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 .1مقدمه

می گردد .یك سیستم دارای مشخصمه همای گونماگونی ماننمد جامعیمت روابم متقابمل همبسمتگی
سلسله مراتب زنجیره ای از عوامل تأثیرگماار خمودتنییمی کنتمر و عملیمات همد محمور اسمت.
به عالوه یك سیستم بر اساس ماهیت و عملیاتش می تواند باز یا بسته باشد .یك سیستم بسته با عناصر
داخلی ارتباط متقابل داشته و با محی پیرامونی خود تعامل ندارد .به علت عدم ورود انرژی از محی
پیرامونی سیستم بسته قادر به انطباق با تغییرات محیطی نیست بنابراین احتما نجات آن کمم اسمت.
یك سیستم باز معمو با محی پیرامونی به صورت دینامیك تعامل دارد و انرژی کسب میکند.
با داشتن انرژی مازاد بر انرژی صر شده در فرایند تغییر و دگرگونی احتما نجات سیستم بماز
بیشتراست .از سوی دیگر محی خارجی ساختار سازمانی یك سیستم برنامهریمیی و اهمدا

آن را

تغییر داده (کاتی و کاهن  .)1996بنابراین یك سیستم از طریق انطباق بما نیازهمای محیطمی متمایمل و
عالقه مند است تا به ابقا و نجات خود ادامه دهد .از سوی دیگر یك سیستم از طریق برونداد و ستاده
خود بر محی پیرامونی تأثیرگاار است (تامپسون .)1967
در زمینه مدیریت یك سیستم داده خود را به ستاده تبدیل می کند و داده فرایند تبدیل و ستاده
خود را از طریق بازخود داخلی و خارجی کنتر میکند.
داده شامل منابع انسانی ماشین آالت تجهییات ممواد اطالعمات منمابع ممايی و صمنعتی اسمت.
فرایند تبدیل داده ها شامل فرایند تويید و مدیریت است .به طور کلمی تغییمرات صمورتپایرفتمه بمر
روی داده ها حسب مشخصات و خصوصیات داده ها به شیوه های مختلفی انجمام ممی گیمرد( .هماجی
آنتونی و گیلی .)2003
مدیریت دارایی های عمومی از اجمیای مختلفمی تشمکیل شمده کمه بمرای ارائمه خمدمات کمارا بما
کمترین هیینه با یکدیگر در تعامل هستند .این اجیا دربرگیرنده عناصر و عوامل داخلی جهت پاسم
به فاکتورهای محیطی است .اجیای مدیریت داراییهای ثابت سیستم مدیریت دارایمیهمای عممومی
را تشکیل داده که تعیین کننده پیامد و نتایج مدیریت دارایی ها در بخش عمومی اسمت .توسمعه یمك
سیستم مناسب یك موضوع مهم و حیاتی در جهمت ممدیریت ممثثر و کمارای دارایمی همای عممومی
محسوب میگردد .به صورت ایدئا هد

این استراتژی ایجاد مکانیسمی اسمت کمه بمه واسمطه آن
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مدیریت داراییهای عمومی خدمات مناسبی توس داراییهما در جهمت انجمام مأموریمت و نیمل بمه
عمومی بر اهدا

و آرمان های بخش ها و سازمان های دويتی وابسمته اسمت .بنمابراین بمرای طراحمی

سیستم کارآمد مدیریت دارایی های عمومی باید رابطه بین ارائه خدمات دويتی و نیاز دارایی ها برای
انجام خدمات دويتی را در نیر گرفت.
با مالحیه اصو تئوری سیستمی به کار گرفته شده در مدیریت دارایمی همای عممومی ممدیریت
دارایی همای عممومی یمك فراینمد پیچیمده تصممیم گیمری و اجمرای تصممیمات در خصمو

مقويمه

تحصیل اسمتفاده و برکنماری 1دارایمی همای عممومی محسموب ممی گمردد (کاگمانووا ممك کمالر و
پترسون .)2006
تصمیم گیری در چارچوب مقررات و قانون صورت میپایرد .تصمیمگیری عالوه بر اطالعمات
و مد ها شامل سطوح اهدا

و ترجیحات مختل

میگردد (آيیسون .)1971

تصمیمگیری تعیینکننده کل فرایند مدیریت در طو عممر دارایمیهما شمامل نموع دارایمیهمای
تحصیلشده نحوه مدیریت آن و زمان برکناری آن ها ممی گمردد .بمه عمالوه تصممیم همای ممدیریت
دارایی ممکن است دارای تأثیراتی بر محی پیراممونی خمود باشمد .بمه عنموان مثما مايکیمت دويتمی
دارایممیهممای ثابممت ماننممد زمممین سمماختمانهممای عمممومی بیرگممراههمما و حممق اسممتفاده از آن و
زیرساخت های نیامی بر رشد بازار مستغالت (اموا غیرمنقمو ) 2دارای تمأثیر اسمت (داونمی .)1991
وجود دارایی همای دويتمی بمر افمت وخیمی ارزش مسمتغالت تأثیرگماار اسمت .اجمرای تصممیمات بما
ساختارهای انسانی و منابع اقتصادی کارایی و اثربخش بودن و ارزیابی عملکرد رابطه نیدیکی دارد.
بنابراین مدیریت دارایی های عمومی فرایندی اسمت کمه بمه واسمطه آن گمروه همای مختلفمی از منمابع
انسانی و اقتصادی برای حداکثرسازی ستادهها و نتایج مثبمت جممع آوری ممی گردنمد .بمه عمالوه در
جوامع دموکراتیك مدیریت داراییهای عمومی بهعنوان بخشی از عملیات دويتی با استفاده از ابمیار
کنتريی تحت کنتر و نیارت بخش دويتی و گروه های اجتماعی و شهروندان است .تحمت رهنممود

1. Acquisition, utilization,disposition of
2. Real Estate Market
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قموانین مقمررات احکمام و سیسمتمهمای اخالقممی کنتمر و نیمارت بمه صمورت یکپارچمه صممورت
محققان تالش میکنند تا سیستم مدیریت دارایمی همای عممومی (یما چمارچوب آن) را از طریمق
بررسی عملکرد کارکرد و تجربیات مدیریت دارایی های عمومی ایجاد کنند .به علت وجود اهدا
متفمماوت تحقیقممات و بمما توجممه بممه تنمموع و گونمماگونی دارایممیهممای عمممومی سیسممتمهممای مممدیریت
دارایی های عمومی توسعهیافته دارای اجیای متفاوتی هسمتند .همچنمین ایمن سیسمتمهما عملکردهمای
ویژهای داشته و نتایج و پیامدهای متفاوتی دارند.
 .1-1برخی تحقیقات برجسته در این حوزه

سایمون ( )1993در مقايه خود متعاقب پژوهش صورتگرفته توس پماتر ( )1992مبتنمی بمر تحلیمل
دادههای بهدستآمده از یك سری تحقیقات صورتپایرفته از مدیران اموا غیرمنقمو (مسمتغالت)
شرکتی و مدیران اموا غیرمنقمو (مسمتغالت) عممومی در کلیوينمد اوهمایو منطقمه متمرو وضمعیت
مدیریت اموا غیرمنقو (مستغالت) عمومی را در مقایسه با مدیریت اموا غیرمنقو خصوصمی 1در
نیمه سا  1990موردپژوهش قرارداد .تحقیقات سایمون از این يحاظ دارای اهمیت است که اگرچمه
در قلمرو نسبتاً محدودی صورت پایرفت يیکن کاستی های ممدیریت امموا غیرمنقمو (مسمتغالت)
عمومی 2در سازمان دهی اموا غیرمنقو (مستغالت) مدیریت اطالعات و فرمويمه کمردن اهمدا

و

مقممررات و رویکردهممای مممدیریت اممموا غیرمنقممو (مسممتغالت) را شناسممایی کممرد .مقایسممهای بممین
مدیریت اموا غیرمنقو در بخش دويتی و خصوصی نشان میدهمد کمه بخمش دويتمی در برخمی از
قلمروهای خا

از بخش خصوصی عقب افتاده است و شایسته است که برخی از تصمیم گیری ها و

عملکرد مدیریت بخش خصوصی در بخش دويتی به کار گرفته شود .تحقیق ماکور رویکردهمایی
را برای سازمان دهی مدیریت اموا غیرمنقو (مستغالت) بخش دويتی توصیه میکند .مراحل اصملی
شامل -1 :ایجاد یك مرجع صاحب اختیار متمرکی برای بحث اموا غیرمنقو (مستغالت) در جهمت
اعما کنتر بر تحصیل مدیریت و عملیمات برکنماری واگمااری دارایمیهما؛  -2سیاسمتگمااری و
تعیین قواعد تصمیم؛  -3ایجاد سیستم حسابداری اموا به صورت جیئی؛  -4ایجاد سیستم اطالعماتی
1. corporate
2. Public real estate management
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مدیریت ()MIS؛  -5مهارتورزی برای تحصیل بازده حداکثری؛ و  -6ارزیابی دارایی ها است .ایمن
محسوب می گردد يیکن از مقويه ایجاد سیستم جامع ممدیریت دارایمی همای عممومی دور هسمتند .از
سوی دیگر رویکرد سایمون در خصو

مقويه ممدیریت امموا غیرمنقمو (مسمتغالت) از مکمانییم

عملیاتی در حیطه دويت ها تشکیل شده است .معیارهایی مانند کنتر متمرکی بر تحصیل دارایی ها در
مورد دويتی که دارای حجم عییمی از اموا تحت کنتر بخش ها و سازمان ها خمود اسمت کماربرد
نداشته است .از سوی دیگر رویکرد سایمون شامل سیستم مدیریت دارایمی همای عممومی نممیشمود
زیرا سیستم مدیریت دارایی های عمومی سیستمی پیچیده و دارای اجیای متعمدد و فراینمدی پیچیمده
است (کاگانووا مك کالر و پترسون .)2006
بممر پایممه مممد مممدیریت اممموا غیرمنقممو دنمموار  1ايگمموی مممدیریت اممموا غیرمنقممو شممرکتی
(خصوصممی) و بررسممی رویکردهممای مممدیریت دارایممیهممای عمممومی چممارچوبی بممرای مممدیریت
دارایی های ثابت شهری 2ایجاد کرده اند .این چارچوب از موجودی کماال ممدیریت امموا و عناصمر
حسابداری عناصر مدیریت پورتفلیو و عناصمر اجرایمی اسمتراتژی تشمکیل شمده اسمت .همر عنصمر از
آیتم های خاصی که دارای قابلیت اجرایی در سطوح مختلم

ممدیریت دارایمی هسمتند تشمکیلشمده

است .بمه طمور کلمی ایمن آیمتمهما فهرسمتی از فعايیمتهمای اصملی بمرای اثربخشمی بیشمتر ممدیریت
داراییهای عمومی را شامل میشوند (کاگانووا و آنديند .)2006
فرنهويی و فرنهويی ( )2007هفت بخش را شناسایی و سیستم ممدیریت دارایمی را بمرای دويمتهما
پیشنهاد کرد .این هفت بخش شامل چارچوبهای سیاسی قانونی و مقرراتی سیستم موجودی کاال
و اطالعات ثبت دارایی های دستگاههای اجرایی سیستم گیارشدهی ممايی مالحیمات سمازمانی و
مدیریتی و دیدگاه های استراتژیك مدیریت دارایی هما اسمت .ایمن چمارچوب ممدیریت دارایمی همای
عمومی شامل عناصر مهم وابسته به مدیریت داراییهای عمومی است.

1. Denvar Model Of real property management
2. Municipal fixed asset management
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بر این اساس در ادامه از ابیارها و منابع اشارهشده فوق سه دسته از آنها را شامل منابع انسمانی
نیارت) مورد بررسی قرار میدهیم.
 .2منابع انسانی برای مدیریت بخش عمومی
مدیریت سنتی کارکنان عمومی به طور کلی بر دو عامل تمرکمی دارد -1 :پمردازش معممو وظمای
اداری در خصو

حقوق و دستمید و بازنشستگی و  -2اجرای قوانین و مقررات حماکم بمر سیسمتم

خدمات مدنی (بان  .)1997این عوامل اساسی نممیتوانمد نیازهمای روزافمیون ممدیریت سمازمانی را
برآورده کند .در عین اويویت تالش برای بهبود عملکرد سازمانی مدیران تويیمد بما تمرکمی بمیش از
حد از اختیار پرسنل محدود شدند (نیگرو و نیگرو  .)2000مدیریت عمومی جدید مستلیم آن اسمت
که دويت خدمات کارآمد و مثثر فراهم کند و به نیازهای عمومی پاسخگو باشد .این نیماز ممدیریت
پرسنل عمومی را مجبور به تغییر کارکرد سنتی خود برای پاسخگویی به نیازهمای روزافمیون ممدیران
تويید می کند .مدیریت پرسنل عمومی باید منابع انسانی را به عنوان سرمایه در نیمر بگیمرد کمه ایجماد
ارزش میکنند .همچنین باید از استخدام انتخاب و پرداخت حقوق و میایا بمه اسمتراتژیهمای دیگمر
برای رفع نیاز رو به افیایش منابع انسانی یك سازمان به منیور دستیابی به اهدا

سمازمانی گسمترش

یابد .بنابراین مدیریت منابع انسانی ( 1)HRMيغت مناسبی اسمت کمه عملکمرد ممدیریت کارکنمان در
یك سازمان دويتی را توصی

میکند.

 .1-2سرمایهگذاری در نیروی کار برای مدیریت داراییهای غیرمنقول

مدیریت منابع انسانی مدیریت نیروی کار را با مأموریت سازمانی و مسیر آینده آن ادغام می کند .این
امر همکاری بین مدیریت و کارکنان و مشارکت آنها را تشویق و تقویت میکند (دفتمر حسمابداری
دويتی  .)2006در حوزه مدیریت اموا عمومی همانند سایر حوزه های مدیریت عممومی کارکنمان
بایممد بممه عنمموان سممرمایه انسممانی کممه دويممت در آن سممرمایهگممااری مممیکنممد در نیممر گرفتممه شمموند.
سرمایهگااری در نیروی انسانی مدیریت داراییهای ثابت عمومی میتواند در ابعاد مختلفی ممنعک
گردد .او رهبران ارشد یك سازمان دويتی باید به توسمعه راه همای ممثثر بمرای سمرمایه گمااری در
1. human resource management
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نیروی انسانی متعهد باشند (دفتر حسابداری دويتمی  .)2006دوم ممدیران امموا سمازمانهما بایمد در
سازمان هستند مشارکت کنند .سوم مدیران اموا برای توسعه اجرا و ارزیابی رویکردهمای نیمروی
انسانی که برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان مدیریت اموا و بهبود کلی عملیات ممدیریت امموا
طراحی شدهاند مسئو هستند .و درنهایت بخش منابع انسمانی اممور مربموط بمه حقموق و دسمتمید و
بازنشستگی و اجرای قوانین مقررات و رویه ها را بر عهده دارد .به طور کلی حقوق و میایا بمیش از
 70درصد هیینه های عملیاتی را تشکیل می دهمد (سمیلویا و ممایر  .)2002در حموزه ممدیریت امموا
غیرمنقو عمومی هیینه بهره برداری و نگهداری  60تا  85درصد از کل هیینه مايکیت تأسیسمات را
به خود اختصا

میدهد (کریستین و پاندیا  .)1997هیینههای منمابع انسمانی بمیش از  60درصمد از

کل هیینه مايکیت را تشکیل می دهد .بنابراین سرمایه گااری در منابع انسانی بخش عییمی از هیینمه
مدیریت اموا است.
مدیریت منابع انسانی نقش اساسی در مدیریت داراییهای ثابت عممومی بمازی ممیکنمد .نیمروی
انسانی مدیران داراییهای ثابت را به منیور توسعه برنامههمای نیمروی کمار کمه بما اهمدا

ممدیریت

دارایی و تحقق مأموریمت سمازمان مطابقمت دارنمد همراهمی ممی کننمد (پروکتمور و کموری .)1999
مدیریت نیروی انسانی برای مدیریت دارایی های ثابت به عنموان یمك مشماور داخلمی در زمینمههمایی
ازجمله طراحی سازمانی توسعه برنامه انگییه کارکنان و بهبود بهرهوری عمل میکنند (بان .)2002
عالوه بر این نیروی انسانی نهتنها تخصص مناسب برای مدیریت دارایی ثابت عمومی بلکمه درگیمر
کردن کارکنان برای تصمیمگیری و حل مشکالت را نیی فراهم میکند.
 .2-2برنامهریزی استراتژیک سرمایه انسانی
مدیریت نیروی انسانی عمالوه بمر کمارکرد عملیماتی بایمد نقمش همای اسمتراتژیك نیمی داشمته باشمد.
برنامه رییی استراتژیك نیروی انسانی باید شامل نیازهای کارکردی مدیریت داراییهای ثابمت باشمد.
این امر باید با تصمیم گیری در مورد نیروی انسانی و تصممیمات مربموط بمه مأموریمتهمای ممدیریت
داراییهای ثابت و اهدا

یك سازمان هممراسمتا باشمد 1.بنمابراین برناممهریمیی اسمتراتژیك نیمروی

1. GAC, 2006
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انسانی یك سازمان باید نیاز نیروی کمار ممدیریت دارایمی همای ثابمت را در نیمر داشمته باشمد (ممك
توسعه و چايشهای نیروی انسانی از قبیل تنوع حفظ و ظرفیت رهبری توجه کند (کانوور .)1996
عالوه بر این مدیریت منابع انسمانی اسمتراتژیك مسمئو برناممه ریمیی همای ممداوم ماننمد بهبمود
استعداد کارکنان مدیریت دارایی ثابت است .این موضموع در بخمش بعمدی ایمن فصمل بیشمتر ممورد
بحث قرار خواهد گرفت .عالوه بر این برنامه رییی استراتژیك نیروی انسانی باید شامل برنامه ریمیی
برای تغییرات و تعدیل نیرو باشد؛ و ضروری است همه ذی نفعان توسعه تیم کمه درگیمر شمدن آن هما
ممکن است منجر به موفقیت مدیریت داراییهای ثابت گردد در نیر گرفته شوند.

برناممهریمیی اسمتراتژیك نیممروی انسمانی بمر پایممه دادههمای نیمروی کممار فعلمی درگیمر مممدیریت
داراییهای ثابت است .به طور خا

دادههای مشتمل بر تطابق بین انمدازه نیمروی کمار و تخصمیص

مدیریت دارایی ثابت شکل نیروی کار نرخ فرسایش ظرفیت مهارتی نرخ بازنشستگی تعیینشده
رتبه بندی ارزیابی عملکرد شامل دوره متوس برای تکمیل پست های خايی نمرخ پمایرش متقاضمیان
کار منتخب و بازخورد مطايعه مشتری کارمندان و مصاحبه خروج است .عالوه بر این برناممه ریمیی
استراتژیك نیروی انسانی بر اساس طبقه بندی دیگمری از داده هما نیمی هسمت (ماننمد بودجمه سمازمان
برنامههای آموزشی آغازشده تعداد کارکنمان تحمت آمموزش درصمد کارمنمدان زن تقاضما بمرای
خدماتی که سازمان ارائه میکند و اتحادیه محی زیست) .ضروری است که توجه شود ایمن دادههما
ممکن است به روش ها و درجات مختل

بر برنامهریمیی اسمتراتژیك نیمروی انسمانی تمأثیر بگماارد.

برای مثا زمانی که یك سازمان مجبور به قطع بودجه در رکود اقتصادی و یا کاهش سرعت تقاضا
برای خدمات اموا می شود برنامه های اسمتراتژیك نیمروی انسمانی بایمد مطمابق بما حفمظ مأموریمت
سازمان مجدداً ساختاربندی شوند .احتماالً برخی از برنامه های آموزشی يغو ممی شمود و در صمورت
يیوم برخی از کارکنان اخراج میشوند.
 .3-2توسعه نیروی انسانی برای مهارت مدیریت اموال غیرمنقول

توسعه نیروی انسانی یك نوع سرمایه گااری پایدار در منابع انسانی است .این امر مربوط به آمموزش
کارکنان است .از سوی دیگر همان طور که قبالً اشاره شد توسعه نیروی انسانی یك بعد اساسمی از
برنامه رییی استراتژیك سرمایه انسمانی اسمت .بما ایمن حما نمه تنهما برناممه ریمیی اسمتراتژیك بلکمه
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برنامه رییی عملیماتی در حموزه ممدیریت دارایمی همای ثابمت عممومی را شمامل ممی شمود .از دیمدگاه
پایدار مهارت حرفه ای کارکنان و گسترش دید حرفه ای آن ها توجه کند .در عمین حما از دیمدگاه
برنامه رییی عملیاتی مدیریت نیروی کار که مدیریت دارایی های ثابت عمومی را اداره می کند باید
آموزش کارکنان جدید و یا آموزش خا

مبتنی بر وظای

را فراهم نماید.

با توجه به برنامه رییی برای توسعه پایدار سرمایه انسانی مدیریت منابع انسانی نیازمنمد اطالعمات
به روز برای تصمیم گیری در مورد توسعه کارکنان مدیریت امموا اسمت .ممدیریت منمابع انسمانی بما
تعهد باال و کمك گرفتن از مدیران دارایی همای ثابمت الزم اسمت یمك چمارچوب نیمام منمد بمرای
جاب توسعه حفظ و گسترش کارکنان اجرایی مدیریت اموا برای دسمتیابی بمه اهمدا

ممدیریت

اموا و تحقق مأموریت های سازمانی ایجاد کند .برای پیاده سازی برنامهرییی پایدار کارکنمان منمابع
انسانی باید شناسایی کنند که چه موقعیت هایی به احتما زیاد بازنشستگی در آینده نیدیك را تجربه
میکنند مهارتهمای اساسمی الزم را تعیمین کننمد برناممههمای آموزشمی داخلمی بمه منیمور توسمعه
مهارت های موردنیاز برقرار کنند و برنامه های مشماوره کمه در آن ممدیران سمطوح بماال بما زیردسمتان
خا

همکاری نموده و مهارت های مدیریتی را به آنان منتقل می کنند توسعه دهند (سمیلویا و میمر

 .)2002به منیور ارتقای توسعه پایدار سرمایه انسانی مدیریت منابع انسانی مسمئويیت فمراهم سماختن
آموزش در مورد شیوههای جدید در حوزه مدیریت داراییهمای ثابمت بمرای تممامی کارکنمان را بمر
عهده دارد .مدیریت منابع انسانی می بایست با مثسسات آموزش عايی برای ارائه سممینارهای مناسمب
برای گروههای مختل

کارکنان مدیریت دارایی روابم همکماری برقمرار کنمد .بمه طمور هممزممان

سازمان باید به طور مداوم منابع الزم برای حمایت از آموزش و اويویت همای توسمعه سمرمایه انسمانی
برای مدیریت داراییهای ثابت را فراهم کند.
با توجه به آموزشهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی هممراه بما بخمش ممدیریت دارایمی بایمد
آموزش برای کارکنان جدید مدیریت دارایی در مورد آشنایی با قوانین مقررات روشها و عملیات
خا

را نیی فراهم کند .مدیران دارایی ثابت عمومی باید فرصتهایی برای کارکنان مدیریت اموا به

منیور یادگیری شیوههای موفق تخصص مدیریت دارایی داخلی و مهارتهای حمل مشمکالت فنمی
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ارائه کنند .به منیور افیایش بهره وری مدیریت دارایی های ثابمت ممدیران دارایمی بما همکماری ممدیریت
به منیور کسب اطمینان از اجرای مثثر توسمعه سمرمایه انسمانی بمرای مهمارت ممدیریت امموا و
دستیابی به نتایج مورد انتیار بسیار ضروری است که مدیریت منابع انسانی برنامههمای خاصمی بمرای
توسعه سرمایه انسانی بر پایه اطالعات بمهروز در ممورد کارکنمان ممدیریت دارایمی ثابمت و نیازهمای
خا

آن ها برای رسیدن به اهدا

مدیریت دارایی برقرار کند .از سوی دیگر مدیریت منابع انسانی

و بخش مدیریت دارایی به ایجاد یك مکانییم شفا

ارزیابی عملکرد و سیستم تشویق عملکرد نیماز

دارند (روزنبرگ  .)1996این اقدامات به مدیریت منابع انسانی و ممدیران دارایمی بمرای دسمتیابی بمه
اهدا

توسعه سرمایه انسانی و تحقق رسايت مدیریت داراییهای ثابت کمك میکند.

 .4-2ایجاد فرهنگ سازمانی نتیجهگرا

فرهنگ سازمانی سايم یادگیری سازمانی را ارتقا میدهد .سازمان یادگیرنمده توانمایی بیشمتری در تطبیمق بما
تغییرات محیطی دارد چراکه باعث تقویت خلق و اکتشا دانش جدید می شود .عالوه بمر ایمن سمازمان
ممکن است برای بهبود عملکرد و ایجاد پایداری فرهنگسازی کند .ایجماد فرهنمگ سمازمانی نتیجمهگمرا
مأموریت اساسی مدیریت منابع سازمانی است زیرا مدیریت منابع انسمانی نقمش رهبمری در ایجماد فضمای
سازمانی را ایفا می کند که این نقش از کارایی بماال همکماری و پاسمخگویی حمایمت ممیکنمد .فرهنمگ
سازمانی نتیجهگرا به بسیج شور و شوق کاری پرسنل مدیریت داراییهای ثابت و ایجاد انگییه در آن ها بمه
منیور بهبود عملکرد کمك میکند .مکانییم مدیریت عملکرد ممثثر درواقمع ابمیاری اسمت کمه محمر
انگییه داخلی کارکنان برای تويید نتایج خارجی فراتر از انتیار مدیریت است.
 GAOتوصیه میکند که سازمانهای دويتی باید به ارائه محی مقرونبهصرفه و قابمل انعطما

و

نیی توسعه نیروی کار نتیجهگرا بپردازند .برای ایجاد فرهنگ سازمانی نتیجهگرا سازمان بمه کارکنمان
مدیریت داراییهای ثابت در تصمیم گیری نیاز دارد ازجمله تعیین هد
به مأموریتهای سازمانی .مدیران داراییهای ثابت نیاز به در

تیمی و فردی برای رسیدن

زیردستان خود دارند تما روشهمای

مناسب را برای ایجاد انگییه در ارائه عملکرد باال اتخاذ کنند .سازمان نیاز به ایجاد ارتبماط ممثثر بمین
مدیران و زیردستان دارد به طوری که بتوان از پتانسیل سرمایه انسانی در محمل کمار بمه طمور کاممل
بهرهبرداری کرد.
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جدو زیر چكيیست عوامل کلیدی در مدیریت سرمایههای انسانی را نشان میدهد .با همکاری
عالوه بر این این عوامل سیستم سازنده و پویایی را ایجاد میکنند که فعايیتهای مدیریت داراییهای
ثابت را برای رسیدن به اهدا

و مقاصد سازمان به طور مثثر سازماندهی میکند.

جدول  .1فهرست عوامل کلیدی مدیریت سرمایه انسانی (سیلویا و میر)2002 ،

 .1تعهد رهبری ارشد به سرمایه انسانی
 .2مشارکت کلی مدیران داراییها در استراتژی سرمایه انسانی
 .3دستگاه اجرایی منابع انسانی به اجرای قوانین و مقررات میپردازد
 .4همکاری کارکنان سرمایه با مدیران داراییها به منیور توسعه برنامههای نیروی کار
 .5بخش سرمایه انسانی به عنوان مشاور مدیران داراییها در طراحی سازمانی انگییه کارکنان و بهبود بهرهوری عمل میکند
 .6شرح وظای

کارکنان بر اساس اهدا

و مقاصد کلی مدیریت داراییها

 .7در نیر گرفتن نیازهای نیروی کار مدیریت داراییها
 .8برنامهرییی برای تغییر
 .9مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
 .10تیمسازی
 .11بهبود در کارایی عملیات
 .12دستیابی به ايیامات کاری جدید
 .13رضایت از نیاز بلندمدت به کارکنان شایسته
 .14کسب رضایت مشتری
 .15همسویی با اهدا

و مقاصد سازمانی

 .16ایجاد جو یادگیری سازمانی
 .17تشویق کارایی باال
 .18تشویق همکاری
 .19بهبود پاسخگویی کارکنان
 .20در

زیردستان

 .21برقراری ارتباط مثثر بین مدیران و زیردستان
مأخا :یافتههای پژوهش
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 .3مدیریت اطالعات (فناوری اطالعات) در ادارات دولتی

جمعآوری دادهها و پردازش دادهها به اطالعات قابل استفاده بپردازند.
آنهمما بمما اسممتفاده از اطالعممات بممهدسممتآمممده تصمممیمگیممری مممیکننممد و یمما اطالعممات را بممه
تصمیمگیرندگان سطح باال برای تصمیمگیریهای مهم در زمانهمای مهمم ارائمه ممیکننمد .دو ديیمل
وجود دارد که ممکن است توضیح دهد چرا مدیریت اطالعات در هر دو بخش خصوصی و دويتمی
مهمتر شده است .یکی اینکه مدیریت به عنوان شغل پیچیمدهتمر و شمامل عواممل مختلم

در محمی

به سرعت در حا تغییر است .عامل دیگر این است که ابیارهمای تصممیمگیمری بهتمر شمدهانمد تما بمه
مدیران برای حل مشکالت پیچیدهتر کمك کنند .بنابراین تصمیمگیری امروزه دشوارتر است چون
اطالعات بسیار بیشتری باید به دست آید و ابیارهمای تصممیمگیمری پیچیمده بایمد بمرای حمل مسمائل
دشوار به کار گرفته شود.
به طور مشابه مدیریت داراییهای ثابت عمومی امروزه بهشدت تحت تأثیر عوامل متعددی است.
مدیران داراییهای عمومی برای تصمیمگیری در مورد اکتساب استفاده نگهداری و انتقا داراییها
باید اطالعات بهروز در مورد این عوامل به دست آورند .در سیسمتم ممدیریت دارایمیهمای عممومی
سنگ بنای منابع فناوری و اطالعات جایگاه ویژهای دارد .از یك طر

کسب اطالعات فرایندی پویا

است که در آن مدیریت دارایی به طبقهبندی داراییها جمعآوری دادههای خام از داراییها توصی
و ثبت وضعیت داراییها ارزشگااری داراییهای ثابت و ثبت و گیارش مطايب مايی و حسابداری
داراییهای ثابت میپردازد .در این مفهوم اطالعات بهدستآمده همان خروجی مدیریت داراییهای
ثابت در چرخه عمر داراییها است .از سوی دیگر اطالعات بهدستآمده دارای عملکرد ضروری در
فرایند تصمیمگیری مدیریت دارایمی اسمت .ممدیران بمه اطالعمات دارایمی بمه دسمتآممده بمه منیمور
تصمیمگیری در مورد چگونگی رفتار با داراییهای مورد نیر وابستهانمد .از دیمدگاه تصممیمگیمری
اطالعات به ورودی تبدیل شده است؛ در حايی که تصمیماتی که ممدیران سمرمایه تمدوین و فرمويمه
میکنند خروجی است.

Downloaded from ejip.ir at 1:10 +0330 on Sunday February 17th 2019

اهمیت مدیریت اطالعات در ادرات دويتی مدرن در حا افیایش بوده است .مدیران دويتمی بایمد بمه

ابزارها و منابع مورد نیاز جهت مدیریت اموال و داراییهای دولت

17

اطالعات به عنوان منبع سازمانی در سیستم مدیریت داراییهای عمومی در نیر گرفته ممیشمود.
مدیریت منمابع اطالعمات هممان ترکیمب دادههمای خمام افمراد و فراینمدها بمرای تويیمد و اسمتفاده از
اطالعات و کمك به مدیران داراییهای ثابت در رسیدن به اهدا

و مقاصد مدیریت دارایی اسمت.

در فرایند مدیریت اطالعات پرسنل مدیریت داراییها به جمعآوری ذخیرهسازی و بایگانی دادههما
و سپ

به تويید و ارائه اطالعات به کسمانی کمه از آن بمرای ممدیریت دارایمیهما اسمتفاده ممیکننمد

میپردازند .این فرایند در نمودار فوق نشان داده شده است .بدیهی است ممدیریت اطالعمات فراینمد
مستمری است که در آن دادههای خام پم

از مرحلمه پمردازش اطالعمات تويیمد ممیکننمد .سمپ

اطالعات تازه تويیدشده به عنوان ورودی برای تصمیمگیری و تويید اطالعات جدیمد در نیمر گرفتمه
میشود .در مدیریت داراییهای ثابت محصوالت ممدیریت اطالعمات هممان تصممیماتیانمد کمه در
کسب نتایج برنامهرییی داراییهای بهدستآمده خدمات ارائهشده و انتقا داراییها سهیم هستند.
سنگ بنای منابع فناوری و اطالعات بایمد شمامل اطالعمات حقموقی و نیمارتی اطالعمات منمابع
انسانی اطالعات داراییهای ثابت اطالعات مايی و حسابداری و سرپرستی اطالعات باشد .از آنجما
که سیستم مدیریت داراییهای عمومی دربردارنده سنگ بناهای خا

ايیاممات قمانونی و نیمارتی و

مدیریت منابع انسانی است سنگ بنای منمابع فنماوری و اطالعمات متمرکمی بمر اطالعمات مربموط بمه
داراییها یعنی ویژگیهای داراییهای ثابت و ویژگیهای حسابداری مايی است.
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مجله اقتصادی سال هجده شمارههای  1و 2

 .1-3اطالعات داراییهای غیرمنقول

مدیران اطالعات به جمعآوری و تويید اطالعات داراییهای ثابمت ممیپردازنمد .فعايیمتهمای ایجماد
موجودی داراییهای ثابت و ثبت داراییهای ثابت مبتنی بر قوانین و مقررات سیاست هما راهنممایی
و شیوهها هستند.
عالوه بر معیارها برای طبقهبندی داراییهای ثابت مدیریت دارایی نیاز بمه تعریم

و اسمتفاده از

عناصر دادهها و استانداردها برای ساخت موجودی داراییهای ثابت دارد .به واسطه عناصر دادههمای
سازگار در

وضعیت داراییهای عمومی برای همه ذینفعان آسان میشود .از سموی دیگمر ایمن

سازگاری موجب بهبود کیفیت اطالعات دارایمیهما ممیشمود و از معضمل اسمتفاده از اسمتانداردهای
مختل

برای سازمانهای مختل

استفادهکننده از داراییها جلوگیری میکند.

ایجاد موجودی داراییهای ثابت با جمعآوری دادههای اويیه بر اساس دارایمی شمروع ممیشمود.
این امر تمام داراییهایی را که در مايکیت و کنتر دويت هستند پوشش میدهمد .محتویمات دادههما
ممکن است تا حدی برای دستههای مختل
مختل

داراییهای ثابمت متفماوت باشمد .موجمودی دسمتههمای

داراییهای ثابت خواه تحت مايکیت یا اجاره ممکن است شمامل اطالعماتی ماننمد اسمتفاده

موجود عمر تماری اشمغا منطقمهبنمدی محمل و آدرس سمایت درصمد اسمتفاده صمورتهمای
عملیاتی تاریخی ارزش دفتری عمر مفید اصلی عمر مفیمد باقیمانمده و مايمك قمانونی باشمد .بمرای
داراییهای متعلق به دويت اطالعات بیشتری اضافه میشود مانند هیینه تملمك ارزش فعلمی (و یما
ارزش جایگیین) هیینه ساالنه برای مايکیت و بهبود سرمایه برنامهرییی شده است.
ثبت داراییها به عقیده فرنهويی و فرنهويی ( )2007فراینمدی اسمت کمه در آن دويمت مايکیمت
استفاده اطالعات مربوط به محل و انمدازه ویژگمیهمای دارایمی را شناسمایی ممیکنمد .وی از منیمر
حقوقی ثبت داراییها مايکیت قانونی و حق تصدی داراییها بهخصو

زمین و ساختمان را مجماز

میشمارد .این امر انتقا و معامله کارآمد و امن داراییها را امکان پایر میسازد .از منیر اقتصمادی و
مايی ثبت مايکیت به جمعآوری اطالعات در مورد تأمین مايی داراییها مايیات امنیمت اعتبماری و
بهبود و مدیریت میپمردازد .بما اطالعمات بمه دسمت آممده از ثبمت مايکیمت دويمت ممکمن اسمت از
داراییهای ثبت شده به طمور کارآممدتر و ممثثرتر اسمتفاده کنمد .بمه عنموان مثما دارایمیهمایی کمه
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به وضوح ثبت شدهاند میتوانند توس بانكها به عنوان وثیقه استفاده شود و ثبت بدهی را میتوان به
سیستم ثبت مثثر و کارآمد به عوامل متعددی بستگی دارد .برخی از عوامل کلیمدی عبارتنمد از:
عناصر دارایی که به طور مناسب انتخاب شدهاند سازمان کارآمد امنیمت دسترسمی آسمان قابلیمت
اطمینان و بازیابی مقرونبهصرفه .سیستم ثبتی که عناصر دارایی بهدرستی انتخابشده را ثبت میکنمد
ممکن است کارکردهای مورد انتیار را ارائه کند و در خدمت اهدا

مناسب باشد .عمالوه بمر ایمن

دويت باید تعیین کند کدام سازمان در کمدام سمطح از دويمت اختیمار ثبمت دارایمیهما را دارد .ثبمت
داراییها درواقع از بدنه اصلی مدیریت دارایی جدا نیست .توصیه میشود که اختیار ثبت داراییهای
عمومی همراه با اختیار مدیریت داراییهای عمومی باشد به طوری که ثبت داراییها بتوانمد بهتمرین
خدمات را ارائه کند .عالوه بر این اطالعات ثبت داراییها باید بمه طمور اممن نگهمداری شمود و بمه
آسانی در دسترس باشد .پایگاه اطالعات تمام داراییها باید بمه طمور ممنیم بمه روزرسمانی شمود و بما
کمترین هیینه بازیابی شود.
عالوه بر اطالعات کلی داراییهمای ثابمت عملکمرد مخمین دارایمیهمای ثابمت بمرای ممدیریت
داراییهای عمومی مثثر و کارآمد اطالعاتی اساسی محسوب می شود .بنابراین ممدیران دارایمیهمای
عمومی مسئويیت ارزیابی عملکرد داراییهای منفرد و نیمی مخمین دارایمیهما را بمرای تجییمهوتحلیمل
خروجی مدیریت داراییها در برابر ورودی سمرمایهگمااری بمر عهمده دارنمد .ممدیریت دارایمیهمای
غیرمنقو شرکت از بازدهی سرمایه و استاندارد بودجه به عنوان شاخصهای عمده ارزیابی عملکمرد
داراییها استفاده میکند .اما ممدیریت دارایمیهمای عممومی در دويمت مرکمیی بمه نمدرت عملکمرد
داراییها را ارزیابی میکند .در سا های اخیر مدیران داراییهای عمومی از نرخهای پويی خما

و

یا نیرات کاربران به عنوان شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد داراییهای غیرمنقو و ممدیریت
استفاده میکنند .هیینههای عملیاتی در هر فوت مربع صرفهجویی هیینه از ممیییها هیینه متوسم
هر کارمند در فضای استیجاری رضایت مشتری مطلموب بمه صمورت درصمد و تمماسهما راجمع بمه
مشکالت ابیارها از این جمله هستند.
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 .2-3اطالعات مالی و حسابداری

دويت را به خود اختصا

میدهند .در گمیارش ممايی سماالنهی دويمتهما دارایمیهمای سمرمایهای

جایگاه مهمی دارند .همان طور که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت یکی از اهدا

عمده

مدیریت داراییهای عمومی به حداکثر رساندن بهرهوری داراییهای ثمابتی اسمت کمه در مايکیمت و
کنتر دويت هستند .در فرایند مدیریت داراییهای ثابت عمومی ممدیران دارایمی بمه طمور ممنیم بمه
گیارشدهی پیگیری و ارزش گااری داراییهای ثابت میپردازند .بنابراین مدیریت اطالعات مايی
و حسابداری جایگاه قابل توجهی در سیستم مدیریت داراییهای ثابت دارد.
 .3-3حسابداری و گزارشدهی مالی

استانداردهای حسابداری ايیاماتی دارند که هیینهها و درآمدهای مربوط به داراییهای سمرمایهای بمر
اساس دسمتههما گمیارش شموند .بمرای دارایمیهمای ثابمت بمه صمورت زممین سماختمان تجهیمیات
بهسازی های غیر از ساختمانها ساختوساز در حا پیشرفت و موارد ناملموس طبقهبندی میشموند.
عالوه بر این بیانیه  34ام 1ملیم میکند که داراییهای زیرساخت نیی به عنوان بخشمی از دارایمیهمای
سرمایهای دويت ثبت شوند .داراییهای زیرساخت معموالً شامل جادهها پلها تونلها سیستمهمای
آب و فاضالب سدها سیستمهای زهکشی و سیستمهای روشنایی هستند.
 2FASABمشخص میکند که چه هیینهها و مخارجی باید در گمیارشهمای حسمابداری امموا
ثبت شود GASB .در  GASشماره  34بیان میکند که اطالعات سمطح دويمت بایمد بمرای کماربران
صورتهای مايی ارائه شود به طوری که آن ها به انمدازه کمافی شمرای ممايی کلمی دويمت را در
کنند .بنابراین دويت ها باید ترازنامه را در گیارش مايی دويت آماده کنند .معاديه ترازناممه ممیتوانمد
به این صورت بیان شود:
دارایی خايص= دارایی – بدهی

1. GASB 34
)2. Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB
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این فرمو نشان می دهد که وقتی داراییهمای ثابمت بخمش بیرگمی از کمل دارایمیهما را ازنیمر
چقدر خوب یا ضعی

است.

 .4-3ارزشگذاری داراییهای ثابت

ارزش گااری داراییهای ثابت چايشی متودويوژیك و موضوعی بحمثبرانگیمی در حموزه ممدیریت
داراییهای ثابت عممومی اسمت (کاگمانووا نایمار اسمتون و پترسمون  .)2000اختالفمات موجمود در
ارزشگااری داراییهای عمومی از چندین دیدگاه ناشی میشود (کاگانووا نایار استون و پترسمون
 .)2000اويین مورد اختال این است که ارزشگااری داراییها غیرضروری است چراکه تمام اموا
عمومی امکان وارد شدن به بازار را ندارند .دومین ممورد ایمن اسمت کمه ارزش اجتمماعی بسمیاری از
داراییهای عمومی را نمیتوان تعیین کرد .ممورد سموم ارزش برخمی از امموا عممومی منحصمراً بما
جنبههای عمومی تعیین شده و درنتیجه محدود هستند .مورد چهارم توجیه معیارهمای ارزش گمااری
دشوار است و درنتیجه ممکن است باعث سردرگمی شود .مورد آخر ارزش گااری امموا عممومی
هیینهبر است و ممکن است باعث تحمیل هیینههای غیرضروری و مخايفت مايیاتدهندگان شود.
بمما ای من حمما در مممدیریت دارایممیهممای عمممومی در عمممل مسممائلی وجممود دارد کممه نیازمنممد
ارزشگااری و ارزیابی داراییها است .برخی از این مسائل ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 به منیور برآورد ارزش دارایی برای گیارش دورهای دارایی؛ به منیور برآورد ارزش فعلی برای استفاده از دارایی بهعنوان وثیقه؛ به منیور بمرآورد ارزش بمازار بمرای فمروش انتقما تجمارت و سمرمایه گمااری مشمتردارایی؛
 -به منیور برآورد ارزش ازدسترفته یا باقیمانده برای احتساب استهال

دارایی؛

 به منیور برآورد اجاره بازار برای قیمتگااری نقلوانتقاالت داخلی؛ به منیور برآورد ارزش فعلی برای ادغام و یا منحل کردن سازمان دويتی (هیو .)1990عالوه بر این ارزش گااری و ارزیمابی دارایمیهمای ثابمت شمامل فاکتورهمای مختلفمی ازجملمه
هیینههای اويیه سن مشخصات فیییکی و زیست محیطی مکان طو عمر استهال

در

بهما و
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ارزش جایگیینی است .درواقع روشهای ارزش گااری متفاوت برای رسیدن به اهدا

دفترداری میتوان از معیارهای ارزشگااری زیر استفاده کرد:

 ارزش دفتری :ارزش داراییهای ثابت بر اساس ارزش مايکیت آن ها تعیین میشمود .ارزشدفتری را میتوان برای اموايی به کار برد که ارزش واقعی فرصت تجاری را نشان نمیدهند
مگر اینکه فرصت فروش یا واگااری داراییها بمه علمت تغییمر در کماربری اراضمی وجمود
داشته باشد (فرنهويی و فرنهويی  .)2007در حايی که از داراییهای ثابت برای ارائه خدمات
و یا به دست آوردن درآمد اسمتفاده شمود ارزش دفتمری دارایمیهمای ثابمت ممیتوانمد بما
استهال

و نقصان کاهش یابد .با این حا ممکن است ارزش دفتری بیانگر ارزش واقعی

دارایی ثابت نباشد مگر اینکه ارزش گااری در زممان خریمد سماخت و یما زممان خما
دیگری انجامشده باشد.
 ارزش جایگیینی :هیینه پرداخت شده برای جایگیینی یك دارایی ثابت در زممان حاضمر ویا در شرای قبل از زیان آن است.
 ارزش بازاری تطبیقی :ارزش دارایی تطبیقی تقریب خوبی برای ارزش داراییهای ثابت است. ارزش اجتماعی و فرهنگی :این ارزشها ممکن است با ارزش مايی برابر نباشند اما از دیمدبخشهای مختل
برای اهدا

دويت قابل توجه هستند.

گیارش حسابداری مايی  1GASBشمماره  34امکمان ارزشگمااری اممال

بمه دو

روش را میسر میسازد .یك روش روشی سنتی بر اسماس ارزش تماریخی اسمت .بما اسمتفاده از ایمن
روش دويت ارزش اصلی ملك در زمان خرید و یا ساخت وساز را ثبت کمرده و ارزش ملمك را بما
در نیر گرفتن استهال

با توجه به عمر مفید معین کاهش میدهد .هرچند محاسبه ارزش تاریخی به

چند ديیل مورد انتقاد است -1 :ارزش مايکیت ذکرشده در ترازنامه ممکن است قدیمی باشد؛  -2در
محاسبه ارزش تاریخی تمرکی بر روی تخصمیص هیینمه اسمت و نمه بمر ارزش دارایمی؛  -3محاسمبه
ارزش تاریخی بر مبنای این فرض است که قدرت خرید در طو عمر یك ملك ثابت باقی میماند؛
 -4قیمتهای ارزش تاریخی بیانگر نرخ سود قدیمی و ارزیابی قدمی مقدار زمان و عدم اطمینمان از
جریانهای نقدی آتی است (احد .)2009
1. Governmental Accounting Standards Board

Downloaded from ejip.ir at 1:10 +0330 on Sunday February 17th 2019

کار برده میشوند .برای اهدا

متفماوت بمه

ابزارها و منابع مورد نیاز جهت مدیریت اموال و داراییهای دولت

23

هنگامی که ارزش تاریخی موجود نباشد میتوان این مقدار را با محاسبه هیینه جایگیینی فعلمی
برآورد کرد .در این روش استهال

سنتی هیینههای تعمیر و نگهداری و استهال

به عنوان هیینه

ثبت شدهاند .روش دیگر  GASBشماره  34روش گیارش اصالحشده است که ارزش فعلمی یمك
دارایی ثابت را بر اساس ارزش بازار و یا هیینه جایگیینی تعیین میکند .در این روش فرض میشود
که داراییهای سرمایهای از طریق سرمایهگمااری در تعمیمرات و جمایگیینی بمه افمیایش عممر مفیمد
آن ها در شرای فعلی خود حفظ میشوند .در روش گیارش اصالحشده هیینه اصلی بهسازیها و
مقادیر اضافه شده به داراییهای سمرمایهای مسمتهلك نممیشمود و هیینمه همای تعمیمر و نگهمداری و
نوسازی حفظ به عنوان هیینه ثبت میشوند .در صورت انتخاب روش گیارش اصالح شده دويت ها
بایمد یمك سیسمتم ممدیریت واجمد شمرای داشممته باشمند کمه شمامل فهرسمتی بمهروز از دارایمیهممای
سمرمایهای ارزیمابی یکسمان و کاممل شمرای بمما اسمتفاده از مقیماس انمدازهگیمری و بمرآورد سمماالنه
هیینههای تعمیر و نگهداری در سطح افشای مشروط باشد.
به منیور مدیریت فعاالنه دارایی (که داراییهای ثابت را پیگیری میکند و راههای مثثری را برای
حصو اطمینان از اینکه داراییهای ثابت تحت کنتر دارای بهترین عملکرد هستند ممییابمد) معیمار
ارزش بازار اتخاذشده است (هری

 .)1994به همین ترتیب برای اهدا

فروش انتقا و تجمارت

دارایی باید دارایی سرمایهای به منیور برآورد قیمت منصفانه و فعلی بازار ارزش گمااری و ارزیمابی
شود .به طور کلی سه روش برای ارزش گااری وجمود دارد کمه ایمن سمه روش عبارتنمد از مقایسمه
فروش سرمایهگااری درآمد و هیینه و یا مجموعیابی (هیو  1990و میکسل  .)2007روش مقایسه
فروش با پیدا کردن اموا قابل مقایسهای که بهتازگی به فروش رسیده و سپ

اصالح ارزش بازار این

اموا به منیور برآورد ارزش دارایی مورد نیر آغاز میشود .با توجه به تفاوتهای موجود در زممان
فروش محل اندازه شرای زیستمحیطی و امکانات رفاهی که ممکن است باعث ایجاد تغییر ارزش
شود اصالحات قابل توجهی انجام میشود .با این حا این روش قابل اعمما بمر روی دارایمیهمای
خا

نیست چراکه دارایی قابل مقایسهای برای آن وجود ندارد .روش سمرمایهگمااری درآممد بمه

منیور برآورد ارزش اموايی که یك سرمایهگاار با توجه به جریان درآمد آینده مایل به پرداخت آن
است بازده آتی حاصل از یك دارایی خا

را به ارزش فعلی معاد آن تبدیل میکند .این رویکرد
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شامل نرخ سرمایه است که بیانگر رابطهای غايب بین درآمد خايص عملیاتی ساالنه و ارزش کل اموا
روی زمین را به آن میافیاید .این روش هیینه ساخت یك ساختمان استاندارد را تعیین کرده و برای
محاسبه هیینه ساخت هر ساختمان غیراستاندارد این هیینه را اصالح میکند.
شایان توجه است که ارزش زمین به قیمت اصلی آن و بدون در نیر گرفتن اسمتهال

محاسمبه

میشود مگر زمانی که زمین دارای مسائل آيودگی فرسایش و یا مسائل مربموط بمه اسمتخراج ممواد
معدنی است .زمینهای در تصر

دويت زمینهای تجاری (با پتانسیل تبمدیل بمه کماربری تجماری)

زمینهای مورداستفاده برای خدمات عمومی و مناطق دارای پتانسیل برای تبدیل از زمینهمای خمايی
به ساختمان را میتوان به طور مشابه ارزش گااری کرد .برای محاسمبه ارزش زممین عواممل مختلفمی
مانند منطقه و تأثیر تغییرات منطقهبندی در ارزش زمین در نیر گرفته میشود.
 .5-3نظارت بر اطالعات مدیریت

مییان کارایی یك سیستم اطالعات مدیریت به چند عامل بستگی دارد .بمه طمور کلمی یمك سیسمتم
اطالعات مدیریت شامل این چهار جیء است :برنامه رییی طراحی سمازمان دهمی و کنتمر (سمریلو
 .)1980بخش برنامهرییی تعیین میکند کمه چمه اطالعماتی در سیسمتم اطالعمات ممدیریت گنجانمده
شود .سیستم اطالعات مدیریت تنها زمانی میتواند دارای عملکرد مناسب بمرای رسمیدن بمه اهمدا
مورد انتیار باشد که حاوی اطالعات صحیح است .عالوه بر این منابع اطالعاتی باید دقیق بهنگمام
کامل و مختصر در دسترس و قابل استفاده باشمد (هیمت میديمیسمت و مماتی

 .)1989اطالعمات

قدیمی و نادرست ممکن است منجر به تصممیمگیمریهمای نادرسمت شمود .بمدون اطالعمات کمافی
مدیران قادر به گرفتن تصمیمات عاقالنه نیستند .با این حا مقدار زیاد اطالعات رقمابتی نیمی ممکمن
است باعث ابهام و منجر به تصمیمگیریهای غیرمنطقی شود (اسکات و پودساکو

.)1985

بخش طراحی به طور عمده فرم ذخیرهسازی و بایگمانی اطالعمات را تعیمین ممیکنمد .در دوران
مدرن مدیریت اطالعات سازمان های دويتی عمدتاً کامپیوتری است و نمهتنهما بمرای ممدیران و سمایر
سهام داران داخلی بلکه برای سهام داران خارجی نیی در دسترس اسمت .درواقمع کمامپیوتری کمردن
اطالعات معموالً شاخصی اساسی برای یك سیستم مدیریت مثثر در نیر گرفته ممیشمود .عمالوه بمر
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این به منیور توسعه نمونهای برای ذخیرهسازی اطالعات و ارائه ابیاری برای تصممیمگیمری ممدیران
استفاده از سیستم اطالعات مدیریت چگونگی استفاده از اطالعات افراد مجاز بمرای دسترسمی
به اطالعات و اشخا

مسئو و حافظ اطالعات را تعیین میکند.

در بخش خصوصی تعداد رو به رشدی از سازمان هما سممتی بمه نمام ممدیر ارشمد اطالعمات 1ایجماد
کردهاند تا از مدیریت کارآمد منابع اطالعماتی اطمینمان حاصمل شمود (سمینوت  .)1987مسمئويیت اصملی
 CIOبرنامهرییی حرفهای اطالعات استراتژیك است CIO .باید مطمئن شود که سرمایهگمااری سمازمان
در سیستم اطالعات با اهدا استراتژیك کسب وکار سمازمان همسمو اسمت (بیتمی آرنمت و يیمو .)2005
بخش کنتر نشان میدهد اطالعات مدیریت تا چه حد سازگار و بمه روز اسمت .بمرای بمرآوردن نیازهمای
مدیریت و تصمیمگیری میتوان گروههای خاصی از اطالعات را تکمیل و یا حا کرد.
سیستم مدیریت اطالعات دارایی ثابت باید شامل اطالعات ضروری دارایمیهمای ثابمت ازجملمه
عناصر اساسی تمام داراییهای ثابت تحمت مايکیمت و کنتمر دويمت باشمد .اطالعمات دارایمی بایمد
مشخصات اصلی هر دارایی بمهخصمو

مايکیمت و مما االجماره شمرای فیییکمی دارایمی حايمت

بهرهبرداری خدمات ارائه شده و موقعیمت اجرایمی در عملکمرد دويمت را پوشمش دهمد .اطالعمات
اساسی موجود در سیستم مدیریت اطالعات دارایی در جدو زیمر ارائمه شمده اسمت .ایمن اطالعمات
اساسی ستون پشتیبان تصمیمگیریهای استراتژیك دارایی اسمت .عمالوه بمر ایمن اطالعمات ممايی و
حسابداری نه تنها ساختار منابع مايی را نشان میدهد بلکه شیوه طبقهبندی دارایی ها توسم دويمت را
تحت تأثیر قرار میدهد .زمانی که هر عنصری از یمك دارایمی تغییمر ممیکنمد بایمد منبمع اطالعمات
بهموقع پردازش و بهروز شود .این کار اطالعات مربوط به اموا را دقیق و سازگار نگه میدارد.
نحوه ذخیرهسازی اطالعات مدیریت دارایمیهمای ثابمت بمر اسماس مقمدار دارایمیهمای ثابمت و
تکنويوژی موجود تعیین میشود و این کار در عوض بر روی مقرون به صرفه بودن سیستم اطالعمات
تأثیر میگاارد .به طور کلی کامپیوتری کردن اطالعات مربوط به داراییها به معنای استفاده مثثرتر
از اطالعات است .در صورت زیاد بودن داراییهای ثابت به منیور دسته بنمدی و ترکیمب اطالعمات
مربوط به هر دارایی باید برنامه های نرم افیاری ایجاد کرد .ضمناً برای گمروه خاصمی از دارایمیهمای
)1. CIO (Chief Information Officer
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ثابت مانند ساختمانها و زمینها میتوان از یك سیستم نقشه برداری ماهوارهای استفاده کرد (فرنهويی
مدیریت داراییهای ثابت ضمن افیایش شفافیت ممدیریت ممیتموان از فمنآوری اطالعمات اسمتفاده
کرد .با این حا مدیران سرمایه باید مطمئن شوند که هیینه بازیابی و استفاده از اطالعمات ممدیریت
به سطح خاصی محدود است.
در ادامه فهرستی از اطالعات اساسی مدیریت دارایی های ثابت ارائه میدهد .انتیار ممی رود کمه
یك دويت در هر سطحی یك سیستم اطالعات داراییهای ثابت ایجاد کند که مشخصمات دارایمی-
های ثابت اصلی تحت مايکیت اجاره و کنتر دويت را ثبت کند .این سیستم به تصممیم گیرنمدگان
دويت و مدیران دارایی ثابت کمك میکند تا بخش ها شرای

و ارزش داراییهای ثابمت را بداننمد

تا بتوانند تصمیمات مناسبی در مورد خرید دارایمیهمای جدیمد واگمااری دارایمیهمای فعلمی و یما
بازسازی داراییهای در حا استفاده اتخاذ کنند.
فهرستی از اطالعات اساسی مدیریت داراییهای غیرمنقول (فرنهولز و فرنهولز)2007 ،

 گروه دارایی؛
 موقعیت؛
 سن؛
 وضعیت فعلی؛
 درصد استفاده؛
 تاری اشغا ؛
 اندازه؛
 ارزش برآوردشده؛
 منطقهبندی؛
 مايکیت؛
 عنوان امال ؛
 عمر مفید اصلی؛
 عمر مفید باقیمانده؛
 سوابق نقلوانتقا ؛
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 هیینه خرید (ساختوساز)؛
 ارزش کل داراییهای سرمایهای؛
 ارزش کل داراییهای ثابت؛
 هیینه ساالنه مايکیت؛
 هیینههای عملیاتی ساالنه؛
 بیمه؛
 مايیات؛
 اجاره ملك؛
 هیینه ارتقای ما االجاره.
 .6-3نظارت ،یکپارچگی و شفافیت مدیریت داراییهای ثابت

با توجه به تنوع عملکرد مدیریت داراییهای عمومی دويت باید سعی کنیمد تما از عملکمرد مناسمب
داراییهای عمومی اطمینان حاصل کند .مدیریت داراییهای عمومی به جهت اجرای مأموریت هما و
رسمیدن بمه اهممدا

و مقاصمد بممرای دويمت مهممم اسمت .از یممك طمر

خممدمات کارآممد و مممثثر

داراییهای عمومی تضمینکننده بنیانی فیییکی است که بر مبنای آن دويت به ارائه خدمات و تويیمد
کاالهای عمومی میپردازد .از سوی دیگر برخی از گروههای داراییهای ثابمت عممومی کاالهمای
عمومی هستند و مستقیماً به بخشهای حوزه قضایی خدمات ارائه میدهند .عالوه بمر ایمن ممدیریت
داراییهای ثابت عمومی شامل طی

گسترده ای از فعايیتهای کسب وکار است کمه نیازمنمد مقمدار

زیادی از بودجه عمومی است .بهرهوری و راستی صر

وجوه مايیات معموالً توجه عمموم را جلمب

میکند .دويت مسئو باید مکانیسمی بمرای کنتمر و نیمارت بمر کمل فراینمد ممدیریت دارایمیهمای
عمومی و بهبود شفافیت در محدودیتهای قانونی ایجاد کند.
 .7-3کنترل و نظارت

مدیریت داراییهای ثابت عمومی در حوزه مدیریت عمومی اثرات قابل تموجهی داشمته اسمت .بمه منیمور
حصو اطمینان از اینکه مدیریت داراییهای عمومی به اهدا و مقاصد خود در زمینه خمدمترسمانی بمه
سازمان های دويتی دست مییابد فرایندهای مدیریت دارایی در ابعماد مختلم

بایمد بمه طمور ممثثر تحمت
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نیارت قرار گیرد .عالوه بر این نیارت بر مدیریت دارایمیهمای ثابمت بما تضممین اینکمه پمو مايیمات بمه
پاسخگو و شفا کمك میکند (هنشل و آتر  .)2006با توجه به ساختار مدیریت دارایمیهمای عممومی
نیارت جنبههایی از مدیریت داراییهای ثابت را پوشش میدهد که در زیر آورده شده است:
 نیارت بر رعایت قوانین و مقررات؛ نیارت بر اثربخشی سیاستها و روشها؛ نیارت بر قرارداد (هیینه زمان عملکرد کیفیت)؛ سنجش عملکرد؛ -نیارت بر پاسخگویی مايی (هد

زمان مقدار).

نیارت نوعی از کنتمر ممدیریتی اسمت و فراینمدی اسمت کمه توسم آن ممدیریت در سمطوح
مختل

به ارزیابی و بازرسی فرایند و عملکرد مدیریت دارایی نسبت به معیارهای از پیش تعیینشمده

میپردازد و در صورت يیوم اقدامات اصالحی را انجام میدهد (هیت میلدمیست و ماتی

.)1989

معیارهایی که نیارت بر اساس آن شکل میگیرد شامل ايیاممات قمانونی و نیمارتی خم مشمی هما و
و مقاصمد شمرح شمغل و ايیاممات ممايی و

روش ها معیارهای عملکردی ايیامات قرارداد اهمدا
حسابداری است .در حوزه مدیریت داراییهای ثابت هد

نیارت تعیین کیفیت اجمرای همر یمك

از اجیای مدیریت داراییهای ثابت جهت دستیابی به اهدا

برنامهریییشده است.

 .8-3نظارت بر رعایت قوانین و مقررات

همان طور که قبالً بحث شد قوانین و مقررات این امکان را به مدیران دارایی های ثابت میدهد تما از
بین «اقدام یا عدم اقدام» در زمینه مدیریت دارایی یکی را انتخماب کننمد (دیموی
داراییهای ثابت در تمام سطوح نیازمند بررسی وظای

 .)1980ممدیریت

انجامشده نسبت به ايیامات قوانین و مقررات

است تا اطمینان حاصل شود که از این ايیامات سرپیچی نشده است.
 .9-3نظارت بر اثربخشی سیاستها و روشها

سیاست روش و رهبری اصو کار گسترده و یا خا

و همچنین دستورايعملهایی در مورد نحموه

مدیریت داراییهای ثابت ارائه میدهد .کنتر مدیریت برای انجام وظای
رهبری ممکن است تضمینی بر رسیدن مدیریت دارایی به اهدا

در چمارچوب سیاسمت و

و مقاصد آن باشد.

Downloaded from ejip.ir at 1:10 +0330 on Sunday February 17th 2019

صورت منطقی صر میشود و اموا دويتی به طور کارآمد مورد استفاده قرار میگیرند به ایجاد دويتمی

ابزارها و منابع مورد نیاز جهت مدیریت اموال و داراییهای دولت

29

 .10-3نظارت بر قرارداد

مدیریت داراییهای ثابت عمومی باید قرارداد کاری امضاشده با طمر

قمرارداد خصوصمی یما نهماد

دويتی را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که محصوالت و خدمات اشاره شده در قمرارداد مطمابق
با ايیامات زمانی و کیفیتی ارائه میشود .ضمناً مدیر مسئو خرید بایمد در ممورد تمك تمك بنمدهای
قرارداد محتاط باشد تا ضمن حفاظت از منافع عمومی مسئويیتها را انجمام دهمد .ممدیران دارایمی و
مدیران سطح باالتر باید مطمئن شوند که برنامههای ذکرشده در قمرارداد از يحماظ کیفیمت و کمیمت
ساختمان و خدمات خریداریشده بهنگام بودن و پرداخت بما بودجمه اهمدا

اجرایمی را بمرآورد

مممیسممازد (تممای  .)2007عممالوه بممر ایمن در زمممان اجممرای برنامممههممای پیچیمده ماننممد سمماختوسمماز
ساختمانها پل ها و بیرگراهها اغلب عوامل تصمادفی وجمود دارد .هنگمامی کمه در ممورد بنمدها و
شرای قرارداد اختالفاتی به وجود میآید نهادهای نیارت باید مطمئن شوند کمه اختالفمات مربموط
منصفانه و بی درنگ حل وفصل شده و منافع هر دو طر

محافیت و تضمین شده است .هنگامی که

پیمانکار عمومی بخشی از پروژه ساخت وساز یا خدمات را به پیمانکاران فرعی واگاار میکند نهاد
نیارت (یعنی طر

خریدار و یا ناظر طر

خریدار) باید مطمئن شمود کمه پیمانکمار عممومی هیینمه

پیمانکاران فرعی را پرداخته است (دوبلر برت و يی .)1990
قابل ذکر است که نیارت بر قرارداد تنها مربوط به زمان پ
یا پروژه نمیشود؛ مانند حسابرسی مايی کمه پم

از بستن قرارداد و یا تکمیل برناممه

از واگمااری بودجمه شمروع ممیشمود نیمارت بمر

مدیریت داراییهای ثابت وقتی شروع میشود که کاربران داراییها فراینمد برناممه ریمیی دارایمی را
آغاز میکنند .درنتیجه میتوان از ریسكها اجتناب کرد مانع اکثر نقض تعهدات شد قرارداد را بمه
صورت مناسب اجرا کرد و به اهدا

عملکردی تا حد زیادی دستیافت.

 .11-3نظارت بر سنجش عملکرد

سنجش عملکرد بخشی از نیارت بر مدیریت داراییهای ثابت عمومی است .هد

سنجش عملکرد

این است که مشخص کند آیا فرایندهای مدیریت مناسب هستند آیا نتایج مورد نیمر بمرای عملکمرد
دارایی و ارائه خدمات حاصل شده است و اینکه آیما طمرفین مسمئو بمه طمور کاممل مسمئويیت هما و
نقشهای خود را اجمرا کمردهانمد (کلمبیما  .)2002ممدیران دارایمی معیارهمای خمود بمرای خمدمات
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داراییهای ثابت را بر اساس طرحهای خدماتی سازمان دويتی تنییم میکنند .ناظران نیی به نوبه خود
ماتی

بایمد نتیجمهگمرا

 .)1989معیارهمای عملکمردی وضمع شمده توسم ممدیران سمطوح مختلم

مقایسهای متنوع و متعاد باثبات واقع گرایانه و در برابر بررسیهای دقیق پاسخگو باشمد .عملکمرد
مدیریت داراییهای ثابت نسبت به تمام معیارها و شاخصهای خا

وضعشمده نیمارت و سمنجش

میشود .به طور کلی بهطور همزممان بمازخورد مناسمبی نیمی در ممورد اخمتال

بمین نتمایج واقعمی و

معیارهای مورد انتیار علل مربوطه و اصالحات و بهبودهای مورد نیاز به دست میآید (يندن .)2003
همان طور که در بخشهای قبلی بحث شد اهدا

و مقاصد ممدیریت دارایمیهمای ثابمت ارائمه

مثثر و کارآمد خدمات دارایی به سازمان های دويتی برای برآوردن نیازهای مربوط به ارائه خمدمات
عمومی است .بنابراین تمرکی معیارهای عملکردی بر سنجش و نیارت بر عملکرد دارایی است.
 .4حسابرسی یا نظارت بر حسابدهی مالی
حسابرسی یا نیارت بر حسابدهی مايی بخش ضروری از نیارت سمازمانی اسمت .مهمم تمرین اصمل
حسابدهی مايی این است که بودجه اختصا

دادهشده بمرای ممدیریت دارایمیهمای عممومی بایمد

عاقالنه در محدوده بودجه و در دوره بودجه صر

شود (میکسل  .)2007عالوه بمر ایمن درآممد

حاصل از اجاره و یا واگااری اموا باید طبق ايیامات قانونی به خیانه واریی شود.
مدیران داراییهای ثابت عمومی بهویژه ممدیران ردهبماال مسمئويند مطممئن شموند کمه عملکمرد
حقوقی مدیریت مثثر و کارآمد داراییهای ثابت در راستای اهمدا

و مقاصمد حقموقی تعیمین شمده

است .برای اطمینان یافتن از اینکه مدیریت داراییهای ثابت دقیقاً در مسمیر صمحیح گمام برممی دارد
مدیران ردهباالی داراییها باید اطالعات مربوطه را جمعآوری و آن ها را بما توجمه بمه شماخصهمای
مشخص تعری کننده اهدا

و مقاصد تجییه وتحلیل کنند .مدیران رده میانی و پایین داراییهما بایمد

عملکرد بخش خود را در برابر اهدا

مدیریت سازمانی یا حقموقی دارایمی بسمنجند .اگمر اطالعمات

جمممعآوریشممده نشممان دهممد کممه عملکممرد مممدیریت دارایممی حتممی انممدکی از اهممدا
برنامه رییی شده منحر

و مقاصممد

شده است مدیران داراییهای ثابت در تمام سطوح باید اقدامات اصمالحی

انجام دهند .از دیدگاه مايی  GFOAتوصیه میکند که مقامات مايی باید به طور منیم بر پمروژههمای
سرمایهگااری نیارت کنند .چنین نیارتی به طور خا

و حداقل شامل این جنبهها است:
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 تأیید وجود طرحی که تمام منابع و محصوالت مورد نیاز کار را شناسایی میکند و حصو تأیید این موضوع که محدوده پروژه در مورد اتمام طرح نهمایی بمه وضموح مشمخص شمدهاست و اینکه پروژه در این محدوده قرار دارد یا تغییراتی متناسب با رونمد مقررشمده در آن
ایجاد شده است.
 بررسی تراکنشهای مايی مربموط بمه پمروژه بمرای بررسمی بودجمه حسابرسمی و ممدیریتدارایی.
 بررسی هیینهها هم در مورد بودجه فعلی و هم در کل عمر پروژه. بررسی شرای و برآورد هیینه برنامهرییی. تأیید در دسترس و کافی بودن منابع درآمد مشخصشده در بودجه سرمایه. تأیید کفایت جریان نقدی مربوط به نیازهای برنامهریییشده برای پروژه. بررسی زمانبندی موعد سرمایهگااری در مقایسه با پرداخت برنامهریییشده برای پروژه. بررسی منابع و استفاده پروژه از درآمد حاصل از اوراق قرضه و کمكهای مايی. مقایسه نتایج با معیارهای عملکردی تعیینشده (.)2007 GFOAاین توصمیه  GFOAراهنممایی بمرای نیمارت بمر اطالعمات ممايی پمروژههمای سمرمایهگمااری و
فعايیتهای پروژه است .عالوه بر ایمن بمهمنیمور حصمو اطمینمان از اینکمه نیمارت بمر پمروژههمای
سممرمایهای مممثثر اسممت دويممت بای مد بممرای تضمممین کیفی مت و کنتممر در هممر مرحلممه از هممر پممروژه
سرمایهگااری معیارهایی ایجاد کند از سهامداران در مورد نیازهای کسبوکار درخواست بازخورد
کند و کفایت ارتباط بین سازمانهای مختل

دويتی را ارزیابی کند (.)2007 GFOA

به طور کلی نیارت بر مدیریت دارایمیهمای عممومی بایمد یمك فراینمد چندبعمدی باشمد .ایمن
مکانییم نهتنها شامل تمام جنبههای مدیریت دارایی است بلکه شامل سهام داران داخلی و بیرونی نیمی
میشود .نمودار ( )2ساختار کلی نیارت سازمانی بر مدیریت داراییهمای ثابمت عممومی در سمطوح
مختل

را نشان میدهد.
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مدیریت رده باال

نیارت بر رعایت قوانین و مقررات
نیارت بر قرارداد
سنجش عملکرد

مدیریت رده پایین

نیارت بر پاسخگویی مايی
سطح فردی

نیارت بر شفافیت
نیارت بر اجرای اهدا
سهامداران بیرونی

نمودار  .2ساختار کلی نظارت بر مدیریت دارایی ()2007 ،GFOA

در هر سطحی از مدیریت نیارت بر مدیریت داراییهای عمومی باید بر اساس مقررات ايیاممی
و استانداردهای سازمانی انجام شود .به محض تشخیص انحمرا
اصالحی را انجمام داد .بما ایمن حما همد

از ایمن ايیاممات ممیتموان اقمدامات

نهمایی نیمارت رسمیدن بمه اهمدا

و مقاصمد ممدیریت

داراییهای ثابت عمومی است .نمودار زیر روند نیارت را نشان میدهد.
ایجممماد اسمممتانداردهای

اندازه گیری عملکرد واقعی

سازمانی

مقایسممه عملکممرد واقعممی و مممورد
انتیار برای تشخیص انحرا

اهدا
انحرافی مشاهده نشد

مدیریت دارایی

ثابت عمومی

ارزیمابی انحرافمات در صممورت

انجمممام فعايیمممت همممای

بروز آنها

اصالحی

نمودار  .3مراحل ارزیابی و نظارت بر مدیریت داراییهای عمومی ()2007 ،GFOA
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 .4-1همگرایی و شفافیت در مدیریت داراییهای ثابت

شفافیت به بهبود همگرایی کمك میکند .در حوزه اخالق حرفهای صمداقت و بمیطرفمی دو اصمل
اساسی است .عالوه بر ایمن کارمنمدان بایمد بمه کمار خمود وفمادار باشمند (تمای  .)2007ایمن اصمو
اخالقی ايیام می کند که مدیران دارایی های عمومی همیشه در انجام وظایفشمان صمادق و بمی طمر
باشند .آنها باید امین بوده و تضاد منافع در رفتارشان نباشد .سمازمان شمفافیت بمینايمللمی کمه یمك
سازمان بین ايمللی برای کاهش فساد است شفافیت را این گونه تعری

می کند :اصملی اسمت کمه بمه

ذی نفعان تصمیمات اداری معامالت تجاری یا فعايیت های خیریه اجازه می دهد نه تنها آمار و ارقام
بلکه مکانیسم ها و فرایندها را بداننمد (ترنسپرنسمی  .)2010در یمك جامعمه دموکراتیمك کارمنمدان
بخش دويتی باید رفتاری شفا

قابل پیشبینی و قابل فهم داشته باشند و یك دويمت پاسمخگو بایمد

نسبت به اعمايش در برابر رأی دهندگان خود مسئويیت پایر باشمد (پترووسمکی  .)2007دويمت بایمد
مطمئن شود که شهروندان و یا ذینفعان بمه «اطالعمات قابمل اعتمماد بمهموقمع قابمل فهمم و از نیمر
بینايمللی قابل مقایسه در خصو

فعايیت های دويت» دسترسی دارند (کموپیت

و کریمگ .)1998

مدیران دارایی های ثابت عمومی مسئويیت دارند مطمئن شوند عمده تصمیمات مربموط بمه ممدیریت
دارایمیهمای ثابممت در محیطمی بماز گرفتممه ممیشمود و بممرای هممه ذینفعمان داخممل و خمارج دويممت
اطالعرسانی میشود (هنشل و آتر .)2006

دويت باید برای ایجاد مکانیسمم شمفا
ضواب و معیارهایی 1را در ابعاد مختل

و یکپارچمه در سیسمتم ممدیریت دارایمی همای عممومی

به کار گیرد .این ضواب میتواند در کنار یکمدیگر برخمی

رفتارهای مقامات مسئو در مدیریت دارایی های عمومی را در زممان کمار یما در زممانی کمه برخمی
مسائل در حوزه مدیریت دارایی های عمومی حل وفصل میگردند کنتر کند .قبل از هر چیی دويت
باید مطمئن شود که اطالعات مربوط به حوزههای عمده مدیریت دارایی های ثابت از طریق رسانههما
در دسترس همگان قرار دارد مگر اینکه قانون بمه گونمه ای دیگمر مقمرر کمرده باشمد .اطمالع رسمانی
اساسیترین اقدام در راستای شفافیت است .در جواممع پیشمرفته از نیمر تکنويموژیکی ایجماد دويمت

1. Measures
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است و
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ايکترونیك در بهبود همگرایی و شفافیت دويت امری کلیدی است .اینترنت بستری فمراهم ممیآورد
استفاده از دويت ايکترونیك برای شمهروندان راههمای جمایگیینی را بمرای اسمتفاده از خمدمات
عمومی فراهم میسازد .دويت ايکترونیك میتواند در افیایش اعتماد شهروندان به دويت در جریمان
تعامل شهروندان بما دويمت یماری رسمانده و بمه در

آن هما از پاسمخگو بمودن دويمت کممك کنمد

(تايبرت موسبرگر و کارن  2006و ويش و هینانت  2009و وست  .)2004دويت ايکترونیك بمرای
پیمانکاران و عرضه کنندگان کاال و خدمات مد های جدیمدی از کسمب وکمار بما دويمت را فمراهم
می کند .این مد ها میتوانند گستره وسیعی از استراتژیها در حوزههایی مانند جستجوی فرصتها و
مدیریت قراردادها را در بر گیرند (مون  .)2002دويت ايکترونیك اداره مدیریت دارایی های ثابمت
را برای کارمندان دويت شفا تر و قابل فهمتر میکند.
دوم اینکه دويت باید یك مکانیسم کنتريی و حسابرسی کارآمد داشته باشمد (.)2006 OECD
پشتوانه این مکانیسم نیی باید یك چارچوب حقوقی سیاستی مقرراتی و سازمانی از نحموه ممدیریت
دارایی های ثابت باشد .تبعیت از اصو شفافیت و همگرایی اجیایی دارد .یکمی از ایمن مموارد ارائمه
اطالعات بهموقع و کافی توس سیستم های کنتريی داخلی است .مورد بعدی حسابرسان هسمتند کمه
اطالعات کافی هم از نحوه مدیریت دارایی های ثابت و هم سیستم کنتريی دارند .با این حا ممورد
بعدی به اجرا گااشتن ايیامات حسابرسی و کنتر و نیی پیگیری یافتهها و توصیههمای ارائمه شمده از
طر

مکانیسم کنتر و حسابرسی است.
سوم دويت باید مکانیسم کارآمدی نموین ایجماد کنمد .قواعمدی وجمود دارد کمه از آن طریمق

شکایات مربوط به اجرای قراردادها و دیگر موارد مدیریت دارایمی همای ثابمت در سمطوح مختلم
سازمان مطرح و یا حل وفصل می شود .این نهاد مطابق قانون باید از صالحیت کامل و استقال الزم
برای جبران خسارتها نیی برخوردار باشد .مکانیسم سیستم جدید باید منصفانه و کارآمد باشد .کلیمه
ذینفعان نیی باید از نتیجه بررسی شکایات مطلع شوند.
سرانجام اینکه دويت معیارها و ضمواب اخالقمی و حقموقی علیمه فسماد دارد« .اخمالق ممدیریت
دارایی های ثابت» اصو زیربنمایی شمیوه رفتمار شمغلی و اقمدامات علیمه نقمض ایمن اصمو را بیمان
می کند .قوانین و مقررات شرای مربموط بمه فسماد تقلمب و سمایر رفتارهمای غیرقمانونی در حموزه
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تحصیل 1دارایمی اسمتفاده اداره و نگهمداری تعمیمر و واگمااری 2را تشمریح ممیکننمد .چمارچوب
برای اطمینان از شناسایی فساد و سایر رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی باید مکانیسمم گمیارشدهمی
کارآمد و امنی داشته باشد.
به طور خالصه در بخشهای قبلی اجیای اصلی شش سنگ بنای 3سیستم مدیریت دارایمیهمای
عمومی را تشریح کرد .این شمش سمنگ بنما عبمارت بودنمد از :ايیاممات حقموقی و قمانونی؛ سماختار
سازمانی؛ فرایند مدیریت در طو حیات دارایی ها؛ استراتژیهای سرمایه انسانی؛ منمابع تکنويموژیکی
و اطالعاتی؛ و نیارت همگرایی و شفافیت در مدیریت دارایی های ثابمت .ایمن اجمیای کلیمدی در
سیستم مدیریت دارایی های ثابت دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند .بهویمژه ايیاممات حقموقی و
قانونی مشروعیت و اقتدار الزم برای مدیریت دارایی های عممومی را فمراهم ممیکننمد .سمازمان همای
دويتی بر اساس چارچوب حقوقی مجاز بمه ایجماد سمازمان ممدیریت دارایمی همای ثابمت ممیشموند
تصمیمات مدیریتی میگیرند و برای پایمدار کمردن ممدیریت دارایمی همای ثابمت تمالش ممی کننمد.
بهعالوه سازمان های مرکیی مدیریت دارایی های ثابت یا برخمی سمازمان همای خما

در ممدیریت

دارایی های ثابت پرسنل مدیریتی استخدام نموده و مطابق با نیازهای مدیریتی خود اقمدام بمه توسمعه
نیروی انسانی مستعد میکنند .سازمانهمای ممدیریت دارایمیهمای ثابمت بما در نیمر گمرفتن ايیاممات
قانونی خا

اويویت های سیاست گااری راهنمای عملیاتی و نیی منمابع انسمانی مناسمب؛ اقمدام بمه

تصمیمگیری در خصو

تحصیل دارایمی اداره و نگهمداری کارآممد و ممثثر و واگمااری دارایمی

میکنند .همزمان توسعه و مدیریت استراتژیك نیمروی انسمانی بمه هممراه اداره دارایمیهمای ثابمت
اطالعاتی در خصو

عناصر اموا و نیمی داده همای ممايی و حسمابداری تويیمد ممی کننمد .يماا یمك

زیرسیستم اطالعات مدیریت تشکیل میشود که خود در عوض به عنوان اصالحیهای بمر چمارچوب
حقوقی سازمان مدیریت و تصمیمگیری سرمایهگااری در سرمایه انسانی و ممدیریت اداره دارایمی
عمل می کند .عالوه بر این نیارت همگرایی و شفافیت به عنوان کنتر و حسابرسی عمل میکنمد
که اطمینان حاصل شود مدیریت دارایی های ثابت در مسیر درست خود حرکمت ممی کنمد بمه طمور
1. Acquisition
2. Disposition
3. Cornerstone
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قانونی جرائم مربوط به رفتارهای غیرقانونی در مدیریت دارایی های ثابت را تعری

می کند .دويمت
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کارآمدی اداره میشود و در محیطی شفا

خود برسد .به عالوه همانگونه که در بخمشهمای قبلمی بمه آن اشماره

شد کارکردهای این اجیای کلیدی در عین حا که از محی بیرونی نیی تأثیر میگیرند؛ ممیتواننمد
در مکانیسممم کنتممر نگهممداری و هممماهنگی؛ ارتقمما یابنممد و تممأثیرات داخلممی بممر سیسممتم مممدیریت
داراییهای ثابت بگاارند.
 .5جمعبندی
بر اساس رویکرد سیستماتیك و نگاه سیستمی و در راستای دستیابی به اهدا
منابع مورد نیاز آن تعری

نیاز است تا ابیارهما و

شود تا بتوان بر این اساس راهبری الزم را انجمام داد .در ایمن مقايمه سمعی

شد تا با بررسی ابیارهای الزم در راستای مدیریت و بهینه سازی اموا دويتی در سمه دسمته -1 :منمابع
انسانی؛  -2فناوری اطالعات (و به صورت خا

پایگاههای اطالعماتی)؛ و  -3سیسمتم حسمابداری و

حسابرسی (سیستم کنتر و نیارت) زمینه ها و پایه های اساسی ایجماد سیسمتم ممدیریت امموا دويتمی
مويد و بهینه ایجاد شود.
بر اساس نتایج و یافته های این مقايه در صورت تقویت و بس برنامه رییی شمده ایمن سمه حموزه
یکپارچگی حوزه های منابع انسانی اطالعات و سیستم کنتر و نیارت را در پی خواهد داشمت کمه
متعاقباً منجر به بهینهسازی و مويدسازی داراییها و اموا دويتی خواهد شد.
در این راستا ایجاد یك پایگاه اطالعاتی مبتنی بر مستندسازی مدار

و سوابق در قايمب بانمك

اطالعاتی اموا به عنوان اويین و مهم ترین گام در راستای بهینه سازی و مويدسمازی ممدیریت امموا
دويتی میتواند پایههای اويیه بهبود سیستم را فراهم سازد.
همچنین جهت حداکثرسازی بازده و دستیابی به مطلوبتمرین وضمعیت ممکمن طراحمی نموع
معماری اطالعات و داده ها زیرسیستم های تعری شده و مبتنی بر برونمدادهای ممورد انتیمار اهمیمت
فراوانی دارد.
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