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 چکیده

عدم فعالیت  ناشی از هایهزینه و تعمیرات در هر بنگاه اقتصادی، سبب کاهش نگهداریصحیح های فعالیت

رعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت ، سسود از دست رفته، تعمیراتانجام اقدامات نگهداری و ، هادستگاه

. عدم مدیریت صحیح این فرآیند، خود سبب باشدمی ابکی سازمان و عواملی از این دست، چمحصول، قابلیت اطمینان

در هر چه بهتر کار کردن  های اقتصادی خواهد شد عوامل مهم انسانی و تجهیزاتیقابل توجه به بنگاه هایتحمیل هزینه

شناسایی این عوامل کمک دخیل هستند. ه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانکامپیوتری  و نیز سیستمها سیستماین گونه 

عوامل  ییشناساهدف از این پژوهش  .نمایدمیکالن مدیریتی و عملیاتی  هایریزیبرنامهو شایانی در اتخاذ تصمیات 

باشد که با می وریو افزایش بهره نهیکاهش هز کردیبا رو زهیمکان راتیو تعم ینگهدار تیریمد ستمیبر س رگذاریتأث یدیکل

گرفته است. با مطالعه اصفهان صورت  2در شرکت انتقال گاز منطقه زهیمکان راتیو تعم ینگهدار تیریمد ستمیسبر تمرکز 

سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شناسایی شده و سپس از طریق مطالعه میدانی  وریعوامل تاثیرگذار بر بهره ایکتابخانه

بیشتر بر سیستم مدیریت  گذاریتاثیرتکنیک الوشه، عوامل کلیدی با  عوامل تاثیرگذار محدودتر و در نهایت با استفاده از

 مکانیزه نت پیشگیرانه مشخص گردیدند.

 

شهرکت انتقهال گهاز     ؛تکنیک الوشهه  هزینه؛ وری سیستم؛)نت(؛ بهره سیستم مدیریت و نگهداری تعمیرات کلمات کلیدي:

  اصفهان 2منطقه 

 

 مقدمه  

 یناگهان یاز خراب یریشده که با هدف جلوگ یزیرشخص و معموالً برنامهم یهاتیمجموعه فعالی به نگهدار       

و در دسترس بودن آنها را  نانیاطم تیقابل بیترت نیو به ا ، گویندرندیگیانجام م ساتیو تأس زاتیآالت، تجه نیماش

 ایو  یکه دچار خراب یالهیوس ای ستمیس کی یکه بر روست ا ییهاتیمجموعه فعالات شامل ریتعم دهند.یم شیافزا

اش فهیانجام وظ یبازگردانده و برا یتا آن را به حالت آماده و قابل بهره بردار ،ردیگیشده، انجام م یاز کار افتادگ

 زاتیتجه یکنترل و نگهدار تیریدر مد یاندهیفزا بطور راتیو تعم ینگهدار تیریمد زهیمکان یهاستمیس.آماده سازد

از ملزومات کارخانه  یراتیتعم برنامه کیوجود  .رندیگ یمورد استفاده قرار م شرفتهیپ یدماتو خ یدیتول عیدر صنا

در  یاجرا کرد ول یدست را به صورت یراتیتعم ستمیکارگاه کوچک بتوان س کیاست، ممکن است در  یدیتول یها

سیستم های  از است. ممکن ریعمالً غ یبه صورت دست ستمیس یمتوسط، متوسط و بزرگ اجرا مهین یکارگاه ها
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 نت، مشخصات دستگاه ها و یها تیاطالعات مربوط به انواع مختلف فعال رهیجهت ذخ CMMS* مکانیزه همچون

مختلف  یکردهایدر رو ازیمورد ن یانجام انواع پردازشهاو  اطالعات نیا یابیو باز یگانیآنها، با ی، سابقه خرابزاتیتجه

 .]1[ شودینت استفاده م یها تیفعال تیریو مد یزیاطالعات برنامه ر یرو بر نت

است که به منظور  یمنظم و دوره ا یها و روش ها تی( مجموعه فعال†PM) رانهیشگیپ راتیو تعم ینگهدار          

 بهره شیکه افزا یشود . به نحویانجام م مطلوب طیدر شرا زاتیو حفظ تجه یبه روز رسان ،موجود تیوضع یبررس

مجموعه به  یقطعه برا راتیعمو ت دیخر نیسنگ یهانهیکاهش هز جهیو در نت زاتیتجه شیو کاهش فرسا یور

 رییتغ خچهیتوان منطبق بر تاریرا م راتیو تعمی نگهدار تیریمد ستمیتحوالت نرم افزار س خچهیتار حداقل برسد.

صادی، سبب کاهش هزینه و تعمیرات در هر بنگاه اقت های نگهداریفعالیت دانست. راتیو تعم ینگهداری ها روش

های ناشی از عدم فعالیت دستگاه ها، هزینه های انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات و هزینه سود از دست رفته 

خواهد شد. اما تأثیرات این فرآیند تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت 

سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را دارد. عدم مدیریت صحیح  محصول، قابلیت اطمینان، چابکی

 .]2[ های اقتصادی خواهد شدوجه به بنگاهقابل ت این فرآیند، خود سبب تحمیل هزینه های
قرار  یتوجه گسترده ا مورد رانیا گازدرصنعت  راتیتعم و ینگهدار زهیمکان ستمیس یساز ادهیپ ریدر دهه اخ          

خود  یکار تیدر اولو را زهیمکان ستمیس یساز ادهیپ فعال در حوزه گاز، یکه اکثر شرکت ها یگرفته است به گونه ا

عوامل مهمی در هر چه بهتر کار کردن سیستم کامپیوتری  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دخیل  قرار داده اند.

باشد. شناسایی این عوامل کمک شایانی در اتخاذ تصمیات میهستند. این عوامل از جمله عوامل انسانی و تجهیزاتی 

کالن مدیریتی و عملیاتی خواهد کرد. از جمله عوامل انسانی می توان به عدم آموزش نیروی انسانی، مقاومت مدیران 

بر  نام برد. وجود تجهیزات کاربردی و بروزرسانی مناسب سیستم  نگهداری و تعمیرات نیز از جمله عواملی است که

 ستمیبر س رگذاریتأث یدیعوامل کل ییشناساهدف از این پژوهش . ]2[تأثیر گذار خواهد بود  CMMSروند کار 

خواهد بود. این  و افزایش بهره وری نهیکاهش هز کردی(  با روCMMS) زهیمکان راتیو تعم ینگهدار تیریمد

اصفهان  2 در شرکت انتقال گاز منطقه( CMMS) زهیمکان راتیو تعم ینگهدار تیریمد ستمیسپژوهش با تمرکز بر 

اجرایی شده است، می در حال حاضر در این شرکت،  CMMSصورت خواهد پذیرفت. با توجه به آنکه سیستم نت 

در کاهش  ی به نتایج قابل توجه دست یافت و از نتایج حاصل نیزمیدان با بررسی این سیستم بصورت مطالعهتوان 

 عمیرات بهره برد.هزینه در سیستم نگهداری و ت

 

 
ادبیات تحقیق -2  

در صنایع نفت  کانیزه مدیریت نگهداری و تعمیراتموانع پیاده سازی سیستم م یق خود به بررسیدر تحقابوالحسینی         

 یهاشرکتیی ها، توانارساختیزکارکنان، آموزش  ارشد، مقاومت کارکنان، تیریتعهد مد فاکتورهایو گاز پرداخته است. 

 نیب یهماهنگ زات،یتجه یفن ومشخصات وجود اطالعات ،یساختار سازمان تیو رفع خطاها، حما یبانیکننده در پشت دیتول

 رعایت عدم دلیل به ها شرکت از برخیکه در این راستا  اندشناسایی شده سازمان مختلف واحدهای ی وساز ادهیپ میت

 .]3[شوند  می شکست دچار تعمیرات و گهداریمکانیزه ن مدیریت سیستم سازی درپیاده الذکر فوق موارد

                                                 
* -Computerized Maintenance Management System 
† Preventive Maintenance 
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مورد بررسی قرار گرفته در شرکت گاز استان فارس  CMMSهای پیاده سازی نرم افزار چالشدیگر در پژوهشی          

نتایج  ،در پایانشناسایی شده و   CMMSجهت استقرار نرم افزار  ،عامل زیر مجموعه 22چالش اصلی به همراه  6است و 

 .]4[ فرایند استقرار داشتند که فرهنگ خشک سازمانی و دیدگاه مدیران تاثیر بیشتری بر هحاکی از آن بودمطالعه 
 سازی پیاده مشکالت بندی رتبه یابی و عارضه جهت مفهومی مدل ارائه "پژوهشی با نام  ،و همکارانبابائی           

مشکالت  یو رتبه بند یجهت عارضه یاب یائه مدل مفهومهدف ار با "تعمیرات و نگهداری مدیریت مکانیزه جامع سیستم

 هم عدم دهد، نشان می پژوهش های را انجام دادند. یافته راتیو تعم یمدیریت نگهدار زهیمکان یها ستمیس یساز ادهیپ

 باالترینافزار  نرم کننده تامین نادرست انتخاب و مدیران حمایت و مدت بلند هاییاستراتژ و اهداف با نت اهداف خوانی

 .]5[ دارد CMMSتعمیرات  و نگهداری مدیریت مکانیزه جامع سیستم سازی پیاده موفقیت عدم در را تاثیر

 PM رانهیشگیپ راتیو تعم یبرنگهدار *TPM یاجرا اثر یررسب"در پژوهشی با عنوان  هاشمی بنی و شیرویه زاد           

در فوالد مبارکه  داری و تعمیرات خودگردانهبه بررسی سیستم نگ "نآب سرد فوالدمبارکه اصفها دیمورد مطالعه واحدتول

روند  نت خودگردان بطور مختصر اشاره شده و اثر آن را در یهااهداف و گام حیمقاله ضمن تشر نیدرااند. اصفهان پرداخته

مشخص شده  PM یدراجرا TPMموثر یهاقرارگرفته و گام یمورد بررس PM رانهیشگیپ راتیو تعم ینگهدار یاجرا

و  ینگهدار یهادرشاخص یوجهمورد مطالعه بهبود قابل ت زیتجه یبررو TPMموثر یهاگام یبا اجرا انیاست درپا

 .]6[ بعمل آمده است راتیتعم

با الگوی همگن نیمه ماکوف به  "ترمیم و نگهداری تجهیزات شبکه برقی"در پژوهشی با عنوان  گاتان و همکاران          

 ها و میزان شکست خواهد داشتن عملیاتی تاثیر مستقیم بر هزینههای قابلیت اطمینااخصدست یافتند که ش این نتیجه

]7[. 

به بررسی   "های در معرض خرابیمجموعه الگوهای تعویض جهت کابل" ای با عنواندر مقاله بارلو و هانتر          

تحقیق خط مشی تعمیرات را برای یک شرکت نفتی در عمان الگو  نگهداری و تعمیرات در حوزه نفت و گاز نموده است. این

ها در ط مشی تعمیراتی تعویضی برای کابلسازی نموده است. الگوی تعویض مجموعه به منظور تعیین کردن بهترین خ

 . ]8[ شرایط عملکردی نوسازی مطرح شده است

ها ی قابل سنجش ایجاد کننده فرصتهاهانی : شاخصهداری و تعمیر کالس جنگ"در پژوهشی با عنوان  نکاگاوا         

کوشد سازگاری مفهوم ت نفت پرداخته است. این پژوهش میبه بررسی فرصت ها در صنع "جهت صنعت نفت و گاز نروژ 

کلی نگهداری و تعمیر کالس جهانی و روندهای جاری موجود آن را همچنان که در صنعت نفت و گاز نروژ مشاهده گردید 

توانند جهت ترسیم عملکرد جاری هرگونه های شناخته شده در این تحقیق میسازد. شاخصکرده و روشن میمعرفی 

 .]9[ های کالس جهانی مورد استفاده قرار گیردبا مقایسه کردن آن با استاندارد اموال عملیاتی

ی نگهداری و تعمیر در کارخانه به بررس "CMMSو  FDIتلفیق مدیریت ابزار "در پژوهشی با عنوان  ،تسای و همکاران

جریان کاری یکپارچه ای و عرضه داشتن های رسانهاین پژوهش دوری جستن از پراکندگیهای صنعتی پرداخته است. در 

گر این مطلب است که چگونه فن آوری تلفیق ابزار میدانی باشد. نتایج این پژوهش نشانمی DCS کنندگان از برای استفاده

یق گسترده عمیق و یکپارچه یابی به تلفبرای دست CMMSو  DCSد از طریق اتصال ضعیف سبک وزن توانمی FDIیا 

 .]12[ های جاری بکار روندراه حل

اخته است و با پرد هاشرکت در TPMدر پژوهشی به بررسی عوامل کلیدی در پیاده سازی  ولدز و همکاران          

سازمان  ت،یریتعهد و تعامل مدبر اساس این پژوهش  نتایج خود پرداخته است. های این روش به بیانمقایسه پیاده سازی

 .]11[ از عوامل مهم به شماره آمده است یغاتیتبل یها

 

                                                 
* Total productive maintenance 
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 شناخت سیستم نگهداري و تعمیر )نت(

کمیت و کیفیت معلوم، طراحی و  باای از عناصر اطالق کنیم که برای رسیدن به هدف خاصی اگر سیستم را مجموعه

 زیر توان ادعا کرد که هر سیستم از دو بخش اصلیمی ،تعریف نمائیم ،انددیگر ترکیب شدهکبا ترتیبی با ی خته شده وسا

 : ]12[است تشکیل شده 

 هسته اصلی: این بخش وظیفه اجرای هدف را دارد.  

  :و شامل وسائل کند این بخش ضمن پشتیبانی از هسته اصلی تداوم اجرای اهداف را تضمین میقسمت پشتیبانی

و امکانات بررسی و آزمایش شرایط فنی و تکنولوژی ، ابزار نگهداری و تعمیرات ، قطعات یدکی، اسناد و مدارک 

های نگهداری، تعمیر و  بهره برداری و پرسنل آزموده و آماده برای بکارگیری ها، دستور العملفنی نظیر نقشه

  می باشد. ... روشها و

مراحل پیشرفته این موضوع مورد توجه واقع شده که عناصر و عوامل پشتیبانی )لجستیک( به عنوان در سالهای اخیر، در  

در مراحل طراحی یک سیستم عوامل با اهمیت که الزم است همگام و . دجزئی غیر قابل تفکیک از یک سیستم تعریف شون

 :باشندذیل قابل تعریف میاالت ؤوامل تولیدی مورد نظر قرار گیرند، در پاسخگوئی به سعبا  سازگار

  تجهیزات چگونه طراحی و تولید شوند که عمر اقتصادی بیشتری داشته باشند و بتوان براحتی و با هزینه کم آنها

 را نگهداری و تعمیر نمود؟

  در دوران بهره برداری از تجهیزات چگونه عمل شود که تجهیزات خرابی کمتری داشته باشند و سرعت فرسودگی

 دودی اقتصادی و قابل کنترل باشد؟آنها در ح

هایی را که جه واقع شده، و به مجموعه فعالیتهای انجام شده دو عامل فوق، در نیمه دوم قرن حاضر مورد تودر بررسی

 .]12[نامندخیر در سطح جهانی تروتکنولوژی میپاسخگویی دو سوال باال باشند را در سالهای ا

نگهداری و  برداری از ماشین است در فرهنگ کشور ما عناوینی نظیررهمربوط به دوره بههای ردیف دوم که فعالیت         

ها در راستای مقدم داشتن راین بوده که این دسته از فعالیتدر سالهای اخیر در ایران رسم ب. را بخود گرفته است تعمیرات

لزوم توجه به مسائل فنی از . شود نام برده میراتنگهداری و تع عنوانبه ، تعمیرات بعد از خرابی به امور ،امور نگهداری

های فیزیکی )شامل ماشین آالت ها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریت متشکل، به امور نگهداری دارائیدستگاه

.  شودجهان صنعتی به حد کافی احساس می رسیدگی نماید هم اکنون در (...تولیدی، تجهیزات تأسیسات و ساختمان و

های مدیریت فنی )تروتکنولوژی( در مراحل طراحی، کارائی تجهیزات الزم است فعالیت ت بهبود بازدهی تولید ودر جه

-میمورد مالحظه قرار  یهای صنعتی بعنوان یک بخش اساسی و بنیادساخت، نصب وراه اندازی و بهره برداری در سیستم

دالیل این امر بشرح ذیل می . پیدا کندمور نت سیر صعودی جایگاه ا که با پیشرفت زمان، استگیرد نشانگر این حقیقت 

 :]3[ باشد

که در نتیجه احتیاج به مهارت بیشتر کارکنان نت و مدیریت فنی را  شدن رکت سریع صنایع در جهت خودکارح -

 . نمایدراقبت و تعمیر تجهیزات الزامی میدر جهت توانائی در م

 ،لید، در نتیجه بروز خسارت زیاد به سیستم تولیدی در رکود تولیدها و سرعت توباال رفتن حجم سرمایه گذاری -

 .های اضطراریبه علت خرابی

باال رفتن قیمت قطعات یدکی و قیمت اولیه ماشین آالت که احتیاج به روشهای صحیح و بهینه مدیریت بر  -

 .ی می نمایدهای نگهداری و تعمیرات را الزامکی و کنترل سرعت استهالک و هزینهدارائیهای فیزی
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 اهداف مدیریت نگهداري و تعمیرات

وان اهداف را بطور های نگهداری و تعمیرات نیاز به درک صحیح و کافی از اهداف آن است تا بتبرای توسعه مناسب مدل

به  . ]13[ای کمی نموده و به مقادیر عددی سنجش عملکرد یک سیستم نگهداری و تعمیرات تبدیل نموددقیق و شایسته

های پنهان در آن سیستم می قرار نت در یک سیستم، کاهش هزینههدف از ایجاد و است هاکستاد و بادزبرگ فته وتن،گ

 های عملیاتی،ردن تهدیدهای محیطی و کاهش هزینهمینیمم ک باشد که در نتیجه منجر به افزایش امنیت نیروی کار،

 .]14[ شودهای نت میزینهایجاد خرابی و همچنین کاهش هکاهش توقفات تولید در اثر 

 :]15[ کندمهمترین اهداف مدیریت نت ذکر می همچنین موارد ذیل را از جملهگائو 

 ،اگر یک تجهیز  باشد.افزایش قابلیت اطمینان تجهیز می ماکزیمم کردن قابلیت اطمینان: اولین هدف مدیریت نت

 با سازمان به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.وری بهره های مکرر بشود،ابل اطمینان  نبوده و دچار خرابیق

 دهد.تماد تسهیالت تولید را افزایش میجلوگیری از خرابی تجهیز، مدیریت نت قابلیت اع

  ،ماکزیمم کردن دسترس پذیری: یک فضای تولیدی کامل و بدون نقص، همه تسهیالت تولید را در تمامی اوقات

 های نت )بازرسی،قابلیت دسترسی تجهیز، سازمان برای انجام فعالیتبه منظور بهبود  .دهدار میدر دسترس قر

 .تعویض و یا تعمیر تجهیز( نیاز به یک برنامه دقیق خواهد داشت

 وری باال حاصل شده م هیچگونه خرابی پیش نیاید، بهرهها: اگر در طول زمان کارکرد سیستمینیمم کردن هزینه

ها پائین تر خواهند بود.اگر دسترس پذیری تجهیزات باال باشد، تولید و یا زمان انتظار برای دریافت و هزینه

 خدمات، پایین تر بوده و در نهایت هزینه کل کمتر خواهد شد.

 :پذیری افزایش خواهند یافت.وری و دسترسبهره وقتی زمان توقف تولید کاهش یابد، مینیمم کردن توقفات 

  باشد.مدیریت عملیات بحرانی و حساس می مان توقف برایگاهی اوقات ز

 

 

  2شرکت انتقال گاز منطقهآشنایی با  

تحت  1344عنوان بزرگترین زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران از ابتدای تاسیس شرکت ملی گاز ایران در سال ه شرکت انتقال گاز ب

به شرکت انتقال گاز تبدیل گردید. این  85مجموعه عظیم در پایان سال  مدیریت شرکت پاالیش و انتقال گاز فعالیت داشته است، این

طیر مدیریت، حفظ، نگهداشت و هزار نفر( در صنعت گاز، وظیفه خ 11درصد نیروی انسانی شاغل)حدود  22شرکت با بکارگیری 

حق  فه شرکت انتقال گاز ایران خرید و مهمترین وظی. عهده دارده های فیزیکی این صنعت عظیم را بدارایی درصد 72برداری از بهره

-کاری گاز طبیعی، اتان، گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی و فروش به مبادی تعیین شده داخلی و پایانهالعمل

ی به وسیله ره سازی گاز طبیعفعالیت این شرکت در حوزه ذخی باشد.م سوآپ فرآورده های فوق الذکر میهای صادراتی و انجا

های حداکثر مصرف )فصول فصول کم مصرف و استفاده در زمان های توربو کمپرسوری مجتمع سراجه، به منظور ذخیره گاز درواحد

شرکت انتقال گاز ایران از ده منطقه تشکیل  .پذیردمیلیون متر مکعب در سال انجام می 922سرد( با قابلیت تزریق و برداشت بیش از 

 انتقال مسئولیت و استراتژیک عملیاتی، دهگانه مناطق از یکی 2 منطقه باشد.قه دوم آن در شهر اصفهان واقع میشده است که منط

 هایاستان از بخشهایی و کامل طور به بختیاری و محال چهار و اصفهان، یزد استان سه کشور، استان هفت محدوده در را گاز

 از تعمیرات و نگهداری و برداریبهره عظیم، مجموعه این مأموریت گرفت. عهده بر زیمرک و لرستان ، خوزستان ،بویراحمد و کهگیلویه

 بین الزامات و استانداردها اساس بر گاز، انتقال شبکه مخابراتی و ارتباطی تجهیزات و قوی فشار لوله تأسیسات تقویت فشار، خطوط

 بوده پاک ور بهره و پایدار ایمن، انتقال ماموریت با انداز  چشم تحقق به مصمم و باشدمی گاز بهینه و انتقال دریافت منظور به المللی
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ها، عملیات خطوط لوله و عملیات ایستگاهانتقال گاز شرکت ملی از سه معاونت مهم  2نائل آید. منطقه  سرآمدی نخست رتبه به تا

 .تشکیل شده استمهندسی و خدمات فنی 

 

 

 روش تحقیق -3

ای تاکید باشد زیرا در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و بر حل مسالهردی میتحقیق حاضر یک تحقیق کارب

از حیث روش .  ]15 [های مورد بررسی استهایی است که هدف آنها، توصیف شرایط یا پدیدهدارد و شامل مجموعه روش

 تیریمد ستمیبر س رگذاریتأث یدیعوامل کل ییشناسا آن هدف که توان آن را یک تحقیق توصیفی برشمرد؛نیز می

اصفهان  2شرکت انتقال گاز منطقه در و افزایش بهره وری نهیکاهش هز کردیبا رو (CMMS) زهیمکان راتیو تعم ینگهدار

مراکز شرکت انتقال گاز منطقه در  مطالعه میدانی همچنین و ایکتابخانه مطالعات از آوری اطالعات عجم منظور به ست.ا

قاالت فارسی و های معتبر و همچنین با استفاده از کتب، مجالت، مبا مراجعه به کتابخانه است. شده استفادهاصفهان  2

و  امه محقق ساختهسپس با استفاده از پرسشن ودکتری مطالعات نظری انجام و های کارشناسی ارشدالتین، پایان نامه

مطابق جدول های  بهره وری و هزینه رویکردهای باپیشگیرانه مکانیزه  م مدیریت نتسیستموثر بر امل وع، مطالعه میدانی

 خبرگاناستفاده از نظر چندین جلسه و  روایی صوری پرسشنامه با برگزاریمورد شناسایی قرار گرفتند.  2و  1شماره 

سپس از تکنیک الوشه جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی استفاده  مورد تایید قرار گرفت. صنعت و دانشگاه

حجم نمونه از متخصصان  و اصفهان 2عه آماری این تحقیق شامل تمامی کارشناسان شرکت انتقال گاز منطقه گردید. جام

درخواست شد تا هر عامل را بر اساس طیف سه خبرگان از طبق پرسشنامه تهیه شده  CVRن یباشد. برای تعیمیصنعت 

بر  ام محاسباتی نمایند. و در نهایت پس از انجقسمتی ضروری است، مفید است ولی ضرورتی ندارد وضرورتی ندارد بررس

ها عوامل کلیدی با تاثیرگذاری بیشتر بر سیستم مدیریت مکانیزه نت پیشگیرانه و تجزیه و تحلیل داده اساس تکنیک الوشه

  مشخص گردیدند. 4و  3مطابق جدول های شماره 

 

 

 یافته ها -4

اری و تعمیرات مکانیزه تاثیر گذار بر سیستم مدیریت نگهددر پژوهش حاضر که به منظور شناسایی عوامل کلیدی 

 در جهت مشخص نمودن 2و  1جداول شماره ه است های کاهش هزینه و افزایش بهره وری انجام گرفتپیشگیرانه با رویکرد

از آن . پس نیز ذکر منابع آورده شده استو با توجه به رویکردهای بهروری و هزینه  عوامل کلیدی مطابق روش تحقیق

تحت عنوان عوامل کلیدی ، تکنیک الوشهو شده توسط خبرگان  تکمیلی پرسشنامهبا استفاده از  4و  3جداول شماره 

 تعیین گردیدند.

 

 جزئی مبتنی بر رویکرد بهره برداري شاخص هاي شناسایی  -1جدول 

 منبع متغیرهای فرعی متغیر اصلی

 

 بهره وری

 2213شولز ،  مدیریت

 2225پور ، کونچو ، شهید ساختار

 2212لندوسی ،  سرعت

 2212فنگ ،  دقت، تداوم، اثربخشی، کارایی
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 1393معصومی ،  قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان

 2216ریس و همکاران ،  انعطاف پذیری

ایمنی فردی، ایمنی زیست محیطی، افزایش 

 سطح ایمنی ماشین آالت
 1396طباطبائی ، 

ز سیستم، ارزش اطالعاتی، سهولت استفاده ا

 سادگی و عدم ایجاد اغتشاش اطالعاتی
 2227پریرا و همکاران ، 

مدت زمان تعمیرات ، فاصله زمانی بین خرابی 

 ها
 2226اوتاویا ، 

 2213شولز ،  مدیریت کیفیت

 2213میلر ،  اجرایی و کاربردی بودن

 1396،  اسحاقیان استفاده کامل و بهینه از ظرفیت ماشین آالت

 1392نفوذی ،  سازماندهی تیم کاری

 1394شرزه یی ،  بهره وری نیروی کار

رقابت پذیری نیروی کار ، افزایش عمر مفید 

 ماشین آالت
 1997دکر و همکاران، 

 1393سلطانی ،  بهره وری سرمایه

 1392نوابخش، بهره وری انرژی

 1378افتخاریان، بهره وری مواد

 1394شرزه یی ،  تولید ، مدیریت جامع مواد برنامه ریزی

 

 شناسایی شاخص هاي جزئی مبتنی بر رویکرد هزینه  -2جدول 

 منبع متغیرهای فرعی متغیر اصلی

 

 هزینه

سرمایه اولیه ، هزینه های سیستم مدیریت و 

 نگهداری، هزینه اپراتوری
 1392ابوالحسنی ، 

 2228لو ،  هزینه پیاده سازی تکنولوژی

 2212شوآنگ می ،  ازگشت سرمایهب

هزینه های اپراتوری، هزینه استهالک، هزینه 

تعمیرات اساسی برنامه ریزی نشده، خسارت 

 تأخیر در تحویل کار

 1386رادفر،

 2215شن ،  هزینه حفظ و نگهداری تکنولوژی

 2229نیلسون ،  هزینه تعمیر، هزینه بروز خرابی

 2212، نلی هزینه کاهش نیروی انسانی

 2225گراونز ،  هزینه های قطعات یدکی

 2214استپهن ،  هزینه رکود سیستم در اثر خرابی

 2215اولسون ،  هزینه ریسک تولید
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هزینه تعمیرات اضطراری، هزینه نیروی 

میرات انسانی اضطراری، هزینه دستیابی به تع

 اضطراری

 1997ونگ و فام، 

ت اولبههزینه تعمیرات و بازگشت به حال 1387شیرمحمدی،    

هزینه مواد و مصالح عمومی، هزینه سربار، 

هزینه های حمل ونقل، هزینه های غیر قابل 

، هزینه های بازسازیپیش بین  

1387سید حسنی ،   

هزینه ی تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی 

 شده
2227گائو ،   

1393سلطانی،  هزینه تعمیرات اتفاقی  

اسی برنامه ریزی شدههزینه تعمیرات اس 1392نوابخش،    

 
 

 شاخص هاي جزئی مبتنی بر رویکرد بهره برداري نسبت روایی محتوایی  -3جدول 

 مقدار امتیاز متغیرهای فرعی متغیر اصلی

 

 ره وریبه

 73/14 مدیریت

 38/16 ساختار

 26/15 سرعت

 91/14 دقت

 41/15 قابلیت دسترسی

 12/15 انعطاف پذیری

 63/14 نی فردی ایم

 52/15 فاصله زمانی بین خرابی ها

 54/14 مدیریت کیفیت

 65/15 اجرایی و کاربردی بودن

 63/13 بهره وری نیروی کار

 96/19 وری سرمایهبهره

 21/22 وری انرژیبهره

 96/13 وری موادبهره

 55/15 مدیریت جامع مواد

 

 

 هاي جزئی مبتنی بر رویکرد هزینهشاخص  نسبت روایی محتوایی  -4جدول 

 مقدار امتیاز متغیرهای فرعی متغیر اصلی

 77/14 سرمایه اولیه  
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 86/14 هزینه پیاده سازی تکنولوژی هزینه

 28/15 هزینه استهالک

 94/17 سربارهزینه 

 29/18 نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شدههزینه 

 25/18 هتعمیر اساسی برنامه ریزی نشدهزینه 

 11/16 تعمیرات اصالحیهزینه های 

 54/14 هزینه ریسک تولید

 36/14 هزینه تعمیرات اضطراری

هنه تعمیرات و بازگشت به حالت اولیهزی  34/16  

46/16 هزینه مواد و مصالح عمومی  

78/17 هزینه بازسازی  

48/14 هزینه تعمیرات اتفاقی  

زی شدههزینه تعمیرات اساسی برنامه ری  39/15  

 

 است.  تدوین گردیدهو در جدول فوق  هر عامل محاسبه شده ، مقدار امتیازالوشهتکنیک مطابق 

 

 

  و پیشنهادات نتیجه گیري -5

های ها، هزینههای ناشی از عدم فعالیت دستگاهو تعمیرات در هر بنگاه اقتصادی، سبب کاهش هزینه های نگهداریفعالیت  

داری و تعمیرات و هزینه سود از دست رفته خواهد شد. اما تأثیرات این فرآیند تنها محدود به هزینه انجام اقدامات نگه

نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این 

قابل توجه به  هاید، خود سبب تحمیل هزینهدست نیز تأثیرات خاص خود را دارد. عدم مدیریت صحیح این فرآین

 شد.های اقتصادی خواهد بنگاه

یت نت کمک از جمله مهم ترین اهداف مدیر ،به مطالعات کتابخانه ای که از یافته های پیشین، به دست آمده است با توجه

 وری صورت می پذیرد.رهرد های کاهش هزینه و افزایش بهباشد که از طریق مهم ترین رویکبه سود آوری سازمان می

برای مهم  شاخص هایاز جمله ، ساختار رمایهسوری بهره وری انرژی،سه عامل بهره ، 3جدول باتوجه به امتیاز دهی  

 باشند.وری میرویکرد بهره

 هت برنامو تعمیرا، سه عامل هزینه نگهداری 4با توجه به امتیاز دهی های صورت گرفته توسط تکنیک الوشه در جدول 

ریزی نشده و هزینه سربار از جمله شاخص های مهم برای رویکرد هزینه می  ریزی شده، هزینه تعمیرات اساسی برنامه

 باشند.

ارشد، مقاومت کارکنان، آموزش کارکنان،  تیریتعهد مدهمچون  ، عواملیی پیشینطبق نتایج به دست آمده از پژوهش ها

 وجود اطالعات و ،یساختار سازمان تیو رفع خطاها، حما یبانیننده در پشتک دیتول یشرکت ها ییها، توانا رساختیوجود ز

أثیر گذار در را بعنوان عوامل مهم و ت مختلف سازمان یو واحدها یساز ادهیپ میت نیب یهماهنگ زات،یتجه یمشخصات فن

 .اندسیستم نت بیان کرده

از جمله مهم ترین اهداف مدیریت نت کمک ، آمده است به مطالعات کتابخانه ای که از یافته های پیشین به دست با توجه

 به سود آوری سازمان می باشد که از طریق مهم ترین رویکرد های کاهش هزینه و افزایش بهره وری صورت می پذیرد.
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 گردد که:برای انجام تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می پژوهشگرانبه 

داری و تعمیرات بسیار مهم می باشد که می توان هوشه در حوزه نگرتبه بندی شاخص های تعیین شده توسط تکنیک ال

با توجه به اهمیت نت مکانیزه پیشگیرانه در صنایع امروز، به  .به عمل آورددر این زمینه نیز تحقیق و پژوهش هایی را 

دیگر را نیز مورد بررسی  محققان دیگر پیشنهاد می گردد که عالوه بر این سازمان، سازمان های دیگر با عوامل و متغیرهای

و سنجش قرار دهند. توصیه می گردد که این پژوهش با استفاده از تکنیک های دیگری همچون دلفی جهت شناسایی 

 عوامل تاثیرگذار بر سیستم نت پیشگیرانه استفاده گردد.
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