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هاي نگهداري  گيري از روش افزايش اثربخشي تجهيزات در نزاجا با بهره
 ور جامع گويانه و سامانه نت بهره گيرانه، پيش و تعميرات پيش

  1،منصور كرباسيدكتر 
  4صمد فتحيو  3 اميد ويسي ،2مهرداد شهسواري

  چكيده
كه خيلي از اين  ناي وها  هاي خاص آن هاي نظامي و همچنين ويژگياهميت تجهيزات و وسايل در نيرو

توجه به نگهداري و تعميرات را  ،استباال بسيار  هاآنو هزينه تهيه  هقابل تهيه نبود تجهيزات به آساني
  . يش كرده استپبيش از در نزاجا 

هاي مناسب و علمي نگهداري و  از روشنكردن هاي ناشي از استفاده  ضايعات و هزينه با توجه به
به شناسايي مواردي كه اثربخشي تجهيزات  ،هاي نگهداري و تعمير انواع روش سيضمن بررتعميرات، 

 ،افزايش اثربخشي تجهيزات دارند ي برتأثيرهر كدام چه كه  دهد و اين را افزايش مي هاي نزاجا يگان
    .ايم پرداخته

مصاحبه با  ،علميمعتبر از منابع  تجهيزات را اثربخشي هايها و معيار شاخص ابتدا ،براي اين كار
پس از  .نموديم بخش تهيه چهاردر را اي  نامه و پرسشاستخراج نظران و خبرگان اين حوزه  صاحب
به  و جمع آوري سپستوزيع و را در ميان جامعه آماري  نامه، آن پرسشروايي و پايايي ييد أو تارزيابي 

نقش نگهداري و تعميرات  در ادامه .پرداختيم SPSS18افزار  حليل آن با نرمتتجريه و بررسي و 
 هاي يگان اثربخشي تجهيزاتجامع را در افزايش يانه و نگهداري و تعميرات بهرور گو پيش ،گيرانه پيش
 پيشنهادهايي ها، دادهستفاده از منابع، نظر خبرگان و تجزيه و تحليل ا ايان بادر پ .سنجيديم نزاجا

  .ارائه نموديم نزاجاافزايش اثربخشي تجهيزات  منظور به

  .ور جامع گويانه، نت بهره گيرانه، نت پيش شپياثربخشي تجهيزات سازمان، نت : كليدي واژگان
                                                 

 )نويسنده مسئول. (دكتراي مديريت امور دفاعي - 1

 كارشناس ارشد نرم افزار  - 2

 كارشناس ارشد مهندسي صنايع -3

 كارشناس ارشد مديريت دولتي - 4
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  مقدمه
حركت به  ،تجهيزات الت وآ وري ماشين هوري و لزوم بهبود بهرآ رشد روز افزون فن
امروزه بخش عظيمي از وقت و انرژي  را سرعت بخشيده است؛ 1سوي خودكارسازي

داشت و يا  را فعال نگه توان همه چيز شود كه چگونه مي ها صرف اين موضوع مي انسان
 .را راه اندازي نمود  در صورت از كارافتادگي، به سرعت آن

يع به سوي مكانيزاسيون بيشتر و توليد پيوسته، امور نگهداري امروزه با پيشرفت صنا
همزمان با اين رخداد، علم نگهداري  .اند و تعميرات از پيچيدگي بيشتري برخوردار شده

ور جامع  هتعميرات بهرنگهداري و . ل وسيعي شده استو تعميرات نيز دچار تحو
ها به كه در آن اپراتور ت استتجهيزا نجام كار گروهي جهت بهبود كاراييروشي براي ا

 پردازند مي هاي خود صورت فردي به امور اصلي و اوليه نگهداري و تعميرات ماشين
  .)14: 1385محمودي، (

 ،است وري بهره اصلي و مهم اركان از يكي تعميرات و نگهداري كه اين به با توجه
 به كه فرهنگي ت؛دانس موجود شرايط بهبودجهت  در يفرهنگ آن را توان مي از اين رو

 بيشترين تا كند يرا ط مسيري چه و كند انتخاب را جهتي چه آموزد انساني مي نيروي

 .شودحاصل  2سازمان اثربخشي در تجهيزات

 سيسات،أت انسان، از متشكل هاينظام اداره و بهبود لزوم طرح كه اين به توجه با

 مفيد عمر افزايش و ربهت برداري بهره ايجاد جهت مواد و آالت، تجهيزات ماشين

 غيره و كاركنان بودجه، از اعم منابع مطلوب كارگيري  نيز به و نظام كارايي و تجهيزات

 هاي روش اعمال و كنترل تحليل، و ريزي، تجزيه برنامه مناسب نظام يك وجود مستلزم

 پويا و مؤثر تعميرات نگهداري و نظام يك تدوين از اين رو است؛ مديريت صحيح

  .دارد زاييبس اهميت

                                                 
1  - Automation 

2- Organization Equipment Efficient (OEE) 
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ن در يك مشكل و همچنيش از وقوع يك هنر است؛ چرا كه پيرات يو تعم ينگهدار
 از اين رو. مختلف وجود دارد يها تيكردها و فعاليانتخاب رو ييهنگام وقوع آن، توانا

 يتر رات از نقش پررنگيو تعم يران، سرپرستان و كارشناسان و مسئوالن نگهداريمد
  .برخوردار خواهند بود» جاد شدهيت مشكل ايماه« يگر حتيد ير پارامترهاينسبت به سا

وري تجهيزات،  بهره ربخش و ارتقاينگهداري اثواقعيت امر آن است كه در فرايند 
هاي  عامل انساني در درجه اول اهميت قرار دارد و اين مهم در مركز توجهات سيستم

  ).1387خلج،( ور قرار دارد بهره 1نت

  مسئلهبيان تشريح و 
به تعمير بيشتر از نگهداري تجهيزات پرداخته  نزاجاهاي  ر حال حاضر در يگاند

گردد و در  وسيله انجام مي 2در اين سازمان به نوعي روش تعمير پس از خرابي. شود مي
نگهداري كه  در حالي .شود فقط به مقوله نگهداري بازدارنده پرداخته مي زمينه نگهداري

نگهداري تنها به نگهداري بازدارنده  ،اسي نگهداري استچه يك جنبه اساگر ،بازدارنده
كاري يكي از اعمال  گرچه روغنا ؛كاري نيست نگهداري تنها روغن. شود محدود نمي

اي شكسته نيز محدود  نگهداري به اقدامي سريع براي تعمير قطعه. اصلي آن است
  .دشو نمي

اري و تعمير و هاي مختلف نگهد در صورت عدم بررسي و تجزيه و تحليل روش
ها و  به شاخص نزاجاها بر افزايش اثربخشي تجهيزات  آن تأثيرآگاهي از ميزان نا
  . شود تر اهميت الزم و كافي داده نميمؤثرهاي  لفهؤم

 اهميت و تجهيزاتميزان افزايش ارزش مالي و اقتصادي  با توجه بهدر اين تحقيق، 
 هاي مختلف نگهداري و تعميرات، ضمن بررسي روش ، نزاجادر  هاآناثربخشي  ارتقاء

                                                 
  )نت(نگهداري و تعميرات  -1

2- Breakdown Maintenance (BM) 
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ريزي نگهداري و  گيري از برنامه هستيم كه بهره مسئلهگويي به اين  به دنبال پاسخ
هاي  در يگان 3نگهداري و تعميرات بهره ور جامع و 2گويانه پيش ،1گيرانه تعميرات پيش

  ؟دارندتجهيزات  بخشياثر ي بر افزايشتأثيرهر كدام چه  نزاجا

  انجام تحقيقضرورت اهميت و 
فرماندهي معظم در بيان اهميت و ضرورت اين تحقيق الزم است به يكي از فرمايشات 

و  تجهيزات را نگهداري كنيد« :اشاره كرد كه فرمودند) العالي ظله مد(اي  كل قوا امام خامنه
 اردكاني،( »فزاييداخود بي قبر آنچه داريد با نيرو و قدرت خال. آنها بيشتر و بهتر بسازيد

1391 :50(  
هاي  توان به شناسايي و معرفي روش در رابطه با سودمندي علمي اين تحقيق مي

ها اشاره  در هر يك از روش مؤثرمختلف نگهداري و تعمير در جهان و تعيين عوامل 
هاي مختلف  توان به ارزيابي روش در رابطه با سودمندي عملي اين تحقيق نيز مي .كرد

اشاره  نزاجااثربخشي تجهيزات در  شان بر ارتقايتأثيريزان نگهداري و تعمير از نظر م
  .كرد

و   اسحس ، پيچيدههاي  به ويژه دستگاه تجهيزات رتعمي و توجهي به امر نگهداري بي
را براي آن و مشكالت زيادي  كند هاي زيادي را به سازمان تحميل مي هزينه ، قيمت گران

قيمت و  تجهيزات گران ا در بخش نظامي،ه موريتأماهميت  .آورد وجود ميه سازمان ب
اهميت اين موضوع را بيشتر كرده و لزوم توجه به  ،آن ت جايگزينيهمچنين مشكال

  .كند را زياد ميات و افزايش اثربخشي تجهيزات نگهداري و تعمير

                                                 
1- Preventive Maintenance (PM) 
2- Productive Maintenance (PdM) 
3- Total Productive Maintenance (TPM) 
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 متغيرهاي تحقيقتعيين و تعريف 

  )متغير مستقل(گيرانه  نگهداري و تعميرات پيش
اي   است از يك روش سامانه  گيرانه عبارت داري و تعميرات پيشنگه: تعريف صوري -

بر طبق برنامه  شده جهت انجام كارهاي نگهداري مورد نياز بندي ريزي و زمان برنامه
 هاي كاهش توقف و اجزا ماشين جلوگيري از فرسايش غيرعادي تنظيمي با هدف
اس تناوب اجراي گيرانه بر اس پيش نگهداري و تعميرات. آالت اضطراري ماشين

عبارت نگهداري و تعمير مبتني  دليل ريزي و اجرا گرديده و به همين ها برنامه فعاليت
 ).8 : 1375شهرخي،( گردد اطالق مي ها نيز به اين دسته از فعاليت 1بر زمان

 نگهداري و تعميرات پيشگيرانه متغيري است مستقل، كمي و چند: تعريف عملياتي -
هاي نظافت و تميزكاري، آچاركشي  گيري آن شاخصظور اندازهارزشي كه محقق به من

اي  بندي شده و تعويض دوره اي و زمان كاري، تعمير دوره كاري و گريس و تنظيم، روغن
ارزيابي و در نهايت  بندي درجهاي بندي شده را بر اساس طيف شش گزينه و زمان

 .فرضيه تحقيق را مورد آزمون قرار خواهد داد

 ها شاخص -1

 افت و تميزكاري نظ -2

  آچاركشي و تنظيم  -3
  ) كاري كاري و گريس روغن(سازي  روان -4
  اي و زمانبندي شده تعمير دوره -5
  ).1386 خلج،( بندي شده اي و زمان تعويض دوره -6

                                                 
1- Time Based Maintenance 
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 )متغير مستقل(گويانه  نگهداري و تعميرات پيش

 يبر اساس شرايط كاركرد اجزا گويانه نگهداري و تعميرات پيش: تعريف صوري -1
دليل عبارت نگهداري و تعمير مبتني بر  ريزي و اجرا گرديده و به همين برنامه ماشين
  .)1386خلج، (  گردد اطالق مي ها نيز به اين دسته از فعاليت 1شرايط

گويانه متغيري است مستقل، كمي و  نگهداري و تعميرات پيش: تعريف عملياتي -2
ها و كنترل  گيري فرسايش ههاي اندازگيري آن شاخصچند ارزشي كه به منظور اندازه

مورد ارزيابي قرار گرفته و در بندي  درجهاي  شرايط فني بر اساس طيف شش گزينه
 .گيردنهايت فرضيه تحقيق مورد آزمون قرار مي

 :ها شاخص -3

 ها گيري فرسايش اندازه 

 158، 1385معيني،( بررسي و كنترل شرايط فني(.  

 )ستقلمتغير م(ور و جامع  نگهداري و تعميرات بهره

ور و جامع يك برنامه نگهداري و  نگهداري و تعميرات بهره: تعريف صوري - 1
. آالت است تعميرات بر اساس مفاهيم جديد نگهداري و تعميرات و تجهيزات و ماشين

وري در كنار رضايت شغلي و  افزايش مشهود بهره ور جامع نت بهرههدف اصلي برنامه 
  .)Keith,2002( مسايل انساني است

ور و جامع متغيري است مستقل، كمي  نگهداري و تعميرات بهره: تعريف عملياتي - 2
هاي انگيزه و روحيه، رقابت سالم و گيري آن شاخصو چند ارزشي كه به منظور اندازه

مورد ارزيابي قرار بندي  درجهاي وضعيت و شرايط محيطي بر اساس طيف شش گزينه
 .گيردمون قرار ميگرفته و در نهايت فرضيه تحقيق مورد آز

                                                 
1- Condition Based Maintenance 
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  :ها شاخص - 3
 انگيزه و روحيه 

 رقابت سالم  
 8:  1387فرهاديان، ( وضعيت و شرايط محيطي(.  

  )متغير وابسته(تجهيزات سازمان  بخشيافزايش اثر
تجهيزات يك نوع سنجش براي تعيين ارزش افزوده از  بخشياثر: تعريف صوري - 1

تفاوت درآمد حاصل از فروش يا ارزش افزوده نيز عبارت از . طريق تجهيزات است
) مواد و نيروي انساني(آوردي كه براي سازمان دارد و هزينه منابع مصرف شده  دست
  ).8:  1387بهمردي ،( .است

اثر بخشي تجهيزات متغيري است وابسته، كمي و چند ارزشي كه : تعريف عملياتي - 2
 كاري را هب ول و حاضرهاي كارايي، كيفيت محصگيري آن شاخصمحقق به منظور اندازه

ارزيابي و در نهايت فرضيه تحقيق را مورد بندي  درجهاي بر اساس طيف شش گزينه
 .آزمون قرار خواهد داد

  :ها شاخص - 3
  وري عملكرد يا بهره(كارايي( 

  ميزان محصوالت سالم(كيفيت محصول (  
 557: 1384سيد حسيني،(  )بردارييا سرعت بهره كاري هحاضرب(  قابليت دسترسي(.  

هايي كه براي متغيرها تعيين گرديده است، برگرفته از متون علمي، ولي بيشتر  شاخص
، نامه پرسشبه همين دليل ما در تهيه و تنظيم . باشند مي در مراكز توليدي مطرح

كه نقشي در توليد ندارد،  نزاجاهاي مرتبط با هر شاخص را در سامانه خودرويي  لفهؤم
  .ايم هايي اختصاصي و بومي تبديل نموده ؤلفهم به بر اساس نظر خبرگان
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  االت تحقيقؤس
  :گرديده استمطرح  االت زيرؤاين تحقيق سدر 

تجهيزات  بخشي نگهداري و تعميرات به طور كلي به چه ميزان بر افزايش اثر -1
 گذار است؟ تأثير نزاجاهاي  سازمان در يگان

تجهيزات سازمان  بخشي ش اثرگيرانه به چه ميزان بر افزاي نگهداري و تعميرات پيش -2
 گذار است؟ تأثير نزاجاهاي  در يگان

تجهيزات سازمان  بخشي اثر افزايش به چه ميزان بر گويانه نگهداري و تعميرات پيش -3
 گذار است؟ تأثير نزاجاهاي  در يگان

تجهيزات  بخشي اثر افزايش ور جامع به چه ميزان بر نگهداري و تعميرات بهره -4
 است؟گذار  تأثير نزاجاي ها سازمان در يگان

  اهداف تحقيق
  هدف كلي

گيري از  بخشي تجهيزات سازمان با بهرهافزايش اثر هدف كلي اين تحقيق بررسي نحوه
گويانه يا سيستم نگهداري و  گيرانه و پيش ريزي نگهداري و تعميرات پيش برنامه

  .استور جامع در ارتش جمهوري اسالمي ايران  تعميرات بهره

  اهداف جزيي
گيرانه بر افزايش اثربخشي  ثير نگهداري و تعميرات پيشأگيري ميزان ت اندازه -1

 .نزاجاهاي  تجهيزات سازمان در يگان

اثربخشي  افزايش بر گويانه تعميرات پيش و ثير نگهداريأگيري ميزان ت اندازه -2
  .نزاجاهاي  تجهيزات سازمان در يگان

ور جامع بر افزايش اثربخشي  هثير نگهداري و تعميرات بهرأگيري ميزان ت اندازه -3
 .نزاجاهاي  تجهيزات سازمان در يگان
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  فرضيات تحقيق
به طور مثبت با نگهداري و  نزاجاهاي  افزايش اثربخشي تجهيزات يگان :فرضيه اهم

  .تعميرات همبستگي دارد
به طور مثبت با نگهداري و  نزاجاهاي  افزايش اثربخشي تجهيزات يگان: 1فرضيه اخص
  .گيرانه همبستگي دارد شتعميرات پي

به طور مثبت با نگهداري و  نزاجاهاي  افزايش اثربخشي تجهيزات يگان :2فرضيه اخص
 .گويانه همبستگي دارد تعميرات پيش

به طور مثبت با نگهداري و  نزاجاهاي  افزايش اثربخشي تجهيزات يگان :3فرضيه اخص
  .ور جامع همبستگي دارد تعميرات بهره

  تحقيق و نوع روش
اين تحقيق يك پژوهش كمي به شمار  :نوع تحقيق از نظر كمي و كيفي بودن -
. گردد نامه انجام مي گيري دقيق است كه با استفاده از پرسش زيرا مبتني بر اندازه ؛رود مي

  .توان نتايج به دست آمده براي نمونه آماري را به كل جامعه تعميم داد در اين تحقيق مي
ها  با هدف برخورداري از نتايج يافتهكه ما  به دليل اين :هدفنوع تحقيق بر مبناي  -

به تحقيق  نزاجامشكالت نگهداري و تعمير و افزايش اثربخشي تجهيزات براي حل 
بندي اين تحقيق در زمره  علت دسته. استتحقيق كاربردي نوع تحقيق ما  پردازيم مي

در يك زمينه خاص اين است كه هدف اصلي ما افزايش دانش  ،تحقيقات كاربردي
بر افزايش  مؤثرثير عوامل أگيري ميزان ت نيست، بلكه هدف ما اين است كه با اندازه

در  ور جامع نت پيشگيرانه، نت پيشگويانه و نت بهره مانند نزاجابخشي تجهيزات اثر
 .جهت بهبود شرايط موجود در سطح سازمان خود گام برداريم

هاي  ه، ابزارها و رااي از قواعد مجموعه تحقيقروش  :نوع تحقيق بر اساس روش -
يابي به  ها، كشف مجهوالت و دست ، بررسي واقعيت)يافته قابل اطمينان، نظام(معتبر 

  ). 201: 1378خاكي، (. حل مشكالت است راه
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تحليلي است كه  -روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش، روش توصيفي
اي  شود آيا رابطه ر اين تحقيق مشخص ميد. هاي تحقيق توصيفي است يكي از روش

بين دو يا چند متغير وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد حد و اندازه آن چقدر 
  است؟

آوري  پذيرد چون براي جمع انجام مي 1همچنين تحقيق ما به روش پيمايشي
  .نامه استفاده خواهيم كرد هاي مورد نياز خود از ابزار پرسش داده

  تحقيق ابقو سو پيشينه
هاي رزمي و  ها و تجهيزات واحد در فرسودگي سالح مؤثربررسي عوامل  :1پيشينه  -

حمل و نقل، نگهداري و (و ارايه الگوي مناسب فردي و سازماني  نزاجاپشتيباني رزمي 
  .ها و تجهيزات در اختيار در افزايش عمر مفيد سالح) برداري بهره

 .احمد عليزاده :محقق

 .قل تحقيقاتيمست :نوع پروژه

  1389 :سال
در ) برداري حمل و نقل، نگهداري و بهره(چه عوامل فردي يا سازماني  :مسئلهبيان 

  است؟ مؤثر نزاجاهاي رزمي و پش رزمي  ها و تجهيزات واحد فرسودگي سالح
حمل و نقل، نگهداري و (عوامل فردي و سازماني  تأثيرتعيين ميزان : هدف
هاي رزمي و ارايه الگوي مناسب  ها و تجهيزات واحد حدر فرسودگي سال) برداري بهره

  .ها و تجهيزات در اختيار در جهت افزايش عمر مفيد سالح
عوامل فردي را در فرسودگي  تأثيرها ميزان  از آزمودني% 92در اين تحقيق  :نتايج
به ميزان زياد و خيلي زياد  نزاجاهاي رزمي و پش رزمي  ها و تجهيزات واحد سالح
را داشته و عوامل  تأثيربي نمودند كه از بين عوامل، عامل فردي نگهداري بيشترين ارزيا

از % 82همچنين . اند قرار گرفته هاي بعدي برداري و حمل و نقل در رده فردي بهره
                                                 

1- Survay Research  
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هاي  ها و تجهيزات واحد عوامل سازماني را در فرسودگي سالح تأثيرها ميزان  آزمودني
ان زياد و خيلي زياد ارزيابي نمودند كه از بين عوامل، به ميز نزاجارزمي و پش رزمي 

 را داشته و عوامل فردي حمل و نقل و تأثيرعامل سازماني نگهداري بيشترين 
  .اند قرار گرفته هاي بعدي برداري در رده بهره

 
  .نزاجاثير بازرسي و نظارت در بهبود وضعيت نگهداري و تعمير تجهيزات أت :2پيشينه -

 .يد حسينيسيد حم :محقق

 پايان نامه كارشناسي ارشد :نوع

  1382-83 :سال
، كيفيت آموزش ،از فرماندهي و مديريت نظارتو  ثير بازرسيأميزان ت :مسئلهبيان 

نحوه نگهداري يگان در بهبود ، روحيه كاركنان، سطوح آمادي يگان، مهارت كاركنان
  چقدر است؟ نزاجاوضعيت نگهداري تجهيزات 

بازرسي و نظارت از ) (اثرگذار( متغيرهاي مستقل تأثير ميزانگيري  اندازه :هدف
روحيه ، سطوح آمادي يگان، مهارت كاركنان ،كيفيت آموزش ،فرماندهي و مديريت

بهبود نگهداري تجهيزات ) اثرپذير( بر روي متغير تابع) نحوه نگهداري يگان، كاركنان
  .باشد مي نزاجا
 :به دست آمده استطي اين تحقيق نتايج به شرح زير  :نتايج

اذعان داشتند توانايي فرماندهان و مديران در حل مشكالت در شرايط % 78 -1
 .استبحراني يكي از مهمترين معيارهاي يك مدير يا فرمانده كارآمد 

فرمانده يكي از معيارها و پارامترهاي اصلي پذيري  بر اين باورند كه انعطاف% 96 -2
 .باشد ي نگهداري تجهيزات ميها در انتخاب مديران و فرماندهان يگان

 استفاده از وسايل كمك آموزشي جديد در راستاي آموزش كاركنان و% 83 -3
ثر دانسته و معتقد هستند آموزش ؤتعميركاران مراكز نگهداري تجهيزات را م

 .سزايي در بهبود روند نگهداري تجهيزات دارده ثير بأكاركنان، ت
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در بهبود روند نگهداري تجهيزات مهارت فني تعميركاران و مديران را % 79  -4
اند و در حقيقت تعميركاران ماهر را سرمايه اصلي  مهم و اساسي ارزيابي كرده

 .دانند هاي نگهداري تجهيزات مي يگان

مندي يك سيستم آمادي كارآمد و مفيد را نقش بسزايي در تدارك به توان% 74 -5
 .اند موقع قطعات يدكي تجهيزات دانسته

ا با پرداخت اضافه توليد و مشكالت مالي تعميركاران رمرتفع نمودن % 88 -6
 .اند دانسته مؤثركاري در بهبود روند نگهداري تجهيزات  اضافه

اند  تندرستي جسم و روح تعميركاران را يكي از مهمترين نكاتي بيان كرده% 98 -7
 .هاي نگهداري تجهيزات بايستي مد نظر قرار دهند كه فرماندهان و مديران يگان

اند و معتقد  هاي مديريتي مهم ارزيابي كرده نبيه و تشويق را يكي از ابزارت% 95 -8
هستند در صورتي كه فرماندهان و مديران به نحوي صحيح از اين ابزار استفاده 

 .هاي مديريتي داشته باشند توانند توانايي بهتري در اعمال روش مي ،كنند

دهان و مديران از كليه به طور كلي بازرسي و نظارت به موقع و مداوم فرمان - 9
  .دانند مي مؤثر نزاجاموارد مطروحه را در جهت بهبود وضعيت نگهداري 

  .در دهه اخير نزاجااز كار افتادگي زودهنگام خودروهاي چرخدار  علل :3پيشينه -
 .اسماعيل محمدي :محقق

 .مستقل تحقيقاتي :پروژه نوع

  1380-82 :سال
در دهه  نزاجاادگي زودهنگام خودروهاي چرخدار چه عواملي در از كار افت :مسئلهبيان 
  بوده است؟ مؤثراخير 
در از كار افتادگي زودهنگام خودروهاي چرخدار در  مؤثرعوامل  تأثيرتعيين  :هدف
  .در دهه اخير نزاجا
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در از كار افتادگي زودهنگام خودروهاي چرخدار  مؤثرطي اين تحقيق عوامل  :نتايج
  :استبه شرح زير  اثرگذاري ترتيب در دهه اخير به نزاجا
 توجهي رانندگان به امر نگهداري بي -1

 كمبود افراد فني -2

 تدارك نشدن قطعات يدكي مورد نياز -3

 ضعف آموزش رانندگان وظيفه -4

 ين بودن مهارت و تجربه افراد فنيپاي -5

 پذيري افراد وظيفه عدم مسئوليت تعهد و بي -6

 ين بودن كيفيت سطح آموزشري و پايكمبود اعتبارات واگذا -7

 تفاوتي افراد فني و رانندگان بي عالقگي و بي -8

 ضعف فرهنگ نگهداري تأثير -9

 هي افراد فني به نگهداري پيشگيريتوج بي -10

 نداشتن انگيزه خدمتي افراد فني -11

 هاي روحي و رواني افراد وظيفه گيويژ -12

  دگانحويل و تحول خودرو بين راننعدم نظارت در ت -13
 نامساعد بودن محيط و شرايط خدمتي -14

 تنوع بيش از حد خودروهاي نزاجا -15

 كاري د مواد سرويس و وسايل سرويسكمبو -16

 هي فرماندهان به نگهداري پيشگيريتوج عدم نظارت مستمر و بي -17

 ميل كار اضافي به عناصر تعميركارتح -18

 يهي فرماندهان از نگهداري پيشگيرميزان آگا -19

هاي نزاجا با توجه به عملكرد  ماهيت تجاري خودروهاي موجود در يگان -20
 .هاي تعليق، انتقال نيرو، شاسي و فرمان و مقاومت بدنه و اتاق سيستم
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  نظري تحقيق ادبيات
  تجهيزات سازمان بخشياثر گيري اندازه

ني كه تعداد بيمارا چهمثالً هر . است سازمانيتحقق اهداف  ةبيانگر درج 1بخشياثر
گردد؛ افزايش يابد، به معناي افزايش كارايي  مي مداوا پزشكظرف يك روز توسط يك 

 ،اند ى موفق شده و بهبود يافته كه معالجه بيماري بخشي به تعداداما اثر باشد، وي مي
  :است يريگ ر قابل اندازهيبا كاربرد فرمول ز يك سازمان زاتيتجه ياثربخش .ربط دارد

  تيفينسبت ك×  يينسبت كارا×  يت دسترسيقابل =زات يتجه ياثربخش

 )38: 1386 ،يرمحمديش( زاتيتجه ياثربخش يها شاخص :1 جدول

يت دسترسيقابل  
)ينسبت بهره ور(  

 ياضطرار يها يعات خرابيضا  
 ميو تنظ يعات آماده سازيضا  
 عاتير ضايسا  

ييكارا  
 و كوتاه مدت ييد و توقفات جزيعات حركت بدون توليضا  
 ش سرعتعات كاهيضا  

تيفيك  
)زان محصوالت سالميم(  

 يكار ت محصول و دوبارهيفيعات كيضا  
 ديعات آغاز توليضا  

، ياضطرار يها ين عامل با حذف خرابيا): يور نسبت بهره( يت دسترسيقابل -الف 
  .ابدي يعات توقف بهبود مير ضايم و سايو تنظ يساز عات آمادهيضا
د و يعات حركت بدون توليضا كليه با افزايش نسبت كارايي: ييكارانسبت  -ب

  .كند كاهش پيدا مي ضايعات سرعت و و كوتاه مدت ييجز يها توقف
با افزايش نسبت كيفيت ضايعات كيفيت ): زان محصوالت سالميم(ت يفيكنسبت  -ج

  .)557: 1384 سيد حسيني،( .يابد محصول و نيز ضايعات آغاز توليد كاهش مي
  :شوند ير محاسبه ميفرمول باال به صورت ز يرهايمتغ

                                                 
1- Effectiveness 
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  غالتزمان اش) / زمان ركود –غال تزمان اش) = (يور نسبت بهره(يت دسترسيقابل
زمان  - غالتزمان اش)/(ك واحد محصوليد يتول يزمان عمل ×ديمقدار تول= (( ييكارا
ك واحد يد يتول يزمان عمل/ ك واحد محصوليد يتول يزمان مطلوب برا(× )) ركود

  )محصول
مقدار / د شده يا مقدار محصوالت سالم توليتعداد ) = صوالت سالمزان محيم(تيفيك

  ها يورود
ر به دست يد شده به صورت زيا مقدار محصوالت سالم توليكه در رابطه باال تعداد 

  :ديآ يم
عات در آغاز هر يضا( – ها يمقدار ورود= د شده يا مقدار محصوالت سالم توليتعداد 
 )يشيد محصوالت به صورت آزمايتول+ د يتولند يعات در فرايضا+ د يبار تول

  .)38:  1386شيرمحمدي، (

  افزايش اثربخشي تجهيزات به منظورهاي الزم  فعاليت
ند كه شو يم ميزات به دو دسته تقسيتجه يش اثربخشيافزا به منظورالزم  يها تيفعال

  :عبارتند از
 )زاتير تجهيها و تعم ياز خراب يريجلوگ(نت  يها تيفعال -1

 رانهيگ شينت پ اتيعمل 

 يا رات روزمره و دورهيتعم 

 انهيگو شيرات پيتعم  

 يرات اصالحيتعم 

 )ريزات و كاهش زمان تعميش عمر تجهيبه منظور افزا(بهبود و توسعه  يها تيفعال -2

 نانيت اطميقابل ارتقاي 

 ريت تعميقابل ارتقاي 

 رياز به تعمياز ن يريجلوگ 
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 رياز از تعمين يزات بيتجه يطراح 

ش يو رفع و رجوع فرسا يريگ ، اندازهيريق جلوگياشاره شده باال از طر يها تيفعال
  ).209:  1386شيرمحمدي، (گردند  يزات ميتجه يش اثربخشيباعث افزا

و  ينبوده و در آن تنها به مقوله نگهدار يديتول يواحد نزاجاكه  نيبا توجه به ا
 يعنيكم يف يدر يبه بررس مقالهن يدر ا ،شود يزات پرداخته ميرات تجهيتعم
زات و ير تجهيها و تعم ياز خراب يريدر جلوگ مؤثرو عوامل  نزاجانت در  يها تيفعال
  .ايم هزات پرداختيتجه يش اثربخشيشان در افزاتأثير

  بخشي تجهيزات گيري ميزان اثر داليل نياز به اندازه
تايج هاي توسعه و تكامل و جهت انعكاس ن ها در پروژه براي كمك در تعيين اولويت

و . استگيري ميزان اثربخشي تجهيزات نياز  حاصله به صورتي دقيق و منصفانه به اندازه
هاي صورت گرفته و نيز عمليات  نيز با استفاده محاسبه اثربخشي در خصوص فعاليت

هاي آماري تعيين و  مستمر واحد نت بر روي تجهيزات، نتايج عملكرد از طريق شاخص
  .)556 : 1384سيد حسيني،(شود  مشخص مي

هاي روزمره را آشكار  بخشي، ثمرات حاصل از كوشش گيري اثر به عبارتي ديگر اندازه
ريزي  ساخته، نكاتي را كه بايد روي آن تمركز كنيم مشخص نموده و در برنامه

 مسئلههاي كارخانه    مثال بدانيم در كدام قسمت. نمايد هاي متقابل ما را ياري مي فعاليت
  )427:  1386شيرمحمدي،(ريم و مسايل چه هستند؟ دا

  بهبود اثربخشي تجهيزات
وري از طريق  هاي بهسازي و توسعه در صنعت، باال بردن بهره هدف از مجموعه فعاليت

ها تنها وابسته  خروجي. است) ها ستاده(ها  و افزايش خروجي) ها داده(ها  كاهش ورودي
تر،  هاي كم نيستند، بلكه كيفيت برتر، هزينه وري و كميت توليد شده به افزايش بهره

تحويل به موقع كاال به مشتريان، بهبود ايمني صنعتي، بهبود بهداشت صنعتي، وجود 
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كننده  شرايط مطلوب محيط كار همگي تعيينروحيه باال و انگيزه كار در كاركنان و 
 ).10:  1386شيرمحمدي، (باشد  هاي يك صنعت مي ارزش خروجي ميزان و

  لگوي مفهومي تحقيقا
گويانه و  ، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه نگهداري و تعميرات پيشدر اين مقاله 

بخشي تجهيزات  ور جامع متغيرهاي مستقل و افزايش اثر نگهداري و تعميرات بهره
 .باشند سازمان متغير وابسته مي

 الگوي مفهومي تحقيق :1شكل
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  آماري مورد مطالعه و جامعه امعهج
مند هستيم  عه آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه عالقهجام
   .)120: 1387دالور،( ها تعميم دهيم هاي پژوهش را به آن يافته

در اين پژوهش جامعه مورد مطالعه انواع خودروهاي سبك اداري و تاكتيكي موجود 
ندهان، روسا، ماهمچنين جامعه آماري اين پژوهش فر. است نزاجاهاي  در سطح يگان

هاي  شامل لشكرها، تيپ نزاجاهاي  ن نگهداري و تعميرات يگانجانشينان و مسئوال
ها  ها، مراكز آموزشي، قرارگاه مستقل، فرماندهي پشتيباني مناطق، مراكز تعميراتي، گروه

از  .است نفر 140و اساتيد گروه آموزشي پشتيباني خدمات رزمي دافوس به تعداد 
  :توان به موارد زير اشاره كرد مشترك جامعه آماري مي هاي صفات و ويژگي

  ؛بودن نزاجااز كاركنان  
 هاي نگهداري و تعميرات بط بودن شغل و مسئوليت با فعاليتمرت.  

  نمونه آماري
تصادفي ساده براي تعيين حجم از روش  به دليل همگن بودن جامعه مورد تحقيق،

اين تحقيق از بين جامعه آماري، با همچنين نمونه آماري . شده استاستفاده نمونه 
نفر  103استفاده از روش تصادفي ساده و با توجه به جدول تجربي مورگان تعداد 

  . محاسبه گرديده است
رها، لشك(ها  يگان و تنوع تعداد جامعه آماري بر اساس تعداددر اين تحقيق، 

د جامعه آماري و و حجم نمونه آماري بر اساس تعدا... ) هاي مستقل، گروه ها و  تيپ
  .آمده استبه دست  اعداد تصادفيبا استفاده از جداول 

  ها روش جمع آوري داده
آوري اطالعات  هاي ميداني مورد استفاده براي جمع يكي از روش :دانييهاي م روش -

مورد نياز اين تحقيق، مصاحبه بوده كه از طريق فرم تهيه شده به صورت نامنظم و 
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. طي جلسات مختلف انجام شده است نزاجاداري و تعميرات ن نگهحضوري با مسئوال
با  نامه هاي مورد نياز از جامعه مورد تحقيق از پرسش گردآوري داده همچنين به منظور

هاي  هاي آن تمام فرضيه االت بسته استفاده شده است و تالش گرديده كه گويهؤس
اعضاي نمونه آماري ي نامه تهيه و برا عدد پرسش 169تعداد  .تحقيق را پوشش دهند

  .ارسال گرديد
و در  نزاجانامه مورد نظر به دليل تنوع باالي تجهيزات موجود در  در تهيه پرسش

راستاي اعمال اصل تحديد، عنوان تجهيزات به خودروهاي سبك اداري و تاكتيكي 
نامه با  اين پرسش. مانند خودروهاي سواري، وانت، جيپ و تويوتا محدود گرديده است

گيري  باز در قالب چهار قسمت، جهت اندازه سؤالبسته و يك  سؤال 54اد تعد
  .تهيه شده است نزاجاهاي وابسته و مستقل تحقيق در  متغير

تر تحقيق  يابي و تكميل اطالعات و انجام صحيح به منظور دست :اي روش كتابخانه -
  .ستاي زير هم استفاده شده ا هاي كتابخانه برداري از روش از طريق فيش

 بخش پيشينه تحقيق(هاي تحقيقاتي مرتبط با موضوع  ها و پروژه نامه پايان.( 

  خذ(كتب داخلي و خارجي مرتبط با موضوعĤمنابع و م.( 

 هاي داده  مقاالت داخلي و خارجي كه به صورت ميداني انجام شده و در پايگاه
  ).منابع و مĤخذ(معتبر موجودند 

 ي تخصص گاه وبو  جامع مهندسين صنايع گاه وب(منابع اينترنتي  استفاده از
 ).تيوضع اساس بر نتي مهندس

  ها شيوه تجزيه و تحليل داده
آوري شده به  هاي جمع يابي به اهداف تحقيق، ابتدا داده ت و دستسؤاالجهت پاسخ به 

با توجه به . بندي قرار داديم را مورد تجزيه و تحليل و جمع اي كتابخانهصورت 
ه از اين تجزيه و تحليل از نظر علمي ثابت شد كه به طور كلي اطالعات به دست آمد



  1390 پاييز، سال يازدهم، 43پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  - فصلنامة علمي/  122

ور جامع روي افزايش اثربخشي تجهيزات  گويانه و نت بهره گيرانه، نت پيش نت پيش
 نزاجامتغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در  تأثيرگذارند اما اندازه و چگونگي  تأثير

هاي مستقل روي متغير وابسته  يرمتغ تأثيرجهت تعيين اندازه و چگونگي . مشخص نبود
هاي تكميل  نامه اطالعات پرسش( ميدانيآوري شده به صورت  هاي جمع تحقيق، داده

  .مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داديم SPSSافزار  را از طريق نرم) شده
به منظور اي  رتبهبا در نظر گرفتن مقياس  براي تعيين ميزان همبستگي بين متغيرها،

استفاده  اسپيرمن ضريب همبستگيآماري استنباطي آزمون   روشها، از  آوري داده جمع
در اين روش معياري كه براي پذيرش يا رد فرضيه صفر وجود دارد سطح . نموديم

صورت ه باشد ب 0005/0 در صورتي كه اين مقدار كمتر از. است )P-value(معناداري 
ك همبستگي مثبت قوي بين متغيرهاي شود كه بيانگر وجود ي نمايش داده مي 0.000

 01/0 در اين روش هر همبستگي كه در سطح معناداري. مورد بررسي خواهد بود
معنادار باشد با  05/0 و هر همبستگي كه در سطح معناداري* معنادار باشد با عالمت 

  .)199 : 1387دالور،( گردد مشخص مي** عالمت 
به چه ميزان روي متغير  مستقل هايمتغير هر يك از براي اين كه نشان دهيم ضمناً

  .به كار گرفته شد روش تحليل رگرسيون چندگانه ،گذارند تأثيروابسته 

  آزمون فرضيات
ها دو به دو مورد  همبستگي متغير ،فرضيات در آزمون :يريدو متغ يل همبستگيتحل -

كليه متغيرها گيري  جا كه مقياس اندازه از آن .بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد
  .ايم استفاده نموده اسپيرمندرنظر گرفته شده، براي آزمون از ضريب همبستگي  ترتيبي

گيرانه و افزايش اثربخشي  نگهداري و تعميرات پيشميان نتايج بررسي رابطه  -1
كند يك رابطه  برابر جدول زير به دست آمد كه مشخص مي نزاجاهاي  تجهيزات يگان

قبول  1وجود دارد و فرضيه اخصها بين آن 01/0داري ثبت در سطح معنامستقيم م
  .است
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 1رضيه اخصفمحاسبه ضريب همبستگي براي : 2 جدول

گويانه و افزايش اثربخشي  نگهداري و تعميرات پيشميان نتايج بررسي رابطه  -2
كند يك رابطه  برابر جدول زير به دست آمد كه مشخص مي نزاجاهاي  تجهيزات يگان

قبول  2وجود دارد و فرضيه اخصها بين آن 01/0ثبت در سطح معناداري مستقيم م
 .است

 2همبستگي براي فرضيه اخصمحاسبه ضريب  :3 جدول

مع و افزايش اثربخشي ور جا نگهداري و تعميرات بهرهميان نتايج بررسي رابطه  -3
كند يك رابطه  برابر جدول زير به دست آمد كه مشخص مي نزاجاهاي  تجهيزات يگان
قبول  3د و فرضيه اخصبين آنها وجود دار 01/0در سطح معناداري  مستقيم مثبت

  .است
 3محاسبه ضريب همبستگي براي فرضيه اخص :4 جدول

آزمون ضريب 
  همبستگي

  متغير تابع  متغير مستقل
ضريب همبستگي 

 rحاصله

سطح معني 
 sigداري 

حجم 
 nنمونه

  اسپيرمن
نت 

  )PM(گيرانه پيش
 افزايش اثربخشي تجهيزات

  )OEE( نزاجاهاي  يگان
398/0  000/0  103  

آزمون ضريب 
  همبستگي

  متغير تابع  متغير مستقل
ضريب 

همبستگي 
 rحاصله

  سطح 
 sig داري معني

حجم 
 nنمونه

  اسپيرمن
نت 

  )PdM(گويانه پيش

افزايش اثربخشي 
 نزاجاهاي  يگان تجهيزات
)OEE(  

360/0  000/0  103  

آزمون ضريب 
  همبستگي

  متغير تابع  متغير مستقل
يب ضر

همبستگي 
 rحاصله

  سطح 
 sigداري  معني

حجم 
 nنمونه

  اسپيرمن
ور   بهره نت
  )TPM(جامع 

 افزايش اثربخشي تجهيزات
  )OEE( نزاجاهاي  يگان

401/0  000/0  103  
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نگهداري و تعميرات و افزايش اثربخشي تجهيزات ميان نتايج بررسي رابطه  -4
يك رابطه مستقيم كند  ميبرابر جدول زير به دست آمد كه مشخص  نزاجاهاي  يگان

 .وجود دارد و فرضيه اهم قبول استها  بين آن 01/0مثبت در سطح معنا داري 

 اهممحاسبه ضريب همبستگي براي فرضيه  : 5 جدول

متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده در اين تحليل نت  :ون چندگانهيل رگرسيتحل -
باشند كه هر سه همزمان وارد تحليل  ور جامع مي پيشگيرانه، نت پيشگويانه و نت بهره

تعديل  مقدار ضريب تشخيص .باشد يم Enterاند و به همين دليل روش رگرسيون  شده
متغيرهاي مستقل ما به اندازه  ،دهد به دست آمد كه نشان مي 147/0در اين تحليل  1شده

را تبيين  افزايش اثربخشي تجهيزات سازماندرصد از واريانس متغير وابسته يعني  7/14
 يگريمل درا عوايباشد، ز يم يرفته شده و منطقياين مقدار به دست آمده پذ. كنند مي

زات يتجه يش اثربخشيزات وجود دارند كه در افزايد تجهيساخت و تول يمانند چگونگ
  .دارند يقابل توجه تأثيرسازمان ها 

  در تحليل رگرسيون چندگانه با استفاده از جدول ضرايب رگرسيون، جدول و رابطه
 افزايشر يدر جدول ز .به صورت زير به دست آمد 2متداول ين مجذورهايكمتر

  .باشد ير وابسته ميمتغاثربخشي تجهيزات سازمان 

                                                 
1- Adjusted R-Square 
2- Ordinary Least Squares(OLS) 

آزمون ضريب
  همبستگي

  متغير تابع  متغير مستقل
ضريب همبستگي 

 rحاصله

 سطح 
 sigداري معني

حجم 
 nنمونه

  اسپيرمن
نگهداري و
(تعميرات

NT(  

افزايش اثربخشي
هاي  يگان تجهيزات
  )OEE( نزاجا

424/0  000/0  103  
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  تحليل رگرسيون چندگانه:  6 جدول

 مدل
 

 
 

ب استاندارد نشدهيضر ب استاندارد شدهيضر 
T Sig. 

B استاندارد خطاBeta 

 ٠٠٠/٠ - 815/6  602/1-920/10(ثابت) 1

گيرانهنت پيش   PDM095/0  ٢٠٨/٠ ٠٧٤/٠  275/1 205/0 

يانهگونت پيش   PM 005/0  091/0 010/0 056/0 955/0 

ور جامع نت بهره   TPM 069/0 038/0 238/0 808/1 074/0 

OEE = 0/010 (PM) +0/208 (PdM)+ 0/238 (TPM) 

 208/0برابر با  گويانه نت پيش ، ضريب بتاي 010/0برابر با گيرانه  نت پيشضريب بتاي 
توانيم ادعا كنيم  پس مي. به دست آمد 238/0برابر با ور جامع  نت بهرهو ضريب بتاي 

نت پيشگيرانه، نت به طور مثبت با  نزاجادر  افزايش اثربخشي تجهيزات سازمانكه 
  .رابطه داردور جامع  پيشگويانه و نت بهره

هاي رگرسيون  رحنرمال رگرسيون استاندارد شده و ط p-p  ن هيستوگرام، طرحيهمچن
  .بودند يت قابل قبوليانگر وضعيب يهمگ جزئي بين متغيرها

اي از تحليل رگرسيون چندگانه و بر  تكنيك تحليل مسير بر پايه مجموعه :ريل مسيتحل
با تحليل مسير  در. اساس فرض ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته استوار است

 . دست آمده استه متغيره نتايج زير ب تكانجام رگرسيون 

 ضرايب بتا:  7 جدول

  ضرايب بتا  مستقل ريغمت  وابسته ريمتغ
 PM(  010/0(رانه يگ شيپ راتيو تعمينگهدار )OEE(نزاجاافزايش اثربخشي تجهيزات

 PdM(  208/0(انه يگو شيرات پيو تعمينگهدار )OEE(نزاجاافزايش اثربخشي تجهيزات

 TPM(  238/0(ر بهره ور جامع يو تعمينگهدار )OEE(نزاجاافزايش اثربخشي تجهيزات

  TPM(  706/0(ر بهره ور جامع يو تعمينگهدار )PM(رانهيگشيپ راتيو تعميرنگهدا
  TPM(  660/0(ر بهره ور جامع يو تعمينگهدار )PdM(انهيگوشيرات پيو تعمينگهدار

 
  .ده استيم گرديترسر يبه صورت شكل ز رهايمتغ رينمودار مسبا توجه به جدول باال، 
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 نمودار مسير:  2شكل

  
ك از يم هر يرمستقيم و غيات مستقتأثيرتوان  يدست آمدن ضرايب بتا مپس از به 

م و يدو اثر مستق ير دارايهر متغ. ر وابسته را محاسبه كرديمستقل بر متغ يرهايمتغ
محاسبه  يبرا. ديآ ير به دست ميمتغ يباشد كه از مجموع آنها اثر كل يم ميمستقريغ

ر وابسته در هم ضرب يدن به متغيرس ر را تايهر مس يم ضرايب بتايرمستقياثرات غ
  . ميكن يم

 تحليل مسير:  8 جدول    

زان كل اثرات يم  زان اثريم  مير مستقير غيمس  زان اثريم مير مستقيمس

PM→OEE 010/0 --- --- --- 

PdM→OEE 208/0 --- --- --- 

TPM→PM 706/0 --- --- --- 

TPM→PdM660/0 --- --- --- 

TPM→OEE 238/0 
TPM→PM→OEE 007/0 =706/0*010/0 245/0 

TPM→PdM→OEE 137/0 =660/0*208/0 375/0 
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وضوع منظران و كارشناسان مرتبط با  صاحب :نظران مصاحبه با صاحب يها داده ليتحل
هاي انجام شده عواملي از قبيل تدارك و تهيه به موقع قطعات تند  مقاله، طي مصاحبه

تابستاني و زمستاني (و شش ماهه  ماهانههاي  مصرف و كند مصرف، انجام سرويس
، استفاده از افراد فني و ابزار مناسب در تعمير خودروها و تنظيم و )كردن خودرو

كاري خودروهاي سبك  هدر افزايش حاضرب مؤثرتعويض به موقع را به عنوان عوامل 
 .اداري و تاكتيكي مطرح نمودند

ت خاص خود يمورأخودرو در م هر كارگيري بهح از خودرو، ين استفاده صحيهمچن
 يخودروها ييزان كارايش ميدر افزا مؤثرو استفاده از رانندگان مجرب را از عوامل 

 .دانستند يم يكيو تاكت يسبك ادار

شود به  يانجام م نزاجاز كه در حال حاضر در يرانه نيشگينت پ يها تياز جمله فعال
 يتوسط واحد نگهدار 2 رده يدهاي، بازد1ردهتوسط  يسازمان ينگهدار يدهايبازد

و بازديدهاي فني پش مناطق و  گانيتوسط فرمانده  يهفتگ يدهايگان و بازدي
 .اشاره نمودند بازديدهاي كنار جاده اي

شود و  يت داده مياهم يشتر از نگهدارير بيبه تعم نزاجاشان در يبنابر اظهارات ا
به عنوان . ار محدود استيسز بيانه نيگو شيرات پيو تعم ينگهدار يها تيانجام فعال
ن زمان ييم خودرو كه تعيض تسمه تايبه تعو نزاجاانه در يگو شينت پ يها تينمونه فعال
انجام ) لومتريهزار ك 70مثال هر (شده خودرو  يمسافت ط يريگ ق اندازهيآن از طر

  .شود اشاره نمودند يم
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 و پيشنهاد گيري  جهينت

دهنده وجود يك  بين متغيرهاي تحقيق نشانجام شده تحليل همبستگي دو متغيري ان
،  گيرانه نگهداري و تعميرات پيش بين 01/0داري  رابطه مستقيم مثبت قوي در سطح معنا

 .است نزاجاهاي  و افزايش اثربخشي تجهيزات يگان گويانه نگهداري و تعميرات پيش

متغير حاكي از آن است كه بين سه  نيز نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه
و نگهداري و تعميرات تأثير ور جامع بيشترين  مستقل، نگهداري و تعميرات بهره

  .باشند دارا مي نزاجارا روي افزايش اثربخشي تجهيزات  تأثيرگيرانه كمترين  پيش

ور  با توجه به تحليل مسير انجام شده و با عنايت به اينكه سيستم نت بهرههمچنين 
گذاري روي نيروي  توان نتيجه گرفت سرمايه است، ميجامع مبتني بر نيروي انساني 

ايجاد  )مهارت كاركنان ارتقاي( آموزش ، باال بردن روحيه، انساني مانند افزايش انگيزه
گويانه،  هاي مدرن نت پيش آوري رقابت سالم بين كاركنان حتي نسبت به استفاده از فن

  .دارد نزاجانقش بيشتري در افزايش اثربخشي تجهيزات 

ك يزات يتجه ياثربخش يها لفهؤاز م ييو كارا يكار هنكه حاضربيا توجه به اب
 يكرد كه عوامل يريگ  جهيتوان نت يم انجام شده يها مصاحبهبر اساس  ،باشند يسازمان م

ه به موقع قطعات تند مصرف و يل استفاده از كاربران مجرب و متعهد، تدارك و تهياز قب
و ابزار  يشده، استفاده از افراد فن يبند و زمان يا رهدو يها سيكند مصرف، انجام سرو

زات از يح از تجهيض به موقع و استفاده صحيم و تعويزات، تنظير تجهيمناسب در تعم
 نزاجا يها گانيزات يتجه يش اثربخشيدر افزا ييو كارا يكار هش حاضربيق افزايطر
  .قابل توجهي دارند تأثير

نت  ،ينظر يمبان يل و بررسيحاصل از تحلج ياز ديدگاه علمي و بر اساس نتا
بندي شده و با جلوگيري از فرسايش  اي و زمان هاي دوره گيرانه از طريق فعاليت پيش

گيري ميزان  انه با كنترل شرايط فني و اندازهيگو شيزات و نت پيتجه يغيرعادي اجزا
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مورد نياز، رات يو تعم يفعاليت نگهدار زات و تعيين زمان و نوعيفرسايش اجزاي تجه
 .باشند يم مؤثر نزاجابخشي تجهيزات  در افزايش اثر

نش كاركنان ير فرهنگ و بييدر تغ ياصول يها دگاهيز با داشتن ديور جامع ن نت بهره
سازمان نقش  يها ييو احساس تعلق خاطر آنان به دارا يق و دلبستگيو جذب عال

 .دارد نزاجابخشي تجهيزات  ي در افزايش اثرمؤثر

به  در مجموعزات يتجه يش اثربخشيالزم جهت افزا يها تيكه فعال نيه به ابا توج
گردند و  يم ميزات تقسيبهبود و توسعه تجه يها  تينت و فعال يها تيدو دسته فعال

 يش اثربخشيافزا برايزات ندارد، يد تجهيدر روند تول ينقش قابل توجه نزاجا
 مبتني بردر ادامه  .شود داده  يشتريت بينت اهم يها تيد به فعاليزات در آن بايتجه
  : گردد پيشنهاد ميهاي تحقيق  يافته

در حد امكان اعتبارات ) اداره نت( آجامعاونت آماد و پش و تحقيقات صنعتي  -1
  .را افزايش دهد نزاجانگهداري و تعميرات 

كه باالترين سطح مديريتي ) مديريت نگهداري( نزاجامعاونت آماد و پشتيباني  -2
باشد اعتبار تامين قطعات يدكي و مواد اوليه سرويس  مي نزاجاتعمير در نگهداري و 
را افزايش داده و ترتيبي اتخاذ شود كه نسبت به ) ها كننده مانند روان(تجهيزات 

هاي مختلف تحقيق اعم از  زيرا در بخش. كنترل كيفيت آن دقت بيشتري اعمال شود
و عدم تدارك به موقع قطعات  االت بسته تحقيق، كمبودؤباز و س سؤالمصاحبه، 

ها، به عنوان ين بودن سطح كيفي آنجهيزات و پاييدكي و مواد اوليه سرويس ت
مشكل اصلي در نگهداري و تعمير و مانعي جهت افزايش اثربخشي تجهيزات در 

  .تعيين شده است نزاجا
 ها در انتصاب كاركنان در مشاغل و فرماندهان يگان نزاجا معاونت نيروي انساني -3

ساالري توجه الزم  شايسته مسئلهمرتبط با نگهداري و تعميرات به پيشينه، سوابق و 
 .داشته باشند
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هاي نگهداري  جهت انجام كليه فعاليت نزاجاآوري اطالعات و ارتباطات  معاونت فن -4
اي و  هاي دوره ويسمانند كنترل و نظارت بر انجام تعميرات و سر نزاجاو تعميرات 

ت و ضبط وضعيت كاركرد تجهيزات، نگهداري سوابق تعميراتي ، ثببندي شده زمان
كه در آن كليه اصول نت  كندسازي  افزاري طراحي و پياده اي نرم تجهيزات، سامانه

  .ور جامع نيز ديده شده باشد گويانه و نت بهره گيرانه، نت پيش پيش
نه، نسبت گويا در راستاي انجام نگهداري و تعميرات پيش نزاجامعاونت آماد و پش  -5

  .كنديابي تجهيزات اقدام  هاي فني تست و عيب به تهيه و واگذاري انواع دستگاه
ها، معاونت مهندسي و  كاري تعميرگاه سازي محيط و فضاي  در خصوص مطلوب -6

به وضعيت سرمايي و گرمايي، سايبان خودرويي، محوطه و  نزاجاساختمان 
جهت افزايش امكانات  نزاجاش همچنين معاونت آماد و پ. كندها رسيدگي  كارواش

در محيط و فضاي كاري تعميركاران ) مانند پخش موزيك و تغذيه(روحي و رفاهي 
  .كنداقدام 

، تمركز اصلي معاونت آماد و پشتيباني نزاجاجهت افزايش اثربخشي تجهيزات در  -7
معاونت نگهداري و ( نزاجاو فرماندهي آما و پشتيباني ) مديريت نگهداري( نزاجا
عوامل نگهداري و تعمير مبتني بر نيروي . روي نيروي انساني باشد) ر و توليدتعمي

در انجام هر چه  نزاجاانساني، عالوه بر نقش مستقيم در افزايش اثربخشي تجهيزات 
  .گذارند تأثيرگويانه نيز  گيرانه و نت پيش بهتر نت پيش

هستند ولي از  غالبا متخصص، مجرب و ماهر نزاجاهاي  تعميركاران در سطح يگان -8
گردد معاونت آموزشي  لذا پيشنهاد مي. باشند نظر تعداد بسيار محدود و ناكافي مي

هاي آموزشي داخلي و خارجي را جهت  ميزان اعزام تعميركاران به دوره نزاجا
تجهيزات جديدالورود افزايش داده و در رابطه با همتاسازي تعميركاران به 

) د تعميركاران خودروهاي زرهيمانن(خصوص عناصر كليدي و تخصصي 
  .ريزي و دستورات الزم را صادر نمايد برنامه
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افزايش انگيزه و روحيه در كاركنان، جهت تعميركاران در قبال  به منظورفرماندهان  -9
تجهيزاتشان،  تعميرات موفق و براي كاربران تجهيزات در قبال نگهداري صحيح از

همچنين در مورد برخي مشاغل . هاي متناسب اعطا نمايند مشوق امتيازات و
مانند (آور كه با مواد پرخطر سر و كار دارند به امر تغذيه كاركنان  تعميراتي زيان

  . توجه بيشتري شود) واگذاري سهميه شير
سازي، تغيير بينش كاركنان و ايجاد دلبستگي و  با فرهنگ نزاجامعاونت آموزشي  -10

ازمان، احساس مسئوليت و مالكيت هاي س احساس تعلق خاطر آنان نسبت به دارايي
 . را در كاركنان افزايش دهد

  هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش
تحقيق  نزاجاور جامع در  سازي سامانه نگهداري و تعميرات بهره در رابطه با پياده -1

  .شود
 نزاجاگويانه در  ترويج، توسعه و اجراي روش نگهداري و تعمير پيش به منظور -2

 .تحقيق شود
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