دارنــد.

 -3نوآوری در  TESو نقش استانداردها

برخــی از شــرکتهای ســاخت و تولیــد “سیســتمهای
خدمــت -محصــول ”1خــاص خــود را ابــداع و آن را بــه

بعضــی دیگــر ارائــه میکننــد ،درحالیکــه تأکیــد زیــادی

بــر مــدل کســبوکار 2کلــی دارنــد (بــه اصطــاح حرکــت
بــه ســمت “ســاخت و تولیــد همــراه بــا ارائـهی خدمــت،)”3

بهعنــوان یــک رویکــرد جدیــد بــرای چیــزی کــه ممکــن
اســت بــه لحــاظ ســنتی “بــازار بعــد از خریــد ”4نامیده شــود.

بوئینــگ 7اشــاره کــرد کــه بیشــتر آنهــا عضــو مرکــز
یا ِم ،8اغلــب ،بهعنــوان عامــل
 TESهســتند .شــرکت آیبــ 
محــرک تأثیرگــذار روی تغییــر از نقــش تولیدکننــده بــه

ارائهدهنــدهی خدمــت در  15ســال گذشــته و یــا قبلتــر
شــناخته شــده و موجــب ارتقــای بیشــتر پژوهشهــای اولیــه
بــه سیســتمهای خدماتــی میشــود (خدمــات علمــی،
مدیریتــی و مهندســی) .نخســتین تولیدکنندگانــی کــه

ارائهدهنــدهی خدمــات هــم شــدند ،بــه نــوآوری در خدمــات

مهندســی ادامــه داده و اســاس مدلهــای کسـبوکار جدیــد

را پیریــزی کردنــد ،درحالیکــه دیگــران تــاش کردنــد و
شــواهد خوبــی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ،توســعه
و پذیــرش اســتانداردهای مناســب در طــول یــک رونــد

تاریخــی ،نقــش مهــم و قابــلمالحظ ـهای در توانمندکــردن
تجاریســازی نوآوریهــایجدیــد دارنــد.

مزیــت درگیرشــدن بــا فراینــد تدویــن اســتانداردها در

مراحــل اولیــه ،ایــن اســت کــه در آســتانهی یــک رقابــت،

میتــوان “مزیــت پیشــروبودن” را بهدســت آورد .ایــن
اســتانداردها بــه دالیــل مختلــف میتواننــد ارزشافــزوده

ایجــاد کــرده ،تعریــف واژگان مشــترک در صنایــع

بینرشــتهای ،افزایــش ضریــب اطمینــان ســرمایهگذاران
و مشــتریان و کاهــش موانــع تجــاری را در بــر بگیرنــد.

عــاوه بــر ایــن شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
بیتوجهــی بــه استانداردســازی در مراحــل اولیــه میتوانــد

بــه ناکارآمدیهــای چشــمگیر و بازدارنــده اقتصــادی و

کاهــش اثربخشــی منجــر شــود.

رســمی را بهمنظــور انتقــال دانــش و اجمــاع در میــان
جامع ـهی پژوهشــگران ،ســرمایهگذاران و زنجیــرهی تأمیــن
آینــده ،فراهــم میآورنــد ”.اســتانداردها بــه مدونکــردن

دانــش جدیــد و نوظهــور بهمنظــور بهرهبــرداری از آن،

کمــک میکننــد .اســتانداردها میتواننــد موجــب گســترش
انتشــار دانــش شــوند و ســرعت رســیدن بــه بــازار را شــتاب
داده و ریســک را کاهــش دهنــد کــه ایــن امــر جــذب

ســرمایههای مقرونبهصرفــه را امکانپذیــر میکنــد و
مزیــت رقابتــی را بهبــود میبخشــد -یعنــی درواقــع “کســی

کــه اســتانداردها را تدویــن میکنــد ،بــازار را میســازد”.
اســتانداردها بــرای ارتقــای نــوآوری از ایــن طریــق ،نیــاز

بــه اســتفاده از مالکیــت فکــری ندارنــد ،اگرچــه پیشــروان
9

بــازار از مالکیــت فکــری خــود بــرای چگونگــی بهکارگیــری

اســتانداردها ،بهرهبــرداری میکننــد.

نوآوریهــا اغلــب از رویکردهــای مختلــف استانداردســازی

در خلــق انــواع محصــوالت توســعهیافته بهــره میبرنــد.

11

بــرای مثــال ،فناوریهــای جدیــدی کــه ذینفعــان متفــاوت

و غیــر خبــره اســتفاده میکننــد ،نیازمنــد اســتانداردهای
واژگان و معناشناسی هســتند تــا بتواننــد ارتباطــات مؤثــری
10

در اطالعــات فنــی و تخصصــی ایجــاد کننــد .هنگامــی کــه

نوآوریهــا بــه بلــوغ رســیده و آمــادهی رســیدن بــه بــازار
میشــوند ،تدویــن اســتانداردهای مشــخصههای فنــاوری و

آزمــون آن بهمنظــور حصــول اطمینــان و تضمیــن کیفیــت،

الزامــی میشــوند .هنگامــیکــه محصــوالت یــا خدمــات
جدیــدی بــه بــازار میآینــد ،بایــد دیــد کــه تدویــن و
توســعهی کــدا م یــک از اســتانداردها میتوانــد نوآوریهــا را

براســاس مشــخصههای مشــترک و ســازگار بــا فناوریهــا،
فرایندهــا و رویههــای پایــه ،توســعه و ارتقــا دهــد.

در مــورد یــک نــوآوری ماننــد خدمــات مهندســی ،پیشــنهاد
میشــود در جســتجوی اســتقرار و بهکارگیــری ترکیبــی
از فناوریهــای نســبتاً بالــغ و اســتانداردی بــود کــه بــا
تفکــرات نوظهــور بیشــتری درخصــوص فرایندهــای خدمــات

و رویههــا و رفتارهــای ســازمانی همــراه باشــد .بهعنــوان

در جلســهی توجیهــی مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا در

یــک مؤلفـهی کلیــدی “در ســطح شــرکت” از تولیــد همــراه

6. Rolls-Royce
7. Boeing
8. IBM
)9. Intellectual Property (IP
10. Vocabularies and Semantic Standards

1. Product-Service Systems
2. Business Model
3. Servitized Manufacturing
4. After-Market
5. BAE Systems

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

در ایجــاد تغییــر و تحــول شکســت خوردنــد.

جدیــد بــه بــازار ایفــا میکننــد؛ چــرا کــه آنهــا یــک فراینــد
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بــه سیســتمهای هوانــوردی بریتانیــا ،5رولــز رویــس 6و
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از نمونههــای بــارز در صنایــع هوایــی و دفاعــی میتــوان

بــاب توســعهی اســتانداردها در ســال  2013بیــانشــده کــه:

بــا ارائــهی خدمــت ،استانداردســازی بــه یکپارچهســازی منابــع و توانمندیهــا در اکوسیســتم (یــا شــبکه تأمیــن خدمــات)
کمــک میکنــد .بســیاری از پژوهشهایــی کــه تاکنــون انجامشــده دوطرفــه بودهانــد و فقــط اکوسیســتم دو تــن از کنشــگران
را در نظــر گرفتهانــد :مشــتری یــا مصرفکننــدهی خدمــت یعنــی کســی کــه ارزش و بهــای بهرهبــرداری از خدمــت برایــش

مهــم اســت و ارائهدهنــدهی خدمــت کــه مســئول حفــظ داراییهــای کاربــردی اســت .درحالیکــه در چندیــن مطالعــهی

مختلــف ،خدمــات پیچیــدهی مهندســی بــا چنــد کنشــگر بررســیشــده اســت و پژوهشهــای جدیــدی روی اکوسیســتمهای

دارای چندیــن کنشــگر بهطــور همزمــان در حــال انجــام اســت .ایجــاد چارچوبــی از اســتانداردها بایــد یــک پیشنیــاز ضــروری
باشــد تــا توســعهی کاربــردی و نــوآوری را در سراســر شــبکههای ارائ ـهی خدمــات ،امکانپذیــر کنــد ،درحالیکــه ایــن امــر بــه

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

شــرکتهای کوچکتــر هــم بــرای برداشــتن نخســتین گامهــا در جهــت تولیــد همــراه بــا ارائ ـهی خدمــت ،بــا تضمینــی کــه
تاکنــون مشــهود نبــوده اســت ،کمــک میکنــد.

مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا از اســتعارهی شــاخههای یــک درخــت بــرای نمایــش اینکــه چگونــه اســتانداردها میتواننــد
موجــب ارتقــای نــوآوری شــوند ،اســتفاده کــرده اســت (شــکل :)2شــاخههای اصلــی ،اســتانداردها را نشــان میدهنــد کــه یــک

پوشــش مرتفــع و گســترده ایجــاد کــرده و نشــاندهندهی وســعت تأثیــر آنهاســت و اینهــا ،همــان اســتانداردهای ســاختاری
هســتند کــه بــرای موضــوع خدمــات مهندســی نادیــده گرفتهشــدهاند .اســتانداردهای فنــی و فراینــدی بســیاری وجــود دارنــد

کــه میتــوان از آنهــا بــرای موضــوع خدمــات مهندســی اســتفاده کــرد ،امــا اســتدالل میشــود کــه برخــی از اســتانداردهای

ســاختاری زیربنایــی بهمنظــور تضمیــن کاربــرد اثربخــش اســتانداردهای فنــی یــا فراینــدی موجــود و جدیــد ،مــورد نیــاز هســتند

کــه موجــب بهبــود توســعهی نوآوران ـهی توانمندیهــا در خدمــات مهندســی میشــوند.
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شکل : 2تفسیر موسسه استانداردسازی بریتانیا برای نوآوریهای حمایتشده توسط استانداردها

 .4استانداردهای قابل کاربرد فعلی

در حــال حاضــر تعــداد بســیاری اســتاندارد و فعالیتهــای

توســعهی اســتاندارد وجــود دارد کــه بهطــور مشــخص

بــه مفهــوم گســتردهی  TESمرتبــط هســتند :هــدف
اســتانداردهای موجــود و در حــال تدویــن ،کمــک بــه
مدیریــت کارآمــد چرخــهی عمــر داراییهــای مهندســی
اســت (از واژهی “دارایــی” بــرای اطــاق بــه هــر محصــول

یــا ســامانهی تولیــد یــا ساختهشــده اســتفاده میشــود
کــه بایــد در طــول عمــر طوالنیمــدت خــود در شــرایط

عملیاتــی نگهــداری شــود تــا از گســترهی بیشــتری از اهداف

کســبوکار پشــتیبانی کنــد) .تدویــن راهنمــای  PAS-55در

اســتاندارد  ISO-55000میتوانــد بهعنــوان اولیــن مثــال
باشــد ،هرچنــد اقدامــات کمیتـهی قابلیت اعتماد مؤسسـهی
اســتاندارد بریتانیــا ( )DS-1و کار  TDW/4/7روی اســتاندارد

 BS8887هــم قابلتوجــه هســتند .اگرچــه ،مشــخص اســت

• بســیاری از اســتانداردهای موجــود مربــوط بــه “تغییــر و

موجــود و فعالیتهــای تدویــن و توســعه ،در حــال حاضــر،

و اطالعــات و مســتند و مدونکــردن دانــش در ســازمان

کــه بهاســتثنای  ،PAS-55تعــداد بســیاری از اســتانداردهای
از “پاییــن بــه بــاال” هدایتشــدهاند ،بههمــان روشــی کــه

تبدیــل اطالعات ”5هســتند :اکتســاب ،تســهیم و تبدیــل داده

اقداماتــی هســتند کــه بــه آنهــا ایــن توانمنــدی را میدهنــد

تاکنــون بهمنظــور تدویــن و توســعهی اســتانداردها عمــل

کــه بتواننــد مســئولیت تضمیــن عملکــرد داراییهــا در

شــاو و همکارانــش گــزارش کردنــد کــه تعــداد  83اســتاندارد

خدمــات پشــتیبانی را بــه کاربــران ارائــه دهنــد.
• امــا احتمــاالً تعــداد اســتانداردهای کمــی وجــود دارنــد کــه

شــده اســت.

از11منبــع شناساییشــدهاند کــه بــه  TESمرتبــط هســتند

چرخـهی عمــر را بهطــور مناســب انجــام دهنــد تــا بتواننــد

بخــش دیگــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارنــد و جــای

بهنظــر میرســد ،راهنمــای  PAS-55بتوانــد بــه مدیریــت

همــکار ،خدمــات مهندســی در طــول عمــر را ارائــه کــرد.

ســؤال اســت بــا اینکــه دامنـهی کاربــرد ایــن پژوهش بســیار

کلــی طــول عمــر داراییهــا و توســعهی  ،ISO 9000کمــک

از قلــم افتــاد .تعــدادی از پژوهشهــای منتشرنشــدهی

و درک کیفیــت در ارائـهی خدمــات یــاریرســاند (مفهومــی

گســترده بــود ،امــا بــاز هــم مــواردی ماننــد “قابلیــت اعتماد”
اخیــر مؤسسـهی اســتاندارد بریتانیــا دربــارهی ایــن دســته از

واژگان کلیــدی نشــان داد کــه ممکــن اســت چندیــن هــزار
اســتاندارد مرتبــط در سراســر جهــان وجود داشــته باشــد .در

کنــد تــا ســازمانها را متوجــه خدماتــی کنــد کــه بــه فهــم
کــه طبــق تعریــف ،نامشــهود و وابســته بــه پیشزمینــهی
مشــتری اســت).

راهنمــای  PAS-55دربــارهی مدیریــت دارایــی اســت و

حــال حاضــر هیــچ “نقشـهی راه ”1مشــخصی (یــا هــر تعریف

در ویرایــش ســال  )PAS-55: 2008( 2008بــر مدیریــت

نــدارد اگرچــه ،پیشــرفتهایی در برخــی حوزههــا ماننــد

و میانجــی بــا ســایر انــواع داراییهــا را نیــز درنظــر میگیــرد

فراگیــر و جامــع دیگــری) بــرای اســتانداردهای  TESوجــود

داراییهــای فیزیکــی تمرکــز میکنــد ،درحالیکــه واســط
(شــکل  )3و هــر کــدام از آنهــا روی فنــاوری ،فرایندهــای

انجــام شــد .اگــر از چارچــوب یکپارچهکننــدهی مشــترک

فنــی و اســتانداردهای رویــهای فناوریمحــور مرتبــط بــا

کــه نیــاز بــه بررســی اســتانداردها دارد ،تعییــن کنیــم تــا

خدمــات محصــول اثربخــش موردنیــاز هســتند .راهنمــای

اِنجــی و همکارانــش (شــکل  )1اســتفاده و حوزههایــی را

منابــع انســانی ،تأثیــر دارنــد کــه بــرای ارائ ـهی یــک نظــام

بتوانیــم جنبههــای مهمــی از  TESرا تبییــن نماییــم،

 PAS-55یــک چارچــوب مدیریتــی ایجــا د کــرده و تمامــی

• بســیاری از اســتانداردهای موجــود مربــوط بــه “تغییــر و

مدیریــت عملیاتــی داراییهــای فیزیکــی در پشــتیبانی از

بهنظــر میرســد مــوارد زیــر قابــل اشــاره باشــند:

فعالیتهــا را بهمنظــور تعییــن مشــخصهها ،اســتقرار و

تبدیــل تجهیــزات ”2هســتند کــه نگهــداری ،تعمیر ،بازســازی

الزامــات کســبوکار ،مســتند میکنــد .پیشفــرض آن ایــن

میکننــد .در واقــع اســتانداردهای زیــادی وجــود دارنــد

درنظــر بگیــرد؛ امــا بایــد بهطــور یکســان بــرای داراییهــای

و ارتقــای تجهیــزات یــا داراییهــای فیزیکــی را تضمیــن

اســت کــه داراییهایــی ماننــد کارخانههــای تولیــدی را هــم

کــه شــامل الزامــات نگهــداری هســتند؛ امــا انطبــاق کمــی

دیگــر هــم قابــل کاربــرد باشــد (امــا بهنظــر میرســد

خــاص دارنــد ،اگرچــه تعجــبآور نیســت کــه بیشــک

بــه مدیریــت کارخانههــای تولیــدی داشــته باشــند ،وجــود

پژوهــش فعلــی) ماننــد “نگهــداری و تعمیــر مســتقل”3

(طبــق شــکل  )3و ســه زمینــهی تغییــر و تبدیــل CIF

بــا “تجــارب موفــق” موجــود بــرای هــر برنام ـهی کاربــردی

خألهــای بالقــوهای درزمینــهی دانشهــای نوظهــور (از

و“خودتعمیــری ”4وجــود دارد.

5. Information Transformation
6. Common Integrating Framework
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تمایــل کمــی بــرای کاربــران بالقــوهی بیرونــی کــه عالقــه

دارد) .اگرچــه شــباهت بیــن “انــواع داراییهــا” در PAS-55
6

(چارچــوب یکپارچهکننــدهی مشــترک طبــق شــکل  )1کــه
1. Mapping
2. Material Transformation
3. Autonomous Maintenance
4. Self-Repair

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

اســتانداردهای اطالعــات بهعلــت پــارهای تمایــات خــاص
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و مباحثــی کــه درخصــوص ایــن مطالعــه و بــه پشــتیبانی از
آن صــورت گرفتــه اســت ،مشــخص کــرد کــه احتمــاالً ایــن
امــر یــک بــرآورد کلــی اســت و بیشــک منابــع تجــاری و

بــه افــراد و ســازمانها نشــان دهنــد کــه چگونــه بایــد در

بــرای خدمــات ارزش ایجــاد میکننــد ،مشــهود اســت:

 PAS-55بایــد بیشــتر مــورد مالحظــه قــرار گیــرد؛ امــا میتــوان آن را بهعنــوان اولیــن نمونـهی خــوب در زمینـهی اســتانداردهای
مدیریــت بــرای  TESبهشــمار آورد ،البتــه اگــر مســائل موجــود درخصــوص برندســازی حــل شــود (مدیریــت دارایــی،TES ،

افــت عملکــرد ،نگهــداری ،اصطالحاتــی هســتند کــه بهنظــر میرســد از همپوشــانی زیــادی باهــم برخــوردار هســتند و هریــک
مدافعــان خــود را نیــز دارنــد) .مدیریــت دارایــی طبــق چارچــوب اســتاندارد  ،ISO-55000بــه یــک موضــوع عمومــی تبدیلشــده
تــا الزامــات مرتبــط بــا تمــام انــواع داراییهــا را دربرگیــرد و ایــن امــر مســلماً منجــر بــه ازدس ـتدادن تمرکــز بــر فعالیتهــای

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

خدمــات مهندســی بهویــژه مدیریــت داراییهــای فیزیکــی میشــود.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ :اﻫﺪاف ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ،اﻟﺰاﻣﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ :اﻧﮕﯿﺰش ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ،
داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،رﻫﺒﺮي ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ

واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪي ﻋﻤﺮ،

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
ارزش ﻋﻤﻠﮑﺮد داراﯾﯽ
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ :اﻋﺘﺒﺎر ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎ

و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ :ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
کاربرد55-1:
2008) PAS-55
داﻣﻨﻪ
ﺷﮑﻞ  :3ﻧﻤﺎﯾﺶ
)PAS 55-1: 2008((PAS
ﮐﺎرﺑﺮد دامنهی
:3ينمایش
شکل
PAS-55

بــرای مثــال مییــر و همکارانــش نشــان دادنــد کــه بخــش

ایــن داراییهــا را در طــول عمرشــان از طریــق اســتفاده از

مــا میتوانیــم حــدس بزنیــم کــه بیشــتر ایــن فعالیتهــای

پیشــرفتهای معــدودی درخصــوص تدویــن و مســتندکردن

مناســب داراییهــای فیزیکــی بــا پیچیدگیهــای مختلــف

فنــی بیشــماری وجــود دارنــد کــه بســیاری از حوزههــای

هزینههــای مالکیــت در طــول عمــر خــود مواجــه هســتند.

امــا راهنمایــی مختصــری بهمنظــور شــکلگیری تجــارب

ســادهی پذیرایــی و ســامانههای فنــاوری اطالعــات مراکــز

بســیاری نیــز در زمینــهی فناوریهــای نوظهــور و

اعظــم توســعهی اقتصــاد دنیــا از خدمــات ناشــی میشــود و
اقتصــادی ماننــد ســاخت و تولیدهــای مرســوم ،بــه حفــظ

در عملیــات ،وابســته بــوده و در صــورت لــزوم بــا کمتریــن
ایــن داراییهــا دارای طیــف وســیعی هســتند از تجهیــزات

تجــارب موفــق خدمــات مهندســی میســر میکنــد.

اقدامــات مدیریــت و فراینــد حاصلشــده و اســتانداردهای

عملیاتــی “ســنتی” (ماننــد نگهــداری) را پوشــش میدهنــد؛
موفــق را نیــز فراهــم میکننــد ،ضمــن اینکــه خألهــای

برقــراری تماسگرفتــه تــا محصــوالت نویــن پتروشــیمیایی

روشهــای مــورد نیــاز بــرای ســازمانها و افــراد وجــود دارد

بهروشــنی بــرای رقابتپذیــری انگلســتان بســیار ســودمند

“خدمــات پیچیــده ”1یــا “سیســتمهای خدمــت -محصــول”2

و سیســتمهای حملونقــل در حجــم انبــوه :ایــن امــر

اســت چــرا کــه امکان حصــول اطمینــان از مدیریــت اثربخش

بــرای اینکــه آنهــا بتواننــد خــود را بــا زمینههــا و الزامــات

بهمنظــور ارائـهی خدمــات مهندســی اثربخــش ،انطبــاق داده
1. Complex Services
2. Product-Service Systems

و آن را توســع ه دهنــد.

 -5اســتانداردهایی بهمنظــور پشــتیبانی از
نقشــهی راه TES

کــه متعلــق بــه رولز-رویــس 3اســت (هــر دو جــزو عالئــم

تجــاری ثبتشــدهی رولز-رویــس هســتند) ،همچنیــن تمــام

شــرکتهای فنــاوری کــه بــه لیزینــگ سیســتمهای تــوان

مؤسسـهی اســتاندارد بریتانیــا و دانشــگاه کرنفیلــد ،تعاریــف

قابــل جایگزیــن در تجهیــزات خودرویــی عالقــه دارنــد و

نقشـهی راه اولیــه بــرای اســتانداردهای  TESفراهــم کردنــد

پشــتیبانی از “چرخـهی عمــر” کارخانههــای تولیــدی آنهــا

دیگــری (در بــاال بیــان شــد) بــرای  TESارائــه دادنــد و یــک

کــه همــراه بــا کار قبلــی روی یــک پــروژهی دانشــجویی،

شــرکتهای ســاخت و تولیــد خیلــی بــزرگ و کوچکــی کــه
هزینههــای قابلتوجهــی دارد .مطلبــی کــه در انتهــای ایــن

ایــن مصاحبههــا ،نظــرات حــدود  20خبــرهی فنــی و

باشــد و بــرای چــه کســانی ایــن “عبــارت” کمتریــن معنــی

نیمــه ســاختاریافته بــا خبــرگان قــرار گرفتنــد .بــا اجــرای

اســتاندارد بریتانیــا جمــعآوری شــد ،اگرچــه ایــن فقــط
شــامل شــرکتهای بــا انــدازه کوچــک و متوســط میشــد.

از پاسـخدهندگان دربــارهی میــزان فهــم آنهــا از کار قبلــی

و مفهــوم را دارد .راهبــرد  TESو روش تعییــن آن ،نیازمنــد
تقاضــای گســترده اســت و در مــوارد خــاص بــه تعــداد

زیــادی از کاربــران بالقــوه نیــاز دارد کــه ممکــن اســت هنــوز

مســئله را بهدرســتی درک نکــرده باشــند.

و  PAS-55و همچنیــن دربــارهی خدمــات مهندســی در طول

 2-5خألها و فرصتها

شــد .موضوعــات کلیــدی کــه بهدســت آمــد در بندهــای

بســیاری از اســتانداردهای محصولــی مرتبــط بــا

عمــر و تجربـهی کار بــا اســتانداردها در ایــن زمینــه ،ســؤال
بعــدی ارائــهشــده اســت.

بســیاری از پاســخدهندگان تأییــد کردنــد کــه تعــداد
TES

درزمین ـهی نگهــداری و قابلیــت اطمینــان ،مــواد ،ایمنــی و

 1-5انتخــاب نامتجــاری ،تغییــرات بخشهــا و

الزامــات پایــان عمــر وجــود دارد؛ امــا از آنهــا ســؤال شــد

گروهــی از اصطالحــات را میتــوان بــا برخــی از فعالیتهــای

یــا لمــس کردهانــد؛ همچنیــن در مــورد ســختی شناســایی

 ،MROقابلیــت اعتمــاد و ( MADEطراحــی بــرای ســاخت،

ســؤال شــد .درحالیکــه راهنمــای  PAS-55یــک چارچــوب

دسترســی

مونتــاژ ،دمونتــاژ ،و فرایندهــای پایــان عمــر) .اصطــاح TES

کــه تــا چــه حــد ،تمامــی ذینفعــان ،ایــن زمینههــا را درک
و هماهنگــی تجــارب موفــق بــا برنامههــای کاربــردی ویــژه

مدیریتــی ایجــاد میکنــد تــا اکتســاب ،حفــظ و جایگزینــی

مفهــوم و معنــی کمتــری بــرای ســایر حوزههــا در مقایســه

داراییهــای فیزیکــی را بهمنظــور بــرآوردن نیازهــای

ایــن ســمت رفــت کــه چــه کســی بایــد مشــتری راهبــرد

بــرای کمــک بــه درک یــا کنتــرل فراوانــی اســتانداردهای

بهمنظــور شــناخت و درک هــدف مؤسســهی اســتاندارد

محصولــی  ،TESنقشــهی راه
در حــوزهی اســتانداردهای
ِ

بــا حوزههــای هوانــوردی یــا دفاعــی داشــته و بحثهــا بــه
اســتانداردهای  TESباشــد.

کســبوکار تضمیــن نمایــد ،هیــچ چارچــوب یــا راهنمایــی
فنــی در زمینههــای مرتبــط ،وجــود نــدارد.

بریتانیــا و کرنفیلــد از انجــام ایـنکار بایــد گفــت که :بایســتی

اصلــی مرکــز  ،TESکمبــود و خــأ خاصــی در اســتانداردهای

نظــر گرفــت ،در ابتــدا بایــد طیــف وســیعی از مشــتریان

از راه دور بــرای ســامانههای تشــخیصی شناســایی کــرد،

یــک راهبــرد بینبخشــی و عمومــی بــرای انگلســتان در
بالقــوهای را درنظــر گرفــت کــه در ســازمانهای پیچیــده و

پایــش (ســامت و بهرهبــرداری از محصــول) بیســیم
درحالیکــه راهکارهــای فنــی جــاری میــل بــه انحصــاری

خبــرهی هوانــوردی و دفاعــی بــا مســئلهی دســترسپذیری

و سفارشیشــدن دارنــد و قابــلانتقــال نیســتند و “نبــود

هســتند ،ماننــد خدماتــی کــه بــا عالمــت تجــاری “ قــدرت

در مرکــز  TESبــرای مــواردی اســت کــه ارزش کاربــردی

تجهیــزات و ســطح آمادگــی ارائــهی خدمــات مواجــه

در ســاعت ”1و “محافظــت کامــل ”2مشــخص شــدهاند

15

عیــب ”4یــک حــوزهی آشــکار از پژوهشهــای نوظهــور
آن بهطــور گســترده پذیرفتــهشــده باشــد .در ایــن مــورد
1. Power by the Hour
2. TotalCare
3. Rolls-Royce
4. No Faults Found

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

 TESمعــادل کــرد؛ ماننــد مدیریــت دارایــی ،نگهــداری،
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دانشــگاهی از حــدود هفــت ســازمان بهاســتثنای مؤسسـهی

جزئیــات اســتانداردهای  TESمیتوانــد خیلــی کمککننــده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهعنــوان مبنایــی بــرای انجــام یــک ســری مصاحبههــای

بخــش آمــده ،ایــن اســت کــه بــرای چهکســانی ارائــهی

و بیشــک در ســایر پژوهشهــای جدیــد ،فرصتــی بــرای

امــا فوایــد الحاقیههــای اختصاصــی اســتانداردهای فراینــدی

در اســتانداردها وجــود دارد.

حــوزهی رفتــاری هنــوز بایــد اثبــات شــود.

ســرعت دادن بــه تدویــن و مســتندکردن درسآموختههــا

ی درخصــوص تجــارب اخیــر مؤسســهی
درسآموختههایــ 

 3-5محدودیتها

مطالعــهی مــوردی مناســب بهشــمار میآیــد .بعضــی از

موجــود “از پاییــن بــه باال”پیشــنهاداتی دادنــد کــه مــورد

اســتاندارد بریتانیــا در زمینــهی نانوفنــاوری کــه یــک

پاســخدهندگان پیشــنهاد کردنــد کــه ورودیهــای علمــی
خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

مؤثرتــری فراهــم شــود بهشــرط آنکــه فرصــت ایجادشــده

اتحادیههــای صنفــی یــا نهادهــای حرف ـهای) قــرار گرفــت.

تجــارب موفــق ،1درواقــع یــک راهکار عملیاتــی بهمنظــور

اســت ،ماننــد ســایر زمینههــای مرتبــط ،ایــن رویکــرد هــم

اســتانداردهای فراینــدی بســیاری هــم وجــود دارنــد کــه از

طریــق جریــان دادههــا و تــا حــدی اطالعــات در ســطح یــک

ســازمان بــه مــا کمــک میکننــد .دوبــاره صنعــت هوانــوردی
و دفاعــی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن بخشهــای
مهندســی در جایــگاه راهبــری قــرار دارنــد و بهبــود زیــادی

در درک اینکــه چگونــه ایــن اســتانداردها نیازهــای کســب

وکار را بــرآورده میســازند ،ایجــاد میکننــد .بــا وجــود
ازدیــاد اســتانداردهای داده و اطالعــات ،حتــی افــراد خبــره،
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اســتقبال خبــرگان و دانشــگاهیان صنایــع ذینفــع (از جملــه

بتوانــد زمینـهی درک و فهــم اقــدام مربوطــه را فراهــم کنــد،

ایجــاد توانمنــدی اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

برخــی از پاس ـخدهندگان در مــورد محدودیتهــای رویکــرد

اگرچــه ،بیشــتر نتایجــی کــه تاکنــون حاصلشــده از طریــق

تــا ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه تدویــن و مستندســازی
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 CMMIیــا  ISO-9000در زمینـهی خدمــات و در نتیجــه در

در اکتســاب ،2تدویــن و انتقــال 3دانــش (یکپارچهســازی

کارکــردن روی اســتانداردهای  TESطبــق ایــن روش بــوده

موانعــی بــرای دامنههــای کاربــرد گســترده بهخصــوص

از طریــق اســتانداردهای چنــد بخشــی 6ایجــاد میکنــد و

بهطــور خــاص روی پروژههــای شــخصی 7حامیــان مشــخصی
تمرکــز میکنــد ،بیشــتر در مــورد موضوعــات امکانپذیــر
و نــه لزومـاً موضوعــات مختلفــی کــه ارزش عملیاتــی ایجــاد
میکننــد .اگرچــه ،مشخصشــده اســت کــه رویکــرد

درحالتوســعهی مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا بــرای
تدویــن راهبردهــای اســتاندارد کــه خوشــبختانه شــامل TES

میشــود ،بــه ایــن موضوعــات میپــردازد .در ایــن رویکــرد

جدیــد ،ممکــن اســت الزم باشــد کــه توســعهی ایدههــا

و تبدیــل اطالعــات بهعنــوان نتیجــهای از یــک تجربــه)

بــرای ورودیهــای علمــی بهبــود یافتــه و ورودیهــای

یــک شــکاف قابلیتــی اســت .اســتانداردها میتواننــد ایــن

 -6نتایج و پیشنهاد برای کارهای بعدی

مســئله دارنــد و اعتقــاد دارنــد کــه ایــن مســئله ،بهمنزلـهی
شــکاف را بهمنظــور بهبــود کارایــی و همــکاری شــبکههای

گســترده بهخوبــی پــر کننــد.

گســترده و ارائهشــده توســط خبــرگان ،ادامــه یابــد.

استانداردســازی میتوانــد نــوآوری و توســعهی ســاخت

و تولیــد محصــول را پشــتیبانی کنــد .همچنیــن

اگرچــه شــواهد پژوهشهــای جدیــد نشــان میدهــد کــه

تولیدکنندههــا و مشــتریهای کســبوکار آنهــا ،بهطــور

خدمــات (و در نتیجــه  )TESلحــاظ شــوند؛ امــا بهنظــر

کــه اغلــب بهعنــوان یــک مؤلفــه از نظــام خدمــت -محصــول
عمومــی اســت کــه اصطالح ـاً “ســاخت و تولیــد همــراه بــا

اســتانداردهای جدیــد را شناســایی کردنــد تــا کیفیــت

بــرای تولیدکننــدگان و بهطورکلــی بــرای انگلســتان رو

ویژگیهــای رفتــاری 4و اســتانداردها بایــد بــرای ارائــهی

میرســد ،در عمــل تعــداد ایــن ویژگیهــا و اســتانداردهای

فزاینــده ،متمایــل بــه ارائ ـهی خدمــات مهندســی هســتند،

رفتــاری بســیار کــم اســت .خبــرگان ،دوبــاره فوایــد بالقــوهی

ارائ ـهی خدمــات” نامیــده میشــود .اهمیــت ایــن خدمــات

نتایــج خدمــات را مدیریــت و بررســی کننــد :اســتانداردهایی

بــه افزایــش اســت .درحالیکــه تعــداد زیــادی اســتاندارد

دســتیابی بــه انتظــارات مشــتری و یکپارچهکــردن ایــن

میرســد فرصتــی بــرای تطبیــق اســتانداردهای فراینــدی

بهمنظــور کمــک بــه ارزیابــی و “اندازهگیــری ”5میــزان
موضــوع بــا رویکردهــای ســنتی دیگــر بــرای انطبــاق کیفیت

محصــول .اگرچــه بررس ـیهای بیشــتری مــورد نیــاز اســت،
5. Measure
6. Multi-Sector Standards
یک اصطالح است به معنی اهداف یا پروژهها یا فعالیتهای مورد عالقهی یک شخص خاص 7. Pet Project

فنــی بــرای عملیــات نگهــداری و تعمیــر وجــود دارد ،بهنظــر

جــاری و همینطــور بــرای توســع ه و تدویــن اســتانداردهای
ســاختاری جدیــد درزمینـهی خدمات مهندســی وجــود دارد،
1. Best Practice
2. Elicitation
3. Codification and Transfer
4. Behavioural Attributes

ایــن اســتانداردها بهعنــوان زیربنایــی بــرای نوآوریهــای

اگرچــه ،واضــح اســت بــرای تحقــق ایــن امــر ،کارهــای بعدی

اهمیــت آنهــا روزبــهروز در حــال افزایــش اســت.

موضــوع انجــام شــده و ایـنکار بایســتی بــا درک و شــناخت

پیشــرفته در ایــن حــوز ه از ســاخت و تولیــد هســتند و
بــرای توســعه و تدویــن چشــمانداز راهبــردی در ابتــدا

بایــد بــا دســتیابی بــه یــک اجمــاع روی دامنــهی کاربــرد

از فعالیتهــای مهــم یــا ارزشآفریــن و ویژگیهــای

میتــوان از پیشنویــس حاصــل کار مشــترک دانشــگاه

خدمــات مهندســی بهمنظــور تمرکــز روی راهبــرد و توســعه

بهمنظــور کارکــردن روی مجموعــهای از اســتانداردها کــه:

برخــی کارهــای خــاص بــرای درک بهتــر نتایــج اقتصــادی

کرنفیلــد و مؤسســهی اســتاندارد بریتانیــا اســتفاده کــرد.
• بــه شــبکههای چابــک و ســازمانهای خصوصــی در

• برای همهی ذینفعان ایجاد ارزش میکنند،

• موجب توانمندسازی قابلیتهای عملیاتی کلیدی میشوند،

• و یــک زبــان مشــترک از طریــق الزامــات واســطهای و
مشــترک بــرای ارائــهی نــوآوری ،ایجــاد میکننــد.

بــا علــم بهضــرورت برقــراری پیونــد میــان عالیــق و ســایق

مختلــف بیــن مجموعــهای از کاربــران فعلــی و بالقــوه

(مجموعــهای از اســتانداردها) ،یــک راهبــرد ســهجانبه
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در طــول عمــر محصــول بــه مشــتریها ،کمــک میکننــد،

یــک فعالیــت ،میتوانــد مفیــد باشــد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ارائـهی خدمــات مهندســی (بــا ارزش ،انعطافپذیــر و پایــدار)

و تدویــن اســتانداردها در ایــن زمینــه صــورت گیــرد .انجــام

پیشــنهاد شــد:

• بیــان و تشــریح نیــاز :آمادهکــردن موضوعــی بــرای
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توســعه و تدویــن یــک اســتاندارد مدیریتــی فراگیــر (یــا

شــامل تعریــف و پذیــرش یــک اصطــاح جدیــد جذابتــر

بــرای دامنــهی کاربــرد مــورد درخواســت باشــد) و توافــق

روی دو یــا ســه بخــش بــرای اســتقرار اســتانداردها،

• ادامـهدادن یــک کار خــوب :بــا شناســایی“از پاییــن بــه

باالی”خألهــا در مجموعــه اســتانداردهای فعلــی و بــا تمرکــز
روی فعالیتهــای ارزشآفریــن ،عقالییکــردن روزافــزون
مناقشــات ،و فراهمکــردن شــفافیت اســتفاده از تجــارب

موفق(ماننــد روششناســیها) ،درحالیکــه مســتندکردن

پژوهشهــای فعلــی در وهلــهی اول مــورد تأکیــد اســت.

• گســترش تعامــات (مبتنــی بــر مشــتری) :ایجــاد و

حفــظ یــک راهنمــای کاربــرد بــرای کمــک بــه ســازمانهایی
کــه کارورزان نابالــغ  TESهســتند (و ممکن اســت تشــخیص
ندهنــد کــه آنهــا کارورز  TESهســتند یــا نیــاز اســت کــه
باشــند) بهمنظــور شناســایی و بهکارگیــری اســتانداردهای
موجــود و پشــتیبانی از توســعه و تدویــن اســتانداردهای

جدیــد ،بهمحــض اینکــه خألهــا شناســایی شــد.

خدمات مهندسی در طول عمر  -نوآوری و نقش استانداردها

مجموعـهای از اســتانداردها) بــرای ( TESکــه ممکــن اســت

