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چکيده
هدف از انجام اين تحقیق آن است بررسي راهبردهای نوين نگهدداری تمییدرا

انتخدا راهبدرد

مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي است .لذا محقق درپي پاسخگويي به ايدن پرسدا اسدت
که راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي کدام است؟
ر ش تحقیق در اين مقاله توصیفي(موردی) با ر يکرد آمیخته(کیي کیفي) کیي بده صدور آمدار
توصیفي

بهرهگیری از ر شهای پژ ها عیلیاتي چندممیاره کیفي بده ر ش تحلیدم محتدوا مديباشدد.

برای دستیابي به راهبرد مناسب اجرای اقداما خدا

نگهدداری تمییدر تجهید ا

از تکنیدس تاپ دی

جهت ا لويتبندی آلترناتیوها( ر شها) با توجه به پنج ممیار سرعت انجام کار ه ينه اجرای اقداما ندت
کیفیت اجرای کار تمداد کارکنان مورد نیاز می ان دقت استفاده شدده اسدت .جاممده آمداری ايدن تحقیدق
شامم  9نفر از خبرگان حوزه نگهداری تمییر بخاهای دفاعي تمداد  ۵0نفدر از مدديران فرمانددهان
ر سای بخاهای نت تجهی ا

سامانههای دفاعي در ردههای صف ستاد ميباشند.

نتايج رتبهبندی نشان ميدهد برای مواجه با شرايط مورد بررسي از میان ر شهای نگهدداری تمییدر
ر ش نگهداری تمییرا بهره ر جامع با توجه به فاصله کمتر از ممیارهای مثبت هیچنین فاصله بیشدتر
از ممیارهای منفي شرايط ايدهالتری ن بت به ساير ر شهای مورد بحد داشدته ر ش مناسدب جهدت
نگهداری تمییر سامانههای دفاعي خواهد بود.

کليدواژهها :راهبرد چرخه عیر تاپ ی

نگهداری تمییرا .

 - 1دانشجوی دکتری مديريت راهبردی فضای سايبر دانشگاه عالي دفاع ملي sepehrramezany@yahoo.com

حضر امام خامنهای(مدظلهالمالي) در ديدار با جیمي از فرماندهان پرسنم ارتدا جیهدوری اسد مي ايدران
ميفرمايد " :نگهداری تمییر م ئله مهیي است" ضر ر توجه به امر نگهداری تمییدر سدامانههدا را
به هیگان گوش د مينیايند .بررسي تاريخچه فرهنگهای تمییراتي نشان ميدهد کده جوامدع بشدری بدرای
نگهداری تمییر ماشینآال صنمتي در طول تاريخ از ر شهدای مختلفدي اسدتفاده نیدوده بدر ح دب
ضر ر

نوع يا انواع ممیني از آن را به کار گرفته است .اين ر شها در طول تداريخ بده تددريج اصد

شده به سیت تکامم پیشرفت نیوده است .عیدهترين عوامم اين امر را بايد در اف ايا زيدآنهدای ناشدي
از خرابي توقف ماشینآال صنمتي دان ت(.) Wang, Chua, Wu, ۲007: 152
درحال حاضر ر شهای نگهداری تمییر مختلفي جود دارد که هدر سدازمان مديتواندد جهدت نیدم بده
بهترين شرايط کارکرد ميتواند از آنها بهره گیرد .هرچند اگر ايدن مهدم بده نحدو صدحیحي انجدام ن دذيرد
موجب هدررفت منابع

ارد آمدن خ ار به تجهی ا ميگردد .بنابراين انتخدا ر ش مناسدب جهدت

نگهداری تمییر تجهی ا يکي از اساسيترين اقداما
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مقدمه

قبم از انجام نگهداری تمییر خواهدد بدود .ايدن

انتخا به عوامم متمددی نظیدر ابمداد سدازمان سدکن تکنولدوپی پیچیددگي ماشدینآال

اسدتاتیس يدا

دينامیس بودن آن سرعت بهرهداری ح اسیت سازمان به امر توقف داشتن نداشتن ماشدینآال يددکي
سکن علیي تجربي کارکنان احد تمییرا

 ...ب تگي دارد.

در بخا دفاعي انتخا ر شي مناسب جهت نگهداری تمییر سامانهها بده دلیدم اينکده موجدب افد ايا
حاضر به کاری سامانهها صرفهجويي در منابع کاها حجم تمییرا
ايیني کاها ضايما

مديريت صحین نیر ی ان اني خواهد شد از اهییت يدژهای برخدوردار اسدت.

عدم انتخا ر ش مناسب موجب بر ز توقفا پي در پي عیلیا
حجم تمییرا

افد ايا کیفیدت خددما

افد ايا

ن ل کیفیت محصوال

کاها طول عیر تجهید ا

افد ايا

کاها قابلیت اطیینان ايیني اف ايا ه ينهها افد ايا زمدان

اجرای فمالیتهای نت در مواردی ل م جايگ ين نیودن يس سامانه خواهد گردد.
لذا محقق در اين تحقیق برآن اسدت کده ضدین بررسدي ابمداد مختلدف ر شهدای مختلدف نگهدداری
تمییرا

ر ش مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي را مشخص نیايد.

مباني نظري و پيشينه شناسي تحقيق
پيشينه تحقيق

 .1سیداکبر نیليپورطباطبايي مهدی عليمحیدی در مقالهای تحت عنوان "توسمه مددل  EPQبدا اعیدال
نگهداری تمییرا پیشگیرانه محصول ممیو کیبدود موجدودی در جريدان سداخت" در فصدلنامه
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علیي پژ هشي مديريت تولید عیلیا

ضین ارايه مددلي جديدد بدرای انجدام عیلیدا نگهدداری

تمییرا پیشگیرانه بیان ميدارد :انجام نگهداری تمییرا پیشگیرانه بدر ر ی ماشدین موجدب افد ايا
طول عیر کارايي ماشین شده از بر ز خرابيهای ناگهاني در ماشین هنگدام فرآيندد تولیدد جلدوگیری
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ميکند .پ

الزم است کیفیت اين تمییرا در سکحي قا قبول باشد( نیلي پورطباطبدايي سدیداکبر

علي محیدی مهدی .)8۴-69 :1391
 .۲حبیب فرج پور خاناپشتاني ديگران در مقالهای تحت عنوان "بکارگیری ر يکرد ترکیبدي
 TOPSISبرای انتخا

AHP FA

رتبهبنددی راهبردهدای مناسدب نگهدداری تمییدرا " در فصدلنامه علیدي

پژ هشي مکالما مديريت صنمتي بیان ميدارد :بررسي بخا نگهداری تمییدرا پااليشدگاه شدهر
ری نشان داده است که راهبردهدای  PM RCM PDM CMبده ترتیدب از راسدت بده چد دارای
الويت پیادهسازی ه تند(فرجپور خاناپشتاني حبیب ديگران .)6۲-3۵ :139۴
 .3مجید اسیاعیلیان ديگران در مقالهای تحت عنوان "ارائه ر شهدای ابتکداری جديدد بدرای زمانبنددی
تمییرا پیشگیرانه" در فصلنامه مديريت تولید عیلیدا

يدس ر ش ابتکداری کده تیدامي ترکیبدا

میکدن انجدام کارهدای  PMدر حالدت نیدر ی کدار چندمهارتده تدسمهارتده رادار اسدت ارايده
ميکند(اسیاعیلیان مجید ديگران .)۲0-1 :139۲
 .۴مهدی کرباسیان ديگران در مقالهای تحت عنوان "بهینهسازی نگهداری تمییرا پیشگیرانه مبتني بدر
قابلیت اطیینان سی تم برمبنای ه ينهها قابلیت اطیینان اب ته به مکدان اجد ای سی دتم" در فصدلنامه
علیي پژ هشي مديريت تولید عیلیا

مدلي چند هدفه که بین قابلیت اطییندان سی دتم کده برمبندای

انتخا مکان اج اء است ه ينههای مکانيابي نگهداری تمییدرا سی دتم موازندهی مدورد نظدر را
برقرار مينیايد ارائه شده نیوده است(کرباسیان مهدی ديگران .)30-19 :1389
 .۵رضا آقايي ديگران در مقالهای تحت عنوان" شناسايي رتبده بنددی شداخصهدای کلیددی مدثرر بدر
نگهداری تمییرا چابس با استفاده از ر يکدرد دلفدي فدازی ديیتدم فدازی" در فصدلنامه مدديريت
صنمتي بیان ميدارد :شاخص های کلیدی مثرر بر نت چابدس عبدار اندد از :تصدییم گیدری سدريع
هیاهنگي هیکاری قابلیت هدا زيرسداخت هدای فندا ری اط عدا

بده اشدترا گدذاری فمدال

اط عا با شرکا کییت کیفیدت خددمت بهدره گیدری از فندا ری مناسدب برنامده ريد ی صدحین
فمالیتها برنامهري ی تأمین تقاضا نت خودکنترلي تمهدد مدديران عدالي سدبس مدديريت مشدارکتي
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سازمان مجازی(آقايي رضا ديگران .)7۲-۴1 :139۴

ر شهای نگهداری تمییر با پیشرفت جوامع صنمتي هیچنین بدا تيییدر نگدرش آنهدا دسدتخوش
تيییرا زيادی گرديده است که در زير با برشیاری تمدادی از اين ر شها سیر تکاملي آنهدا را نید بیدان
خواهیم کرد.
تعميرات بعد از خرابي)(1B.D.M

اين ر ش تمییراتي با نامهای مختلفي نظیر تمییرا اضکراری تمییرا عک

المیلدي بهدرهبدرداری

از ماشین تا توقف کامم نامیده ميشود آن را ميتوان ا لین ر ش تمییراتدي در طدي تداريخ حیدا بشدر
دان ت .از ان ان بد ی گرفته تا درصد بااليي از بشر متیدن امر زی هنگامي به پ شدس مراجمده مديکنندد
که اح اس بییاری ک الت کنند .ب دیاری از اتومبیدمهدا توسدط بک دم يدا چررقیدم بده تمییرگداه بدرده
ميشوند .اين قايع نشان ميدهد که فرهنگ کهنه تمییرا بمد از خرابي هنوز هم جايگداهي قابدم توجده
در زندگي فرهنگ تمییراتي بشر دارد .البته در بمضي از صدنايع کده ماشدین دارای جدايگ ين مديباشدد

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

سير تکاملي فرهنگهاي نگهداري و تعمير

ه ينه های پرسنلي مدواد ا لیده سدهم چندداني در ه ينده تولیدد نددارد اسدتفاده از ايدن فرهندگ چنددان
نگرانکننده نیيباشد.
با جود تیامي ممايبي که اين فرهنگ دارد هنوز هم در ب یاری از احدهای صنمتي باالخص صدنايع
کوچس قديیي با تکنولوپی کهنه سنتي ايدن حضدور يدا حتدي حاکییدت دارد .سدازمآنهدا در طدي
بهرهگیری از اين ر ش تجربیا جديدی را ک ب ميکنند به طوری که قادرند تا حدد دی بدر ز حدواد
را پیابیني کرده تدابیر الزم را جهت ت ريع در رفع عیو اتخاذ نیايند(حاج شیرمحیدی .)71 : 1393
الف -معایب تعمیرات بعد از خرابی
 -1خرابيها عیوما در شرايط پیابیني نشده برنامهري ی نشده رخ ميدهد.
 -۲در صور بر ز توقف خرابي به خاطر گ تردگي آن عیوما به حجم زيدادی از قکمدا يددکي نیداز
است.
 -3کارکنان احد تمییرا از ر حیه اعتیاد به نف

پايیني برخدوردار بدوده هیدواره مجبدور بده انجدام

اضافه کاری ميشوند .هیین امر شايد از نظر مالي منافع کوتاه مددتي بدرای کارکندان ايدن احدد داشدته
باشد لي در بلند مد موجب اف ردگيهای ر حي ر اني ج یي کارکنان خواهد شد.

- Breakdown maintenance
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 -۴در ارر عدم تمییر به موقع ماشین ب یاری از قکما سالم دچار آسیبديدگي شده هیدین امدر ه ينده
تمییرا را اف ايا داده زمان توقف ماشین جهت تمییرا طوالنيتر ميشود.
 -۵در اين فرهنگ پرسنم احد تمییرا دايیاً در محیکي پر تشدنج نداآرام کدار کدرده هیدواره نگدران
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خرابي توقف ماشین يا خط تولید ميباشند.
ب -محاسن تعمیرات بعد از خرابی
 -1عدم نیاز به کارکنان ماهر مجر

موجب کاها ه ينه دستی د نیر ی ان اني ميگردد.

 -۲برای احدهای کوچس با تکنولوپی قديیي ماشینهای فرسوده مناسب است.
 -3در مواقمي که احد با کیبود قکما يدکي مواجه باشد ادامه بهرهبرداری از ماشین تدا رسدیدن قکمدا
يدکي اجباری بوده در هیین د ران میکن است خرابي ناخواسته در ماشین بر ز کند.
 -۴گاهي ا قا شرکت تولیدی با تمهداتي در مقابم مشتريان مواجه است که در صدور توقدف کارخانده
برای رفع نواقص موجود میکن است قدادر بده اجدرای تمهدد خدود نبدوده بده ازای آن محکدوم بده
پرداخت خ ار خواهد شد .در چنین حالتي ناچاراً بايدد بده بهدرهبدرداری از ماشدین ادامده داده لدي
هیین امر احتیال بر ز خرابي بیشتر توقف کامم ماشین را به دنبال خواهد داشت.
 -۵حداکثر بهرهبرداری میکن از قکما

از محاسن اين ر ش ميباشد.

 -6تمداد دفماتي که ماشین در طي سال متوقف ميشود کاها يافته به دنبال آن ه ينههای آسدیب ديددن
قکما سالم در ارر باز ب تن بيمورد کاها مييابد(.)Pintelon, Gelders 2000: 8-15
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه) (1PM

با گ ترش کارخانجا صنمتي باال رفتن سرعت د راني ماشینها اف ايا ه ينههای ناشدي از توقدف
گران شدن ه ينه های تمییراتي  ...استفاده از تمییدر نگهدداری بمدد از بدر ز خرابدي موجدب گ دترش
نارضايتي در ن د صاحبان سهامداران صنايع گرديد .بررسيهای انجام شده برر ی خرابيهدای بده جدود
آمده نشان مي دهد که بین خرابي زمان کارکرد ماشین در ب دیاری از مدوارد يدس رابکده قیدر قابدم انکدار
جود دارد .بر اين اساس ب یاری از مديران فني کارشناسان بر اين با ر شدند که برای تمويض يدا تمییدر
قکما يس ماشین زمان ممیني را تمیین کرده با فرا رسیدن آن ن بت به تمويض قکمه يا تمییر ماشدین
اقدام نیايند .به هیین خاطر اين ر ش تمییر نگهداری به ر ش پیشدگیری يدا براسداس زمدان کدارکرد
ماشین نی نامیده ميشود .ب یاری از کارشناسان اعتقاد دارند کده ايدن ر ش از دهده  1960در صدنايع مدورد
94
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جلوگیری از خرابي اهرام ر ره از اين ر ش استفاده ميکردند لي در هر حدال نیديتدوان تدا قبدم از دهده
 1960آن را به عنوان يس ر ش مرسوم در صنايع ممرفي کرد( ي ي .)7 :139۴
اين ر ش باالخص برای نگهداری تمییرا ماشینهايي که به صور پیوسته مورد بهرهبرداری قدرار
نیيگیرند هیچنین برای ماشینآال استاتیکي قیر ح اس ر ش مناسبي ميباشدد .مهدمتدرين مشدکم
در اجرای اين ر ش تمیین دقیق زمان انجام تمییرا مورد نیاز ميباشد.
هر چند که سازندگان ماشینآال بر اساس تجربیا خود نظدرا اعد م شدده از سدوی مشدتريان
زمان تقريبي مورد نیاز برای انجام تمییرا را دستورالمیمهدای مربوطده درج نیدوده در اختیدار مشدتريان
خود قرار ميدهند لي به لحاظ تاریر عوامم بیر ني نظیر کیفیت اپراتوری شدرايط جدوی آلدودگي هدوا
نگهداری قیره عی میکن است ماشین دچار خرابديهدای ز درس گدردد کده در ايدن

نحوه سر ي

حالت گويي ماشین در ر ش قبلي نگهداری شده است.
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استفاده قرار گرفت لي بررسيهای تاريخي آن را بده  ۵000سدال قبدم مربدوی مديداندد  .مصدريان بدرای

هیچنین نبايد نگاه منفمت طلبانه سدازندگان را در امدر خددما دهدي فرامدوش کدرد .اکثدر سدازندگان
ماشینآال

سود اصلي خود را از فر ش قکما يدکي پشتیباني آنها ک دب مديکنندد بدديهي اسدت

هرگونه کاها مصرف قکما به ضرر آنها تیام خواهد شد .لذا دستورالمیمهدای شدرکت سدازنده نبايدد
تنها ممیار م

هرگونه تصییمگیری در امر برنامهري ی تمییرا باشد بلکه بايد از تجربیا سدازماني

ساير راهکارها نی برای اص

د رههای زماني توصیه شده از سوی سازنده استفاده کرد.

نگهداری تمییرا به ر ش پیشگیرانه در کارخانجدا بدا عندوان  PMشدناخته مديشدود ممیدوال
توسط احد برنامهري ی تمییرا

بر اساس تقويم زمداني يدا سداعت کدارکرد ماشدینآال سدازماندهي

ميشود .برنامه فواصم تمییرا در اين ر ش بر اسداس دسدتورالمیمهدای سدازنده سدوابق تمییراتدي
تجربیا کارشناسان با تجربه سازمان تهیه تد ين ميشود .س

دستورالمیمهای تهیه شدده بدرای انجدام

فمالیتهای الزم به احد تمییرا صادر ميشوند.
از آنجا که اين دستورالمیمها به صور اد اری در قالب فمالیتهای مشخصي بده احدد تمییدرا
ارسال ميگردد .اصک حا ر تین 1نامیده ميشوند .ر تینهای تمییراتي در اکثر کارخانجدا بده سده دسدته
 C B Aتق یم ميشوند.

- Routine
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البته نوع فمالیتهای اين ر تینها ال اما در هیه سازمآنها يک ان نبوده میکن است تفدا
دستهبندی زمانبندی آنها ح ب نظر ريی

برنامهري ی تمییرا

هدايي در

جود داشته باشدد .دسدتورالمیمهدای

تمییراتي نوع  Aعیوما به انجام اموری نظیر بازرسي عیلکرد ماشین توسط حواس پنجگانده گدري کداری
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سر ري ر قن در صور ل م تمويض ر قن محد د ميشود .به هیین دلیم در بمضدي سدازمآنهدا بده
ر تین ر قنکاری ممر ف است.
در ر تینهای تمییراتي نوع  Bبارديد از تجهی ا

تمییرا ماشین در محم انجام ميشود .بده نحدوی

که ممیوال ماشین به صور کامم باز نیيشود اگر احتیاج بده توقدف کوتداه مدد بهدرهبدرداری باشدد
ماشین يدکي مورد بهرهبرداری قرار ميگیرد .به طور مثال در حین تیی کدردن فیلتدر مکدا  Aپید

 Bرا

مورد بهرهبرداری قرار ميدهند .ممیوال اموری نظیر تیی کاری قکما ماشدین آچارکشدي محکدم کدردن
کاها لقيها به شرطي که هممحوری يا باالن

را به هم ن ند تمويض يا تیی کدردن صدافيهدا  ...در

دستور کار ر تین نوع  Bقرار دارد.
ر تینهای تمییراتي از نوع  Cشامم تمییرا اساسي ماشینآال
ترتیب که ممیوال ماشین برای تمويض يا تمییر قکما

محر های آن مديباشدد .بده ايدن

بده کارگداه منتقدم شدده کدام بداز مديشدود.

دستورالمیمهای ر تین  Cب یار پره ينه زمانبر ميباشد .چرا که پ

از آن بايد اقداماتي نظیر ت دتهدای

بازرسي فني مونتاپ نصب مجدد هممحور کردن راهاندازی مجدد دستگاه صور گیرد اگدر دسدتگاه
مورد نظر دارای جايگ ين نباشد خ اراتي زيادی را نی برای احدهای تولیددی در پدي خواهدد داشدت .از
جیله اقداما الزم برای سازماندهي انجام تمییرا تجهی ا

ماشینآال

احدهای مختلف مديتدوان

موارد ذيم را نام برد:
تهیه فهرست تجهی ا

ماشینآال

احدهای مختلف.

• دستهبندی کدبندی دستگاهها تمیین می ان بحراني بودن آنها انتخا دستگاههدايي کده بايدد تحدت
نظر باشند.
• تهیه پر نده تمییراتي برای هر ماشدین ربدت هرگونده تمییدرا در سدوابق آن کدام یوتری نیدودن
سی تم نت برنامهري ی شده.
• ارايه نیودارهای مناسب جهت تحلیم برنامهري ی تمییرا .
• درخواست تامین کیبود اب ارآال
96

لدوازم يددکي پرسدنم مدورد نیداز کده جهدت انجدام بازديددها

سر ي های تمییراتي الزم است.
• تهیه فرمهای رايج مورد استفاده در احد تمییرا

 -1هرچند که تمداد توقفا پیابیني نشده در مقاي ه با فرهنگ قبلي کاها مييابد لي بدا ايدن جدود
تمداد دفماتي که ماشین برای انجام اقداما پیشگیرانه متوقف گردد اف ايا مييابد.
 -۲اف ايا تمداد دفما تمییرا

امکان خرابي قکما سالم را در طدي مراحدم بداز ب دتن افد ايا

ميدهد.
 -3ب یاری از قکما بمد از باز کردن هنوز قابم استفاده بوده لي به خاطر قواعد حاکم بر ايدن فرهندگ
بايد کنار گذاشته شده تمويض گردند.
 -۴اشتباه در تخیین زمان تمییرا ميتواند منجر به بر ز خرابي ز درس در ماشین گردد.
 -۵بيتوجهي به عوامم بر ز خرابي ميتواند منجر به بر ز خرابي ز درس در ماشین گردد.
 -6بيتوجهي به عوامم بر ز خرابي ميتواند موجب عدم رفع خرابي اصدلي گرديدده عید تمییدرا
فاقد نتیجه مکلو باشد.
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الف -معایب نگهداری و تعمیرات به روش پیشگیرانه

PM

 -7اين ر ش عی برای ماشینهای ح اس که دارای پیچیدگي سرعت د راني بااليي ميباشند نتدايج
چندان مکلوبي ندارد.
ب -محاسن نگهداری و تعمیرات به روش پیشگیرانه()PM
 -1در اين فرهنگ تمداد توقفا پیابیني نشده تمییدرا اضدکراری ن دبت بده ر ش قبلدي کداها
مييابد.
 -۲ه ينههای تمییراتي زمان مورد نیاز برای انجام تمییرا ن بت به فرهنگ قبلي کمتر است.
 -3قابلیت اعتیاد ماشینآال به لحاظ انجام سر ي های اد اری تمويض بده موقدع قکمدا افد ايا
مييابد.
 -۴سازماندهي برنامهري ی دقیق برای انجام تمییرا

موجب بهبود شرايط ر حي ر اندي حداکم بدر

احد تمییرا ميگردد.
 -۵با ارتقا کیفیت ماشین آال در اردر سدر ي

نگهدداری مناسدب هیدراه بدا افد ايا تولیدد کیفیدت

محصوال نی بهبود مييابد که در نهايت موجب اف ايا سوددهي سازمان ميگردد.
-6اط ع از زمان انجام تمییرا
تمییرا

امکان تهیه قکما يددکي تدامین خددما پشدتیباني تدد ين برنامده

اقداما مورد نیاز قبم از انجام تمییرا را در فرصت کافي می در سداخته کده بده نوبده

خود موجب کاها زمان اجرای تمییرا ميگردد(محیدی مهپیکر .)۲۲-۲0 :139۲
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نگهداري و تعميرات به روش پيشبينانه1

هر چند که تمییر نگهداری به ر ش پیشگیرانه( )PMتوان ت می ان توقف ماشینآال صنمتي را بده
مقدار زيادی کاها دهد لي در هر حال نتوان ت رضايت صداحبان صدنايع را در حدد مکلدو بدرآ رده
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کند .در بررسيهای به عیم آمده مملوم گرديد که ضمف اين فرهنگ را بايد در موارد ذيم ج تجو کرد:
 -1اشتباه در تخیین زمان مناسب برای انجام تمییرا
 -۲باال رفتن سکن تکنولوپی ماشینآال

ضمف نیر ی ان اني

 -3باال رفتن سرعت بهرهبرداری از ماشینآال
 -۴عدم توجه به شريط بهرهبرداری تاریر آن بر استه

قکما

 -۵جود ديدگاه سودجويانه در توصیههای شرکت سازنده ماشین
بر اين اساس از ا ايم دهه  80ج تجو برای يافتن فرهنگي مناسب برای ماشدینآال صدنمتي(باالخص
ماشینهای ح اس د ار) در دستور کار متخصصان کارشناسان تمییرا قدرار گرفدت .ماشدین هیانندد
ان ان قتي دچار مشکم(خرابي) ميگردد تيییراتي در ضمیت آن مشاهده ميگردد .هیدان طدوری کده در
ب یاری از بییاریها ان ان دچار تب لرز تيییدرا در ترکیبدا خدون مديگدردد ماشدینهدا( بداالخص
ماشینهای د ار نظیر کی رسورها) دچار لرزش باال رفتن دما مشاهده فل ا ( ناشي از فرسايا قکمدا )
آلودگي در ر قن ميگردد .ا ز آنجا که در ايدن ر ش تمییدرا تنهدا بدر اسداس ضدمیت ماشدین در
صور خرابي انجام ميگیرد .آن را نگهداری تمییر بر اساس ضمیت ماشین يا به اختصدار  CBM۲نید
مينامند.
سازمان در تیامي زمینه ها از نظر نیر ی ان اني قکمدا

خددما مدورد نیداز آمدادگي داشدته لدذا

تمییرا در کمترين زمان میکن اجرا ماشین برای بهرهبرداری مجدد آماده مديشدود .در ايدن ر ش ايدن
مديران ه تند که تصییم ميگیرند چه قت ماشین را تمییر کنند نه آن که خرابي توقف ماشدین مدديران
را مجبور به انجام تمییرا کند.
البته بديهي است در اين ر ش نی اگر هرگونه ع يم خرابي مدورد بديتدوجهي قدرار گیدرد مديتواندد
موجب تخريب ساير قکما

توقف کامم ماشین گردد .امر زه محاسن

يژگديهدای ايدن فرهندگ در

تیامي صنايع باالخص صنايع ب رگ با ر ند کاری پیوسدته نظیدر صدنايع نفدت گداز پتر شدییي فدوالد
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- Predictive Maintenance

1

- Condition –Based Maintenance

2

ميخورد .نگهداری تمییرا پیابینانه در اکثر کارخانجا توسط احد بازرسي فني اجرا ميشدود کده
اصک حا بخا CM1نامیده ميشود.
بخا  CMپ

از بازديد بررسي سوابق تمییراتي بده منظدور دسدتهبنددی شناسدايي ماشدینآال

ح اس که بايد تحت نظر مدا م بخا  CMقرار گیرند به جیعآ ری اط عا مورد نیاز بدرای مراقبدت از
ضمیت آنها با استفاده از مدار فني سازنده استانداردها سوابق تمییراتي تجربیا سازمان ميپردازد.
با اين اط عا

فرهنگ تمییراتي گر ه کاری برآ رد مواد تجهی ا مورد نیاز دقیقتر آسدانتدر

ميشود .بخا  CMاز انجام تمییرا بر ر ی تجهی اتي که بر اساس نتايج بازرسيهدا آندالی هدا نیداز بده
تمییر ندارند جلوگیری ميکند تا خ ار متدا ل در اجرای ر تینهای تمییراتي نوع  Cکاها يابد.
به اين صور که احد برنامهري ی تمییرا قبم از صد ر انجام ر تدینهدای تمییدرا پیشدگیرانه از
نوع  Cاز بخا  CMميخواهد که شرايط ماشین را بررسي کند .بنابراين اگر بخدا  CMمشدکم خاصدي
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کاقذسازی  ...که ه ينههای توقف راهاندازی مجددد در آنهدا ب دیار بداال باشدد بده شدد بده چشدم

را تشخیص ندهد تمییرا بر ر ی آن ماشین ليو از آن به بمد تحت کنترل بخا  CMقرار مديگیدرد
چنانچه عیو خاصي را تشخیص دهد نتايج را برای انجام تمییرا بده احدد مربوطده گد ارش خواهدد
کرد(.)Keith Mobley, 2002: 27-43
تجربیا عیني نشان ميدهد که خرابي اکثر ماشینآال د ار با اف ايا لدرزش افد ايا دمدا مشداهده
ذرا جامد تيییر در خوا

شیییايي فی يکي ر قن کاها راندمان خوردگي اف ايا توان مصدرفي

قیره توام ميباشد .بنابراين هر يس از اين پارامترهدا ع يدم مشخصده ضدمیت ماشدینآال بدوده در
بخا  CMمورد بررسي قرار ميگیرند.
 CMاز سه بخا اصلي زير تشکیم شده است:
سختافزار :شامم اب ارهای دقیق انددازهگیری سن دورها کابدمهدای انتقدال اط عدا
مجیوع کلیه تجهی ا

کدام یوتر در

لوازمي است که در جهت اندازهگیری ع يم مشخصده جیدعآ ری نگهدداری

اط عا مربوی به عیلکرد سی تم(ماشین) به کار مير ند.
نرمافزار :ممیوال يس برنامه کام یوتری است که اط عا تهیه شده توسط سختاف ار را دريافت کدرده
ر ی آن پردازشهای گوناگوني را انجام ميدهد .به عنوان مثال تهیه نیودارهای مربوی بده لدرزش کده
نشاندهنده ضمیت ماشین باشد ربت نیايا ر ند تيییرا مشخصدا آن ماشدین بدا زمدان يدا اعد م

- Condition Monitoring

1
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هشدار در صورتي که يکي از ع يم مشخصه ماشین ارد ضمیت بحراندي شدود از جیلده فمالیدتهدايي
است که يس نرماف ار در بخا  CMانجام ميدهد.
نیروی کارشناسی :کارشناسان بخا  CMع ه بر مديريت برنامدهريد ی سی دتم نظدار بدر کدار
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سختاف ارها نرماف ارها ظیفه نهايي را درباره تحلیم دادههای جیعآ ری شده تصییمگیدری در مدورد
ضمیت ماشینآال را بر ع هده دارندد .گدر ه کارشناسدي بدا اسدتفاده از داندا تجربده خدود دادههدای
جیعآ ری شده را ارزيابي ميکنند مشکم ماشینآال را مشخص ميکنند در طي سالیان اخیدر سدمي بدر
اين بوده است که با بهکارگیری از نرماف ارهای قویتر هوشیندتر نقا نیر ی ان اني را کمتر کنندد لدي
با اين حال هنوز استفاده از کارشناسان با تجربه به منظور تشخیص نهايي عیو امری اجتنا ناپدذير اسدت.
برای اجرای موفق پايا ضمیت در يس سازمان دستیابي به نتايج مکلدو آن حضدور هدر سده بخدا
فوق در کنار هم ضر ری است در صور ضمف در هر يس از اين بخاهدا نتیجده مکلدو از پدايا
ضمیت گرفته نخواهد شد(مايلي چ تن .)۴-3 :1393
نگهداري و تعميرات اضطراري()EM1
فمالیتهايي ه تند که در مواقع از کار افتادن تجهی ا انجام ميشوند به شکم اضدکراری بايدد ايدن
گونه فمالیتها را انجام داد زيرا که امکان سرايت خرابي به ساير مجیوعههدای تجهید ا

جدود دارد يدا

اينکه تجهی ا به طور کلي از کار افتاده در سازمان بهکدار گیرندده آن دسدتگاه ضدر ر حیداتي دارد
عدم کارکرد آن باع

زيآنهای مادی جاني فرا ان ميشود(محیدی مهپیکر .)18 :139۲

نگهداري و تعميرات اصالحي ((2CM

فمالیتهايي ه تند که به منظور حفظ تجهی ا در سکن استاندارد به هنگام بر ز شک دت يدا پديدد
آمدن عیو انجام ميشود .اين فمالیتها ميتوانند به منظور اص

يا بهبود ضدمیت تجهید ا بده کدار

برده شوند .در اين شاخه نت امکان برنامهري ی جهت تخصیص بهینه منابع از بدین بدردن عیدو
دارد ميتوان از انبار نیودن بیهوده اب ارآال

تجهی ا

با حداقم نیر ی ان اني خدما الزم را ارايه نیود .تفا

جدود

قکما يدکي مواد مصرفي جلدوگیری نیدود
نت اص حي با نت اضکراری در ح داس بدودن

يا قیرح اس بودن نوع فمالیتهای نگهداری تمییرا تجهی ا ميباشد .اين جیله بددين ممندا اسدت
که در اجرای فمالیتهای نت اضکراری نیيتوان هیچگونه تاخیری را متصور بدود لدي فمالیدتهدای ندت
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- Emergency Maintenance

1

- Corrective Maintenance

2

برنامهري ی نظار راهبردی ريی

جیهور .)17 :1388

نگهداري و تعميرات بهرهور جامع((1TPM

در مديريت نگهداری تمییرا اسدت.

نگهداری تمییرا بهره ر جامع يا  TPMيس ر ش خا

اجرای اين ر ش موجب خ قیت مشارکت تیامي پرسدنم بهبدود م دتیر در محدیط کدار مديشدود
ميتوان گفت  TPMمجیوعه فمالیتهايي است که بهصور اص
ماشینآال

يدس سی دتم ندت از طريدق اصد

دستگاهها تيییر در فرهنگ کارکنان انجام ميگیرد.

 TPMنظريهای است که توسدط پاپنديهدا در دهده  1960بوسدیله تجربیداتي کده در زمینده نگهدداری
تمییرا در طول دهه  19۵0در اياال متحده ک ب نیوده بودند مکر شد .نی وندين و ا لین شدرکتي بدود
که تمییرا پیشگیرانه را به صور گ ترده در سال  1960اجرا نیود .تمییرا پیشگیرانه ر زنهای بود بدرای
خلق فکر جديد .اپراتورها توسط ماشینآال

مشيول تولید محصول بودند پرسنم نگهدداری تمییدرا

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

اص حي را ميتدوان در برنامده هدای سی دتم ندت ارد نیدود آن را در زمدان مقدرر انجدام داد(مما ندت

ظیفه تمییر اين دستگاهها را به عهده داشتند .با اتوماتیس شدن دستگاهها حجم کار نگهداری ماشینآال بده
شد اف ايا يافت بايد نیر ی زيادی جهت انجام اين کارها استخدام ميشد .مديريت به اين فکر افتاد کده
فمالیتهای ر تین ساده نگهداری را ميتوان به اپراتورها س رد (اين هیان تمییرا خود مختار اسدت يکدي
از اصول  )TPMاحد نگهداری تمییرا تنها تمییرا تخصصي را انجام دهد .نی وندين دو کده بده دنبدال
انجام تمییرا پیشگیرانه بود فمالیتهای نگهداری را به اپراتورهای تولید محول کرد نیر ی احد ندت بدر
ر ی بهینهسازی تجهید ا متیرکد شدد .بندابراين تمییدرا پیشدگیرانه پیشدگیری از تمییدرا

قابلیدت

دسترسي تمییرپذيری دستگاهها اف ايا يافت نگهداری تمییرا بهره ر متولد شد .هدف نت بهدره ر
اف ايا ارربخشي تجهی ا کارخانه به منظور بهینهسازی ه ينه تولید محصول است(فرهاديان .)33 :1387
 TPMمبتني بر اصول زير ميباشد:
• بهرهبرداری هرچه کاراتر از تجهی ا
• برقراری يس سی تم جامع برای نت که در تیامي عیر مفید تجهی ا ادامه يابد
• درگیر نیودن تیام ق یتهای سازمان در برنامههای سی تم نت
• مشارکت کلیه کارکنان اعم از مديران طراز ا ل تا کاربران تجهی ا در سی تم نت

- Total Productive Maintenance

1
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• ايجاد انگی ش از سوی مديريت از طريق حیايت از تشدکیم اجدرای فمالیدتهدا توسدط گدر ههدای
کوچس کاری(حاج شیر محیدی .)379-378 :1390
نگهداري و تعميرات ناب1
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نت نا يس ر يکرد نوين نظاممند به سی تم نگهداری تمییرا است که با تبمیت از اصول ندا
به حفظ ارزشها۲

حذف ز ايد 3ميپردازد در نهايت به دنبدال تحقدق رضدايتیندی مشدتری کداربران

تجهی ا ميباشد .اين ر يکرد پ

از ر يکرد تولید نا مکر گرديده اسدت .ندت ندا

مجیوعدهای از

اصول مفاهیم تکنیسها برای کیس به يافتن حذف ات ف ميباشد .به طور خ صه نت نا سادهسدازی
استفاده کیتر کار بیشتر ميباشد .نت نا موجدب افد ايا در قابلیدت اطییندان دقدت کیفیدت رضدايت
کاربران در دسترس بودن تجهی ا

کاها در زمان انتظار ه ينههدای سی دتم عیدو

د بدارهکداری

حرکتهای اضافي حیم نقم اضافي خواهد شد(.)Sheppard, 2005: 11
الف -هفت فرم اتالف در نگهداری و تعمیرات
مفهوم محوری تولید نا حذف هفت فرم ات ف ميباشد .اين مفهوم ميتواند به هیان می ان در نت نید
ياری دهنده باشد.

 .1فعالیتهای مازاد در نت
يس ات ف کلیدی در کارخانجا تولیدی تولید مازاد ميباشد .فمالیدتهدايي کده قالبدا اجدرا شدده در
صورتي که هیچ نوع ارزش اف دهای نداشته يا اين که مشتريان تیايلي برای خريد آنها ندارندد .در ندت ايدن
ات ف به اين صور بیان ميشود :اجرای فمالیتهای نت پیشدگیرانه پیشدگويانه در فواصدلي کوتداهتدر از
فواصم بهینه که منجر به فمالیتهای مازاد نت ميگردد .نت پیشگیرانه قیر ضر ری صد در صد ات

ف است.

 .2انتظار
انتظار در حوزه نت شامم انتظار دپارتیآنهای تولید برای پرسنم نت جهت سر ي دهي ميباشد .انتظدار
برای اب ار م تندسازی قکما

انتظار برای حیم نقم ديگدر مدوارد مشدابه نید جد ء ايدن فدرم اتد ف

مح و ميشوند .انتظار يس فمالیت دارای ارزش اف ده نیيباشد بايد حذف شده يا بده طدور سدیمي
کاها يابد .از اين ر فمالیتهای برنامهري ی زمانبندی نت را بده طدور هیاهندگ بدا تولیدد انجدام دهیدد.
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1 - Lean Maintenance
2 - Value
3 - Waste

مورد استفاده آن ها انبار کنید.

 .3حمل و نقل
اگر از افراد کارخانه ب رسیم که کارکنان نت چه ميکنند پاسخ آن ها ” قدم زدن “ ميباشدد .اب ارهدايي کده
ب یار د رتر از محم انجام کار انبار ميشوند قکما پر کاربردتر که از قبم مونتاپ نشدهاند م تندسازیهدايي
که بايد صور گیرند سفارشا کاری برای ماشینهايي که در دسترس نی تند هیگي موجب حیم نقدم
اضافي ميگردند .پرسنم نت زمان زيادی را صرف قدم زدن ميکنند که اکثر آن ارزش اف دهای را بده فرآيندد
اضافه نیيکند.

 .۴اتالف مربوط به فرآیند
در نت اکنشي يا پ

از خرابي تمییرا عیوما برای رساندن هرچه سدريعتدر ماشدینآال بده سدکن

سر ي دهي هدايت ميشوند به طوری که گاهي ا قدا موجدب از دسدت دادن فرصدت جهدت اجدرای

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

قکما

مدار را ن ديس محم انجام کار قرار دهید .اب ارهای بیشتری خريداری کرده در ن ديکدي محدم

تمییرا با کیفیتتر طوالني مد تر ميگردد .برنامهري ی زمانبندی نت مشابه آمادهسازی جهدت تولیدد
بوده کلیدهايي جهت حذف ات

ف مربوی به فرايند ميباشد.

 .۵موجودی
يس انبار ممیول موجودی نت شامم  ۵درصد مواد مورد نیاز  3۵درصد مواد متر

يدا مدوادی کده بده

ندر مورد استفاده قرار ميگیرند ميباشد .به ع ه موجودی مخفي نی میکن است به صور قیر رسدیي
نگهداری شود تا در دسترس بودن را در مواقع ضر ری تضیین نیايد .سازماندهي يس راهبرد ذخیدره ندا
ات ف ايجاد شده توسط موجودیهای مخفي متر

را حذف خواهد کرد .موجودی جهت عیلیدا ندت

شامم انباشتههای سفارشا کاری ميباشد .مشابه موجودی فی يکي موجودی کاری بیا از حد در ندت بده
ممنای پاسخگويي کند خرابيهای د ر از انتظار ميباشد .انباشتههای موجودی کاری نت بده ممندای برنامده-
ري ی

زمانبندی ناکارا ميباشد.

 .۶حرکت
حرکت ات في يا فرآيند قیر ضر ری در عیلیا نت ممیوال در حیکه ظايف  PMقدرار مديگیدرد کده
هیچ نوع ارزش اف دهای ر ی خر جي ندارد .برای مثال بازرسي ماهیانه  PMر ی يس پی کده در طدول
سال هیچ نوع تيییر ضمیتي نداشته است بايد در فواصم طوالنيتر مثم ساالنه يا هر شا ماه يسبار ب ته بده
درجه بحراني بودن آن تجهی ا صور

گیرد.
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 .7عیوب
چند بار کار باي تي تکرار شود تا به طور صحین انجام شود؟ برگشت کار به علت تمییدر نامناسدب منبدع
عظییي از ات ف ميباشد .به کارگیری اب ارهايي هیچون تج يه تحلیم علم ريشهای ميتواند تضیین دهدد
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که عیم مناسبي جهت حذف منبع عیب صور گرفته است(.)Larson, Habakangas 2002: 29
روششناسي تحقيق

در اين مقاله ر ش تحقیق توصیفي(موردی) با ر يکرد آمیخته(کیي کیفي) کیي بهصور
آمار توصیفي بهرهگیری از ر شهای پژ ها عیلیاتي چند ممیاره کیفي به ر ش تحلیم محتوا
ميباشد .برای دستیابي به راهبرد مناسب جهت اجرای اقداما
از تکنیس تاپ ی

خا

نگهداری تمییر تجهی ا

جهت ا لويتبندی آلترناتیوها(ر شها) با توجه به ممیارهايي که حاي اهییت

است استفاده شده است .راه حم پیشنهادی توسط تاپ ی

بر پايه اين مفهوم است که آلترناتیو

انتخابي به طور هی مان از ايدهآل منفي د ر به ايدهآل مثبت ن ديس است که اين يژگي تکنیس
تاپ ی

را از ساير تکنیسهای تصییمگیری متیاي ميکند.

جاممه آماری اين تحقیق به د دسته تق یم ميشوند .دسته ا ل جاممه آماری را خبرگان بخا
دفاعي تشکیم ميدهند که يژگيهای دانا نظامي

فني باال خدمت در بخاهای نگهداری

مديريتي سابقه خدمت باالی بی ت سال می ان تحصی

نظامي يا دانشگاهي کارشناسي ارشد

باالتر را دارا ميباشند در سیتهای مما نین فرماندهان ارشد مرتبط با بخاهای نگهداری
تمییر در حال انجام خدمت بوده

تمداد آنها  9نفر ميباشد .دسته د م جاممه آماری از

مديران فرماندهان ر سای بخاهای نت کلیه تجهی ا

سامانههای دفاعي در ردههای صف

ستاد تشکیم ميشود که با توجه به طبقه بندی بودن آمار نفرا

تمداد آنها با اعیال ضرايب

خاصي  ۲80نفر است حجم نیونه با استفاده از فرمول کوکران به دست مي آيد:
N * Z 2 *  2
=

=50

2

( N − 1) + Z 2 *  2
2

=n

2

یافته ها و تجزیه و تحليل دادهها

در راستای نیم به هدف اين تحقیق آشنايي با بهترين راهبردهای میکن جهت انجام نگهداری
104

تمییر تجهی ا

سامانههای دفاعي هیچنین م ايا ممايب هريس اين ر شها با تمداد  9نفر

از خبرگان بخا دفاعي که يژگيهای دانا نظامي فني باال خدمت در بخاهای نگهداری

در سیتهای مما نین

باالتر را دارا بوده

فرماندهان ارشد مرتبط با بخاهای نگهداری

تمییر در حال انجام خدمت ميباشند مصاحبه بمیم آمد
نگهداری تمییر تجهی ا
الف) نگهداری تمییرا
) نگهداری تمییرا

راهبردهای مشر حه ذيم جهت
گرديد:

سامانههای پدافند هوايي انتخا
پیشگیرانه)( PM

به ر ش پیابینانه)) CBM
حي ((CM

ج) نگهداری تمییرا

اص

د) نگهداری تمییرا

بهره ر

ه) نگهداری تمییرا

نا )) LM

جامع ((TPM

هیچنین ر شهای يادشده فوق در سرعت انجام کار ه ينه اجرای اقداما

نت کیفیت اجرای

کار می ان دقت تمداد کارکنان مورد نیاز نحوه بکارگیری نیر های متخصص
ساختها مورد نیاز با يکديگر متفا
قبولي جهت انتخا

ميباشند از موارد مذکور ميتوان بهعنوان ممیارهای قابم

ر ش مناسب استفاده نیود.

در مرحله بمدی جیعبندی اط عا

مجددا به خبرگان ارايه از بین ممیارهای ذکر شده  ۵ممیار

سرعت انجام کار ه ينه اجرای اقداما
دقت انتخا

می ان زير

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

مديريتي سابقه خدمت باالی بی ت سال می ان تحصی

نظامي يا دانشگاهي کارشناسي ارشد

نت کیفیت اجرای کار تمداد کارکنان مورد نیاز می ان

جهت زن دهي(مثبت منفي) از طريق پرسشنامه به جاممه نیونه ارايه میانگین

زنهای داده شده در جد ل شیاره ۲مورد استفاده قرار گرفت.
تاپسيس و تصميمگيري گروهي

با توجه به م ائم مربوی به گ ينههای(ر شهای) گ

ته تکنیسهای تصییمگیری چند

شاخصه( 1)MADMاب ارهايي مفید برای حم م ائم جهان اقمي است .تصییمگیرنده با انتخا
ا لويتبندی رتبهبندی تمداد ممیني از فمالیتها مواجه است( .)Hwang, Yoon,1981:105از
آنجايي که تمداد ب یار زيادی تکنیس در اين زمینه جود دارد هوانگ يون يس طبقهبندی از اين
تکنیسها را به صور

انواع اط عا

از تصییمگیرندگان يژگيهای برج ته اط عا

يس

طبقه اصلي از ر شها ارائه نیودند .اين طبقهبندی يادگیری تکنیسهای تصییمگیری چند شاخصه
را ت هیم ميکند .از میان اين تکنیسها تاپ ی

با مفهوم ممیار فاصلهی گ ينهها از راهحم ايدهآل
105
)1- Multiple Attribute Decision Making (MADM
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يون ارائه شده است ساده

راهحم ايدهآل منفي که توسط هوانگ

پرکاربردترين تکنیس در

تصییمگیری چند شاخصه ميباشد .اين مدل يکي از پرکاربردترين مدلهای

تصییمگیری چند

شاخصه ميباشد( .)Rao, 2007: 7در اين ر ش تصییمگیری فرض بر اين است که تمداد  kنفر
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تصییمگیرنده به ارزيابي  mگ ينه تصییمگیری يا آلترناتیو ميپردازند که توسط تمداد  nممیار
مورد ارزيابي قرار ميگیرند( .)Chu, Lin, 2003: 284شاخصها به د نوع شاخصي از جن
سود که بیشتر بودن آنها بهتر است شاخصي از جن

ه ينه که کمتر بودن آنها بهتر ميباشد

دسته بندی ميگردند .اين تکنیس بر مبنای اين مفهوم استوار است که گ ينه ايدهآل ن بت به هیه
يژگيهای مورد نظر بهترين ضمیت را دارد در حالیکه ايدهآل منفي گ ينهای است با بدترين
يژگيها .مدل تاپ ی
منفي د رترين

نقاطي را به عنوان راهحم ارائه ميدهد که هی مان ن بت به راهحم ايدهآل

ن بت به راه حم ايدهآل مثبت ن ديکترين باشد .در سالهای اخیر اين مدل به

طور موفقیتآمی ی در زمینههای مديريت منابع ان اني( )Chen, Tzeng, 2004:3حیم
نقم( )Tuzkaya , etc, 2009طراحي محصول( )Kwong, Tam, 2002:136تولید(

Ahi , etc,

 )۲009:1۴کنترلکیفیت( )Yang, Chou, 2005:9–21هیچنین تمیین محم ت لیحا (

Yong,

 )۲006:839–8۴۴مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين ق یت ر ش تاپ ی
مفهوم ا لیه تاپ ی

انتخا

مراحم اجرای آن به صور

مختصر ارايه شده است.

بهترين گ ينه از مجیوعه گ ينههای متفا تي است که ميباي ت

کوتاهترين فاصله را از راهحم ايدهآل
اقلیدسي داشته باشد .ر ش تاپ ی

د رترين فاصله از راهحم ايدهآل منفي در يس فضای

ماتري

تصییم ذيم که  mگ ينه بر ح ب  nممیار ميباشد

را ارزيابي ميکند (جد ل.)1
جدول()1ماتریس تصمیمگیری()R
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Cn

C3

C2

C1

Wn

w3

w2

w1

آلترناتیوها

r1n

r13

r12

r11

A1

r2n

r23

r22

r21

A2

r3n

r33

r32

r31

A3

rmn

rm3

rm2

rm1

Am

رتبه (به عنوان مثال در يس مقیاس  9-1باالترين رتبه بهترين است)  iامین گ ينه بر ح ب  jامین
ذيم ارائه شده است:

ممیار است .مراحم اجرا به صور

گام :1بدست آ ردن زن ن بي ممیارها .ر شهای متمددی برای بدست آ ردن زن ممیارها جود
دارد اما در اين گام با استفاده از تکنیس آنتر پي شانون مکابق با رابکه ( )1به محاسبه زن ن بي
تصییم ميپردازيم.

هر يس از ممیارها با توجه به ماتري

()1

گام :۲ساختن ماتري

تصییم نرمال شده .اين گام ممیارهای ابمادی عیلکرد را به يژگيهای قیر

ابمادی تبديم ميکند .درايههای ماتري

 Rبه صور

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

در جاييکه  i Aiامین گ ينه  j Cjامین ممیار  wjزن اختصا

داده شده به  jامین ممیار rij

رابکه ( )۲نرمال ميشوند:

()۲
گام :3ساختن ماتري

موز ن نرمال شده .مجیوعه زنهای ) W = (w1, w2, …, wnبه شری

که توسط تکنیس آنتر پي شانون مشخص شده است به هیراه ماتري
 Nماتري

موز ن نرمال شده  Vرا به صور

نرمال شده

رابکه ( )3تشکیم ميدهد.

()3
گام .۴تمیین راهحمهای ايدهآل
صور

ايدهآل منفي .راهحمهای ايدهآل )

(

ايدهآل منفي )

( به

رابکه ( )۴تمريف ميشوند.

()۴
)
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به طوری که:
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در اين رابکهها

ارجنترين راهحم(ايدهآل)

کم ارجنترين راهحم(ايدهآل منفي) را نشان

ميدهند.
گام .۵محاسبه جداگانه فواصم .در اين گام مفهوم فاصله اقلیدسي  -nبمدی برای اندازهگیری
فواصم جداگانه رتبه هر گ ينه از راه حم ايدهآل راهحم ايدهآل منفي استفاده ميشود .رابکههای
( )6( )۵فرمول مربوطه را نشان ميدهد.
for

()۵

)

2

− v +j

 (v
n

ij

j =1

= si+
for

()6

)

2

در جاييکه si+

فاصله اقلیدسي رتبه گ ينه  iاز راهحم ايدهآل

si−

− v −j

 (v
n

ij

j =1

= si−

فاصله اقلیدسي رتبه گ ينه i

از راهحم ايدهآل منفي است.
گام .6محاسبه ضريب ن ديکي ن بي .ضريب ن ديکي ن بي گ ينه  Aiبا توجه به راهحم ايدهآل
به صور

رابکه( )7تمريف ميشود.

()7
گام .7ا لويتبندی گ ينهها .بهترين گ ينه ميتواند مکابق با بیشترين مقدار  Ciتصییمگیری شود.
به اين ممنا که کمترين فاصله از راهحم ايدهآل را دارد].[13
ب :تجزیه و تحليل یافتهها

در اين مقاله هیانکور که اشاره شد پنج ر ش اجرا با پنج ممیار انتخابي(ه ينه کیفیت دقت
سرعت اجرای کار تمدادکارکنان) جهت ا لويتبندی در نظر گرفته شده است .ممیارهای مذکور
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جهت زن دهي(مثبت منفي) از طريق پرسشنامه به جاممه نیونه ارايه شد که میانگین زنهای

د ممیار مثبت منفي تفکیس شده است.
جدول( )2ارزیابی هر روش با توجه به معیارها
معیارها

روشهای اجرا

-تعداد کارکنان

 +سرعت

 +دقت

+کیفیت

 -هزینه

3/93

1/3۲

1/61

۲/۲3

۴/17

3/۲۴

۴/۴1

3/۲۲

3/11

۲/۴6

PM
CBM

۲/۲6

3/76

۴/77

3/86

۲/1۲

TPM

۴/۴3

3/۲۲

1/۴۴

1/۲۲

۴/8۴

CM

1/1۴

۲/۲9

3/96

۴/۵8

1/۴1

LM

اکنون برای بدست آ ردن زن ن بي هر ممیار مکابق گام 1از دادههای جد ل ۲استفاده شده است
نتايج در جد ل 3ارائه شده است.

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

داده شده در جد ل شیاره ۲قابم مشاهده است .هیانکور که از جد ل ۲مشخص است ممیارها به

جدول( )3اهمیت (وزن) نسبی معیارها
-تعداد کارکنان

 +سرعت

 +دقت

+کیفیت

 -هزینه

0/199

0/16۵

0/۲۲7

0/19۴

0/۲1۵

wj

0/9۴6

0/9۵6

0/939

0/9۴8

0/9۴۲

Ej

0/0۵۴

0/0۴۴

0/061

0/0۵۲

0/0۵8

dj

بمد از محاسبه ماتري

نرمال شده در گام( ۲جد ل )۴به محاسبه ماتري

موز ن نرمال شده

مکابق با گام 3ميپردازيم (جد ل.)۵
جدول( )۴ماتریس نرمال شده
معیارها

روشهای

-تعداد کارکنان

 +سرعت

 +دقت

+کیفیت

 -هزینه

اجرا

۲/1۴

0/۲۴

0/3۵

0/69

۲/38

1/۴6

۲/7۲

1/۴۲

1/3۴

0/83

PM
CBM

0/71

1/98

3/11

۲/07

0/6۲

TPM

۲/7۲

1/۴۵

0/۲8

0/۲1

3/۲1

CM

0/18

0/73

۲/1۴

۲/91

0/۲7

LM
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جدول( )۵ماتریس موزون نرمال شده
معیارها

روشهای اجرا
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-تعداد کارکنان

 +سرعت

 +دقت

+کیفیت

 -هزینه

0/۴۲6

0/0۴0

0/081

0/13۴

0/۵1۲

0/۲89

0/۴۴9

0/3۲۲

0/۲60

0/178

PM
CBM

0/1۴1

0/3۲7

0/707

0/۴01

0/13۲

TPM

0/۵۴1

0/۲۴0

0/06۴

0/0۴0

0/689

CM

0/036

0/1۲1

0/۴88

0/۵6۴

0/0۵8

LM

مکابق با گام ۴راهحمهای ايدهآل مثبت ايدهآل منفي با استفاده از جد ل ۵به صور

ذيم تمريف

ميشود:
}{0/0۵8, 0/۵6۴, 0/707 , 0/۴۴9, 0/036
}{0/689, 0/0۴0, 0/06۴ , 0/0۴0, 0/۵۴1
در نهايت برای ا لويتبندی ر شها ابتدا مکابق با گام ۵به محاسبه فواصم جداگانه رتبه هر
آلترناتیو از راهحم ايدهآل راهحم ايدهآل منفي پرداخته س

مکابق با گام 6بر اساس بیشترين

مقدار ضريب ن ديکي به ا لويتبندی ر شها ميپردازيم.
جدول( )۶فاصله اقلیدسی ،ضریب نزدیکی و رتبهبندی
رتبهبندی

فاصله اقلیدسی

ضریب نزدیکی

روشهای اجرا

Ci

Si-

*Si

۴

0/181

0/۲3۲

1/0۵0

3

0/۵80

0/779

0/۵6۵

PM
CBM

1

0/813

1/0۴7

0/۲۴1

TPM

۵

0/1۴۵

0/199

1/177

CM

۲

0/7۲8

1/0۵۵

0/39۵

LM

هیانکور که از جد ل 6مشخص است ر شهای اجرا در ستون آخر بر ح ب مقدار ضريب
ن ديکي ) (Ciبیشتر ا لويتبندی شده است.
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برابر نتايج بدست آمده از محاسبا (جد ل شیاره  )6فاصله ر ش (PMنگهداری تمییرا
پیشگیرانه) از ممیارهای مثبت برابر 1/0۵0
(CBMنگهداری

تمییرا

از ممیارهای منفي برابر  0/۲3۲فاصله ر ش

به ر ش پیابینانه) از ممیارهای مثبت برابر 0/۵6۵

منفي برابر  0/779فاصله ر ش (TPMنگهداری تمییرا
0/۲۴1
تمییرا

بهره ر جامع) از ممیارهای مثبت برابر

از ممیارهای منفي برابر  1/0۴7فاصله ر ش (CMنگهداری

ممیارهای مثبت برابر 1/177

از ممیارهای

تمییرا

اص حي) از

از ممیارهای منفي برابر  0/199فاصله ر ش  (LMنگهداری

نا ) از ممیارهای مثبت برابر  0/39۵از ممیارهای منفي برابر  1/0۵۵ميباشد.

نتيجهگيري و پيشنهاد

اين مقاله به ارزيابي انتخا
منظور با توجه به نظرا
اقداما

راهبردهای نگهداری تمییر سامانههای دفاعي ميپردازد .بدين

خبرگان بخا دفاعي از پنج ممیدار سدرعت انجدام کدار ه ينده اجدرای

مقاله پژ هشي :راهبرد مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي

تجزیه و تحليل

نت کیفیت اجرای کار تمداد کارکندان مدورد نیداز مید ان دقدت جهدت ا لويدتبنددی

ر شهای اجرا استفاده شده ممیارهای مذکور توسط جاممه نیونه مورد سنجا

زن دهي قرار

گرفتهاند .از آنجايي که بمضي از ممیارها جنبه مثبدت برخدي جنبده منفدي دارندد لدذا بدا تکنیدس
تصییمگیری تاپ ی ؛ هر ر ش را از اين د جنبه مورد بررسي قرار داده با توجه بده ممیارهدای
مورد نظر ر شي به عنوان راه مناسب در نظر گرفته ميشود که از ممیارهای مثبت کمتدرين فاصدله
از ممیارهای منفي بیشترين فاصله را داشته باشد .نتايج رتبهبندی نشان ميدهدد بدرای مواجده بدا
شرايط مورد بررسي ر ش نگهداری تمییرا

بهره ر جامع با توجه به فاصله کمتر از ممیارهای

مثبت هیچنین فاصله بیشتر از ممیارهای منفي شرايط ايدهالتری ن بت به ساير ر شهای مورد
داشته ر ش مناسب جهت نگهداری تمییر سامانههای دفاعي خواهد بود.

بح

با توجه به نتايج بدهدسدت آمدده پیشدنهاد مديگدردد مدديريتهدای نگهدداری تمییدرا
بخاهای دفاعي ضین آموزش مباني ر شهای اجرايي نگهداری تمییرا
پرسنم زير مجیوعه بخا های مختلف نگهداری تمییرا
ر ش ياد شده را فراهم نیوده با رصد آخرين نظريا
تيییرا

ال اما

در

بهره ر جدامع بده

پیادهسازی نهادينه نیدودن

تکنیسهدای جديدد در صدور

لد م

مورد نیاز را اعیال نیايند.
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