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چکیده
با افزایش کاربرد تجهیزات وماشینها درجهت تسریع فعالیتهای خدماتی کمتر کسی است که با اختالل و توقفی
که این ابزار در روند اموراداری ایجادمیکنند ،آشنا نباشد .اشکاالت رایانه ای که موجب اختالل در پرداخت حقوق ،
صدوراحکام ،ارسال مکاتبات ضروری ،دریافت بموقع اعتبارهای مالی و ...میشوندو یا خسارات وارده به تأسیسات وماشین-
ها(سیستم های رایانهای ،گرمایشی  ،برودتی ویا دستگاههای چاپ وتکثیر و )....که بر اثر بی توجهی ایجاد میشود ؛ همه و
همه موجب ازدست رفتن رضایت مشتری و وارد شدن لطمههای جبران ناپذیربرکیان واعتبارسازمان میگردد  .به-
منظورصرفه جوئی درهزینهها واستفاده بهینه از تجهیزات و ماشینها مدیران سازمانی ملزم به بکارگیری یك روش جدید
نگهداری و تعمیرات( نت) میباشند .یکی از رویکردهای موجود در زمینه نگهداری و تعمیرتجهیزات و ماشینها ،سیستم
نگهداری و تعمیرات فراگیر( )TPMمیباشد .اصلیترین هدف این سیستم ،کاهش فرسایش ،خرابی و توقف تجهیزات و
ماشینها بهمنظور بهینهسازی و تسریع فرایند ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در بهترین و سالمترین شرایط سازمانی
است .در همین راستا آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز در جهت پیاده سازی  TPMگامهایی برداشته است که عبارتند
از :سازماندهی تیم کاری  ،آموزش ،تأمین زیر ساختها با اجرای طرح آراستگی محلکار ( ،)5sتهیه کاربرگ ثبت دادهها،
جمع آوری وپردازش دادهها ،محاسبه شاخصها و پایش استمرار سیستم نت و انجام اقدام اصالحی  .این اداره با اجرای این
روش توانست مصرف منابع را از طریق جلوگیری از صدمات وخسارات وارد بر تأسیسات وماشینها کاهش دهد و باکاهش
فشارکاربه افزایش روحیه و آرامش کارکنان ،ا فزایش کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه رضایت مشتریان دست یابد .امید که
این مقاله بتواند جایگاه بهینه سازی تجهیزات و ماشین ها را در افزایش بهرهوری سازمانهای آموزشی و اداری نشان دهد.
واژگان كلیدي :نت پیشگیرانه ،کاربرگ نظارت،پایش ،بهرهوری .
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Increased productivity by using a comprehensive maintenance system
(TPM)
Abstract
With the increasing use of machine equipment to expedite service activities is that few people
with the disorder and stops the tool in the process administrative created , is not familiar .
Computer bugs that cause disruption in payments ,commandments issuance, send correspondence
necessary , receive proper financial accounts or damage to the machine facilities computer
systems , heating , cooling or harvested and printing machines . .. ) caused by neglect create
placed all lead to loss of customer satisfaction and getting compensation for Mdamage to
organizational validity.In order ,to Prospecting Tips to optimize use of the equipment and
machines are required to use a new method of maintenance managers (TPM) .One of the
approaches in the field of maintenance and repairing equipment , cars , comprehensive
maintenance system (TPM) . The main purpose of the system, reduce erosion , and to stop the
destruction of the equipment and machines In order to optimize and accelerate the process of
providing quality services to customers in the best and healthy organizational conditions .In this
regard, Shiraz of Education has taken to implement TPM do something including the
organization of team work, education, provision of (5s), prepared worksheet data record,
Collecting data processing, calculation and monitoring indicator continuing system maintenance
and corrective action. The department was able to implement these procedures consumption of
resources by preventing injuries and reducing damage on the facility machines reduce stress
,increase staff morale and calm, or increase the quality of services and thus achieve customer
satisfaction. We hope that this article can optimize the equipment and machines to increase
educational and organizations productivity show.
Keywords: preventive maintenance, monitoring worksheet, monitoring, productivity.

2

.1

مقدمه

آموزش و پرورش  ،سازمانی با بیشترین گروه مخاطب و مشتری  ،همواره سعی دارد با ارائه بهترین عملکرد و جلب رضایت
مشتریان خود در رأس سایر سازمان های خدماتی ظاهر شود  .ارائه خدماتی صحیح و سریع در محیطی با تهویه مطبوع به دور از
آلودگیهای صوتی و شیمیایی ناشی از عملکرد ناقص سیستمهای گرمایشی و برودتی ویا دستگاههای چاپ وتکثیرو توقف
کارکردسیستمهای رایانه ای حق مسلم آنهاست.
به منظورتسریع فعالیت های خدماتی و نیزکاهش خطاهای انسانی و درنتیجه افزایش بهرهوری ،مکانیزه کردن فعالیتهای
اداری با کاربردسخت افزارها و نرم افزارهای اداری درغالب سازمانها افزایش یافته است.لیکن هر مجموعه سازمانی بدون بکارگیری
یك برنامه صحیح نگهداری از امکانات و باالخص تجهیزات وماشینها ،منابع و توانمندیهای خود را به سرعت از دست میدهد.
نبود یا ضعف مدیریت نگهداری و مراقبت ،باعث استهالك سریع تجهیزات و ماشینها خواهد شد .هزینههای سنگین قطعات یدکی
و تعمیرات زودهنگامی که به علت نبود مراقبت صحیح انجام میشود و نیزتأثیرات زیانباری که بعلت توقفهای طوالنی و متوالی
تجهیزات و ماشینها برارائه خدمات بهموقع و مطلوب وارد میشود"،آشنانبودن کاربران با دستگاههای جدید ،عدم معرفی روشهای
نگهداری و سرویس و بازبینی کامل و جامع تجهیزات ،بار مالی فراوان ایجادشده برای سازمان به دلیل رفت و آمدهای شرکتهای
خدمات پس از فروش ،ضررهای جبران ناپذیربه ازاء هربار خرابی دستگاه به سازمان تا زمان تعمیر مجدد  ،روشن نبودن نقش و
وظیفه هرکس نسبت به تجهیزات  ،از جمله ایرادهایی است که بر روند سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت وارد
است " (شمس نژاد و دیگران .)7831 ،
شاید نتوان با اطمینان کامل از بروز مشکالت ناشی ازخرابی دستگاهها ویازیانهای ایجادشده پیشگیری کرد  ،اما آیا با
طراحی یك نظام مناسب برنامهریزی و اعمال روشهای صحیح مدیریت ،نمیتوان خسارات جانی  ،مالی و اعتباری ناشی ازخرابی
دستگاهها را کاهش داد؟ به عبارتی با چه روشی میتوان از خرابی و اتالف تجهیزات و ماشینها جلوگیری کرد؟
برای نگهداری از تجهیزات  ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها  ،شیوههای علمی -عملی و اقتصادی مناسبی برای تعمیر و
نگهداری درسازمانها طراحی و اجرا شده است .روشها وسیستمهای متعددی که آشنایی ،بررسی ،تطبیق وبومیسازی آنها با
وضعیت سازمانی  ،طراحی وکاربرد این روشها را آسان میکند .از جمله روشهای تعمیر و نگهداری ،سیستم نگهداری و تعمیرات
فراگیر (نت یا  7)TPMاست که با مشارکت اپراتورها و انجام نظارتهای پیشگیرانه ،خرابی و توقف دستگاهها راکاهش و بهرهوری را
افزایش می دهد .این مقاله کوشیده است تا مطالعه و اثربخشی اجرای TPMو چگونگی کاربرد آن در آموزش و پرورش را با ارائه
یك نمونه عملی پیادهسازی سیستم که در سال  7833در آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز انجام شده ،نشان دهد.
 .2مبانی نظري و پیشینه
 .1.7معرفی سیستم نگهداري و تعمیرات فراگیر
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فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تمامی فعالیتهایی میشود که برای حفظ شرایط اولیه منابع و تجهیزات و آماده بهکار
نگهداشتن آنها جهت استمرار فرایند ارائه خدمات مطلوب انجام میشود .یکی از سیستمهای نگهداری وتعمیرات ،سیستم نگهداری و
تعمیرات بهرهور فراگیر(نت) میباشد .اجرای منظم این سیستم توسط تمامی کارکنان در قالب فعالیتهای گروهی کوچك میباشد
و هدف اصلی از اجرای نگهداری و تعمیرات بهرهور رسیدن به نقطه صفر توقف ماشین و یا کاهش سرعت و دقت ناشی از خرابی
ماشین میباشد .این امر موجب بهبود اثربخشی تجهیزات وافزایش بهرهوری خواهد شد (توکلی مقدم و دیگران .)7831 ،
گرچه تعاریف متعددی از مفهوم ن ت وجود دارد  ،اما در این جا با اشاره به دورویکرد مطرح درادبیات مربوط به  ،TPMتنها
به ذکر دو تعریف که جامعترین تعاریف ارائه شده است  ،بسنده میشود .این دو رویکرد عبارتند از :رویکرد ژاپنی ورویکرد غربی.
رویکرد ژاپنی در رابطه با  TPMنشات گرفته از مؤسسه ژاپنی نگهداری و تعمیرات میباشد .این تعریف به پنج بخش
اساسی اشاره دارد :
" -7هدف نت استفاده از تجهیزات در باالترین سطح اثر بخشی است.
-1ایجاد یك سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه ،شامل پیشگیری نگهدارنده و بهبود نگهداری می باشد.
 8اجرای نت نیازمند مشارکت طراحان و کاربران تجهیزات ونیزکارکنان بخش تعمیرات و نگهداری می باشد.
-4اجرای نت مشارکت همه سطوح سازمانی از باالترین تا پایین ترین سطح را شامل میشود.
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واژه های اختصاری نت فراگیر یا نت بهره ور یا  TPMمعادل سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر می باشد.
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 -5پیادهسازی نگهداری و تعمیرات بر اساس فعالیتهای گروههای کوچك وخودکار انجام میشود( .شیرمحمدی)7831،

رین (7331به نقل از زارع و مقدمی )7831،با رویکرد غربی،تعریف جامعی از  TPMدارد:
" TPMاشتراك میان تشکیالت تولیدی و تعمیرات و نگهداری به منظورارتقای سطح کیفیت ،کاهش ضایعات ،کاهش
هزینههای تولید ،افزایش زمان آماده بهکار بودن تجهیزات و نیز ارتقای بهرهوری سازمان از نظر نگهداری و تعمیرات " میباشد.
زارع و مقدمی( )7831بررسی جامع ازتعاریف موجود نت نشان میدهند که تأکید تعاریف ژاپنی  TPMبیشتربرارائه مفهوم
تیمهای کاری و گروههای کوچك فعالیت در فرایند نگهداری و تعمیرات میباشد وعبارت فراگیر همین معنا را دربردارد .درحالی که
تمرکز تعاریف غربی  TPMبیشتر بر کارایی و بهرهوری تجهیزات براثرمشارکت فعال متصدیان تجهیزات میباشد .از نظر این دو
محقق هدف نهایی رویکردهای ژاپنی و غربی به صفررساندن ضایعات،حوادث کاری وخرابیها است .ایشان همچنین بهبود بهرهوری
 ،کاهش هزینههای کیفیت ،افزایش تولید ،تحویل به موقع خدمت به مشتری ،امنیت در محیط کار برای متصدیان دستگاهها
وهمچنین افزایش روحیه کاربران را از دیگراهداف فعالیت های مربوط به  TPMمعرفی میکنند.
در ادامه زارع ومقدمی(همان) ضمن معرفی ارکان توسعه  TPMبه نقش حیاتی آموزش برای نگهداری خودکار سیستم
توسط کاربران دستگاهها اشاره میکنند .آموزش به متصدیان دستگاهها کمك میکند تا سطح مهارت خود را افزایش دهند و بتوانند
فرایند نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشینها را بهموقع مدیریت کنند و به عبارتی با آموزش و آشنایی آنها با نحوه کاردستگاهها،
شعار"تجهیزات بدون نیاز به تعمیرات" در سازمانها محقق خواهد شد (شمس نژاد و دیگران.)7831،
بهطور معمول حفاظت از تجهیزات به دو شکل انجام میشود:
 با کاربرد اصول حفاظتی برای مهاروایمنی ماشینها و ابزار ( که غالباًازطرف شرکتهای سازنده قطعات
وتجهیزات ،این اصول مدنظر قرار میگیرند .مثل استفاده از سوکتهای تلفن درمحل اتصال دستگاه به پریز که
ازاشتباه دراتصال به برق پیشگیری میکند).
 بار عایت اصول ایمنی و حفاظتی توسط کاربران دستگاهها (.مثل زدودن گردوغباروخردههای کاغذ از دستگاههای
چاپگر)
که در این جا روی سخن با روش دوم است.
 2.2رویکردهاي موجود در زمینه سیستم نگهداري و تعمیرات فراگیر
رویکردهای سازمانها نسبت به اجرای سیستم نگهداری وتعمیرات تجهیزات متفاوت است .این رویکردها درسازمانهای
مختلف ،با توجه به فرهنگ و وضعیت سازمانی بهکار گرفته میشوند .آشنایی با این رویکردها میتوانددر ایجاد نگرش و اتخاذ روش
صحیح مؤثرباشد .اشرافی ( )7831رویکردها و تکنیكهای موجود در زمینه نت را اینچنین معرفی میکند:
 2.2.1نت اضطراري1
فعالیت نگهداری و تعمیرات اضطراری مربوط به زمانی است که یك دستگاه از کار افتاده باشد و یا عملکرد مورد نظر را
نداشته باشد و بر این نکته تأکید دارد که در حداقل زمان بتوان آن را تعمیر یا جایگزین کرد .در واقع نوعی نت برنامه ریزی نشده
واصالحی بر روی تجهیزات انجام می شود.

Emergency Maintenance

4

1

 2.2.2نت پیشگیرانه1
نت پیشگیرانه تعمیرات برنامه ریزی شده برای دستگاه ها وتجهیزات است که برای بهبودعمردستگاه و پرهیزاز فعالیت های
تعمیراتی برنامه ریزی نشده یا اضطراری ،طراحی شده است .هدف در نت پیشگیرانه اطمینان یافتن از ارائه خدمت مورد انتظار ودر
واقع نت پیشگیرانه عالج واقعه قبل از وقوع است که قبل از رسیدن تجهیزات و دستگاه ها به نقطه بحرانی و توقف خدمت صورت
می پذیرند.
 2.2.2نت پیشگویانه2
این نت ازتحلیلهای آماری استفاده می کند وزمانی که فعالیتهای نت پیشگیرانه باید برروی دستگاه هاوتجهیزات اجرا
شوند را پیش بینی میکند .باید توجه داشت که درنت پیشگیرانه فعالیتهای نظافت دستگاهها  ،انجام تعمیرات دوره ای و
جایگزینی قطعات و  ...به صورت برنامه ریزی دوره ای صورت میگرفت ولی ازآنجایی که از وضعیت دستگاهها اطالع کافی
وجودنداشت ،بسیاری ازاین فعالیتها غیرضروری بوده و یا دیر اتفاق می افتادند .نت پیشگویانه درعمل پارامترهای تعریف شده
جهت عملکردرا باحدود مهندسی تعریف شده آن پارامترها مقایسه کرده وپس ازتحلیل وتشخیص مشکالتی که باید به
منظورجلوگیری ازخرابی دستگاه برطرف شوند ،اقدام مقتضی رابهعمل می آورد .در نتیجه تنها بعد از چند دوره اجرای نت پیشگیرانه
می توان با تحلیل نتایج دادههای آماری آن ،به اجرای نت پیشگویانه مبادرت کرد.

 2.2.2نت كنشگرایانه 2
نت کنشگرایانه تمرکز خود را بر ریشهیابی دالیل فرسایش و خرابی ماشینها و تأسیسات قرار داده است و با پیدا کردن این
ریشهها و دالیل  ،سعی در از بین بردن علت اصلی بروز خرابی و فرسایش ماشینها دارد.
 2.2.2نگهداري و تعمیرات مولد یا بهرهور2
این روش در برگیرنده مجموعهای از روشهای ذکر شده است  .هدف از اجرای نت بهره ور ،افزایش بهرهوری است .در
نتیجه تمامی تکنیكهای گذشته برای رساندن سیستم به این مطلوب نهایی مورد استفاده قرار میگیرند ".در نت بهرهور،کاربران از
ماشینها در شرایط مناسب و مطلوب  ،برای بهره برداری نگهداری نموده و تواناییها و آگاهیهای خود را در دستیابی به مسائل و
مشکالت بالقوه موجود در تجهیزات قبل از این که تجهیزات دچار خرابی و رکود شوند  ،افزایش میدهند"(شیرمحمدی.)7831،
به این ترتیب مالحظه میشود که با اجرای صحیح و کامل سیستم نگهداری وتعمیرات فراگیر بهره ور ،کارکنان از نگرانی
خرابیهای اضطراری و ناگهانی تجهیزات خود رها می شوند و در واقع نوعی فرهنگ احساس مالکیت نسبت به تجهیزات در اجرای
 TPMبوجود می آید .کارکنان با تجهیزات خود به گونه ای رفتارمی کنند که انگار وسیله نقلیه خودشان است وبدین ترتیب آنها به
صداهای ناهنجار ،لرزشها و  ...توجه کامل دارند و به تجهیزات خود را به طورمستمر رسیدگی میکنند تا بتوانند مشکالت را قبل از
اینکه منجر به ازکارافتادگی شوند رفع نمایند .
گرچه اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات ،بهینه کردن توانایی های ماشین ها به منظور تسریع فرایند ارائه
خدمات و کاهش فرسایش وخرابی آنهاست اما  ،تهیه دستورالعملهای کار بادستگاه و حفاظت فردی دراجرای سیستم نگهداری
وتعمیرات به منظورجلوگیری ازخطرات احتمالی یکی دیگرازاهداف میباشد(دلیری .)7831،تدوین رویهها ومقرراتی که کاربرد آنها
محیطی بیخطروسالم رابرای نیروی انسانی بوجودآورد برای افزایش کارایی کارکنان و بهرهوری سازمان یك ضرورت است.

یکی دیگر از اهداف سیستم نت ،ریشه کن کردن شش اتالف خرابی ،اتالف ،توقف ،کندی ،دوباره کاری و اتالف راه اندازی
مجدد دستگاه است که به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای اندازهگیری در نگهداری و تعمیرات فراگیربهره ور  TPMاستفاده
می شوند"(محمدی جاللی .)7831،
1
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 .2روش اجراي سیستم نگهداري و تعمیرات در آموزش و پرورش
اجرای موفق  TPMو در نتیجه افزایش بهره وری تجهیزات در آموزش و پرورش تابعی از عوامل مختلف از جمله حمایت
مدیریت ارشد  ،افراد متعهد در تمام سطوح ،یك سیستم اندازه گیری عملکرد ،آموزش کارکنان ،ساختار پاداش ،مدیریت بودجه و
هزینه ها و مشارکت جامعه و بازخورد و اصالح است ( عالم تبریز ،7831 ،ص  .) 811تعهد مدیریت یك پیش شرط است که هم
قبل و هم در طول اجرای برنامه بایستی استمرارداشته باشد .حمایت رهبری ،برنامهریزی ،سیستم سنجش عملکرد ،مدیریت
فرایندها و تجهیزات واز همه مهمتر قاطعیت درادامه مسیر ،اجرای  TPMرا آسانتر میکند .پرواضح است که تأثیر کارکنان و
کاربران تجهیزات را نیز نمی توان نادیده گرفت  .مشارکت کاربران درتمامی فرایندها از طراحی تا اجرا  ،به عنوان عاملی کلیدی در
اجرای موفق  TPMمطرح میباشد.
براساس همین حمایت و تعهد مدیران ارشدسازمانی وبا دارا بودن کارکنانی خدوم ،در سال  7831بسترمناسبی برای پیاده
سازی طرحهای بهبود کیفیت در اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز فراهم شد .دریکی ازجلسات برنامهریزی که مدیران و
کارشناسان ارشد ناحیه درآن حضورداشتند ،هریك از کارکنان از خرابی بخشی از دستگاهها گله داشت .بهعنوان نمونه کارشناس
بایگانی به نابسامانی سرویس ت جهیزات برودتی اشاره کرد  .به گفته وی درطول دوهفته پنج بارموتورکولربخش بایگانی سوخته
وتعویض شده بود .سیستم های رایانه ای،گرمایشی وروشنایی و ....نیزوضع بهتری نداشتند .نارضایتی نسبت به وضع موجود،
همسویی کارکنان ومدیران به همراه محركهای انگیزشی سازمانی،اندیشه ایجاد یك سازمان پویا و سرآمد" را در این اداره مطرح
کرد.بدین منظور باهدف بهبود مداوم فرایندها و کیفیت بخشی به امور درجهت جلب رضایت مشتریان پیشنهاد پیادهسازی سیستم
مدیریت نت تأیید شد  .این سیستم مدیران سازمانی را ملزم می سازد بهطورمستمر تمامی فعالیتها و فرایندهای خود را در جهت
حصول اطمینان از برآوردهکردن خواسته های مشتریان مورد ارزیابی قراردهند تا قادر باشند نقاط ضعف یا کمبودها را به موقع
شناسایی کرده  ،آنهارا برطرف نموده ودرجهت بهبود فرایندهای خدماتی گام بردارند (شرزهیی ،7833،ص.) 71
برای پیاده سازی سی ستم نت در اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز از مراحل پیشنهادی محمدی جاللی( )7831البته با
دخل و تصرف استفاده شد  .ایشان برای اجرای اثر بخش نت مراحل زیررا پیشنهاد میکند:
الف " .تعیین تیم کاری جهت جمعآوری صحیح دادهها
ب .جمع آوری وپردازش دادهها
محاسبه شاخص ها و پایش استمرار سیستم نت
رفع علت خرابیها با اقدام اصالحی یا پیشگیرانه"
در ادامه گامهای طی شده به اختصار آمده است :
 2.1سازماندهی تیم كاري
پس از توافق مدیران ارشد ناحیه وآشنایی ایشان با  ،TPMتیم کاری مرکب از معاونت برنامهریزی ،کارشناسان واحدهای
خدمات وکارپردازی ،فناوری ،برنامهریزی واموال تشکیل شد .این اعضا پس ازگذراندن دورههای آموزشی به کمك و هدایت سایر
همکاران می پرداختند .تیم کاری هردو هفته یك بارگرد هم آمده وگزارش روند اجرایی فعالیتهای حوزه تحت نظارت خود را ارائه
میکردند و به این ترتیب هماهنگی الزم بین واحدهای مختلف ایجاد میشد.

 2.2آموزش
باشناسایی افراد مؤثر براجرای  ، TPMطبق یك برنامه زمانی مدون دورههای آموزشی برگزارگردید .از جمله دوره های
برگزارشده دوره آموزشی آراستگی محل کار( ، )5sآشنایی با سیستم تعمیرات ونگهداری خودکار وآشنایی با اصول ممیزی داخلی
سیستم نت بود.
 2.2تأمین زیر ساخت با اجراي طرح آراستگی محل كار( )2s
براساس نظر سازمان بینالمللی استاندارد (، 31ص )15هر "سازمان بایستی  ،زیرساخت موردنیاز شامل ساختمان و محل کار
 ،تجهیزات و خدمات پشتیبانی را فراهم سازد " .طرح آراستگی محل کار با بسیج همهی کارکنان به منظور تحقق این هدف ونیز
افزایش ارتباطات ،جلب مشارکت کارکنان و ایجاد نشاط و شادابی در محیط اجرا شد.
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طرح آراستگی محلکارکه به اختصار  5Sنامیده می شود،پنج اصل ومرحله را برای دستیابی به کیفیت درمحل کار
پیشنهادمیکند:سواکردن اشیاءضروری ازغیرضروری ،ساماندهی ونظم وترتیب اشیاءضروری ،پاکیزهسازی وسایل و تجهیزات و
استانداردسازی وانضباط( .اوسادا،7837،ص)84
هدف نهایی 5Sپیشگیری ازاتالف است .درمرحله سوم این طرح یعنی پاکیزهسازی ،نوعی بازبینی تجهیزات و وسایل انجام می
شود .با پاکیزهسازی تجهیزات  ،رایانه ها  ،وسایل گرمایشی و سرمایشی و نیز کاربرد مدیریت دیداری  ،اشکاالت ونواقص موجود
درتجهیزات ودستگاهها شناسایی میشوند .محکم وجفت وجور بودن قطعات و پیچ و مهرهها  ،نبود گرد و غبار وخردههای کاغذ در
رایانهها وچاپگرها،کنترل سالم بودن وصحت اتصاالت وکابلها و ....با بازبینی ودرمرحله سوم انجام میشود .در صورتی که کاربران با
مکانیسم عملکرددستگاه ها وباز وبسته کردن قطعات آشنا باشند،کاربازبینی بهترصورت خواهدگرفت .دراین رابطه وبرای اجرای
اثربخش نت فراگیر ،شمس نژاد ودیگران()7831پیشنهاد میکنند شرکتهای فروشنده موظف شوند تا بروشورهای ترجمه شده به
زبان فارسی و ساده از مکانیسم عملکرد دستگاههارادر اختیارکاربران قراردهند ودرآنها خرابیهای احتمالی دستگاه ،علل احتمالی
بروزآن وهمچنین نحوه برطرف کردن اشکاالت به صورت شفاف ،ساده و مستقیم تبیین گردد .بهعالوه بخشی ازوظایف نگهداری و
تعمیرات بهعهده کاربر گذاشته شود وظایفی چون:
 پاکیزه سازی قبل و بعد از استفاده از دستگاه استفاده از کنترلهای موجود جهت سنجش عملکرد کار دستگاه رسم نمودارهای استاندارد و نمونههای عملکرد دستگاه در طول مدت زمانی خاص و بررسی آنهاشمس نژاد ودیگران(همان)همچنین آموزش تعمیرات و سرویس کاری ابتدایی دستگاه به کاربر ،که موجب بینیازی
ازتعمیرات جزیی تجهیزات میشود ،برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خارج ازمحیط کاری ونیزارائه نکات وراهکارهای
عملی بصورت تكنکتهای در محل نصب دستگاهها را برای اجرای نت پیشنهادکردهاند .چنانچه مالحظه میشود واگذاری بخشی از
وظایف نت به کاربر مثل پاکیزه سازی  ،با مرحله سوم و نصب راهکارها و استاندارد تك نکتهای با مرحله چهارم طرح آراستگی و
وجود فلسفه جلب مشارکت کارکنان در هر دو سیستم با یکدیگرهمسویی دارد .لذا بهمنظور تهیه دستورالعملهای کار با دستگاه در
قالب تدوین شناسنامه فرایند ،روش انجام کار با دستگاه مستند شد.
 8.4ثبت ،جمعآوري وپردازش دادهها
برای طراحی و اجرای فرایند های نت ،الزم بود فرایندهای نگهداری و تعمیرات مستند  ،کاربرگ ثبت داده ها تهیه و اطالعات
الزم گردآوری شوند.
در تدوین و مستندسازی فرایند ها  ،هدف از اجرای فرایند  ،محدوده  ،روش اجرا ،شاخص پایش و مسئولیت و اختیارات هر
فرد ثبت میشد .مثالً در"فرایند سرویس سیستم های برودتی ،گرمایشی ،مخابراتی  ،روشنایی وریانه ای"  ،نشان داده شده که
کارشناس ضمن انجام مراحل بازبینی و پاکیزهسازی دستگاه و یا در حین انجام امور اداری ،در صورت مشاهده نواقص باید با
تکمیل کاربرگ شماره یك مسئولین مربوطه را درجریان امر قرار دهد و با انجام این کار ازایجاد خسارتهای عمدهتر
پیشگیری بهعمل آورد.
كار برگ شماره یک  -اعالم اشکال و درخواست رفع نواقص در رایانه
از .............................................................. :
به  :کارشناسی فناوری اطالعات وارتباطات
موضوع  :اعالم اشکال در سیستم رایانه ای
با سالم واحترام  ،با توجه به اینکه سیستم رایانه این کارشناسی دارای اشکاالت به شرح ذیل شده است لذا خواهشمنداست نسبت به رفع نقص
اقدام مقتضی صورت گیرد .
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ردیف

شرح اشکال

اقدامات فوق مورد تایید اینجانب

اقدامات انجام شده

کارشناسی فن آوری اطالعات وارتباطات ناحیه می باشد.
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تاریخ

امضا:

عالوه برترسیم رویه انجام کارومستندسازی فرایند ،دقت درتهیه چكلیستها با ذکرنام قطعات کلیدی  ،در اجرای مطلوب نت
فراگیر  ،بسیارحائز اهمیت است .در این کاربرگها نام دستگاه  ،مشخصات وشماره اموال،تاریخ بازدید ،نام کاربر ،نام قطعات کلیدی
 ،میزان سالمت دستگاه یا احیاناً مدت زمان توقف  ،دوبارهکاری و...ثبت شده است .
استفاده ازچك لیستها به عنوان یك ابزار کنترلی ساده میتواند در اجرای نت فراگیر بهکار رود .چنانچه علی اصغر
نهالپروری ( ) 7833از آن برای مراقبت وضعیت ماشین به عنوان یك روش مناسب نگهداری و مراقبت ازدستگاهها ،استفاده کرده
است .اودر تحقیق خود با عنوان " مراقبت وضعیت ماشین آالت ازطریق آنالیز روغن" درادارهکل راهوترابری آذربایجان شرقی،
ازطریق ثبت میزانخوردگی و فرسایش قطعات فلزی در اثر نفوذ آالیندهها ،مخصوصاً آب واستفاده ازروغنهای روان کار نامناسب در
سیستم ماشین آالت  ،به چگونگی افزایش کارکرد روغنهای مصرفی و پیش بینی تعمیرات قبل از گسترش خرابی پی برد .براین
اساس وی مراقبت وضعیت ماشین آالت رابه عنوان یك روش مؤثر نگهداری وتعمیرات توصیه میکند .غالباًمراقبت وضعیت با
استفاده از چك لیست انجام میشود .با این هدف درکنارتدوین رویههای انجام کار،چك لیستهای کنترلی کامل وسادهای که
وضعیت دستگاهها وتجهیزات را بخوبی نشان میداد ،تهیه شد  .با این چك لیستها دادهها براحتی جمعآوری میشدند.
جدول شماره یک – چک لیست پایش ماهانه سیستم هاي رایانهاي

ردیف

نام واحد

نام کاربر

MB

CPU

RAM

HDD

CDD

CD R/W

VGA

LAN

SOUND

سرویس

PRINTER

برچسب اموال

مانیتور

اموال چاپگر

اموال CASE

وضعیت باطری

خدماتی در اختیار اداره که به امور تأسیساتی آشنا بود انجام شد و پایش سیستمهای رایانهای نیز برعهده کارشناس فناوری
بود.
انتخاب زمان اجرای بازبینی وسرویس هردستگاه نیزنیازبه کارشناسی داشت .به عنوان نمونه درسازمان آموزش وپرورش برای
سرویس سیستمهای رایانهای عالوه برکنترل های دوماهه (کنترل صدمات ناشی ازانتقال ویروس به شبکه اتوماسیون داخلی و ،)...دو
زمان قبل و بعدازصدورابالغ ها توصیه میشود .برای سایر سیستمها درواقع نوعی نتپیشگیرانه درعمل بهکار رفت .به عنوان مثال
برای راهاندازی وسرویس سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزاتی ،دونوبت شروع و پایان هر فصل (هفته دوم اردیبهشت ماه و
هفته دوم مهرماه ) در نظر گرفته شد و با چك لیست های نظارتی ،ضایعات و اتالف منابع و تجهیزات شناسایی گردید.
از سیستم های رایانهای هر دو ماه یکبار و ازسایر وسایل و تجهیزات برودتی ،گرمایشی ،مخابراتی ،روشنایی و صوتی به فاصله
هر سه ماه یکبار بازبینی به عمل میآمد و با توجه به وضعیت سالمت دستگاه ،گزارش تهیه می شد.
در اجرای نت گرچه همه کارکنان درقبال تجهیزات وظایفی دارندامامسئولیتهاواختیارات برخی خاصتراست .به عنوان نمونه
کارشناسان دوایر وظیفه بازبینی وگزارش منظم نواقص دستگاهها را برعهده داشتندومسئولین تأسیسات وفناوری موظف بودند ظرف
یك هفته ازدستگاه بازدیدبه عمل آورده و پس از تکمیل جدول شماره  ، 1نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایند  .تعویض قطعات
فرسوده ،روغن کاری و روانسازی دستگاهها،کنترل اتصاالت و....برعهده نیروهای ناظر بر امور تأسیساتی بود و کارشناس خدمات
وکارپردازی نیز مسئولیت تهیه وتأمین قطعات و وسایل مورد نیاز را عهدهدار بود.
جدول شماره  - 2گزارش خرابی تجهیزات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
نام دستگاه کد اموال :
شماره اتاق

نوع خرابی

محل نصب
تاریخ اعالم

تاریخ اجرا

مدت توقف
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شرح خرابی

قطعات تعویضی

وضعیت FAN

با اجرای  5Sفعالیتهای نگهداری و ارسال گزارش خرابی دستگاه توسط خودکاربران انجام میشد .عالوه براین کنترل
خودکار ،فرایندجمعآوری دادهها و بازبینی سیستمهای گرمایشی ،سرمایشی  ،مخابراتی و روشنایی توسط یکی از نیروهای

مسئول پایش :

مسئول پی گیری :

 2.2محاسبه شاخصها و پایش استمرار سیستم نت
به منظورحصول اطمینان از تحقق برنامهها واهداف تعیین شده ودستیابی به معیارهای مورد نظر ،کنترل تعداد دستگاههای
سرویس شده در موعد مقررنسبت به کل درخواستهای ارجاعی به عنوان شاخص پایش نت در نظر گرفته شد.
نمودار شماره یک -گزارش پایش
نام فرایند  :سیستم های برودتی وگرمایشی
تاریخ پایش 31/3/81:

دوره پایش  :ساالنه
حد پذیرش % 711 :

کد 71/11/1811 :ك

معیار پایش :تعداد سرویس های انجام شده

تحلیل:
اقدام اصالحی ( در صورت نیاز)
امضاء کارشناس :

امضاءمعاونت:

امضاءمدیریت:

کارشناسان خدمات و فناوری موظف بودند براساس آمار ثبت شده در کاربرگ درخواستها و رفع نواقص انجام شده  ،نسبت به
ترسیم نمودار ستونی فرایند اقدام کرده و بررسی و تحلیل خود را از وضعیت موجود ثبت کنند.
وظیفه نظارت براجرای صحیح فرایند و بررسی نمودار عملکرد آن به عهده تیم ممیزی بود .تیمی مرکب از  5نفرکارشناس
زبده وآشنا به مجموعه ،پس ازگذراندن دوره های آموزشی ممیزی  ،به سرپرستی معاون برنامه ریزی مسئولیت ممیزی فرایندهای
نت رابرعهده داشتند .برنامههای ممیزی به اطالع همکاران رسانده میشد وهر واحد با اطالع قبلی و اعالم آمادگی مسئول واحد
مورد ممیزی قرار میگرفت  .چرا که درممیزی هدف اصالح وبهینه سازی اموراست نه غافلگیری  .فرایند ممیزی شامل معرفی ناظر،
تعیین حدود اختیارات و شیوه های بررسی بود  .همچنین براساس نتایج پایش و نظارتهای فنی انجام شده و تکمیل کاربرگها
وچك لیست ها الزم بود تا اطمینان حاصل شود که شکاف بین حدقابل قبول و نتیجه حاصله وجود نداشته و یا با اقدام اصالحی
برطرف شده است (تمسکنی)7834 ،
پس ازانجام ممیزیها،سیستم مدیریت نت توسط رئیس اداره مورد بازنگری قرار میگرفت.دربازنگریهای دورهای(هر سه ماه
یك بار) برنامه های عملیاتی ونمودارهای گزارش پایش فرایندهاتوسط ریاست ناحیه و معاونین ایشان بررسی می شد .مدیران ناحیه
ضمن گفت وشنودهای رودررو باکارشناس مربوطه ،با ارائه منابع الزم ورهنمودهای مناسب ،به طراحی اقدامات اصالحی یا
پیشگیرانه برای پرکردن شکاف بین وضعیت موجود با حدقابل قبول می پرداختند .در یك فاصله زمانی مشخص کارشناس مربوطه
فرصت داشت تا اشکالهای موجودرا رفع کند.
 2.3رفع علت خرابی ها با اقدام اصالحی یا پیشگیرانه
پیش ترگفته شد که پس از اجرای چند دوره زمانی نت پیشگیرانه میتوان از نت پیشگویانه بهره برد  .چك لیستهای تکمیل
شده و دادههای آماری  ،مدیران و کارشناسان مربوطه را در طراحی برنامهها و تعمیرات دورهای اثربخشتر یاری میکرد .بدین معنی
که دیگر تیم کاری می توانست تشخیص دهد در طول سال به طور متوسط هر رایانه درچه فصولی ازسال نیاز به ویروسیابی و
سرویس دارد .مثالٌ در مرداد ماه و قبل از صدور احکام و ابالغ ها و پس از آن این نیاز بیشتر احساس میشد .یا اینکه کدام عوامل
موجب ایجاد اشکاالت می باشند و سپس نسبت به رفع آنها اقدام می شد .به طور مثال نوسانات برق ،ضعف قدرت فیوزها ،کابل های
فرسوده و طویل و.....از عوامل خرابی و از کار افتادن بسیاری از دستگاهها بودند .لذا به منظورایجاد امنیت برای تجهیزات الکترونیکی
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ورفع مشکالت مطرح شده ،بامشورت یك شرکت مشاورهای سیستمهای انرژی ،سیستمهای الکترونیکی ساختاربرق اداره ،بازسازی و
بهسازی واصالح شد .کوتاه کردن مسیرکابلها  ،استفاده از المپهای کم مصرف  ،تعمیر فیوزها و ....از جمله اقدامات اصالحی انجام
شده بودند که پس از یك دوره زمانی اجرای نت انجام شد .مسلم است که برای افزایش قدرت پیش بینی وقایع وخرابیهای
احتمالی وانجام اقدامات پیشگیرانه  ،نیازاست نت فراگیردردورههای بیشترومدت زمان طوالنیتر اجرا شود .تنها در صورت اجرای
مستمرو مداوم نت ،آن هم به صورت فراگیر  ،میتوان به افزایش بهرهوری و بهبود مستمر در سازمان امیدوار بود .
 .2یافته ها
محوری ترین هدف درسیستم مدیریت نت ایجاد بهترین و سالم ترین شرایط سازمانی است .همزمان با اجرای این سیستم
در اداره آموزش و پرورش ناحیه  1شیراز و در خالل برگزاری  41ساعت دوره آموزشی،توانمندی کارکنان و دانش حرفهای آنان ارتقا
یافت  .افزایش روحیه ،کاهش فشارکار،افزایش آرامش و افزایش کیفیت ارائه خدمات از دستاوردهای این سیستم بود .کارکنان با
اجرای نظام آراستگی محل کار عالوه بر فراهم کردن زمینه اجرای بهتر فرایند نت  ،شادابی  ،زیبایی  ،همدلی و همیاری را برای
مجموعه آموزش و پرورش به ارمغان آوردند  .بازبینی و نظارت مستمر مدیران ارشد سازمانی نیز به افزایش ارتباطات سازمانی
وتبادل اطالعات درردههای مختلف سازمانی کمك میکرد.

عالوه بر اینها کاهش مصرف منابع از طریق یشگیری از خسارات تأسیسات وماشین ها و در کنار آن بهینه سازی سیستم
انرژی اداره  ،موجب صرفه جویی  %85هزینه و سوخت انرژی در سال  31نسبت به سال قبل شد ودر سال  33براساس گزارش
همین شرکت ناحیه دو  31/8 %صرفهجویی ساالنه انرژی داشت (شرزهیی،7833 ،ص)84
در نهایت سیستم نت فراگیر بهرهور با تالش در جهت حذف وکاهش شش ضرر یا اتالف عمده که موجب اتالف در راندمان
تجهیزات وضرر به سازمان میشوند ،موجب افزایش بهرهوری و بهبود رضایت مشتریان شد  .بطوریکه طی ماههای آبان تا
اردیبهشت براساس کاربرگهای سنجش نظرات مراجعین ،میزان رضایت از  %41به حدود  %11افزایش یافت.
چنانچه مالحظه شد نت فراگیر تنها با کاربرد چند ابزار کنترلی ساده میتواند میزان دستیابی به رضایت مشتری و بهرهوری را
افزایش دهد.
نتیجه گیري
رشد شتابنده تغییرات و رقابت جهانی ،سازمان ها را ملزم کرده تا از نوآوری های جدید در ارائه خدمات به مشتریان استفاده
کنند  .هرسازمان تالش میکند در جهت تحقق اهداف و اجرای مأموریتهای خود با بهرهگیری از فناوری و تجهیزات مدرن سطح
آمادگی خود را در تعامل و برخورد با تغییرات محیطی افزایش دهد  ،محدودیتها را به فرصتهای توسعه بدل سازد و فضای ارائه
خدمت را برای مشتریان خود خوشایند سازد .
بهمنظور دستیابی به بهرهوری ،کاهش هزینه ها و افزایش اثر بخشی تجهیزات که ازدغدغه های مدیران  ،خصوصاً مدیران
سازمان های خدماتی است ،استفاده از سیستم تعمیرونگهداری فراگیر ( )TPMپیشنهادمیشود .نت یکی ازسیستمهایی است که
برای بهبود بهره وری ،کاهش هزینه ها  ،ارائه به موقع خدمت به مشتری ،امنیت درمحیط کار برای کاربران وهمچنین افزایش روحیه
آنان کاربرد دارد .سازمانهایی که می خواهند به عنوان سازمان های موفق شناخته شوند باید بوسیله نگهداری وتعمیرات کارا و
اثربخش حمایت شوند .در این مقاله سیستم نت فراگیر به عنوان یك عامل ضروری اثرگذار درافزایش بهرهوری تجهیزات و ماشینها
وارائه خدمات مناسب موردتوجه قرار گرفت .تعهد و حمایت رهبری و مدیریت سازمان  ،مشارکت کارکنان  ،طراحی ابزار و چك
لیست ها و استمرار و مداومت در کار به عنوان اساسیترین عو املی که در اجرای موفقیت آمیز نت فراگیرنقش دارند مطرح و طرحی
مرحله ای و گام به گام برای آنان که خواهان عملکرد بهینه در سطح جهانی هستند به اختصارمعرفی شد.
تشکر و قدردانی:
در اینجا وظیفه خود میدانم از برگزارکنندگان این همایش که موجب رونق و توسعه مباحث علمی میشوند کمال تشکر و
امتنان را داشته باشم .
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