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 چکیده
آالت و تجهیزات را موقع ماشرری به تعمیراتو نگهداری و  ارزیابی به همراه شرردهریزیاسررتفاده عقالنی و برنامه، های کشررورسرررمایهحفظ لزوم 

انجام در نهاجا هواپیما  تعمیرات و بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برنامه نگهداریاولویتاز ای  رو ای  پژوهش برا هرد    سرررازد  الزامی می

که با رویکرد کمّی انجام شرده اسررت  جامعه آماری  اسرت   پیمایشری  -یتوصریف و از نظر روش  کاربردی  هد لحاظ ، ازپژوهشای  شرده اسرت    

نفر از آنان به عنوان نمونه  51تعداد  ،باشررند که با یک یررریا حفا تیمینیروی هوایی ارتش ج ا ا  تعمیراتکارشررناسرران نگهداری و  ،پژوهش

های اسررتفاده شررده اسررت  یافته یمتل فازی فازی و د ANPاسررتیودنت،  T، از آزمون آماری تاطالعا تجزیه و تحلیل منظوربهآماری انتخاب و 

ر ب« سرر  ناونان هوایی»و « منابع انسررانی کارفرمایی»، «عوامل اقتصررادی»، «ایمنابع سرررمایه»، «منابع انسررانی»تحقیق حاکی از آن اسررت که 

و « یامنابع سرررمایه»، «فرمایی انسررانیمنابع کار»، «منابع انسررانی»   از بی  ای  عوامل؛تأثیر دارند تعمیراتموفقیت اجرای برنامه نگهداری و 

، «منابع انسررانی کارفرمایی»در رتبه اول، « عوامل اقتصررادی»و در نهایت،  نذارندمیتاثیر زیادی « عوامل اقتصررادی»بر « سرر  ناونان هوایی»

خاص حاکم  طیو مقابله با شرا یاقتصاد ییجوه منظور صرفههای بعدی قرار دارند  بدر رتبه« منابع انسانی»و «س  ناونان»، «ایمنابع سررمایه »

 شیب تعمیراتو  یسازد، مویوع نگهداریم رممک یغسخت یا ناونان را  دیکه امکان خردر شرایط کنونی ( یاسیو س یاقتصاد طیبر کشرور )شرا 

 نردد  فادهاست تعمیراتو  ینگهدار یو الگوها یعلم یهاافتهی  یو از آخر ردیمورد توجه قرار ن شیاز پ

 دیمتل فازی ،فازی ANP ،نت پیشگیرانه هواپیما، تعمیراتنگهداری و  های کلیدی:ژهوا
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Abstract  
It is necessary to maintain the capital of the country, rational and planned utilization, evaluation and 

maintenance of machinery and equipment in due time. Therefore, this research aims to prioritize the factors 

affecting the success of the maintenance program in the NEHAJA. This research is a practical and 

descriptive survey method with a quantitative approach. The statistical population of the study is the 

maintenance experts of the army of the Republic of Iran with a protective factor, 75 of them were selected 

as statistical sample. To analyze the data, T-test, Fuzzy ANP and Fuzzy DMF were used. The research 

findings indicate that "human resources", "capital resources", "economic factors", "employer human 

resources" and "age of the aircraft" affect the success of the maintenance program. Among these factors, 

"human resources", "human resources employer", "capital resources" and "age of the aircraft" have a great 

influence on "economic factors", and finally, "agents economics" rank first, and "employer human 

resources", "capital resources", "aircraft age" and "human resources” are next. In order to save financial 

resources and the specific economic conditions of the country (economic and political conditions), which 

makes it impossible to buy the aircraft, the issue of maintenance and repair is more and more to be 

considered and the latest scientific findings. 
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 مقدمه

 دلیل بهاز تجهیزات صرررنعتی  تعمیراتامروزه نگهداری و 

تکنولوژی جردیرد و خرید تجهیزات نو به یک    وارد کردننرانی 

کسررا و کار تبدیل شررده  هایمحیطمویرروع در حال رشررد در 

یک رویکرد  (TPM) 1فرانیر وربهره تعمیراتنگهداری و   اسررت

به حداکثر رساندن اثربخشی تجهیزاتی  منظوربهژاپنی است که 

طراحی شده است   شود،میاقتصادی استفاده  هایفعالیتکه در 

TPM  منظوربهیک مفهوم جدید  دربردارندهاسرررت  ایبرنرامه 

و کرل فرآیند که   ابزارآالت، آالتمراشررری  نگهرداری تجهیزات،  

افزایش در تولید،  ،مطرح شررده اسررت  هد  از ای  برنامه جدیداً

کرراهش زمرران تولیررد، افزایش دلگرمی و ریرررایررت کررارکنرران  

روشی است که کل ساختار سازمان را  یک TPM  [1]دباشر می

برای اسرتفاده حداکثری از تجهیزات موجود با استفاده از فلسفه  

    [2]دهد مینرا تحت پوشش قرار تجهیزات مدیریت

نایع یژه صوبهدر کلیه صنایع،  تعمیراتسیستم نگهداری و 

هوایی و آن هم در صرررنرایع هوایی دفراعی اهمیت زیادی دارد    

سرراله نظامی و اسررتفاده از  09های نیروی هوایی به دلیل تحریم

تجهیزات و هواپیماها در طول هشت سال جنگ تحمیلی و سایر 

باشرررد  های محوله، از ویرررعیت خاصررری برخوردار میماموریت

است  هایییهسرماپیشرفته یکی از  تعمیراتسیستم نگهداری و 

تواند در یکه هر کشرروری برای پیشرررفت صررنعت هوایی خود م

ی دهسازماناختیار داشته باشد و چنی  سیستمی انر به خوبی 

ی هادسرررتورالعمل موقعبهتواند با انجام صرررحی  و شرررود، می

ها جلونیری نماید   سریستم  یخراب، از بروز تعمیراتنگهداری و 

های علمی انر نتوانرد همگام با پیشررررفت  تعمیراتنگهرداری و  

هایی که در نیروی هوایی ارتش )خصرروصرراً با توجه به پیشرررفت

سایر کشورها صورت نرفته( حرکت نماید، آینده قدرت و به تبع 

آن امنیت کشرررور در حوزه دفاع هوایی با چالش مواجه خواهد 

 شد 

قدیمی نگهداری و  یهاعردم توجه به نت و توق  در روش 

چندان دور سرربا جوابگو نبودن تجهیزات نه اییندهتعمیر، در آ

دیده نشررده   هایینهتحمیل هز ی چنو تعمیرات و همنگهداری 

نظررامی نیروی هوایی  کرراری تجهیزاتبره بره نررت و عردم آمرراده  

ای  مویوع بر کسی پوشیده  یررورت    به همی  جهتدنردمی

زات که بیشتر تجهی شودینیست  ای  مهم زمانی بیشتر نمایان م

و هر خرابی  شررروندیقبرل از پرایران عمر مفیرد دچار خرابی م    

یش انر پ در نتیجهشود   ناونان سبا از کار افتادن کل تواندیم

سررررعت  با ،باشرررد برای درمان آن فکری شرررده ،از هر خرابی

 ای  خرابی را برطر  کرد  توانیبیشتری م

هواپیماها،  تعمیراتبرا توجه به اهمیت مبح  نگهداری و  

ت بر موفقی مؤثرعوامل  بندیاولویتبررسرری و در ای  تحقیق به 

 هایروشبرا اسرررتفاده از   تعمیراتاجرای برنرامره نگهرداری و    

بنابر آنچه نفته پرداخته شررده اسررت   چندمعیاره نیریتصررمیم

به دنبال پاسررخ به آن  شررد مهمتری  سرریوالی که ای  پژوهش 

 تعمیراتبر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و  مؤثروامل عاست، 

عدم  ای  عوامل به چه صرررورت اسرررت های کردامند و اولویت 

دسرررترسررری بره اطالعرات دقیق از پرارامترهای مدل به دلیل    

بنردی اطالعرات از نظر محرمانه بودن و عدم وجود منابع   طبقره 

داخلی در زمینه تحقیق صررورت نرفته به منظور مقایسرره نتای  

هایی بود که ها از جمله محدودیتبدسررت آمده با دیگر سررازمان

 آن مواجه بودند  نگارندنان با
 

 مروری بر مبانی نظری

 مقوله دو و مهم بسررریار مفهوم دو تعمیرات و نگهداری

 تداوم و بقا موجا به آنها عمل و تحقق که هسررتند اسرراسرری

 در  [3]آورنرردیم فراهم را هرراینررههز کرراهش و هررافعررالیررت

 خاص مفهوم آنها با از یک هر تعمیرات، و نگهداری ریزیبرنامه

 و مشررخ  طوربه که هایییتفعال مجموعه .آیندیم کاربه خود

 خرابی جلونیری از هد  با و شدهیزیربرنامه صرورت به معموالً

 با و نرفته انجام تأسرریسررات و تجهیزات و آالتماشرری  نانهانی

 افزایش را آنها بودن دسرررتر  و در اطمینان قابلیت کار ای 

 شرررامل، تعمیرات  [0]نویند نگهداری هاییتفعرال  ،دهیمیم

 ایوسیله یا سیستم یک روی بر که اسرت  هایییتفعال مجموعه

 آن تا دهیمیم انجام نردیده، یازکارافتادن یا و خرابی دچار که

 جهت انجام در و بازنردانده برداریبهره قابل و آماده حالت به را

  [0]ندسرراز اشآماده اسررت، نردیده محول آن به که ایو یفه

 که تصادفی است متغیر یک سیستم، یا وسیله هر یازکارافتادن

 برای و کرده بینییشپ تخمینی صررورتبه را آن وقوع توانیم
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 ای  انجام نمود  احراز قبل از الزم را آمادنی آن، تعمیر و رفع

 که است صرحیحی  ریزیبرنامه و الزم تدابیر اتخاذ مسرتلزم  امر

 شده ینذارنام« تعمیرات و نگهداری ریزیبرنامه» تحت عنوان

   [1]است

کاهش عواقا  یااجتناب  یرات،تعمو  ینگهدار یهد  اصل

، نینااطم یتقابل یشباع  افزا ی اسررت  همچن یزاتتجه یخراب

  [6]شرررودیم یسرررتمسررر یو خراب یگزینیجا یهاینهکاهش هز

سازد اهدا  سازمان را آشکار می ،تعمیراتاستراتژی نگهداری و 

و طبیعت کارکردهای اقتصرادی و غیراقتصرادی را که قصد دارد   

  [5]کندبرای سازمان به شکل یکپارچه انجام دهد، تعری  می

در بخش هوانوردی، یکی از  2تعمیراتصررنعت نگهداری و 

شررود؛ ی مهم و حیاتی صررنعت هواپیمایی محسرروب میهابخش

بر  تعمیراتبرا داشرررت  یرک نظام مدیریت نگهداری و    چراکره 

واند تشده که فرایند مستمر بوده، میی تعراستانداردهای  اسا 

های ثابت، قابلیت اطمینان کارکرد هواپیما و یم  حفظ سرمایه

برداران با   بهره[9]ببخشرردهای آن را باال برده و بهبود سریسرتم  

ت تعمیراها و ها، بازرسررریانجرام امورات مربوطه از قبیل بازدید 

های هواپیما را کنترل نموده و یسرررتمسرررالزم کلیه تجهیزات و 

ها دارند  با انجام نگهداری و یخرابسرعی در پایی  آوردن درصد  

، درصرد حاد  شردن سوان  هوایی از سوی ماشی  به   تعمیرات

آید و با افزایش قابلیت اطمینان کارکرد حداقل ممک  پایی  می

و تجهیزات، هواپیما همیشرره در خط عملیاتی آماده  هادسررتگاه

نق   به علتی بوده و درصد لغو پروازها رسانخدماتسرویس و 

 [ 8]یابدفنی کاهش می

هایی هواپیمرا، برازدیدها و بازرسررری   تعمیراتنگهرداری و  

هسرتند که باید روی تمامی هواپیماها بعد از نذشت بازه زمانی  

 المللیصورت نیرد  در سط  بی  خاص و یا اسرتفاده از هواپیما 

ها بایستی دارای یک برنامه مستمر بازرسی قابل قبول و سازمان

)اداره  FAA3المللی از قبیل ی باز سوی مراکز  اسرتانداردشرده  

)آژانس ایمنی  EASA0هوانوردی ایرراالت متحررده آمریکررا(، 

هوایی کررانررادا( جهررت  ونقررلحمررل) TC1هوانوردی اروپررا( و 

را داشرررته باشرررند  هر  آنهاهای هواپیمراها، موتور و پیشررررانه 

 تعمیراتبردار از هواپیمرا، یرک برنامه مسرررتمر نگهداری و   بهره

کند  ای  برنامه تحرت نظر نهاد هوانوردی کشرررور خود تهیه می 

ر بهای هواپیما و موتور بوده که شامل تمامی بازدیدها و بازرسی

ی سازنده هاشررکت ی ارسرالی از سروی   هاالعملدسرتور  اسرا  

 [ 19]شوندهواپیما و موتور تنظیم می

جهت ایمنی در  براید هر هواپیمرا در طول دوران حیراتش   

  ای  دزمرانی خاصررری مورد بازرسررری فنی قرار بگیر  هرای دوره

با توجه به شرررایط آب و هوایی منطقه عملیاتی هواپیما  هازمان

یزان سرریکل پروازی و اینکه هواپیما همچنی  م باشررد می متغیر

راه با سررراعت پروازی م  یا لندینگ داشرررته هآچه تعداد تیک

  [19]کندرا مشرررخ  میای دوره هایچکزمان رسررریدن به 

پشرررت سرررر  ای رتعمیراتنوع چک  0معمول  طوربههواپیمراها  

 :نذارندمی

 چک A   اولی  چک و بازبینی برای هواپیماهاسرررت

زمانی برابر با یک ماه تا یک ماه و  ازنظرمعمول  طوربه

سررراعت پرواز زمان  199عملیراتی هر   ازنظرانردی و  

در  معموالًبرای ای  چک   ای  چک هست فرارسریدن 

و هواپیما از رده انجرام نرفتره   رمر  هواپیمرا    همران 

ای  چک انجام   به دلیل اینکه شرود نمیپروازی خارج 

 الزم ندارد  زمان زیادی

  ک دومی  چرک، چB  ،ای  چک بعد از چکنام دارد 

A  ماه بعد از  0زمانی سرره الی  ازنظرو  شررودمیانجام

 هایشررباهت  ای  چک نیردصررورت میآخری  چک 

و در محوطه فرودناه هم  شرررتهدا A زیرادی با چک 

  باشدپذیر میانجام

   چرک سررروم، چکC  در ای  چک هواپیما نام دارد و

قطعات  آنو در  دیا هنگر مراجعه کن آشررریانهبه  باید

 و نیردمیمختل  هواپیمررا مورد بررازبینی دقیق قرار 

زمرران تقریبی  شرررود می برطر اشرررکرراالت موجود 

معمول بی  یک سررال تا  طوربهای  چک  فرارسرریدن

تعداد سرراعات پروازی  ازنظرنیم هسررت  و یک سررال 

سرراعت پروازی که از  3999سرراعت تا  2199حداقل 

فرا   C - Check زمان باشد،ه فعالیت هواپیما نذشت

  رسدمی

  اتری  دوره بازبینی هواپیما رسررنگی D - Check 

سال  1متوسررط هر  طوربهکه   در ای  دوره ویندنمی

کامل از بدنه جدا  اهواپیما رقطعات  ود،شرررانجرام می 

  نرددمیکننرد و هر قسرررمت جدانانه بررسررری  می
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 هواپیماهای فرسرروده در ای  چک مشررخ  و از رده 

ی در ای  چک فراتر از تعمیرات  امکانات وندشخارج می

های ی متوسررط هسررت و باید در پایگاه تعمیراتمراکز 

نجام شرروند  اکثر اهانزا( عملیاتی قدرتمند )مثل لوفت

ندارند و  ار تعمیراتها ای  سط  از نگهداری و ایرالی 

 ی ای  کار هستند ای و جهانی جوابگومراکز منطقه

از خط  ازمرانی ای  چرک بیشرررتر از همه هواپیما ر   ازنظر

در ای  چرک چند   هرا هزینره و میزان  داردمی پروازی دور نگره 

 نآبنابرای  باید دارای صررفه اقتصررادی در   ؛میلیون دالر هسرت 

به خط  مجدداً D-Check تا هواپیماها بعد از دشررررکت باشررر

 د پرواز برنردن

هواپیما شامل  تعمیراتدر صرنعت نگهداری و   مؤثرعوامل 

 موارد زیر می باشد:

نده یرکارنبهاز آن جهت که  انسانیمنابع ی: منابع انساان 

باشررد، دارای اهمیت بسرریار زیادی سررایر عوامل ای  صررنعت می

ی که آموزش انونهبهاسرررت  انر نیروی انسرررانی آموزش ببیند، 

مذکور موجا افزایش سرهم کار در اقتصاد ای  صنعت شود، در  

    [11]آیدمی به وجودصورت سرمایه انسانی  آن

ای شرررامل ابزار، منابع سررررمایه ای: ساارماایه مناابع  

آالت، سرراختمان، مواد اولیه، موجودی کاال و قطعات در ی ماشرر

ه تا شرردیاترکباشررند که با عامل منابع انسررانی انبار و غیره می

ا ترکیبنابرای  با ؛ را ارائه نمایند تعمیراتخردمرات نگهداری و   

ه بای، کاالیی که در ای  بخش از صنعت منابع انسرانی و سرمایه 

شررود  آید، یک نوع کاال و خدمات اقتصررادی نامیده میمی وجود

که از چنی  منابع کمیاب  تعمیراتنونه خدمات نگهداری و ی ا

به آیند، خود کمیاب بوده و می به وجودای( )انسررانی و سرررمایه

تری  روش در کلیه ابعاد مدیریت و بکار یرل کمیابی باید به به دل

  [11و19]شوندنرفته 

داشرررت  منابع انسرررانی و  مناابع انسااانی کارفرمایی: 

های ای در ایجاد و احدا  مراکز جهت اجرای برنامهسررررمرایره  

هواپیما از اهمیت باالیی برخوردار بوده، اما  تعمیراتنگهداری و 

نیروی انسانی کارفرمایی در ای که باید مورد توجه قرار داد، نکته

باشد  منابع انسانی کارفرمایی به دلیل برخورداری ای  صنعت می

از ویژنی خطر نریزی کمتر نسررربت به منابع انسرررانی دیگر با 

ای و انسرانی و دانش مدیریت اقتصرراد  یری منابع سررمایه کارنبه

توانرد مفیرد واقع شرررود  در صرررنعت   می تعمیراتنگهرداری و  

های سط  کالن در نذارییاسرت سر نیاز به  عمیراتتنگهداری و 

و  هابانکباشرررد  نذاری میهرای مردیریتی و سررررمرایره    بینش

توانند به و اشررخاص حقیقی و حقوقی می ایبیمهی هاشرررکت

نررذاری الزم را انجررام ای  صرررنعررت ورود کرده و سررررمررایرره 

  [11و19]دهند

باال رفت  میانگی  سرر  هواپیماهای سا  ناوگا  هوایی:  

نشررده را افزایش بینییشپهای یخرابی و ازکارافتادنسررازمان، 

یی مواجه نموده اسرررت  با باال رفت  هاچرالش داده و نیرو را برا  

بیش از  تعمیراتمیرانگی  سررر  نراونران هوایی و به دنبال آن    

نیر شدن هواپیما زیادتر شده و باع  اندازه قطعات، درصد زمی 

نردد  عدم ورود ناونان جدید نیز های سنگی  میتحمیل هزینه

به صنعت نگهداری و  جدیدموجا ورود نشدن علم و تکنولوژی 

شررده و منابع انسررانی متخصرر  نیز از ارتقا  سررط     تعمیرات

  [11]شدبهره خواهند یبمعلومات در ای  صنعت 

هرای مالی که تحت تاثیر  شررراخ  عوامال اتتصااادی: 

تقیم در مسرررتقیم عوامررل اقتصرررادی هسرررتنررد، ترراثیر مسررر  

مردل   کیر و همکراران   ائویر ز  [12]هرای نرت دارنرد   توانمنردی 

کل با  نهیبه حداقل رسرراندن هز یمشررترر را برا یسررازنهیبه

 یبرا ریتعم نهیحداقل هز رانه،یشرررگیپ ینگهدار نره یهز یمعرف

[ و 13ارائرره داده انررد] رکردید نررهیو هز رمنتظرهیغ یهرا یخراب

 تعمیرات و عملکرد مردلی برای  لو و همکراران مچنی  برجعلیه

و تعالی سرررازمانی  BSCبا اقتبا  از الگوهای  نگهداری هواپیما

بعرد مالی و اقتصرررادی را یکی از ابعاد ارزیابی ای    و ارائره کرده 

 [ 10] اند حوزه معرفی نموده

 

 پیشینه پژوهش

با اسرررتفاده از لو و همکراران  برجعلیتحقیقاات داخلی:  

روش  یک یجادا یچگونگی به فراز  یاشررربکره  یرل تحلفراینرد  

 یجامع برا یایررریمدل ر یکمنسرررجم و ارائه  یرینیمتصرررم

نگهداری و تعمیرات در هواپیمایی هما پرداخته سنجش عملکرد 

 و یریرت و مرد  یفیرت و ک یمنیا ی،انسررران یروین یرار سررره معو 

 یابزاربه عنوان  یدیهجده شرراخ  کل یزی را به همراه ربرنامه

علررل از آن  پسمعرفی کرده و  یرینیمتصرررم یبرا مروثرر  

وری یابی و راهکارهای بهبود بهرهعاریه را هاهای شاخ نوسان

ای بررا عنوان در مقررالررهو محقر  یمیکر[  10انررد]را ارائرره نموده

نگهداری و تعمیرات با اسرررتفاده از  هاییتفعال بندییرت اولو»

«DEA/AHP» با رویکرد DEA/AHP [11 ،] روشررری جهت
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ابه مش آالتی نگهداری و تعمیرات ماش هاییتفعال یبندیتاولو

ای با عنوان نودهی و همکراران در مقراله    انرد پیشرررنهراد نموده 

های نگهداری و تعمیرات در صرررنعت شررراخ  بندییرت اولو»

 «S.M.A.R.Tریایی و الگوی  یهاسریمان با اسرتفاده از مدل  

هرای کلیردی نگهداری و تعمیرات را معرفی و   ، شررراخ [16]

ای با همکاران نیز در مقالهمیرمحمدصرررادقی و اند  فرموله کرده

برای  یزیرو برنررامرره بنرردییررتتوسرررعرره الگوریتم اولو»عنوان 

جهت بهینه و [ 15]« آه  ایرانخطوط راه تعمیراتنگهداری و 

و های کوتاه و بلندمدت عملیات نگهداری هنگام سررازی برنامههب

ائه تعمیر ار و نگهداری بندییتیک الگوریتم اولو ،آه تعمیر راه

 اند   داده

مدل جدید »ای برا عنوان  در مقرالره   مالوردیو قردیریران   

 با اسررتفاده از یک «پیشررگیرانه تعمیراتیزی نگهداری و ربرنامه

ات تعمیراتهای بهینه اعمال بازه ،ریزی ریرایررری مردل برنرامره   

ا ر بندی عملیات روی تجهیزاتپیشرررگیرانره و تهیه برنامه زمان 

 تعمیراتهای نگهداری و هزینهاند که انجام داده و نشررران داده

 [ 19دارد] مستقیم با س  آنها تجهیزات ارتباط

بندی عوامل کیفیت ارزیابی و رتبهقاسرمی و کشاورزی به  

 خردمات خطوط هوایی با اسرررتفاده از تکنیک تاپسررریس فازی 

ات هد  ای  پژوهش، بازبینی عوامل کیفیت خدمانرد   پرداختره 

بر ای  عوامل اسرررت   بندیرتبهدر صرررنعت هواپیمایی ایران و 

ادعا نمود که  توانمیآمده از ای  پژوهش  بددستاسرا  نتای   

مختل   هایزمینهخردمرات ممک  در    تری براکیفیرت   یارائره 

 هایمشرریخطصررنعت هواپیمایی امری یررروری اسررت و باید  

[  کیانی 18]درین صرررنعرت هواپیمایی ایران مورد بازبینی قرار 

نگهداری و تعمیرات  سرررازیپیادهتدوی  الگوریتم فالورجانی به 

پیشررگیرانه در یک هواپیمای مسررافربری با رویکرد حداقل نقش 

 پژوهشدر ای  پرداخته است   خطاهای انسانی در سوان  هوایی

ابتدا اهمیت و لزوم تعمیر و نگهداری در صنعت هوانوردی مورد 

 هایاسررتراتژیو  هامدل، هاظریهن پسنرفت، سرر ربررسرری قرا

و در  موجود در مهندسررری تعمیر و نگهداری مطرح و بررسررری

پرایران نیز یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر روش تعمیرات   

پیشررگیرانه با هد  افزایش ایمنی و کاهش خطاهای انسررانی در 

قراخررانی و  [ 29شرررد] حوزه تعمیر و نگهررداری هواپیمررا ارائرره

بر کیفیت خدمات  مؤثرسررایی و ارزیابی عوامل شررناهمکاران به 

 ANP نگهداری و تعمیر وسررایل پرنده، با اسررتفاده از تکنیک  

ای  تحقیق با هد  شرناسایی و بررسی عوامل  اند  پرداخته فازی

بر کیفیرت خردمرات نگهرداری و تعمیر وسرررایل پرنده در      مؤثر

 ای فرودناه شرهر قزوی  انجام شده است  نتای  حاصله از انجام  

 معیار برای تری مهمتحقیق نشران داد که عامل نیروی انسانی،  

  [21باشد]می اتبهبود خدمات نگهداری و تعمیر

لیو و وانرگ به بررسررری مسررریله  تحقیقاات خاار:ی:   

در سرریسررتم   تعمیراتنگهداری و  هایفعالیتبندی کار و زمان

هرای موازی نامرتبط با در نظر نرفت  زمان  تولیردی مراشررری   

  [22] اندآالت پرداختهش قرابل کنترل و خرابی ماشررری  پرداز

فورنر و همکاران به مرور ادبیات و تحقیقات پیشررری  مسررریله 

اند و در صرررنعت برر پرداخته تعمیراتی نگهداری و بنرد زمران 

مبانی  بر اسا فاکتورهای مهم و اسراسی نت در صنعت برر را  

ی بندزمان  لی و همکاران یک مدل [23]اندنظری، لیست نموده

ی تولید برر در یک شررربکه ژنراتورهابرای  تعمیراتنگهداری و 

  لی و ما یک مدل یکپارچه جهت [20]اندهوشرررمنرد ارائه داده 

لید ی توبندزمانپیشرررگیرانه و  تعمیراتریزی نگهداری و برنامه

مایتی با  و آرونراج  [21]انددر محیط کرار کرارناهی ارائه کرده  

 نظر در با و آرمانی ریزیبرنامه و AHPاسرررتفراده از رویکرد  

 را روشرری تعمیرات و هزینه نگهداری و خرابی ریسررک نرفت 

 نتیجه ای  به دادند  آنها ارائه نت مناسررا شرریوه انتخاب برای

 باال ریسک با تجهیزات برای بر ویعیت مبتنی نت که رسریدند 

 ارجحیت پایی  ریسررک با تجهیزات برای اصررالحی تعمیرات و

ی بندزمانبراالجی و همکاران به بررسررری مسررریله    [26دارد]

پیشرررگیرانره برای ژنراتورهرای تولید برر    تعمیراتنگهرداری و  

ی نگهداری بندزمان  لی و سراندبورن به بررسی  [25]اندپرداخته

 نهاآبینی عمر مفید پیش بر اسررا های بادی نیروناه تعمیراتو 

ی بندزمانسازی جهت ایجاد از ابزار شبیه آنها  [29]اندپرداخته

 اند های نت استفاده کردهیتفعال

 تیعوامل مؤثر بر موفق یبه بررس یادیز قاتیتحق تاکنون

 اتقیتحق  یا  نتای اما اند؛پرداخته تعمیراتبرنرامه نگهداری و  

قابل استفاده در  ،ییصرنعت هوا  هاییژنیخاص بودن و لیبه دل

  یصنعت و نت در ا  یا تیاهم ی  از طرفباشندیصنعت نم  یا

 یررسب»ق با هد  یو نبود تحق ستین دهیپوش یصرنعت بر کس 

برنامه نگهداری و  یاجرا تیعوامل مؤثر بر موفق یبندتیر و اولو

 یوریدر ن یقاتیتحق شکا  کی« آجا ییهوا یرویدر ن تعمیرات

حایر جهت پُر  قیتحقجهت   ی  به همدآییحسراب م به ییهوا

و  یآن در بررسررر یشرررکرا  شرررکل نرفته و نوآور   یکردن ا

 عوامل» ،«ایهیمنابع سرررما» ،«یمنابع انسرران»عوامل  بندیرتبه
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 «ییسر  ناونان هوا »و  «ییکارفرما یمنابع انسران » ،«یاقتصراد 

برنررامرره نگهررداری و  یاجرا تیررعنوان عوامررل مؤثر بر موفقبرره

مدل مفهومی پژوهش حایر   باشدیم ییهوا یرویندر  تعمیرات

 نمایش داده شده است   1-در شکل

 
 پژوهش یمدل مفهوم -1 شکل

 
 

 پژوهش روش

با رویکرد  کاربردی تحقیق هد ، از لحاظ حایررر تحقیق 

پیمایشرری  توصرریفی تحقیق انجام اسررت  روش کمّی تحقیقات

ها نیز به هر دو روش اسررنادی و میدانی اسررت  اطالعات و داده

 به روش صرورت که در نام نخسرت  نردآوری شرده اسرت  بدی   

ها، سررایت مقاالت علمی معتبر، با مراجعه به کتابخانه اسررنادی

آمده و دستبهبرداری با ابزار فیشو     اطالعات مربوطه مجالت 

به روش  نام دومدر تعیی  شرررده اسرررت و اولیه  یهاشررراخ 

 نردآوری شد   نامهپرسش از طریق ابزارمیدانی، اطالعات پایه 

کارشناسان نگهداری  کلیه شامل تحقیق ای  آماری جامعه

اطالعات، ابتدا در  تجزیه و تحلیل منظور باشد  بهمی تعمیراتو 

 T و بررا اسرررتفرراده از آزمون آمرراری  SPSSافزار محیط نرم

های تحقیق آزمون نردید و سپس با استفاده استیودنت، فرییه

 متلاافزار فرازی و دیمترل فرازی در محیط نرم    ANPاز روش 

بندی شررردند  در ای  پژوهش جهت بررسررری پایایی عوامل رتبه

نامه از روش آلفای کرونباخ اسررتفاده شرده اسررت  مقدار  پرسرش 

 ،تحقیق حایررر نامهبرای پرسررش آلفای کرونباخ محاسربه شررده 

پررایررایی برراشرررد کرره ای  مقرردار  می( 995از  تربزرگ) 99823

    کندمی دیینامه را تأپرسش

 

 هایافته

بر موفقیت اجرای برنامه منابع انسرررانی  فرضاایاه اول: 

 نیروی هوایی آجا تأثیر معنادار دارد  در تعمیراتنگهداری و 

 t که از (02923محاسرربه شررده )  tبا توجه به قدر مطلق 

و درجه آزادی  9991( در سط  خطاپذیری 2955بحرانی جدول )

بنابرای  با احتمال  نردد؛تر اسررت فرص صررفر رد می ، بزرگ50

کنیم که بی  میانگی  به دسرررت آمده و درصرررد بیران می  81

داری وجود دارد و میانگی  ( تفاوت معنی3میانگی  مورد انتظار )

ای موفقیت اجردسرت آمده برای میزان تأثیر منابع انسانی بر  به 

نیروی هوایی آجرا، از میانگی    در تعمیراتبرنرامره نگهرداری و    

  داری باالتر است؛مورد انتظار به صورت معنی

بر موفقیت اجرای برنامه ای منابع سرررمایه فرضاایه دو :

ارد  با نیروی هوایی آجرا تأثیر معنادار د  در تعمیراتنگهرداری و  

بحرانی  t که از (09929محاسرربه شررده )  tتوجه به قدر مطلق 

، 50و درجه آزادی  9991سرررط  خطاپذیری ( در 299جردول ) 

 بنابرای  فرییه دوم تأیید نردد؛تر است، فرص صفر رد میبزرگ

بر موفقیت اجرای برنامه ای توان نفت، منابع سرمایهشرده و می 

 یی آجا تأثیر معنادار دارد نیروی هوا در تعمیراتنگهداری و 

بر موفقیت اجرای برنامه عوامل اقتصادی  فرضایه ساو :  

نیروی هوایی آجرا تأثیر معنادار دارد  با   در تعمیراتنگهرداری و  

 منابع انسانی

 ایسرمایهمنابع 

 اقتصادیعوامل 

 س  ناونان هوایی

موفقیت اجرای برنامه  

 یو نگهداری در نیرو تعمیرات

 هوایی آجا

 منابع انسانی کارفرمایی
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بحرانی  t که از (02926محاسرربه شرررده )  tتوجه به قدر مطلق 

، 50و درجه آزادی  9991( در سرررط  خطاپذیری 295جردول ) 

فت، توان نتر اسرت بنابرای  فریریه سوم تأیید شده و می  بزرگ

 تعمیراتبر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و عوامل اقتصرررادی 

های ای  مورد با یافته نیروی هوایی آجرا ترأثیر معنرادار دارد     در

 باشد هماهنگ می[ 10] و همکاران مهیلو، نعیبرجعل تحقیقات

بر موفقیت اجرای سررر  ناونان هوایی  فرضاایه چهار :

نیروی هوایی آجا تأثیر معنادار  در تعمیراتبرنرامره نگهرداری و    

 که از (3098محاسربه شده )  tدارد  نتای : با توجه به قدر مطلق 

t ( در سط  خطاپذیری 296بحرانی جدول )و درجه آزادی  9991

نردد  بنابرای  فریرریه تر اسررت، فرص صررفر رد می ، بزرگ50

ت بر موفقیتوان نفت، س  ناونان هوایی چهارم تأیید شده و می

نیروی هوایی آجا تأثیر  در تعمیراتاجرای برنرامره نگهرداری و    

 معنادار دارد 

ی بر موفقیت اجرامنابع انسرانی کارفرمایی   فرضیه پنجم:

نیروی هوایی آجا تأثیر معنادار  در تعمیراتبرنرامره نگهرداری و    

 t که از (0291محاسررربه شرررده ) tدارد  با توجه به قدر مطلق 

و درجه آزادی  9991( در سررط  خطاپذیری 296بحرانی جدول )

 9991داری آن از تر است )به عبارت دیگر سط  معنی، بزرگ50

نردد  (، فرص صرررفر رد می>9991p=0.000تر اسرررت، کوچک

نی توان نفت، منابع انساپنجم تأیید شرده و می بنابرای  فریریه  

 در تعمیراتبر موفقیرت اجرای برنرامره نگهداری و    کرارفرمرایی   

 نیروی هوایی آجا تأثیر معنادار دارد 

 

 و دیمتل فازی ANPنتایج روش 

های اصررلی نسرربت به یکدیگر در ای  بخش، ابتدا شرراخ 

، زبانی هایصرورت زوجی مقایسه شده و سپس مقادیر ارزیابی به

ی زدایبدل شده و با روش فازیبه اعداد فازی مثلثی متنا رشان 

CFCS6    در نتیجه ماتریس  نردند بره اعرداد قطعی تبردیل می

نمایش داده  1-که در جدولروابط مستقیم اولیه با اعداد قطعی 

رمال ننیرد  سپس ماتریس مستقیم اولیه شکل میشرده اسرت،   

 نرددمحاسبه می Tشرده و با استفاده از آن ماتریس رابطه کلی  

عنوان ماتریس سرررازی بهبعد از نرمال T  مراتریس  (2-)جردول 

22Wنیرد ، در سوپر ماتریس اولیه قرار می 
 

 یعوامل اصل  یب یفاز میروابط مستق سیماتر -1 :دول

 س  ناونان هوایی منابع اقتصادی ایمنابع سرمایه انسانی کارفرمایی منابع منابع انسانی 

 L M U L M U L M U L M U L M U 

 9 9931 991 9 1 998 9961 9 9 9 منابع انسانی
991

1 
990 995 9981 1 

منابع انسانی 

 ارفرماییک
9 992 

990

1 
9 9 9 9 

999

1 
993 9 

999

1 
993 995 9981 1 

 ایمنابع سرمایه
995

1 
1 1 996 9991 1 9 9 9 991 

995

1 
1 9951 1 1 

 9 1 1 9951 1 9951 991 منابع اقتصادی
992

1 
991 9 9 9 9951 1 1 

 س  ناونان
999

1 
993 

991

1 
9991 993 

991

1 
9 

999

1 
993 9 

991

1 
990 9 9 9 

 
 یروابط کل سیماتر  -2:دول

 jr س  ناونان عوامل اقتصادی ایمنابع سرمایه منابع انسانی کارفرمایی منابع انسانی عامل اصلی
 89931 9996 9990 9985 9985 9991 منابع انسانی

 99681 9993 9959 9980 99901 9982 منابع انسانی کارفرمایی

 59636 99891 9999 9980 99901 99990 ایمنابع سرمایه
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 59063 9999 9959 9992 99903 9989 عوامل اقتصادی

 89992 9956 99993 9985 9989 99818 س  ناونان

cj 69086 195 69993 99233 99111 

 ri-cj 29131 29881 99933 9955- 99081 

 علت معلول علت علت علت نوع عامل

 

ع مناب»، «منابع انسرررانی»مطابق نتای  روش دیمتل فازی، 

 «س  ناونان هوایی»و  «ایمنابع سرمایه»، «کارفرمایی انسرانی 

باشرررد  در واقع معلول می «عوامل اقتصرررادی»علت هسرررتند و 

ها تأثیرپذیر  با توجه به نتای  هرا، ترأثیرنذار بوده و معلول  علرت 

منررابع انسررررانی »معلولی، از بی  عوامررل علررت -روابط علی

أثیر کمتری  ت «ناونان هوایی سرر »باالتری  تأثیر و  «کارفرمایی

 ها )عوامل اقتصادی( دارد را بر معلول

از مقایسه زوجی عوامل فرعی نسبت به  32Wماتریس      

آید  در ای  مرحله برای عوامل فرعی دسررت می عوامل اصررلی به

 CFCSهر کردام از عوامرل اصرررلی، ابتدا با اسرررتفاده از روش   

شود  فرعی محاسرربه میزدایی شرده و سرپس وزن عوامل   فازی

 دهد وزن محاسبه شده برای عوامل فرعی را نشان می 3-جدول
 

 اساس روش دیمتل فازی وز  و رتبه نسبی عوامل فرعی بر -3:دول 

 رتبه نسبی وزن نسبی عوامل فرعی عوامل اصلی

 منابع انسانی

 1 99131 ریایت نیروی انسانی از شیوه مدیریت

 0 99101 احسا  امنیت در جایگاه شغلی نیروهای انسانی

 8 999290 عدم تبعیض بی  نیروهای انسانی

 3 99106 سعی کارکنان در حفظ تجهیزات نظامی

 6 99191 های سنتیجای روشهای جدید بهها و تکنولوژیجایگزینی روش

 19 999116 وجود دستورالعمل جهت انجام منظم کارها

 9 999006 برنامه آموزشی ساالنه برای کارکنان

 5 999955 هایشانارتقا  کارکنان با توجه به میزان شایستگی

 2 99113 رعایت اصل انجام درست کار در اولویت اول توسط کارکنان

 1 99111 تعری  شفا  انتظارات سیستم از کارکنان

منابع انسانی 

 کارفرمایی

 1 999008 هواپیما تعمیراتمیزان آشنایی کارفرمایان ارتش با صنعت نگهداری و 

 1 99256 میزان آشنایی کارفرمایان با قطعات یدکی و نحوه کارکرد هواپیما

 2 99252 هواپیما تعمیراتمیزان آشنایی کارفرمایان با مفاهیم اساسی نگهداری و 

 0 99139 مدیریت اقتصادمیزان آشنایی کارفرمایان با دانش 

 3 99229 وجود بینش کافی و مناسا مدیریتی در کارفرمایان

 6 999090 المللی مرتبطهای بی شرکت کارفرمایان در نشست

منابع 

 ایسرمایه

 6 999811 به اندازه کافی تعمیراتوجود لوازم مورد نیاز جهت انجام نگهداری و 

 2 99189 وجود شناسه فنی برای تجهیزات

 0 99151 آالت مورد نیازدر دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری ماشی 

 1 99295 در دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری و چک هواپیما

دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تأمی  به موقع قطعات تعویضی و 

 قطعات و تجهیزات تعمیراتبر نبودن زمان

99102 1 
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 رتبه نسبی وزن نسبی عوامل فرعی عوامل اصلی

های های شرکتقرار نرفت  تجهیزات در اختیار کارکنان مطابق دستورالعمل

 سازنده

99999 5 

 3 99193 تعمیراتجهت انجام امورات نگهداری و  6های کارعدم وجود نق  در کارت

عوامل 

 اقتصادی

 1 99380 جدید منظمریزی مالی منظم جهت حقور و دستمزد و خرید تجهیزات برنامه

 3 99296 های آموزشیارائه برنامه بودجه مناسا جهت شرکت کارکنان و مدیران در دوره

 2 9932 های مالی نهادهای دولتی و یا خارجی برای تأمی  مالیاستفاده از کمک

س  ناونان 

 هوایی

 1 99258 باال بودن میانگی  س  ناونان

 0 99105 بینی نشدههای پیشخرابی

 3 99206 بیش از اندازه قطعات تعمیر

 1 999602 هاریزیوجود سیستم کارآمدی برای رسیدنی به برنامه

 2 99261 عدم ورود ناونان جدید به صنعت

 

 

اسرا  جدول، وزن عوامل فرعی با استفاده از روش   بر     

 دیمتل فازی نشان داد:

 تعری  شفا »های فرعی منابع انسانی، در بی  مؤلفه 

در رتبه  99111با وزن  «انتظارات سریستم از کارکنان 

 قرار دارد   اول

  هرای فرعی منابع انسرررانی کارفرمایی،  در بی  مؤلفره

میزان آشرررنایی کارفرمایان با قطعات یدکی و نحوه »

در رتبرره اول، قرار  99256بررا وزن  «هواپیمررا کررارکرد

 دارد 

 در »ای، هررای فرعی منررابع سررررمررایررهدر بی  مؤلفرره

دسرتر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری و  

 در رتبه اول، قرار دارد  99295با وزن  «چک هواپیما

 ریزی مالی برنامه»های عوامل اقتصادی، در بی  مؤلفه

منظم جهت حقور و دستمزد و خرید تجهیزات جدید 

 ول، قرار دارد در رتبه ا 99380با وزن  «منظم

  ،باال بودن میانگی  »در بی  عوامل فرعی سرر  ناونان

 در رتبه اول، قرار دارد  99258با وزن  «س  ناونان

تشررکیل دهنده  3-وزن عوامل محاسرربه شررده در جدول 

باشند  همچنی  جهت در سروپر ماتریس اولیه می  32wماتریس 

از مقایسات زوجی عوامل اصلی نسبت به  11wتشرکیل ماتریس  

، 22Wنردد  پس از آماده شرردن سه ماتریس هد  اسرتفاده می 

32W  11وW نردد و پس از به ، سررروپر مراتریس اولیه آماده می

توان رسراندن سوپر ماتریس اولیه، سوپر ماتریس حدی تشکیل  

 1در ای  تحقیق سررروپر مراتریس حردی برا به توان     نردد می

دست آمده است که با توجه به  ر ماتریس اولیه بهرسراندن سروپ  

بندی انجام شرررده سررروپر ماتریس حدی، وزن عوامل و اولویت

 باشد می 0-صورت جداولبه

 
 وز  عوامل فرعی -4:دول

 رتبه وزن عوامل فرعی

 31 999922 ریایت نیروی انسانی از شیوه مدیریت

 22 99918 جایگاه شغلی نیروهای انسانیاحسا  امنیت در 

 28 99993 عدم تبعیض بی  نیروهای انسانی

 29 99995 سعی کارکنان در حفظ تجهیزات نظامی

 3 99915 های سنتیهای جدید بجای روشها و تکنولوژیجایگزینی روش

 8 99909 وجود دستورالعمل جهت انجام منظم کارها

 29 99922 کارکنانبرنامه آموزشی ساالنه برای 

 2 99966 هایشانارتقا  کارکنان با توجه به میزان شایستگی

 39 999920 اول توسط کارکنان رعایت اصل انجام درست کار در اولویت
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 رتبه وزن عوامل فرعی

 15 999391 تعری  شفا  انتظارات سیستم از کارکنان

 19 999261 هواپیما تعمیراتمیزان آشنایی کارفرمایان ارتش با صنعت نگهداری و 

 1 999132 هواپیما میزان آشنایی کارفرمایان با قطعات یدکی و نحوه کارکرد

 0 999113 هواپیما تعمیراتمیزان آشنایی کارفرمایان با مفاهیم اساسی نگهداری و 

 21 999139 میزان آشنایی کارفرمایان با دانش مدیریت اقتصاد

 11 999309 وجود بینش کافی و مناسا مدیریتی در کارفرمایان

 16 99931 المللی مرتبطهای بی شرکت کارفرمایان در نشست

 12 999008 به اندازه کافی تعمیراتوجود لوازم مورد نیاز جهت انجام نگهداری و 

 9 999083 وجود شناسه فنی برای تجهیزات

 6 999120 آالت مورد نیازدر دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری ماشی 

 21 999182 دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری و چک هواپیمادر 

و  قطعات تعمیراتبر نبودن دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تأمی  به موقع قطعات تعویضی و زمان

 تجهیزات
999052 19 

 11 999011 های سازندههای شرکتقرار نرفت  تجهیزات در اختیار کارکنان مطابق دستورالعمل

 26 999113 تعمیراتجهت انجام امورات نگهداری و  های کارعدم وجود نق  در کارت

 25 999993 ریزی مالی منظم جهت حقور و دستمزد و خرید تجهیزات جدید منظمبرنامه

 10 999306 های آموزشیارائه برنامه بودجه مناسا جهت شرکت کارکنان و مدیران در دوره

 1 99965 های مالی نهادهای دولتی و یا خارجی برای تأمی  مالیکمکاستفاده از 

 18 99920 باال بودن میانگی  س  ناونان

 13 999095 بینی نشدههای پیشخرابی

 20 999116 بیش از اندازه قطعات تعمیر

 5 999122 هایریزیوجود سیستم کارآمدی برای رسیدنی به برنامه

 23 999155 صنعت عدم ورود ناونان جدید به

 

آورده شررده اسررت   2-شررکلدر  یعوامل فرع بندییتاولو

استفاده »های فرعی، در بی  مؤلفه دهد کهنشران می  شرکل ای  

هرای مرالی نهرادهرای دولتی و یا خارجی برای تأمی      از کمرک 

ارتقا »شته و پس از آن قرار دادر رتبه اول  99965با وزن  «مالی

 در رتبه دوم قرار دارد  «هایشانکارکنان با توجه به شرایسرتگی  

 ند اهبندی نردیداولویتنفته در شکل پیشها نیز سایر مولفه
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 بندی عوامل فرعیاولویت 2-شکل

 

و دیمتل  ANPنتای  روش تلفیقی  1-اسرررا  جدول بر

در رتبه اول،  99268با وزن  «عوامل اقتصادی»فازی نشران داد،  

منابع »در رتبه دوم،  99265با وزن  «منابع انسرررانی کارفرمایی»

با وزن  «سرر  ناونان»در رتبه سرروم،  9920با وزن  «ایسرررمایه

در  999350با وزن  «منابع انسرررانی»در رتبره چهارم و   99196

آورده شررده  3-شررکلبندی در ای  رتبه د نباشرررتبه پنجم می

 است 

 

 وز  نهایی عوامل اصلی -5 :دول

 رتبه وزن عامل

 1 999350 منابع انسانی

 2 99265 منابع انسانی کارفرمایی

 3 99209 ایمنابع سرمایه

 1 99268 منابع اقتصادی

 0 99198 س  ناونان

 

 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

ریایت نیروی انسانی از شیوه مدیریت

احسا  امنیت در جایگاه شغلی نیروهای انسانی

عدم تبعیض بی  نیروهای انسانی 

سعی کارکنان در حفظ تجهیزات نظامی 

جایگزینی روشها و تکنولوژیهای جدید بجای روشهای سنتی 

وجود دستورالعمل جهت انجام منظم کارها 

برنامه آموزشی ساالنه برای کارکنان 

هایشانارتقا  کارکنان با توجه به میزان شایستگی

رعایت اصل انجام درست کار در اولویت  اول توسط کارکنان

تعری  شفا  انتظارات سیستم از کارکنان

میزان آشنایی کارفرمایان ارتش با صنعت تعمیرات و نگهداری  هواپیما

میزان آشنایی کارفرمایان با قطعات یدکی و نحوه کارکرد  هواپیما

میزان آشنایی کارفرمایان با مفاهیم اساسی تعمیرات و نگهداری  هواپیما

میزان آشنایی کارفرمایان با دانش مدیریت اقتصاد

وجود بینش کافی و مناسا مدیریتی در کارفرمایان

شرکت کارفرمایان در نشستهای بی  المللی مرتبط

وجود لوازم مورد نیاز جهت انجام تعمیرات و نگهداری به اندازه کافی 

وجود شناسه فنی برای تجهیزات 

در دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری ماشی  آالت مورد نیاز

در دستر  بودن فضای فیزیکی کافی جهت نگهداری و چک هواپیما

…ی و دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تامی  به موقع قطعات تعویض

ازندهقرار نرفت  تجهیزات در اختیار کارکنان مطابق دستورالعملهای شرکتهای س

…جهت انجام امورات تعمیر و   (work card)عدم وجود نق  در کارتهای کار 

برنامه ریزی مالی منظم جهت حقور و دستمزد و خرید تجهیزات جدید منظم 

های آموزشی  ارائه برنامه بودجه مناسا جهت شرکت کارکنان و مدیران در دوره

استفاده شرکت از کمکهای مالی نهادهای دولتی و یا خارجی برای تامی  مالی 

باال بودن میانگی  س  ناونان 

بینی نشده  خرابیهای پیش

تعمیرات بیش از اندازه قطعات

ریزیهایوجود سیستم کارآمدی برای رسیدنی به برنامه

عدم ورود ناونان جدید به صنعت  
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 های نتفعالیت عوامل اصلی مؤثر بروز   3-شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

بندی عوامل مؤثر بررسی و اولویت»تحقیق حایرر با هد   

در نیروی هوایی  تعمیراتبر موفقیرت اجرای برنرامه نگهداری و   

شررکل  «چندمعیارهنیری تصررمیم هایروشآجا با اسررتفاده از 

بندی نرفتره اسرررت؛ مهمتری  نترای  تحقیق حرایرررر در رتبه   

و دیمتل فازی به  ANPهای چنردمعیراره فرازی یرا نتای  روش    

 شرح زیر هستند:

منابع »، «منرابع کرارفرمایی انسرررانی  »، «منرابع انسرررانی » -

عوامل »علت هستند و  «س  ناونان هوایی»و  «ایسررمایه 

منابع »براشرررد  از بی  عوامل علت  معلول می «اقتصرررادی

 «سرر  ناونان هوایی» وباالتری  تأثیر  «انسررانی کارفرمایی

 ها )عوامل اقتصادی( دارد کمتری  تأثیر را بر معلول

تعری  شرررفا  »های فرعی منابع انسرررانی، در بی  مؤلفره  -

رعایت اصل انجام »رتبه اول،  «انتظارات سیستم از کارکنان

ی سع»رتبه دوم،  «ل توسط کارکناناو درست کار در اولویت

احسررا  »رتبه سرروم،  «کارکنان در حفظ تجهیزات نظامی

رتبه چهارم،  «امنیت در جایگاه شرررغلی نیروهای انسرررانی

رتبه پنجم،  «ریرررایت نیروی انسرررانی از شررریوه مدیریت»

های های جدید بجای روشها و تکنولوژیجایگزینی روش»

با توجه به میزان ارتقا  کارکنان »رتبه شرررشرررم،  «سرررنتی

 برنامه آموزشی ساالنه برای»رتبه هفتم،  «هایشانشایستگی

 «عدم تبعیض بی  نیروهای انسانی»رتبه هشتم،  «کارکنان

 «وجود دسرررتورالعمل جهت انجام منظم کارها»رتبه نهم و 

 باشند رتبه دهم می

 میزان»های فرعی منابع انسرررانی کارفرمایی، در بی  مؤلفه -

 «ماهواپی مایان با قطعات یدکی و نحوه کارکردآشنایی کارفر

میزان آشررنایی کارفرمایان با مفاهیم اسرراسرری   »رتبه اول، 

وجود بینش کافی »رتبه دوم،  «هواپیما تعمیراتنگهداری و 

میزان »رتبه سررروم،  «و منراسرررا مدیریتی در کارفرمایان 

رتبه چهارم،  «آشررنایی کارفرمایان با دانش مدیریت اقتصرراد

شرررنایی کارفرمایان ارتش با صرررنعت نگهداری و میزان آ»

شررررکرت کارفرمایان در  »رتبره پنجم،   «هواپیمرا  تعمیرات

 باشد رتبه ششم می «المللی مرتبطبی  هاینشست

در دسرررتر  »ای، های فرعی منابع سررررمایهدر بی  مؤلفه -

 «بودن فضررای فیزیکی کافی جهت نگهداری و چک هواپیما

رتبه دوم،  «برای تجهیزاتوجود شررناسرره فنی  »رتبه اول، 

هرای کرار جهت انجام امورات   عردم وجود نق  در کرارت  »

در دستر  بودن فضای »رتبه سروم،   «تعمیراتنگهداری و 

ه رتب «آالت مورد نیازفیزیکی کافی جهت نگهداری ماشرری 
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منابع انسانی

منابع انسانی کارفرمایی

منابع اقتصادیمنابع سرمایه ایی

س  ناونان
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دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تأمی  »چهارم، 

و  قطعات تعمیراتبر نبودن به موقع قطعات تعویضی و زمان

وجود لوازم مورد نیراز جهت انجام  »رتبره پنجم،   «تجهیزات

قرار »رتبه شرررشرررم و  «به اندازه کافی تعمیراتنگهداری و 

های در اختیار کارکنان مطابق دستورالعملنرفت  تجهیزات 

 باشد رتبه هفتم می «های سازندهشرکت

ریزی مالی منظم برنامه»های عوامل اقتصادی، در بی  مؤلفه -

 «جهرت حقور و دسرررتمزد و خرید تجهیزات جدید منظم 

های مالی نهادهای اسرررتفاده شررررکت از کمک»رتبه اول، 

ارائه »رتبه دوم و  «دولتی و یرا خرارجی برای ترأمی  مرالی    

ت شرررکت کارکنان و مدیران در برنامه بودجه مناسررا جه

 باشد رتبه سوم می «های آموزشیدوره

باال بودن میانگی  سرر  »در بی  عوامل فرعی سرر  ناونان،  -

ه رتب «عدم ورود ناونان جدید به صنعت»رتبه اول،  «ناونان

های خرابی»رتبه سوم،  «بیش از اندازه قطعات تعمیر»دوم، 

یستم کارآمدی وجود سرر»رتبه چهارم و  «بینی نشرده پیش

 باشد رتبه پنجم می «هایریزیبرای رسیدنی به برنامه

 فازی نشان داد: ANPنتای  تلفیق روش دیمتل فازی با  

های مالی استفاده شرکت از کمک» های فرعیدر بی  مؤلفه -

رتبه اول،  «نهرادهرای دولتی و یرا خارجی برای تأمی  مالی   

تبه ر «هایشانشرایسرتگی  ارتقا  کارکنان با توجه به میزان »

هرای جردیرد بجای    هرا و تکنولوژی جرایگزینی روش »دوم، 

میزان آشنایی کارفرمایان با »رتبه سوم،  «های سرنتی روش

رتبه چهارم،  «هواپیما تعمیراتمفاهیم اسراسی نگهداری و  

 یدکی و نحوه کارکردمیزان آشررنایی کارفرمایان با قطعات »

ودن فضرررای فیزیکی در دسرررتر  ب»رتبه پنجم،  «هواپیما

رتبه شررشررم،  «آالت مورد نیازکافی جهت نگهداری ماشرری 

 «یهاریزیوجود سیستم کارآمدی برای رسیدنی به برنامه»

رتبه  «وجود شرررنراسررره فنی برای تجهیزات »رتبره هفتم،  

رتبه  «وجود دستورالعمل جهت انجام منظم کارها»هشرتم،  

 ز و تأمی  بهدسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیا»نهم، 

قطعرات و   تعمیربر نبودن موقع قطعرات تعویضررری و زمران  

قرار نرفت  تجهیزات در اختیررار »رتبرره دهم،  «تجهیزات

 رتبه «های سازندههای شرکتکارکنان مطابق دسرتورالعمل 

وجود لوازم مورد نیرراز جهرت انجررام نگهرداری و   »یرازدهم،  

هررای خرابی»رتبرره دوازدهم،  «برره انرردازه کررافی تعمیرات

 ارائه برنامه بودجه مناسا»رتبه سیزدهم،  «بینی نشدهپیش

 «های آموزشررریجهت شررررکت کارکنان و مدیران در دوره

وجود بینش کافی و مناسرررا مدیریتی در »رتبه چهاردهم، 

شررررکرت کرارفرمایان در   »رتبره پرانزدهم،    «کرارفرمرایران   

تعری  »رتبه شررانزدهم،  «المللی مرتبطهای بی نشررسررت 

 میزان»رتبه هفدهم،  «  انتظارات سیستم از کارکنانشرفا 

 تعمیراتآشرررنایی کارفرمایان ارتش با صرررنعت نگهداری و 

 «باال بودن میانگی  سررر  ناونان»رتبه هجدهم،  «هواپیمرا 

ه رتب «برنامه آموزشرری سرراالنه برای کارکنان»رتبه نوزدهم، 

در دسررتر  بودن فضررای فیزیکی کافی جهت   »بیسررتم، 

احسرررا  »رتبه بیسرررت و یکم،  «ک هواپیمانگهداری و چ

رتبه بیسررت و  «امنیت در جایگاه شررغلی نیروهای انسررانی 

رتبه بیسرررت و  «عدم ورود ناونان جدید به صرررنعت»دوم، 

رتبه بیسرررت و  «بیش از انردازه قطعات  تعمیرات»سررروم، 

میزان آشرررنرایی کرارفرمرایران با دانش مدیریت     »چهرارم،  

وجود نق  در  عرردم»رتبرره بیسرررت و پنجم،   «اقتصررراد

 «تعمیراتهرای کرار جهت انجام امورات نگهداری و   کرارت 

ریزی مالی منظم جهت حقور برنامه»رتبه بیسرت و ششم،  

رتبه بیسررت و  «و دسررتمزد و خرید تجهیزات جدید منظم

رتبه  «سرررعی کرارکنران در حفظ تجهیزات نظامی  »هفتم، 

تبه ر «عدم تبعیض بی  نیروهای انسانی»بیسرت و هشرتم،   

اول  رعایت اصل انجام درست کار در اولویت»ت و نهم، بیس

ریررایت نیروی انسانی از »و  امیسر رتبه  «توسرط کارکنان 

 باشد سی و یکم می «شیوه مدیریت

منابع »رتبه اول،  «عوامل اقتصررادی»در بی  عوامل اصررلی،  -

وم، رتبه س «ایمنابع سرمایه»رتبه دوم،  «انسانی کارفرمایی

در رتبه پنجم  «منابع انسانی»رتبه چهارم و  «سر  ناونان »

  باشدمی

های تحقیق و قرار نرفت  منابع انسرررانی ای  بخش از یافته -

هررای در اولویررت آخر، عمرردترراً بررا مبررانی نظری و دیرردنرراه

ه تواند بباشد و لذا میدانشمندان حوزه مدیریت سازنار نمی

 هداریعلت عدم آشنایی کارکنان و مدیران حوزه تعمیر و نگ

با اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان باشد، لذا پیشنهاد 

می نردد ای  پژوهش در یرک جامعه آماری دیگر هم انجام  

و یرا در هیم  جامعه و با یک فاصرررله زمانی منطقی تکرار  

 نردد تا نتای  آن قابلیت تعمیم داشته باشد 

ه نردد: بهای ای  تحقیق، پیشرررنهاد میبر اسرررا  یافته

جویی اقتصرادی و مقابله با شرایط خاص حاکم بر  ظور صررفه من
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که امکان خرید ناونان برای کشور )شرایط اقتصادی و سیاسی( 

بیش  تعمیراتسازد، مویوع نگهداری و کشرور را غیرممک  می 

هررای علمی و از پیش مورد توجرره قرار نیرد و از آخری  یررافترره

همچنی  در نیرو اسرررتفاده نردد   تعمیراتالگوهای نگهداری و 

در فرایند تربیت و آموزش کارشرررناسررران حوزه نت بازنگری به 

و عالوه بر رشررته هوافضررا، یک رشررته تخصررصرری     مدهعمل آ

 در مقطع کارشررناسرری ارشررد تعری  نردد  تعمیراتنگهداری و 

توسرررعه و کارکنان در بی  مدیران  تعمیراتفرهنگ نگهداری و 

ر د تعمیراتهای سالیانه نگهداری و همایشیابد و در ای  راستا 

سرط  نیرو برنزار نردد و یک دوره عریی تخصصی نگهداری و  

های عریی برای کارشناسان طراحی و مثل سرایر دوره  تعمیرات

  و مدیران ای  حوزه اجرا نردد 

با  اتدوره کارشررناسرری ارشررد مدیریت نگهداری و تعمیر  

های دانش نت در حوزههای متخصصان رویکرد توسعه توانمندی

 هایسررازمانی، منابع انسررانی، مباح  مالی و اقتصررادی، تکنیک

نیری طراحی و مدیران نذاری، تصررمیمریزی، سرریاسررت برنامه

 حوزه نگهداری ای  دوره را طی نمایند 

بر بودن خرید قطعات و مشرررکالت تامی  بره جهت هزینه 

ایجاد و با استفاده از سازی در نیرو آنها از بازار آزاد، نهضت قطعه

های موجود در جهادهای دانشرررگاهی، سرررازمان جهاد  رفیرت 

ها و همچنی  دانشرررگاه های نظامی و یگانخودکفایی سرررازمان

علوم و فنون هوایی شرررهید سرررتاری و    ، قطعات مورد نیاز در 

کشرور تولید شود و ای  امکانات به صورت هدفمند جهت تولید  

 شوند  قطعات مورد نیاز استفاده

در اولویت اول عوامل  منابع انسرررانیبرا توجره بره اینکره     

باشرررد، لذا کلیه فرایندهای مرتبط با حوزه منابع نذار میتراثیر 

انسرانی از نزینش، استخدام، تربیت و آموزش، بکارنیری، ارتقا   

و انتصررراب، ارزیابی عملکرد و جران خدمات مرتبط با آن مورد 

ار نیرد و اشکاالت ای  حوزه شناسانه و علمی قربررسری آسریا  

در همه ابعاد مرتفع نردد و سرررفصررل مدیریت منابع انسررانی به 

 درو  رشته های مرتبط با نگهداری و تعمیرات ایافه نردد 

جهت افزایش میزان آشرنایی مدیران و کارشررناسان حوزه  

ش بینهواپیما، ایجاد  تعمیراتنت، با مفاهیم اساسی نگهداری و 

 المللیهای آموزشی بی یریتی در آنان، دورهکافی و مناسرا مد 

ریزی مناسررا جهت شرکت تعدادی از را پیگیری کرده و برنامه
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در یک مطالعه اکتشرافی و با بررسی اسناد،   پذیرد مرتبط انجام 
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 های عملیاتی میسر نردد یگان
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