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Abstract:
 The role of asset management (AM( as a strategic enabler contributing to the 
current competitive business landscape is rapidly evolving. The emergence of the 
AM professional has transitioned the maintenance engineer from a role whose 
primary responsibility is repair to that of a strategic value enhancer. This means AM 
professionals are now tasked with delivering strategic asset value contributions in 
alignment with their organization’s overall business objectives. the discipline of 
AM has evolved rapidly in the last few years. Unfortunately, some areas of the 
AM BOK have not kept up with this frenetic pace of change. A notable example 
is criticality and its continued use and misuse throughout literature. The confusion 
surrounding criticality is largely due to its synonymous use with risk, as well as 
the fact that both terms have an identical mathematical expression. This paper 
discusses the criticality for asset management professionals and points to the need 
to adopt a risk-based approach. Risk management is also reviewed in international 
standards and finally a risk-based approach is presented as a solution.
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چکیده:

به شدت در حال  ها  تجاری سازمان  راهبردی در دورنمای  عامل  به عنوان یک  دارایی2  نقش مدیریت 
افزایش است. ظهور حرفه مدیریت دارایی، سبب شده است که جایگاه مهندسی نگهداشت از یک نقش 
اولیه که در آن وظیفه تعمیر را بر عهده داشت، به یک عامل مهم در افزایش ارزش راهبردی بدل شود. 
این بدان معنی است که متخصصان مدیریت دارایی وظیفه  دارند تا دارایی های با ارزش راهبردی را با 
اهداف تجاری سازمان هماهنگ کنند. حوزه مدیریت دارایی در طی چند سال اخیر تغییرات زیادی را به 
خود دیده است. متأسفانه، برخی از قسمت های بدنه دانش مدیریت دارایی3 نتوانسته است گام به گام با این 
تغییرات پیش رود. مثال قابل ذکر، بحرانیت4 و استفاده مستمر چه درست و چه نادرست از آن در ادبیات 
موضوع است. ابهام و سردرگمی در تعریف بحرانیت به علت استفاده مترادف از آن با ریسک و همچنین 
داشتن معادالت ریاضی یکسان است. در این مقاله، توضیحاتی در باب بحرانیت برای متخصصان مدیریت 
دارایی ذکر گردیده و به لزوم در پیش گرفتن رویکردی مبتنی بر ریسک اشاره می شود. همچنین مدیریت 
ریسک در استانداردهای بین المللی بررسی گردیده و درنهایت رویکردی ریسک محور به عنوان راه حل 

ارائه می گردد.

واژه های کلیدی: مدیریت دارایی ، تحلیل بحرانیت، مدیریت ریسک، ساختار سلسله مراتبی
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تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان/ سید احمد رضوی آل هاشم

1. مقدمه

معموالً متخصصان مدیریت دارایی همه روزه  با مسائل پیچیده ای روبرو هستند که نیازمند تصمیمات سریع می باشد تا 
با اقدامات صحیح و مناسب همراه شوند.

این مسائل معموالً شامل موارد زیر است:

• آیا این دارایی یا دستگاه تا خاموشی زمان بندی شده بعدی دوام خواهد داشت؟

• سیستم یا دارایی در چرخه بودجه فعلی تعویض خواهد شد یا در چرخه بعدی؟

• اولویت های موجود در صورت کاهش 10 درصدی بودجه چگونه تغییر خواهند کرد؟

• کدام یک از سیستم یا دارایی ها دستیابی به اهداف تجاری را در معرض خطر قرار می دهد؟

• کدام یک از سیستم یا دارایی ها نیازمند بیشترین توجه و منابع می باشند؟

تمام این موارد مسائلی هستند که در زندگی واقعی رخ می دهند و تأثیرات راهبردی و تاکتیکی به همراه دارند. متأسفانه، 
همچنان این مسئله رایج است که متخصصان مدیریت دارایی از روش تصمیم گیری که در تعامل با افزایش ارزش دارایی و 
دستیابی به اهداف سازمان باشد، استفاده نمی کنند. به بیان دیگر، این افراد رویکرد یا چارچوبی استاندارد جهت تصمیم گیری 

مؤثر برای مدیریت دارایی مرتبط با مسائل پیچیده ندارند.

فراهم کردن مجموعه  یافته است. هدف مدیریت دارایی  اتخاذ رویکرد سازمان  و  نیازمند شفافیت  تصمیم گیری مؤثر، 
مشخص از اصولی است که متخصصان این حوزه و سازمان را در تصمیم گیری در جهت دستیابی به اهداف سازمانی راهنمایی 
کند. ایزو 55000 ]1[، استاندارد بین المللی مدیریت دارایی، ریسک را به عنوان عاملی اساسی در به وجود آمدن رویکرد یا 
چارچوبی برای حل موضوعات مرتبط با مدیریت دارایی می شناسد. بر طبق این استاندارد، مدیریت دارایی اهداف سازمان را 
با استفاده از رویکردی ریسک محور به تصمیمات، برنامه ها و اقدامات مرتبط با دارایی متصل می کند؛ بنابراین، درک کاملی 
از ریسک که در تقابل با مفهوم سنتی بحرانیت است و به کارگیری رویکردی ریسک محور که توسط ایزو 55000 پشتیبانی 

می شود، گام مهمی برای متخصصان دارایی است تا بتوانند تصمیمات مؤثری را اتخاذ کنند.

بحرانیت، رویکردی غیرمعمول و غالباً با مبهمی است که برای سازمان های مختلف و متخصصان مدیریت دارایی می تواند 
لحاظ کردن  بدون  نگهداشت  و  مهندسی  واحدهای  در  که  است  فرآیندی  بحرانیت  معموالً،  باشد.  داشته  متعددی  معانی 
چارچوب مدیریت ریسک سازمان به کاربرده می شود. رویکرد بحرانیت، کارکرد اولویت  بندی مسائل نگهداشت را انجام 
می دهد اما غال با در فراهم کردن ورودی های موردنیاز به منظور تصمیم گیری برای چالش های راهبردی و عملیاتی به 

مشکل برمی خورد.

برخالف روش قبلی، رویکرد ریسک دارایی، قابل استفاده برای متخصصان مدیریت دارایی جهت تصمیم گیری مؤثرتر است. 
این رویکرد با استاندارد ایزو 31000 ]2[ که استانداردی بین المللی برای مدیریت ریسک است و همچنین استاندارد ایزو 
55000، منطبق است؛ و شامل بهترین دیدگاه برای مدیریت ریسک بوده و به متخصصان مدیریت دارایی کمک می کند تا 

بهتر بتوانند تصمیمات راهبردی و عملیاتی مدیریت دارایی خود را سازمان دهی کنند.

مدیریت مؤثر ریسک روشی مناسب برای افزایش ارزش دارایی های سازمان است. این موضوع در مقاالت پژوهشی متعددی 
که توسط گروه آبردون  ]3[ منتشر گردیده، به اثبات رسیده است. جدول 1 خالصه ای از یافته های این گروه را نشان 

می دهد. این نتایج نشان دهنده ی مزایای متعدد طرح های مدیریت ریسک در سازمان های دارایی محور است.
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جدول1: مزایای به دست آمده از مهم ترین اجراکنندگان مدیریت ریسک

2. مرور ادبیات

باید توجه داشت که دیدگاه سنتی بحرانیت به طور ذاتی بد یا غلط نیست. همچنین اهداف آن ناقص یا کاماًل اشتباه نیست. 
همانند بیشتر تفکرات و ایده های جدید، دیدگاه سنتی بحرانیت، مشکالت فزاینده ای را تجربه کرد. رشد هم زمان آن با 
مدیریت دارایی منجر به ایجاد نسخه هایی از تحلیل بحرانیت توسط سازمان ها و افراد مختلف گردید. بررسی ادبیات موضوع، 
چندین اصطالح را در این حوزه نشان می دهد که در ادامه برخی از آن ها آمده است: تحلیل بحرانیت مبتنی بر ریسک ]6[، 
تحلیل بحرانیت چند مؤلفه ای ]7[ و تحلیل بحرانیت مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ]8[. این امر موضوع ناخوشایندی 

نیست، چراکه نشان دهنده تفکر، توسعه و اصالحات ضروری بسیاری در حوزه بحرانیت در سال های اخیر می باشد.

به طور مشابه تا قبل از سال 2014، مدیریت دارایی در ادبیات موضوع بیشتر به عنوان مدیریت دارایی های فیزیکی ]9[ یا 
مدیریت دارایی های مهندسی ]10[ و غیره شناخته می شد. انتشار مجموعه استاندارد مدیریت دارایی ایزو 55000 در سال 

2014 کمک زیادی به تغییر طرز تفکر نسبت به مدیریت دارایی نمود. 

در همین راستا، متخصصان مدیریت دارایی عمده تمرکز خود را برای مشروعیت بخشیدن به حرفه مدیریت دارایی و اینکه 
یک بدنه دانش پراکنده نباشد، گذاشتند. موضوع اساسی در بدنه دانش مدیریت دارایی، استفاده نادرست و پیوسته از مفهوم 

بحرانیت است.

مسئله بحرانیت در ادبیات موضوع بسیار متنوع بوده و حتی در برخی موارد گیج کننده است. با این وجود، در این زمینه 
کتابی مناسب با عنوان "تحلیل بحرانیت ساده شده" توسط تاکوما زاچ ]11[ منتشر شده است که شایان توجه است. در 
این کتاب، بحرانیت این گونه تعریف می شود: "شاخصی برای تعیین اهمیت نسبی چیزی، معموالً سیستم یا دارایی ملموس، 

عملکرد متوسط گروهتعریف سطوح بلوغ

بهتریــن در گروه:20 درصــد باال از 
مجموع امتیازات عملکرد

1.5% زمان توقف زمان بندی نشده دارایی
)OEE( 92% اثربخشی کلی تجهیزات

99% انطباق تولید
3% از درآمد زیان مالی طی 12 ماه گذشته بوده است.

متوســط صنعت:50 درصد وسط از 
مجموع امتیازات عملکرد

6.6% زمان توقف زمان بندی نشده دارایی
)OEE( 83% اثربخشی کلی تجهیزات

97% انطباق تولید
12% از درآمد زیان مالی طی 12 ماه گذشته بوده است.

عقب مانده:30 درصد پایین از مجموع 
امتیازات عملکرد

14.8% زمان توقف زمان بندی نشده دارایی
)OEE( 74% اثربخشی کلی تجهیزات

85% انطباق تولید
18% از درآمد زیان مالی طی 12 ماه گذشته بوده است.
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نسبت به مأموریت، اهداف و ارزش های آن سازمان". میزان بحرانی بودن یک سیستم یا دارایی با تحلیل بحرانیت مشخص 
گردیده و این گونه تعریف می شود: "روشی برای مشخص کردن ضروری ترین سیستم و دارایی ها تا بتوان برای تحلیل های 
عمیق تر و ابتکارات مربوط به قابل اطمینان  اولویت بندی کنیم" تعاریف ذکر شده به طورکلی با توجه به اهداف بحرانیت 
و مواردی که یک تحلیل بحرانیت را شکل می دهد، روشن است. با این وجود، این تعاریف به طور ناخواسته پیچیدگی های 

قابل توجهی را برای افراد درگیر در مدیریت دارایی به وجود می آورند ]12[.

با موضوع بحرانیت، سردرگمی و درک نادرست در مسائل متعددی ظاهر می شود. اغلب این مسائل به طور کامل در کتاب 
آقای زاچ ذکر گردیده است. برای مثال، در شرایط بحرانی، یک سیستم یا دارایی با عملکرد یا مأموریت سیستم همبستگی 
ندارد. با این وجود، بزرگ ترین منبع سردرگمی در استفاده از کلمات بحرانیت )بحرانیت دارایی(، ریسک و پیامد، به جای هم 
نهفته است. این موضوع به طور مکرر در بین افراد درگیر در مدیریت دارایی رخ داده و در ادبیات موضوع هم بسیار مشاهده 

شده است.

دارایی های بحرانی را در نظر بگیرید. یک تعریف ساده می تواند چنین باشد:"دارایی هایی که پیامدهای خرابی آن ها بسیار 
زیاد است" ]13[. در این تعریف، تأکید بر مواردی که منجر به بحرانی بودن دارایی می شود همان مقدار تأثیر نامطلوبی است 
که خرابی دارایی را افزایش می دهد. موضوعی که ذکر گردید، کاماًل منطقی به نظر می رسد؛ اما وقتی که به اکثر معادالت 
بحرانیت در ادبیات موضوع پرداخته می شود ابعاد مسئله بزرگ تر و پیچیده تر می گردد. بیشتر منابع بحرانیت را به صورت 

ریاضی و به صورت زیر بیان می کنند:

بحرانیت = احتمال رخداد * پیامد رخداد یا    بحرانیت = احتمال رخداد * اثر   

در اینجا میزان بحران  بودن یک دارایی یا سیستم برابر با حاصل ضرب احتمال رخداد خرابی )PoF( در پیامد ناشی از 
خرابی )CoF( آن است؛ بنابراین دارایی یا سیستمی بسیار بحرانی است که PoF و CoF باالیی داشته باشد و بالعکس؛ اما 
سردرگمی زمانی رخ می دهد که به ادبیات موضوع ریسک نگاهی بیندازیم. برای مثال، در استاندارد ایزو 31000 ریسک 
ریسک   31000 ایزو  در  به بیان دیگر،  آن".  وقوع  احتمال  و  رخداد  یک  از  ناشی  پیامد  "ترکیب  می شود:  تعریف  این گونه 

به صورت زیر فرموله می شود:

ریسک= احتمال * پیامد

نتیجه ای که می توان از فرمول های باال گرفت این است که ریسک و بحرانیت موارد یکسانی هستند، که در واقع صحیح 
نمی باشد. یک سیستم یا دارایی بحرانی لزوماً یک آیتم با ریسک باال نیست و بالعکس. ترانسفورماتورهای با ولتاژ باال مثال 
خوبی برای تبیین تفاوت این دو است. امروزه اغلب سازمان ها برای کارکرد مناسب به جریان برق متکی هستند؛ بنابراین، 
اما  نامیده می شوند؛  به اهداف سازمان ضروری هستند، بحرانی  برای سازمان و دستیابی  اینکه  به دلیل  ترانسفورماتورها 

ترانسفورماتورها بسیار قابل اطمینان بوده و ریسک زیادی برای سازمان و اهداف آن به وجود نمی آورند.

دالیلی که ذکر شد، مبهم بودن واژه بحرانیت را نشان داد. این موارد، به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک را نشان می دهد 
و اینکه این رویکرد مطابق با ادبیات موضوع بوده و بهترین تفکر در برگیرنده ریسک و مدیریت آن است.

3. شرح مقاله

3-1-  اتخاذ رویکرد ریسک محور در مدیریت دارایی

اتخاذ رویکرد ریسک محور نیازمند آن است که متخصصان مدیریت دارایی و سازمان ها کاماًل با پیچیدگی های ریسک و 
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واژگان مناسب آن آشنا شوند. عالوه بر این کار، الزم است تفاوت بین ریسک دارایی و ریسک کسب وکار کاماًل مشخص شود. 
همچنین، باید مشخص شود که ریسک دارایی چگونه از نیازهای مدیریت دارایی پشتیبانی می کند. در نهایت نیز رویکرد 

اتخاذ شده باید با ایزو 31000 و سیستم مدیریت ریسک ساختاریافته آن مطابقت داشته باشد.

3-2-  درک زبان ریسک

تمام رشته ها واژگان مخصوص به خود را دارند؛ بنابراین برای متخصصان مدیریت دارایی ضروری است تا با زبان ریسک 
آشنایی داشته باشند. این آشنایی سبب خواهد شد تا درک متقابل، گفتگو، یادگیری و تبادل دانش میان قسمت های مختلف 
داخل سازمان و قسمت های مشابه و متفاوت در سازمان های دیگر تسهیل شود. ایزو 31000 ریسک را این گونه تعریف 

می کند: اثر عدم قطعیت روی اهداف. با جداسازی این تعریف کلی، 3 کلمه نیاز به توضیح بیشتر خواهد داشت.

اولین کلمه اثر است که از دیدگاه ریسک به مفهوم انحراف از چیزی است که انتظارش را داریم. ریسک می تواند مثبت یا 
منفی باشد. برای مثال، ریسک ایمنی همیشه منفی است در حالی که ریسک مالی، هنگامی که یک دارایی بسیار بیشتر از 
عمر پیش بینی شده فعالیت می-کند، می تواند مثبت باشد. تعریف دقیق و واضح ریسک برای معیارهای استراتژیک سازمان 
بسیار ضروری و مهم است. این کار به شکل-گیری چارچوبی برای ریسک کمک می کند که تصمیمات ریسک محور با 
جهت گیری ریسک سازمان در یک راستا باشند. زمانی که چارچوب تعیین شود، می توان اثرات مثبت و منفی را مدل کرد.

دومین واژه عدم قطعیت است. در دنیای واقعی، افراد با ریسک عجین شده اند چرا که مرز کارهایی که انجام می دهند 
نامشخص بوده و معین نیست. این امر ناشی از فقدان اطالعات یا دانش درباره ی یک رخداد، پیامد و احتمال آن است. در 
صورت وجود منابع و دانش کافی، هر نوع چارچوب ریسک می تواند به طور واضح حدود میزان عدم قطعیت را کامل مشخص 

کرده و اقدامات الزم برای کاهش این عدم قطعیت ارائه دهد تا بتوان با اطمینان بیشتر به اهداف دست یافت.

در نهایت، سازمان ها اهداف رسمی و غیررسمی دارند. مدیریت ریسک با این اهداف در یک راستا بوده و از آن ها پشتیبانی 
می کند. در این مورد، فرد را از حوزه عملیاتی به راهبردی هدایت می کند و بسیار گسترده تر از لیست کردن اولویت های 
نگهداشت است. بسیار حائز اهمیت است که چارچوب ریسک با اهداف سازمان تطابق داشته باشد. سپس این چارچوب می 
تواند در سطوح مختلف راهبردی، تاکتیکی یا سطح پروژه بر روی تصمیم گیری های شفاف تأثیر بگذارد. عالوه بر این، تعیین 

می کند که تصمیمات چگونه باید گرفته شوند.

3-3- ریسک دارایی چیست و چگونه از مدیریت دارایی پشتیبانی می کند؟

در سازمان های دارایی محور، عموماً ریسک به صورت ریسک کسب وکار و ریسک دارایی طبقه بندی می شود. کیت مبلی1  
متخصص مهندسی نگهداشت، تفاوت این دو گروه از ریسک را به خوبی تبیین می کند. به طور خالصه، ریسک کسب وکار به 
شوک های سیاسی، از دست دادن بازار، ثبات کسب وکار و غیره اشاره می کند. ریسک دارایی به ریسک موجود پیرامون 

دارایی های نصب شده، یا پورتفولیوی دارایی سازمان اشاره دارد ]14[. در این مقاله به ریسک دارایی خواهیم پرداخت.

ریسک، بخش جدایی ناپذیر مدیریت دارایی است. مجموعه استانداردهای مدیریت دارایی ایزو 55000 نشان می دهد که 
چرا ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک دارای اهمیت زیادی است. در بخش 6.1 این گونه تبیین شده است: اقداماتی 
برای شناسایی ریسک ها و فرصت های سیستم مدیریت دارایی در ایزو 55001 ]15[ و 55002 ]16[ که در هر دو به 

موضوع ریسک اختصاص یافته است.

1 Keith Mobley
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اهمیت موضوع ریسک در حوزه مدیریت دارایی توسط مدل تحویل مؤثر مدیریت دارایی )1EAMDM( ]17[ که در شکل 
1 نشان داده شده، پررنگ تر نشان داده شده است. این مدل نشان می دهد که ریسک مفهومی راهبردی و بنیادی است. این 
بدین مفهوم است که اقدامات مؤثر برای مدیریت ریسک باید توسط اهداف سازمان هدایت شود تا بتواند دستیابی به اهداف 
راهبردی را تسهیل نماید. هم زمان، توانمندسازهای پایه ای همانند پیکره بندی داده های دارایی با کیفیت خوب2 و مدیریت 
اطالعات، در به وجود آوردن یک بنیان اساسی معتبر برای تصمیم گیری های ریسک محور و مبتنی بر شواهد، نقش اساسی 
دارند. در نهایت، ریسک مبتنی بر تحویل است؛ بدین مفهوم که باید در مورد آن تفکر کرده و به صورت روزانه اجرا گردد. 

چرا که ریسک پویا بوده و می تواند به سرعت بدتر می شود.

)EAMDM( شکل1: مدل تحویل مؤثر مدیریت دارایی

3-4-  سیستم مدیریت ریسک ایزو31000

رابطه میان مفاهیم مدیریت ریسک، چارچوبی که مدیریت ریسک در آن رخ می دهد و فرآیند های مدیریت ریسک توصیف 
شده در ایزو 31000 در شکل 2 نشان داده شده اند. در این شکل، مفاهیم، پایه و بنیان را فراهم کرده و کیفیت مدیریت 
مؤثر ریسک در داخل سازمان را مشخص می کنند. این مفاهیم، ایجاد چارچوب مدیریت ریسک را هدایت می کنند. در 
ادامه، این چارچوب فرآیند کلی مدیریت ریسک و یکپارچه سازی کامل آن در داخل سازمان را تعریف و مدیریت می کند. 
در نهایت، فرآیند مدیریت ریسک بر گروه های مختلف ریسک، مشخصات آن ها، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مقابله با آن ها 
تمرکز می کند. عملکرد فرآیند پایش گردیده و بازخورد آن با چارچوب انتقال می-یابد که فرآیند را به یک چرخه که به طور 

پیوسته در حال بهبود است، تبدیل می کند.

1 Effective Asset Management Delivery Model (EAMDM)
2 Good quality asset data configuration
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شکل2: سیستم مدیریت ریسک ایزو31000

 3-5-  رویکرد متفاوت نسبت به ریسک دارایی

عملکرد بر پایه ریسک مدیریت شده3 ، یک رویکرد مبتنی بر ریسک دارایی است که تماماً با سیستم مدیریت ریسک ایزو 
31000 همخوانی دارد و در شکل 2 نشان داده شده است. هدف این رویکرد بر آن است که مکانیزم تصمیم گیری مؤثری 
را برای سازمان ایجاد کند تا بتوان تعادل مناسبی میان عملکرد دارایی و کنترل ریسک دارایی به وجود آورد. این موضوع 
در شکل3 و در ناحیه عملکرد بر پایه ریسک مدیریت شده نشان داده شده است. در قدم اول، هدف کمک به سازمان برای 
دستیابی به ناحیه عملکرد بر پایه ریسک مدیریت شده )RMP( و در قدم دوم بهبود افزایشی عملکرد دارایی در طی زمان 
است. در ناحیه RMP، سبد دارایی سازمان درون ریسک مورد قبول دارایی فعالیت می کند. این بدین مفهوم است که 
سازمان نه به خاطر از بین بردن عملکرد دارایی به دلیل عدم کنترل کافی ریسک دارایی مسئول است و نه به خاطر توقف 

ایجاد ارزش احتمالی ناشی از اضافی بودن کنترل ریسک دارایی.

شکل3: رویکرد عملکرد بر پایه ریسک مدیریت شده

3 RMP: Risk managed performance
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3-6- سطح ریسک دارایی و ریسک موردقبول دارایی سازمان

واکنش مناسب سازمان نسبت به ریسک دارایی  به سطح ریسک دارایی و ریسک مورد پذیرش دارایی سازمان وابسته 
است. رابطه ریاضی برای سطح ریسک دارایی در شکل4 نمایش داده شده است. این رابطه تعریف ریسک از دیدگاه ایزو 
31000 را نقض نمی کند، چرا که شرایط دارایی، روابط ریاضی را تغییر نمی دهند. در عوض، پارامتر ورودی انتخابی است 
که در طی فرآیند تحلیل ریسک دارایی می تواند به روشن تر شدن تصمیم گیری کمک کند. مزیت وجود شرایط دارایی در 

ادامه روشن تر خواهد شد.

شکل4: رابطه ریاضی برای ریسک دارایی

سطح مورد قبول ریسک دارایی سازمان به عوامل مختلفی از جمله طبیعت عملیات، فرهنگ غالب ریسک، ناسازگاری با 
ریسک )گرایش به ریسک و سطح دامنه تغییرات( و نحوه مدیریت ریسک به صورت پیش اقدام بستگی دارد. ماتریس های 
ریسک دارایی که در شکل 5 نشان داده شده است تعدادی از این موارد را توضیح می دهند. دارایی های X و Y و Z دقیقاً 
در مکان های یکسانی در هر 3 ماتریس قرار گرفته اند. این بدان مفهوم است که دارایی های مشابه در هر ماتریس، سطح 
ریسک دارایی برابری دارند؛ اما از سمت چپ به راست، ماتریس ریسک دارایی به طور فزاینده ای با ریسک ناسازگار است. 
شاید انتظار داشته باشیم که ماتریس سمت چپ در شکل 5 برای عملیات هایی با ریسک پایین استفاده شود در حالی که 
ماتریس سمت راست برای عملیات های با ریسک باال به کار رود ، نیروگاه هسته ای می تواند مثال خوبی برای این مورد باشد. 
حتی اگر دارایی مشابه شامل سطح ریسک برابری باشد، 2 واکنش های هر سازمان با توجه به ناسازگاری با ریسک متفاوت 
خواهد بود. برای نمونه دارایی Y در شکل 5 را در نظر بگیرید. این دارایی در ماتریس سمت چپ ریسک پایینی دارد و در 
ماتریس میانی و سمت راستی ریسک متوسط رو به باالیی دارد. با حرکت از سمت چپ به راست، می توان انتظار داشت که 

با افزایش ناسازگاری با ریسک، باید تالش و منابع بیشتری را برای کاهش ریسک دارایی صرف کرد.

شکل5: مثال سطح مورد قبول ریسک دارایی، چپ: ناسازگاری کم نسبت به ریسک دارایی، وسط: ناسازگاری متوسط نسبت به ریسک دارایی و 
راست: ناسازگاری زیاد نسبت به ریسک دارایی
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3-7-  تحلیل پار تو در ریسک دارایی

تحلیل پارتو در ریسک دارایی بسیار مفید است. تحلیل پارتو اغلب به عنوان قانون 20/80 شناخته می شود. در اصل، این 
قانون متخصصان مدیریت دارایی نسبت به دارایی هایی آگاه می سازد که تنها 20 درصد از زمان و تالش را نیاز دارند تا 80 

درصد از مزایای حضور در کل سبد دارایی را به دست آورند.

شکل 6 مثالی از تحلیل پارتو در ریسک دارایی را نشان می دهد. این شکل 20 درصد از دارایی ها را نشان می دهد که 80 
درصد از ریسک سبد دارایی را به خود اختصاص داده اند. عالوه بر این، ریسک ذاتی و باقی مانده هر دارایی میزان اثربخشی 
برنامه های کاهش ریسک دارایی سازمان را نشان می دهد. همچنین، این شکل نشان دهنده ی آن است که آیا این برنامه 
های کاهش ریسک به اندازه ی کافی در کاهش ریسک دارایی قابل قبول در سطح سازمان اثرگذار هستند یا نه. همه این موارد 
در پس زمینه، به عنوان ریسک سازمان با استفاده از رنگ نشان داده شده است، رنگ قرمز نشان دهنده ی ریسک باال و رنگ 

سبز نشان دهنده ی ریسک کم است.

شکل6: مثال تحلیل پارتو برای ریسک دارایی 

3-8- ماتریس ریسک دارایی

همان طور که در شکل 5 معرفی شد، ماتریس ریسک بهترین روش نمایش ریسک است. شکل 7 دو نمونه از ماتریس 
ریسک دارایی را نشان می دهد. هر دو، سطح ریسک دارایی را که در شکل 6 به صورت یک ارزش واحد از 100 به نمایش 
درآمد را به اجزاء آن، یعنی احتمال و پیامدها، تجزیه می کنند. همچنین، این ماتریس های دو بعدی ریسک، ناسازگاری با 
ریسک و ریسک مورد قبول سازمان را در پس زمینه نشان می دهند. تفاوت میان دو ماتریس ریسک در اندازه حباب های 

درون آن ها است که این حباب ها نشان دهنده ی شرایط دارایی هستند.
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برای تأیید ثبت دارایی که در جهت آمادگی برای ارزیابی ریسک دارایی است )شکل 2(، شرایط دارایی به وسیله بازرسی 
چشمی در طول حرکت در کارخانه یا از دیگر منابع از قبیل داده های پایش وضعیت به خود دارایی اضافه می شود. الزم به 
ذکر است که نیازی به ارزیابی کامل شرایط دارایی نیست. استفاده از نمایندگی1 وضعیت دارایی می تواند اطالعات خوبی در 
خصوص سالمت دارایی ارائه دهد. ممکن است مشخص گردد که برخی از دارایی های پر ریسک در شرایط خوبی هستند، اما 
برخی از دارایی های کم ریسک در وضعیت خوبی نیستند. این موضوع ممکن است با تحلیل سنتی پارتو در مغایرت باشد که 
در آن دارایی های با ریسک باال نیاز به رسیدگی سریع دارند، این موضوع منجر به افزایش بینش و توجه متخصصان مدیریت 

دارایی در طی فرآیند تصمیم گیری خواهد شد.

شکل7: مثال ماتریس ریسک دارایی، شکل سمت چپ شامل وضعیت دارایی نیست ولی شکل سمت راست شامل آن است

نمایش می دهد که در آن سطح ریسک  را  شکل 8 ماتریس ریسک دارایی نشان داده شده در سمت راست شکل 7 
دارایی در مقابل شرایط دارایی آمده است. عموماً در عمل دیده شده است که اکثر دارایی های پر ریسک شناخته شده اند و 
برنامه های کاهش ریسک برای اطمینان از سالمت این دارایی ها طراحی شده اند؛ اما با صرف زمان و منابع زیاد روی دارایی 
پر ریسک، توجه سازمان ها از روی دارایی های با ریسک کم تا متوسط برداشته می شود؛ که به نوبه خود سبب بدتر شدن 
شرایط و در نتیجه موجب خرابی دارایی خواهد شد. از آنجایی که شرایط دارایی های کم ریسک در چارچوب تصمیم گیری 

قرار نمی گیرد، خرابی این دارایی ها به صورت شوک و بدون سطح مناسبی از آمادگی خواهد بود.

1 PROXY

شکل8: مثال سطح ریسک دارایی در برابر وضعیت دارایی
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توجه به نمایندگی شرایط دارایی برخالف اکثر تحلیل های بحرانیت است. به طور معمول، هدف تحلیل بحرانیت فراهم 
آوردن بینشی است تا بتوان تالش خود را بر مواردی متمرکز کنیم که از لحاظ ارزیابی شرایط دارایی در اهمیت هستند. با 
این حال، این کار ممکن است دیر باشد چرا که از شکل 7 و 8 می توان به بینش ارزشمند کسب شده میان دو ماتریس ریسک 
پی برد. دسترسی به نمایندگی وضعیت دارایی تالش زیادی نمی خواهد و قسمتی از فرآیند آمادگی برای ارزیابی ریسک را 

تشکیل می دهد که در طول حرکت در کارخانه برای تأیید ثبت دارایی انجام می شود.

3-9- سلسله مراتبی دارایی مبتنی بر ریسک

این حال،  با  دارایی دچار چالش می شوند.  مراتبی  ایجاد ساختار سلسله  بهترین روش  انتخاب  برای  سازمان ها معموالً 
به وجود آوردن این ساختار بر مبنای ریسک دارایی فواید و مزایای کاربردی بسیاری را در پی خواهد داشت. برای مثال، 
همان طور که در تحلیل پارتو گفته شد، اکثر ریسک دارایی تنها به چند دارایی یا سیستم در کل محدوده سبد دارایی محدود 
می شود. شکل 9 مثالی از ساختار سلسله مراتبی دارایی مبتنی بر ریسک را نشان می دهد که می تواند به سازمان ها کمک 

کند تا در طی فرآیند تحلیل ریسک دارایی هایشان مؤثرتر عمل کنند )به شکل 2 نگاه کنید(.

شکل9: مثال سلسله مراتبی دارایی مبتنی بر ریسک

با شروع از باالترین سطح تحلیل که در شکل 9 سطح سیستم یا بخش است و با انجام تحلیل ریسک دارایی، سیستم یا 
بخش های دارای باالترین ریسک مشخص خواهد شد. اگر سطح ریسک سیستم یا بخش بیشتر از سطح ریسک مورد قبول 
سازمان باشد، آنگاه تحلیل یک مرحله عمیق تر شده و ریسک دارایی در سطح تجهیزات بررسی خواهد شد. این فرآیند 
تا زمانی ادامه خواهد شد که سطح ریسک کمتر از سطح ریسک قابل قبول سازمان شود. این فرآیند تعقیب یا رهگیری 
ریسک دارایی1  نام دارد. این فرآیند ابزار بسیار مفید است چرا که به صورت بصری ریسک دارایی را از طریق رنگ حباب 

1 Chasing asset risk



63

Jo
ur

na
ls

.ih
uo

.a
c.

ir
 

تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان/ سید احمد رضوی آل هاشم

های دارایی مشخص می کند. رنگ این حباب ها نشان می دهد که دارایی در کجای نمودار تحلیل پارتو ریسک دارایی )شکل 
6( و ماتریس ریسک دارایی )شکل 7( قرار گیرد. همان گونه که در ابتدای این مقاله ذکر گردید، مدیریت مؤثر ریسک ابزار 
مناسبی جهت افزایش عملکرد می باشد. با در نظر داشتن این مورد، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی دارایی مبتنی بر 

ریسک، مدیریت و تصمیم گیری را تسهیل خواهد کرد.

3-10- فکر همانند یک مدیر ریسک

برای  تواند  می  ایزو 31000،  روشگان  و  واژگان  با  مطابقت  که  است  مسیر مشخصی  ریسک  مدیریت  کاربرد  و  تئوری 
متخصصان مدیریت دارایی در زمان، منابع و هزینه صرفه جویی بسیاری داشته باشد. ایزو 3100، هفت گزینه را برای مدریت 
ریسک پیشنهاد می کند که به طور خالصه در جدول2 آمده است. به یاد داشته باشید که این موارد برای همه موقعیت ها 

لزوماً مناسب نیستند.

جدول2: گزینه های مقابله با ریسک در ایزو 31000

گزینه های مقابله با ریسکتوصیف

توقف فعالیتی که منشأ ایجاد ریسک است.پرهیز از ریسک

درک درست ریسک برای بهره برداری از فرصت های ریسکقبول ریسک

شناسایی منبع ریسک
حذف یا تغییر منبع ریسک برای فعالیت در سطح با ریسک پایین

تغییر احتمال رخداد
به کارگیری ابزارها و فرآیندهای مهندسی قابلیت اطمینان از طریق ترکیب درک کارکردهای 

اولیه و حالت های خرابی

تغییر در خروجی یک رخداد که سبب به وجود آمدن ریسک می شودتغییر پیامدها

به اشتراک گذاری ریسک
توزیع ریسک یا اشتراک خروجی ریسک با افراد یا سازمان های دیگر

حفظ ریسک
پذیرش این حقیقت که در دنیای واقعی برخی از ریسک ها وجود دارند؛ اما درک کامل این 

ریسک ها حائز اهمیت است

درک گزینه های مناسب در دسترس برای مقابله با ریسک، راهی پیش  روی متخصصان مدیریت دارایی قرار می دهد که 
می تواند آن ها را برای رسیدن به نتایج مطلوب سوق دهد. برای مثال، اگر احتمال خرابی دارایی تغییر کند، ممکن است دوره 
تناوبی را که در آن خرابی رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، شاید نیاز به رویکردی متفاوت برای مدیریت 

دارایی باشد. در این صورت، هزینه و منابع بهینه-تر خواهد بود و ارزش و مزیت زیادی را ایجاد خواهند کرد.

4- جمع بندی

ریسک های کسب وکار عموماً شامل شوک های سیاسی، از دست دادن بازار و عدم ثبات تولید می شود. از طرف دیگر 
ریسک های دارایی به ریسک های موجود پیرامون دارایی نصب شده یا پورتفولیوی دارایی های سازمان اطالق می شود. 
تمرکز این مقاله بر ریسک دارایی می باشد. ریسک بخش جدایی ناپذیر مدیریت دارایی است. مدیریت ریسک به عنوان یک 
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رشته حرفه ای در تفکر خود به بلوغ رسیده و کاربردش نیز به اثبات رسیده است. فرآیند ایزو 3100 که توسط مدیران ریسک 
به کار برده می شود در شکل 2 نمایش داده شد. هیچ نیاز یا مزیتی مبنی بر تغییر یا خلق دوباره این فرآیند اثبات شده برای 
متخصصان مدیریت دارایی نیست اما درک درست و انطباق با آن بسیار حائز اهمیت است. اتخاذ این رویکرد میان مدیریت 

دارایی و اصول مدیریت ریسک پلی می زند و سبب به وجود آمدن مزایای محسوس زیر می شود:

• کاربردی واضح و پیوسته مبتنی بر استانداردهای بین المللی ایجاد می کند.

• واژگانی منطقی را برای تمام سازما ن ها، دپارتمان ها و دیگر متخصصان همانند وکال، قانون گذاران، بیمه گران و ... 
فراهم می کند.

• استفاده از اصول و راهنمایی های ایزو 31000 و 55000 بدین معنی است که سازمان های دیگر مجبور به ارائه چنین 
اصولی که نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است، نیستند. آن ها از این زمان ذخیره شده می توانند برای مدیریت مؤثر 

ریسک استفاده کنند.

• مدیریت دارایی با استانداردها و ادبیات موضوع ریسک )برای مثال ایزو 31000 و راهنمای ایزو 731 ]18[( در تطابق 
بوده و در نتیجه اعتبار بیشتری را در زمینه مدیریت دارایی به وجود می آورد.

• مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره ملزم به مدیریت ریسک سازمان هستند. آن ها با مفاهیم و زبان مدرن ریسک آشنا 
هستند. برای متخصصان مدیریت دارایی، مکاتبه با این افراد حرفه ای با واژگان مناسب ریسک، منجر به ارتباط بهتر و 

مؤثرتری خواهد شد و اعتبار بیشتری را با خود به همراه خواهد آورد.

در این مقاله سعی بر آن بود تا اهمیت ریسک دارایی بیان و نشان داده شده شود که ریسک دارایی چگونه می تواند به 
پشتیبانی از مدیریت دارایی کمک کند. همچنین، این مبحث در دو استاندارد بین المللی ایزو 55001 و 55002 مورد بحث 
قرار گرفته است. برای پرهیز از هرگونه سردرگمی و ابهام در زمینه بحرانیت و در انطباق با استاندارد بین المللی ایزو 31000 
در زمینه مدیریت ریسک، رویکردی ریسک محور به عنوان راه حل ارائه گردید. در ادامه، رویکردی برای ریسک دارایی ارائه 
شد که متخصصان مدیریت دارایی و سازمان های دارایی محور می توانند با اتکا بر آن و بر پایه ریسک، تصمیمات مدیریت 

دارایی بهتری بگیرند.
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