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و استفاده از  ها آن يبند گروه، به تعيين معيارهاي ارزيابي، نگهداري و تعميراتسيستم  بحثدر مطالعات پيشين :چكيده

، ارتباط معيارهاي سنجش با فرآيندها و اهداف اصلي اين تحقيق مسئلهاما . اند پرداختهمختلف جهت ارزيابي  يها کيتكن

 سيستماتيک و شفاف طور بهاستفاده از بازخوردهاي ارزيابي در جهت ارتقاي سيستم نت و سازمان  منظور به،سيستم نت يريکارگ به

 .پيشين به آن توجه نشده استکه در مطالعات  است

در . استت  شده استفاده ها دادهمتاسنتز و نظريه برخاسته از  ليوتحل هيتجزتحقيق حاضر، تحقيقي با رويكرد کيفي است که در آن از 

آن، کشتف نكتات    يهتا  افتته ي ليوتحل هيتجزمرحله اول تحقيق، از روش متاسنتز جهت گردآوري مطالعات کيفي مرتبط با تحقيق، 

ستتم نگهتداري و   يک مدل مناسب براي ارزيابي سي يها يژگيوتعيين  منظور بهاساسي و ترکيب و تبديل آن به يک جايگزين کلي، 

موضتو    براي رسيدن به طراحتي متدل اصتلي    ها داده، استفاده از روش نظريه برخاسته از مرحله بعد. است شده پرداختهتعميرات 

مدلي با چهار مقوله اصتلي شتامل    سيستم نگهداري و تعميرات تعيين و  يها ستميرسيزتفاده از اين نظريه، با اس. است يموردبررس

سپس براي هر يک از مقوالت، خصوصيات و . طراحي شد ها آنبازرسي، سرويس و نگهداري، خرابي مزمن، خرابي حاد و نحوه ارتباط 

در فاز نهتايي طراحتي   . مشخص شد ها آنو ارتباطات  ها مقوله ريزابعاد آن بيان و با استفاده از الگوي پارادايم در کدگذاري محوري 

شود يا نشتود در االتب   ي اثربخشي و کارايي سيستم نگهداري و تعميرات ممكن ها شاخصکه دستيابي به  شد يممدل، آنچه سبب 

از طريق متخصصين صنعت برق و خبرگان  ،شده يطراحمدل ارزيابي سيستم نگهداري و تعميرات  تيدرنها .حكايت مشخص گرديد

اجرايي و کاربردي بودن، توجه به بهبود مستتمر و اثربخشتي،جامعيت،   بودن،  درک اابلو  يريپذ انعطافسادگي،دانشگاهي از منظر 

 .شد دييتأو  ارارگرفتهمورد اعتبارسنجي  ،در ارزيابي يبند تياولوتمرکز و 

، معيارهاي ها دادهنظريه برخاسته از   ارزيابي سيستم نگهداري و تعميرات، متاسنتز،: کليدي يها واژه

  ارزيابي نگهداري و تعميرات

 39/31/5994: تاریخ ارسال مقاله

 93/39/5994: تاریخ پذیرش مقاله

 دانشگاه تهران کیش یپردیس بین الملل -دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی -ابوالفضل شرافت: ی مسئولنام نویسنده

 تهران دانشگاهدانشكده مدیریت  –پل نصر  –تهران : ی مسئولنشانی نویسنده
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 برق صنعت در تعمیرات و نگهداری سیستم ارزیابی منظور  به جدید مدلی طراحی

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 مقدمه -1
تمرامی تمرکرز    ،هرا  شررکت و  ها سازماندر طول سالیان بسیار، در اکثر 

تولیدی بود و به موضوع نگهداری و تعمیرات به  یها تیفعالمدیریت بر 

 یهرا  اسرت یساخیر،  یها سالدر  .شد یمدیده سربار و مزاحم نگریسته 

نزدیر  اقتصرادی    یهرا  رقابرت و  وکرار  کسرب  یها یازمندینسازمانی، 

فنرراوری پیدیررده و هزینرره برراتی خریررد تجهیررزات و    ،طررر   یرراز

باعث شده که مدیران به نگهرداری و   ،جدید از طر  دیگر یها دستگاه

 .تعمیرات بیشتر توجه کنند

ی  سیستم نگهداری وتعمیرات خاص متناسب با سرازمان   یریکارگ به

محصرول نهرایی ایفرا     شده تمامنقش بسزایی در کاهش قیمت  تواند یم

ه ئر ثیرات تنها محردود بره هزینره نبروده، در سررعت ارا     أاما این ت. کند

مین، کیفیرت محصرول، قابلیرت اطمینران،     أتر محصول در کل زنجیرره  

ثیرات خاص خود را خواهرد  أت هم دست نیازای سازمان و مواردی چابك

صنایعی نظیر صنعت برق کره محصرول اسرتراتژی     مهم در این .داشت

 .کند یماهمیتی دوچندان پیدا  ،بر هیسرما عتی استو صندارد 

 منظرور  بره  ،نگهرداری و تعمیررات  سنجش کارایی و اثربخشی سیسرتم  

از  ،سازمانی  با توجه به نقش آن در حیات و موفقیت  ارتقای سازمان

برای ارزیابی و سنجش عملكرد سیستم . برخوردار است یا ژهیو اهمیت

و در برخی مطالعرات   شده فیتعرمعیارهای مختلفی ، تعمیر و نگهداری

 .اند شده یبند گروهاین معیارها 

سیستماتی  و شفا  بره آن   طور هبمهمی که در مطالعات قبلی  مسئله

پرداخته نشده، بررسی جامع ارتباط معیارهای سرنجش برا فرآینردها و    

استفاده از بازخوردهای ارزیابی  منظور بهسیستم نت  یریکارگ بهاهدا  

در جهت ارتقای سیستم نت و سازمان اسرت کره ایرن تحقیر  بره آن      

در شناسرایی اهردا     دیگرر ایرن اسرت کره     توجه قابلنكته  .پردازد یم

وجرود   نظرر  اتفراق عمرده آن نیرز    یها تیفعالسیستم نت و  یریکارگ به

معیارهرا بسرنده    یریر گ انردازه ندارد و در بیشتر مطالعات به سنجش و 

مررتب  برا سیسرتم نرت،      یهرا  تیر فعالتزم است اهدا  و . شده است

با معیارهای سنجش موفقیت سیستم نت  ها آنشناسایی و نحوه ارتباط 

 .سازمان مشخص شود تیدرنهاو 

سپس  و ساختار مقاله به این شكل است که ابتدا ضرورت انجام تحقی 

حاصل تحقیقات پیشین در قالب ارزیرابی عملكررد سرازمانی و ارزیرابی     

در ادامره مراحرل انجرام    .  شرود عملكرد نگهداری و تعمیرات بیان مری 

تحقی  و طراحی مدل از طری  متاسنتز و نظریره برخاسرته از داده هرا    

بره اعتبارسرنجی   پایان مقاله  .شودمیو مدل طراحی شده ارایه تشریح 

 .بندی اختصاص داردمدل و جمع

 تحقيق انجام ضرورت -2
ن قررین  شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که انجام هیچ فعالیتی در سازما

 آمده عمل بهتزم نسبت به آن  یها یابیارزکه  مگر آن ،توفی  نخواهد بود

سرازد،   که وجود ارزیابی را ضروری مری  یا مسئلهترین  شاید مهم. باشد

سرازمان همرواره برا     های عملیراتی در  ها و برنامه بینی آن باشد که پیش

، و برای رفع این خطاها و اصرح  عملیرات   ندهست همراهدرصدی خطا 

و دگرگرون سرازمان،    ریر متغمحی  . است حل راهارزیابی و کنترل تنها 

سازمان برای بقرای خرود بایرد از    . دلیلی دیگر بر ضرورت ارزیابی است

تغییررات در   برا آن  را هرای تزم  و هماهنگی تغییرات محیطی آگاه شود

 ها یآگاه آوردن این به دستبرای  یا لهیوسارزیابی . سازمان ایجاد کند

 .است

سیستم نت چون هر سیستم دیگر در سازمان بایرد در خردمت اهردا     

آن اهدا  نرت کره در    تبع بهبنابراین تا اهدا  سازمان و . سازمان باشد

 ،خدمت اهدا  سازمان است، مشخص نباشد هرگونه ارزیابی و سنجش

طریرر  بایررد از ا  از طرفرری اهررد. هررد داشررتاثربخشرری تزم را نخوا

شناسرایی  . باشرند  یابیدسرت  قابل ،مورداستفادهسیستم نت  یها تیفعال

، ضروری شوند یمکه نتایج عملكرد سیستم نت را موجب  ها تیفعالاین 

 .است

برر روی نترایج سیسرتم نرت ترأثیر       هرا  آنو نحوه انجرام   ها تیفعالاین 

سربب   ،برا نترایج   ها تیفعالتعیین ارتباط این . مستقیم خواهند گذاشت

یندهایی متمرکرز شرد   ه با سنجش نتایج بتوان بر روی فرآخواهد شد ک

سیستم نرت را موجرب    تر عیسرارتقای  ها آنکه بحرانی بوده و توجه به 

 . خواهد شد

 پيشينه تحقيق -3
ارزیابی سیستم نگهداری  منظور بههد  تحقی ، طراحی مدلی  ازآنجاکه

هررای ارزیررابی مرردلهررا،  مكررانیزم سررت، تزم اسررت ابتررداو تعمیرررات ا

هرا و   تشریح شود و سپس مكرانیزم  ها آن یها یژگیوعملكردسازمانی و 

جهرت ارزیرابی سیسرتم نگهرداری و تعمیررات       هرا  آنکره از   هاییمدل

 .، بررسی شودشود یماستفاده 

 ارزيابي عملكرد سازماني -1-3

طراحی سیستم ارزیابی عملكررد،   یها مدلمبحث  در این بخش به سه

 .شود یمفرآیندهای طراحی سیستم و جوایز کیفی پرداخته 

طراحری   یهرا  مردل  :طراحی سیسرتم ارزیرابی عملكررد    یها مدل( الف

خاصی ومی هستند و ساختارمفه یها چارچوب،سیستم ارزیابی عملكرد

 .تبعیرت کننرد  ن عملكررد بایرد از آ   یاهشاخصدهندکه  را پیشنهاد می

. انرد ارایره شرده   5طرور خحصره در جردول شرماره     مدلهای مربوطه به

 (2333نیلی،) ،(2334تانگن،)
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 حبیب اله میرغفوری ، زاده عزت اله اصغری، شرافتابوالفضل  ،محقرعلی 

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد يها مدل(:1)جدول 

 ي مطالعهها يژگيو
نام 

 محقق
 نام مدل

ی عملكرد ها شاخصچگونگی ایجاد رابطه شفا  بین 

گیرد  یدربرممختلف سازمان را  مراتب سلسلهدر سطو  

و هد  آن ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و 

 (5991قحیانی وهمكاران،. )عملیات آن است

 هرم عملكرد 

ی بند دسته، به دو گروه نفعان یذدر این مدل 

 نفعان یذ. یدیلک ریغکلیدی و  نفعان یذ -5:شوند یم

 نفعان یذکلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و 

مانند . )ی اثرگذار نیستندگذار هد ی در دیرکلیغ

 (5991اتكینسون وهمكاران،( )مشتریان

 لی
تحلیل 

 نفعان یذ

ی مالی و ها جنبهی مختلف عملكرد، شامل؛ ها جنبهبه 

نیلی . )ی و داخلی و خارجی توجه داردرمالیغ

 (2333وهمكاران،

 کیگان
مدل ماتریس 

 عملكرد

بر پایه وجود دو نوع شاخص عملكرد پایه در هر 

 -2ی مربوط به نتایج ها شاخص -5سازمان که شامل؛ 

ی نتایج است، ها کننده نییتعی متمرکز بر ها شاخص

 ،(2334تانگن،)، (2333نیلی،). باشد یماستوار 

 
مدل نتایج و 

 ها کننده نییتع

این مدل، توجه به جریانات افقی مواد و اطحعات در 

ی ها شاخصین سازمان را بیان کرده و تفاوت بین ب

. کند یمورودی، فرآیند، خروجی و نتایج را برجسته 

 (2333نیلی و همكاران،)

 براون
فرآیند 

 وکار کسب

و ارزش  وکار کسبمدل ارزش فرآیند بر مبنای فرآیند 

شباهت زیادی به مدل . است شده دادهپول، توسعه 

است، دارد و  شده ارائهکحن فرآیند که توس  بروان 

 .است داده یجامفهوم علت و اثر را در خود 

 (2332نیلی،)

 
مدل ارزش 

 فرآیند

و نیازهای  ها خواستهمدل منشور عملكرد، بر اساس 

است و پنج وجه منشور عملكرد در این مدل،  نفعان یذ

مشارکت  -2 نفعان یذو نیازهای  ها خواسته -5شامل؛

توانمند سازها  -1فرآیندها  -4راهبردها  -9 نفعان یذ

 (2332نیلی و همكاران،. )باشد یم

نیلی و 

 دیگران

مدل منشور 

 عملكرد

عملكرد ی  سازمان را ناشی از رواب  پیدیده بین 

ی، ور بهرههفت شاخص؛ اثربخشی، کارآیی، کیفیت، 

کیفیت زندگی کاری، نوآوری و سودآوری 

 (2334تانگن،.)داند یم

سین  

 تاتل و

 و سین  مدل

 تاتل

 چراکه، کند یماین مدل بعد کارکنان را به مدل وارد 

کیفیت تعامل کارکنان با مشتریان در عملكرد خدمات 

-2زیرساختی -5:سه بعد مدل. بسیار اهمیت دارد

 (5931 اءیاول) .وظیفه -9تعاملی کارکنان 

جان 

هیوارد 

 فارمر

مدل مثلث 

 خدمات

 

 منظور  بهی متوازن ها شاخصاستفاده از ی  سری 

 4ارزیابی عملكرد سازمان و ایجاد ی  نگاه کلی و از 

جنبه مهم سازمانی برای مدیران عالی، شامل؛ جنبه 

، جنبه مشتری وجنبه وکار کسبمالی، جنبه داخلی و 

کران . )داند یمیادگیری و نوآوری را اصل 

 (5933کاپحن و همكاران،) ،(2332وهمكاران،

کاپحن 

 نورتنو 

کارت 

ی ازدهیامت

 متوازن

و کوشش  ارزش یبی ارزشمند از ها تیفعالشناسایی 

ی جدید ها راهو یافتن  ارزش یبی ها تیفعالبرای حذ  

و اثربخش  ارزش بای ها تیفعالو اقتصادی برای انجام 

 (5939اولیاء،. )ی این مدل استها یژگیواز 

 
ی بر ابی نهیهز

 مبنای فعالیت

 ي مطالعهها يژگيو
نام 

 محقق
 نام مدل

این مدل بر اساس اینكه عملكرد در ابعاد مختلف و 

 -2دیدگاه  -5برای اهدا  مختلف وجود دارد و شامل؛ 

ابعاد از هم مستقل نیستند و . تمرکز است -9هد  

 (5939اولیاء،) .است بناشدهتعامل دارند  باهم

 کراتر
ی بعد سهمدل 

 عملكرد

با مطابقت فرآیندهای اصلی و فرعی  توانند یهام شرکت

یی که در ارتقای عملكرد ها آنخود، با این چارچوب، 

مؤثرند و نیاز به بهبود دارند را شناسایی و بازنگری 

 -5اصلی؛  دودستهفرآیندهای مدل به . کنند

فرآیندهای مدیریت و  -2فرآیندهای عملیاتی، 

 ،(5939اولیاء،. )شوند پشتیبانی تقسیم می

 (5931ء،اولیا)

 

چارچوب 

ی بند طبقه

 فرآیند

بر این عقیرده اسرت   ( 5999اتلی،)اتلی  :فرآیندهای طراحی سیستم(ب

یر  سیسرتم کامرل محسروب      ییتنهرا  بره  ،هرا  مردل یا  ها چارچوبکه 

 ها شاخص یبند دستهمختلفی برای  یها دگاهید، ها چارچوب. شوند ینم

گویند که چه چیز را اندازه بگیرد به سازمان نمی ها آناما  دهند یمارائه 

 نیبنرابرا . برای تعیین اهدافی که باید برآورد شود، ندارنرد  یسازوکارو 

که در . ادغام شود وکار کسبگیری عملكرد در مدیریت تزم است اندازه

فرایندهای  .است شده پرداختهاین بخش به فرآیندهای طراحی سیستم 

 .اندارایه شده 2ماره طراحی سیستم به طور خحصه در جدول ش

 فرآيند طراحي سيستم يها مدل(:2)جدول 

 موردمطالعهويژگي 
نام 

 محقق
 نام مدل

ی جامع و یكپارچه برای ممیزی و ارتقای چارچوب

 (5931ی،میکر (.ی ارزیابی عملكرد استها ستمیس
مدوری و 

 استیپل

فرآیند 

مدوری و 

 استیپل

در  مورداستفادهمحدود کردن تعداد معیارهای 

ی زیر برنامهی عملكرد سازمان، تمرکز بر روی ریگ اندازه

ی ریگ اندازهی و تمرکز بر بند زمانی ها روشتولید و 

 (5939همكاران، و اولیا،) .ی آن استها یژگیوعملكرد از 

 گلدرات

تئوری 

 محدودیت

 

ترکیب مفاهیم موجود، نظیر کارت امتیاز متوازن و دیگر 

توس  دانشگاه کمبریج است  شده دادهی توسعه ها  یتكن

یی برای توسعه مجموعه سطح بات از ها هیروکه ابزارها و 

ی عملكرد، برای ی  واحد ها شاخصاهدا  و طراحی 

 (5939همكاران، و اولیا،) .گیرد یدربرمرا  وکار کسب

دانشگاه 

 کمبریج

آزمون 

عملكرد 

 وکار کسب

ی ریگ اندازهراهبرد سازمان را نقطه شروع طراحی سیستم 

 (5939همكاران، و اولیا،) .داند یمعملكرد 
وینستر و 

 فاست

فرآیند 

ویسنر و 

 فاست

و به کم   شود یمشروع  5با تكنیكی به نام شبكه گری

جزئی فرآیند تولید، در اختیار  لیوتحل هیتجزاین فرآیند، 

ی کنترلی و ساختار جریان اطحعات سازوکارهاگرفتن 

 (5931اولیاء،) ،(5939اولیاء،). ردیپذ یمانجام 

 
فرآیند 

 2اکوگری

ی ی  کارت امتیازی ساز ادهیپهفت مرحله برای توسعه و 

، انداز چشم، تیمأموربررسی : متوازن تشریح شده است

رابرت 

کاپحن و 

فرآیند 

کارت امتیاز 
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 برق صنعت در تعمیرات و نگهداری سیستم ارزیابی منظور  به جدید مدلی طراحی

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 موردمطالعهويژگي 
نام 

 محقق
 نام مدل

ی سازمان، تعیین عوامل ها یاستراتژاهدا  کحن و 

ی برای هر ریگ اندازهبحرانی موفقیت، تعیین معیارهای 

ی برای هر فعالیت، ریگ اندازهی ها شاخصفعالیت، تعیین 

، انجام ها شاخصی عملكرد، مقایسه عملكرد با ریگ اندازه

 .بهبود و توسعه عملكرد سازمانی منظور بهاقدام اصححی 

 (5939همكاران، و اولیا،)

دیوید 

 نورتن

 متوازن

ی ارزیابی عملكرد بر مبنای ها ستمیساین مدل، طراحی 

و ی   دهد یمی یكپارچه سازمان را ارائه ساز مدلروش 

ابزار نگاشت فرآیند است که با این روش درک مشترکی 

اولیاء . )به وجود آید تواند یماز زنجیره ارزش 

 (5939وهمكاران،

انستیتو 

 فرانهوفر

رویكرد 

 فرانهوفر

ارزیابی  یها روشدر میان  (:جوایز کیفیتی)تعالی سازمانی  یها مدل(ج

اهمیت  سیستم کیفیت یا مدیریت کیفیت، جوایز کیفیتی از جامعیت و

جوایز کیفیتری ملری یرا     یها مدلارزیابی بر اساس . برخوردارند یا ژهیو

ی  ابزار قوی برای تحرت کنتررل درآوردن فرآینرد     عنوان به یالملل نیب

 یا گونره  بره  هرا  مردل ایرن  . شرود  یمر بهبود مستمر در سازمان شناخته 

در . هسرتند  اسرتفاده  قابل ها سازمانکه در انواع مختلف  اند شده یطراح

 .است شده اشارهاین جوایز  نیتر مهمبه  (9جدول شماره ) این بخش

 (جوايز کيفيتي)تعالي سازماني  يها مدل(:3)جدول 

 نام مدل موردمطالعه يها يژگيو

و  توانمند سازهاعوامل جدا از هم است که به  دودستهشامل این مدل، 

مفاهیم بنیادین مدل، شامل؛ نتیجه گرایی، . شوند یمنتایج تقسیم 

مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و 

، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، ها تیواقع

معیار و  9شامل اجتماعی شرکت است و ئولیت و مس ها شرکتتوسعه 

نیلی و ) ،(5931کریمی،) .امتیاز قابل کسب برای هر سازمان است 5333

 (2333همكاران،

جایزه 

کیفیت 

 اروپا

، ها استیس یساز ادهیپو  یگذار استیسعنصر؛  2شامل جایزه دمینگ 

توسعه محصوتت و نوآوری در فرآیند، نگهداری و بهبود سیستم 

فناوری اطحعات، توسعه منابع  یریکارگ بهمدیریت، تحلیل اطحعات و 

و  ها استیس یساز ادهیپو راهبردها،  ها استیسانسانی و معیارهای؛ 

راهبردها، اشتیاق و جدیت، نتایج، مدیریت روزمره، مدیریت بهبود در 

 (2333نیلی و همكاران،) ،(5931کریمی،).تاس بلندمدت

جایزه 

کیفیت 

 دمینگ

استراتژی ، تمرکز بر  یزیر طر دارای هفت معیار؛ رهبری، این مدل، 

و مدیریت دانش، مدیریت منابع  لیوتحل هیتجزو  یریگ اندازهمشتری، 

را برای مطابقت  یا نهیزمانسانی، مدیریت فرآیندها، نتایج کاری است که 

با دیدگاه مدیریت کیفیت جامع در هر سازمان فراهم 

 (2333نیلی و همكاران،) ،(5931کریمی،.)کند یم

جایزه 

کیفیت 

مالكوم 

 بالدریج

 ارزيابي عملكرد نگهداري و تعميرات -2-3

و  هرا  سازمانهای فوق که در راستای سنجش موفقیت  عحوه بر مكانیزم

مطالعات گوناگونی در خصوص ارزیابی ، اند افتهی توسعهمدیریت عملكرد 

تعمیررات و   یهرا  شراخص  یبنرد  گرروه تعمیررات و  نگهداری و عملكرد 

به برخی از این مطالعات  4جدول شماره نگهداری صورت گرفته که در 

 .شود یماشاره 
مهاي ارزيابي سيستم نگهداري و زو مكاني ها مدل(:4)جدول 

 تعميرات

 محقق ويژگي مطالعه

ی و استراتژبهبود سیستم نت  منظور بهاز مقادیر پایه، هد  و وزن 

 (5994داس، . )کند یمسازمان استفاده 
 داس

ی عملكرد تعمیرات را در سه گروه عملكرد تجهیزات، ریگ اندازهمعیارهای 

 (5991کمپل، ) .کند یمیبند دستهو عملكرد فرآیند  عملكرد هزینه 
 کمپل

اصح  عملكرد نت در این مدل  منظور بهاز فلسفه مدیریت کیفیت 

 (5991شارپ و همكاران، . )است شده استفاده
 شارپ

 منظور بهآن، ایجاد همبستگی بین سطو  افقی و عمودی  حل راه

 (5991ریس و همكاران، . )ی به واحد نت استا رهیجزجلوگیری از نگرش 
 رییس

تعمیرات از منظر  ی گوناگون نگهداری وها جنبهویژگی بارز آن، توجه به 

 (5991پینتلون و همكاران، ) .ی سازمانی استها ردهو  ها گروه
 پینتلون

وری  بهره ی نتایج تعمیرات، بند گروهی عملكرد نت ریگ اندازهبرای 

. کند یمتعمیرات، هزینه تعمیرات و هدفمندی عملیات تعمیراترا پیشنهاد 

 (5991کوتز، )

 کوتز

ی عملكرد نت در سه ها شاخصی بند دستهدر آن از اف  زمانی برای 

ارتس و .)است شده استفادهسطح استراتژی ، تاکتیكی و عملیاتی 

 (5993همكاران، 

 ارتس

. کند یمشاخص اثربخشی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات جامع ارائه 

 (5933ناکاجیما، )
 ناکاجیما

 کند یمدر چهار گروه ارائه  ها نسبتی عملكردی و ها شاخصلیستی از 

 (5993کوتز،)
 کوتز

 وکار کسبمكانیزم ارزیابی بر اساس فرضیات ضمنی تأثیر تعمیرات روی 

 (5999دوایت، . )شود یمتوسعه داده 
 دوایت

 .استی کیفیت ها خانهچارچوبی برای مدیریت نگهداری بر اساس تكنی  

 (2335کوتوکگلو و همكاران، )
 کوتوکگلو

در این مدل، ارزیابی عملكرد نگهداری و تعمیرات کارخانه با استفاده از 

 (2334لئو و همكاران، . )است شده هاانجام دادهتكنی  تحلیل پوششی 
 لئو

معیار عملكردی نت در دو گروه معیارهای پیشران و  22در این مطالعه 

 (2332وبر و همكاران، . )است شده دادهتأخیری توسعه 
 وبر

ی مرتب  با تجهیزات ها شاخصیها گروههای سلسله مراتبی در معیار

هزینه، وظیفه، رضایت کارکنان و مشتری و  فرآیند،

 (2331پریدا و همكاران، . )اند شدهیبند میتقسایمنی،

 پریدا

ی ازیامتی برای ارزیابی لحاظ شده است و بر اساس کارت بند دستهشش 

 (2339بختیار، . )است شده انجاممتوازن ارزیابی 
 بختیار

تاپسیس برای ارزیابی  وتحلیل سلسله مراتبی، خاکستری   یها  یتكناز 

 (2353چن و همكاران، . )استفاده کرده است
 چن

دو دسته معیارهای فرآیندی و نتایج برای ارزیابی سیستم نت توسعه 

 (2353مدیری، . )است شده داده
 مدیری

بودن و  موقع بهو سازمان،  وکار کسبکارایی، در چهار دسته معیار شامل؛

پاتی و ) .است شده دادهی برای ارزیابی عملكرد سیستم نت بس  مش خ 

 (2353همكاران، 

 پاتی

یی برای سنجش اثربخشی کلی تجهیزات بس  ها شاخصدر این مدل، 

 (2352رایپینگ و همكاران، . )است شده داده
 رایپینگ

ی فنی، عملیاتی، ها گروهدر این مطالعه معیارهای درجه اول ارزیابی به 

این مقاله عملیات تعمیرات . شوند یمحفاظتی و قابلیت اطمینان تقسیم 

یانبین و ) .دهد یمانرژی الكتریكی را مورد ارزیابی قرار  نیتأمتجهیزات 

 یانبین
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 حبیب اله میرغفوری ، زاده عزت اله اصغری، شرافتابوالفضل  ،محقرعلی 

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 محقق ويژگي مطالعه

 (2352همكاران، 

مدی و همكاران، . )کند یمئه ی برای ارزیابی بلوغ اراازدهیامتروش 

2359) 
 مدی

عمده ترین نكاتی که پس از بررسری مطالعرات پیشرین مشرخص شرد      

یكی از نتایج ارزیابی، دستیابی به راهكارهای بهبود برای افزایش : اینكه

باشد با توجه به خرد برودن   نفعان می موفقیت و سودآوری و رضایت ذی

مرتب  با ارزیابی سیستمهای نگهداری  در بسیاری از مطالعات شاخصها

و عدم توجه بره شاخصرهای اسرتراتژی  و کرحن موفقیرت،      و تعمیرات 

به بهبود استراتژی  پس از ارزیابیهای متداول  به نحو مطلوب توان نمی

منطقری برین   دقی  و در روشهای موجود ارتباط از طرفی  .دست یافت

 . مشخص نیست ، فرایندها و اهدا معیارها

 روش انجام تحقيق -4
 لیر وتحل هیر تجزتحقی  حاضر، تحقیقی با رویكررد کیفری اسرت کره از     

 .است شده  استفادهدر آن  ها دادهمتاسنتز و نیز نظریه برخاسته از 

در مرحله اول تحقی ، از روش متاسنتز جهت گردآوری مطالعات کیفی 

آن، کشف نكرات اساسری و ترکیرب و     یها افتهی لیوتحل هیتجزتحقی ، 

در  شرده  یبررسر  یهرا  مردل تبدیل آن به ی  جرایگزین کلری، هرم در    

در  شرده  یبررسر  یهرا  مردل ارزیرابی سرازمانی و هرم در     یهرا  ستمیس

. های ارزیرابی نگهرداری و تعمیررات اسرتفاده شرد      و مكانیزم ها ستمیس

رزیرابی  ی  مدل مناسب برای ا یها یژگیوبا تحلیل متاسنتز،  تیدرنها

 .سیستم نگهداری و تعمیرات مشخص شد

رسیدن بره   برای ها داده، استفاده از روش نظریه برخاسته از مرحله بعد

برا اسررتفاده از ایررن نظریرره،  . بررود یبررسرر مرورد طراحری مرردل اصررلی  

سیسرتم نگهرداری و تعمیررات تعیرین و رابطره برین        یهرا  ستمیرسیز

سیسرتم نگهرداری و تعمیررات، مشرخص و چگرونگی       یهرا  ستمیرسیز

که در راسرتای ارتقرای    یا گونه بهعملكرد سیستم نگهداری و تعمیرات 

مردل ارزیرابی    تیر نها در. قرار گرفت یبررس موردسازمان حرکت کند، 

 .سنجی شداعتبارسیستم نگهداری و تعمیرات طراحی و 

 مراحل انجام تحقيق و طراحي مدل -5

 3انجام متاسنتز -1-5
 منظور بهیكی کردن گروهی از مطالعات کیفی  ،متاسنتز مطالعات کیفی

. واحد استو به ی  محصول نهایی  ها آنکشف نكات اساسی و ترجمه 

ی  مفهوم جدیرد   صورت بهنتایج اولیه مطالعات را  ،این محصول نهایی

در ی  محصرول   یموردبررسمفهوم و تفسیر تازه موضوع . کند یمبیان 

کره همزمران نتیجره     شرود  یمر ه ئارا یا گونه بهاز متاسنتز حاصل نهایی 

 .دنابل جستجو باشقن آاولیه در  یها پژوهش

                                                           
  Meta-synthesis 

کلری   ممفهرو  اگرچه. آنالیز مطالعات کیفی است متاسنتز به تعبیری متا

 ،آنرالیز مطالعرات کمری    ، اما در مترا رسد یمهر دو تكنی  به نظر یكی 

ریختن و ترکیب اطحعرات موجرود در مطالعرات مشرابه      هم یروهد  

بره ایرن منظرور از    . تقویت قطعیت رابطه علری معلرولی اسرت    منظور به

 که یدرصورت. شود یمماری استفاده و ی  نتیجه واحد حاصل آمطالعات 

. باشد یمها دهیپدتوضیح و درک ، هد  از انجام متاسنتز مطالعات کیفی

خحصه کردن نتیجه تحقیقرات کیفری و    ،باید توجه داشت که متاسنتز

در این روش نتیجه تحقیقرات کیفری و نره    .نیست ها آنیكپارچه کردن 

و بره هرم ترجمره    ، ، مقایسره شده گذاشتهکنار هم  ها آناولیه  یها داده

 (5994شرافت،). شود یمه ئارا یموردبررساز پدیده  تر جامعتفسیری 

 :شررده اسررترحلرره پیشررنهاد م هفررت برررای سررنتز تحقیقررات کیفرری

 (2333جانسون،)، (2333،کراسول)

 مرحله اول بر یافتن عنوان تحقی  تكیه دارد. 

 انتخاب مطالعات واجد شرای  برای ورود به متاسنتز است دوم مرحله. 

  ترا مفراهیم    شوند یمبارها خوانده  شده انتخابمطالعات  مرحله سومدر

 .مشخص شود ها آن یها تمکلیدی و 

      و  موردتوجره در مرحله چهارم محق  ارتبراط مطالعرات برا یكردیگر را

 .دهد یمبررسی قرار 

      منظرور از  و  شروند  یمر در مرحله پنجم مطالعرات بره یكردیگر ترجمره

 .تبدیل مفاهیم کلیدی مطالعات به یكدیگر است ،ترجمه

 این کل . کند یممحق  از مطالعات اولیه ی  کل ایجاد  ششم در مرحله

تفسریری فراترر از هریر  از مطالعرات      ،هایی متاسنتز استکه نتیجه ن

 .کند یمه ئارا موردنظراز پدیده  ،در متاسنتز شده گنجانده

   باشد یممرحله آخر مرحله انتشار نتایج تحقی. 

در این تحقی ، با توجه به مراحل متاسنتز، بعد از یافتن عنوان تحقیر   

ده ابتدای مقاله آمر  ها آناز  یا خحصه و انتخاب مطالب واجد شرای  که

مفاهیم و مروارد مهرم در هرر یر  از      ،شده خواندهاست، مطالعات بارها 

های ارزیابی سازمان و همدنین سیسرتم نگهرداری و    و مكانیزم ها مدل

 لیر وتحل هیتجزبا  تیدرنهاو  قرارگرفته یموردبررستعمیرات به تفكی  

ت در ی  مدل در مهمی که تزم اس یها تمموجود، مفاهیم و  یها مدل

 .است شده ارائهنظر گرفته شود، 

ارزیرابی سرازمانی و    یهرا  مردل با بررسری تحلیرل متاسرنتز حاصرل از     

یر    یهرا  یژگر یوهای ارزیابی سیستم نگهرداری و تعمیررات،    مكانیزم

بر اساس . است شده نییتعسیستم ارزیابی نگهداری و تعمیرات مطلوب 

 یهرا  یژگر یوی  مدل نگهداری و تعمیرات بایستی  شده انجاممطالعات 

 .را دارا باشد زیر

 -  بودن درک قابلو  یریپذ انعطا سادگی و 

 - اجرایی و کاربردی بودن 

 - توجه به بهبود مستمر و اثربخشی 

 -  (و رقبا نفعان یذتوجه به محی  درونی و بیرونی و توجه به )جامعیت 

 -  هرا  تیاولوو در کل توجه به  در ارزیابی و اصح  یبند تیاولوتمرکز و 

 و تخصیص منابع درست
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 برق صنعت در تعمیرات و نگهداری سیستم ارزیابی منظور  به جدید مدلی طراحی

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

طراحي مدل با استفاده از نظريته برخاستته از    -2-5

4ها داده
 

  تا یر  کند یم، از توصیف فراتر رفته و تحش ها دادهنظریه برخاسته از 

را گرردآوری و  ( اقردام یرا تعامرل   ) یندتئوری یا مدل انتزاعی از ی  فرآ

 ترا فرآینرد   کنرد  یمر کمر    افتره ی توسرعه تئوری  رو  نیا از. ارائه نماید

 .تبیین شود و یا ی  چارچوب برای تحقیقات آتی ارائه گرردد  موردنظر

 (.5993اشتراس و کوربن، )
صررورت « حاضررر و آمرراده» یا گونرره بررهدر ایررن روش توسررعه تئرروری 

از  آمررده دسررت برره یهررا داده، بلكرره تئرروری از بسررتر   ردیپررذ ینمرر

. گرردد  یمر ، حاصرل  انرد  کررده که فرآینرد را تجربره    یکنندگان مشارکت

 (2331سیلورمن،) و(2333سیلورمن،)و ( 5999سیلورمن،)

 لیر وتحل هیر تجزمشرروحی بررای    یها هیرواز  ها دادهنظریه برخاسته از 

کدگرذاری براز،    ؛سره مرحلره   رندهیدربرگ ها هیرواین . کنند یماستفاده 

 کروربن کره توسر  اشرتراس و     باشرد  یمر کدگذاری محوری و انتخابی 

برای  را یا هیهارو دادهنظریه برخاسته از . است شده ارائه( 5993،5993)

کدگرذاری  ) ها مقوله، توسعه (کدگذاری باز)اطحعاتی  یها مقولهتوسعه 

با یكدیگر  ها مقولهجهت مرتب  ساختن « داستان»و ارائه ی  ( محوری

 یهرا  هیقضر از  یا مجموعره و برا   سرازد  یمر مهیرا   (کدگذاری گزینشی)

 و( 2333کحنرردین،) .رسررد یمررتئرروریكی و اسررتدتلی برره پایرران    

 (5991لینكن،)

 در این تحقی  تزم بود از نظرات متخصصین حوزه نگهداری و تعمیرات

نگهرداری و   طراحری مردل ارزیرابی سیسرتم     منظرور   به در صنعت برق

گلولره   یریر گ نمونهاز روش  یریگ نمونهبرای انجام تعمیرات استفاده و 

انجرام  با متخصص اول  یا مصاحبهه این شكل که ب .برفی استفاده شود

شد و سپس از طری  او متخصصرین دیگرر جهرت مصراحبه شناسرایی      

تئوریر  رسرید، و نظررات خبرگران      تیکفا بهتا آنجا که مطالعه  .شدند

روش  کره  ازآنجرا  .طلب جدیدی به مباحث قبلی اضرافه نكررد  جدید، م

بود، از متخصص این سرؤال پرسریده    ها دادهنظریه برخاسته از  ،تحلیل

کنید، سیستم نگهداری و تعمیرات چگونه اطمینان حاصل می "شد که 

  "؟ کند یم عملاثربخش و کارا  صورت به

تعمیررات صرنعت   خبرگان مورد مصاحبه متخصصین حوزه نگهداری و 

برق به ویژه مدیران نگهداری وتعمیرات بودند و برای رسیدن به کفایت 

 .متخصص انجام شد 52تئوری  مصاحبه با 

کلیه مراحل انجام تحلیل نظریه برخاسته از  شونده مصاحبهبرای هر فرد 

و  شرده  انجرام کدگرذاری محروری و انتخرابی    از کدگرذاری براز،    ها داده

 رفتره  رفتره با خبرگان بعردی، نترایج حاصرل از آن    با مصاحبه  ازآن پس

 .شد یترم کامل

 

 :گردید یبند جمعبه شر  زیر  ها مصاحبهنتایج تكمیلی کلیه 

بازرسری،   ر این بخش چهار مقوله اصرلی، شرامل؛  د: باز یکدگذار( الف

 هرا  آنسرویس و نگهداری، خرابی مزمن، خرابی حراد و نحروه ارتبراط    

                                                           
  Grounded Theory 

یر  از مقروتت، خصوصریات و ابعراد     سرپس بررای هرر    . شناسایی شد

 .مشخص شدند

فعالیت هایی شامل اندازه گیری، آزمایش، آزمرون یرا سرنجش    بازرسی 

الزامررات مشررخص  ویژگرری هررای یرر  موجودیررت و مقایسرره نتررایج بررا

برای تصدی  نمودن اینكه انطباق برای هر ی  از ویژگی ها برقرار  شده

 .خیرشده است یا 

اسرت کره بره    ی فعالیرت هرا و روش هرای   مجموعه سرویس و نگهداری 

 . شودانجام می،به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرای  مطلوب منظور

خرابی حاد نوعی تغییر ناگهانی و زیانبرار در وضعیتهاسرت کره حرل و     

در . فصل ان نیازمند بازگردانیدن وضعیت به حالرت اولیره خواهرد برود    

 .ی مداوم و تكراری استحالی که خرابی مزمن نوعی موقعیت زیانبار ول

در ایرن بخرش برا اسرتفاده از الگروی پرارادایم،        :کدگذاری محوری( ب

 .مشخص شد ها آنمقوتت فرعی شناسایی و ارتباط 

در نتایج ارایه شده از تحلیل کدگذاری محوری برای هری  از چهار 

مقوله اصلی خصوصیات پدیده، شناسایی و دتیلی که سبب اثرگذاری 

از طرفی شرای  . انداند در قالب شرای  علی بیان شدهبر پدیده شده

میانجی که در راستای تسهیل یا محدودیت راهبردها در زمینه خاصی 

انتخاب راهبردها منتج به پیامدهایی . اندکنند نیز شناخته شدهعمل می

خواهد شد که در این بخش از تحلیل راهبردهای مربوط به هر مقوله 

شكلهای شماره . اندبینی شدهدهای احتمالی پیشاصلی شناسایی و پیام

 .کنندالگوی پارادایم در هری  از مقوله های اصلی را ارایه می 1تا  2

تشرخیص   هرا  تیر حكادر این بخرش داسرتان و    :کدگذاری انتخابی( ج

 .و در قالب حكایت ارتباطات مدل بیان شد شده داده

 تحقيق يها افتهيارائه  -6

 شده يطراحمدل  -1-6
، ارتباطات درون آن و چگونگی عملكرد شده یطراحدر این بخش مدل 

؛ ی مقولره گفتره شرد، چهرار     که چناندر این مدل،  .شود یمآن تشریح 

 شرده  ییشناسابازرسی، سرویس و نگهداری، خرابی مزمن و خرابی حاد 

 باشرد  یمر  مسرئله ، بیانگر این شده یطراحارتباطات کلی در مدل . است

که در سیستم نگهداری و تعمیرات، اگر عملكررد سررویس و نگهرداری    

مناسب نباشد باعث ایجاد مشكل در سیستم و به وجود آمردن خرابری   

 .شود یممزمن 

اگر در جهت رفع خرابی مزمن، تصمیمات و مردیریت مناسرب صرورت    

کار واحد تولیرد را   مسئلهو این  شود یمنگیرد، باعث ایجاد خرابی حاد 

 .شود یمشكحت زیادی کرده و باعث عدم کارایی آن دچار م

اری و تعمیررات برر سررویس و    ، بازرسری در سیسرتم نگهرد   طر   یاز

و از طر  دیگر، در ایجاد  ردیپذ یمتأثیر گذاشته و از آن تأثیر  نگهداری

، در شرده  یطراحر شمای کلری مردل   . خرابی مزمن و حاد اثرگذار است

 :آمده است است 5شكل شماره 
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 حبیب اله میرغفوری ، زاده عزت اله اصغری، شرافتابوالفضل  ،محقرعلی 

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 
 

 
 

 شماي کلي ارتباطات در سيستم نگهداري و تعميرات (:1)شكل 

 چهارگانه يها مقولهارتباطات درون هر يک از  -2-6
 یهرا  مقولره هر یر  از   یرادایم و ارتباطات درونان بخش الگوی پیدر ا

، خرابی مزمن و خرابری حراد و   یبازرسی، سرویس و نگهدار ؛چهارگانه

 .آمده است ها آنمربوط به  یها تیحكا

 يبازرس( الف
، (حوادث)ل مرتب  با ایمنی؛ مسائیها شاخصدر صورت بروز اشكال در 

زمران تشرخیص عیرب و    ، تلفات انررژی ، ستیز  یمحل مرتب  با مسائ

یا و  یدکی لوازم و اتح  اولیهتلفات مواد ، زمان نت پیشگیرانه، یابی بیع

دتیل را در  توان یم،خرابی مزمنو یا خرابی حاد های اشكال در فرآیند

در  .و پیشرگیری از خرابری جسرتجو کررد     ینر یب شیپر یند بازرسی، فرآ

شركل شرماره   در  ذکرشدهراهبردهای ) شده انتخاباینصورت یا راهبرد 

درسرت   شرده  انتخراب توس  سازمان درسرت نیسرت و یرا راهبررد     ( 2

 .است اجرانشده

 
تحليل نظريه برخاسته از  بر اساس ارتباطات مقوله بازرسي(:2)شكل 

 ها داده

از فرایند بازرسری   ها دادهطب  نتایج حاصل از تحلیل نظریه برخاسته از 

پیشرگیری   وها یخرابحوادث و  ینیب شیپ،کاهش ریس  تولید لیبه دل

برا دقرت    تواند یمپدیده بازرسی . شوداستفاده می ها یخراباز حوادث و 

باشرد و   تیر اهم برا یرا   تیر اهم کمسازمان  ازنظر، شده انجامکم تا زیاد 

خصوصریات  . )امكان تشخیص عیب از طری  بازرسی کم تا زیراد باشرد  

 (پدیده بازرسی

 2خصوصیات پدیده و وجود هری  از شرای  علی که در شكل شرماره  

برر   هرا  آنشود که اتخاذ هری  از می ، سبب اتخاذ راهبردهاییشده انیب

 .است انیب قابلحكایت زیر  اساس

 حكايت
  انهیگو شیپراهبرد نت 

بازرسی  ،بازرسی فنی با استفاده از حواس انسانیزیر راهبردهای  شامل 

بازرسری فنری برا اسرتفاده از     و فنی با استفاده از ابزارها و توس  انسران 

 .است ابزارها مثل سنسورها

 اجزایبرای هر دستگاه یا  که شود یماستفاده  انهیگو شیپاز نت  زمانی

حیاتی نظیر مقدار رطوبت، مقدار فشار، میرزان جریران بررق،     عحئمن آ

پایین و حد بحرانی ، سپس حد بات، شده فیتعرمقدار اصطكاک و غیره 

و برا کنتررل مرداوم ایرن      شرود  یمر نیز مشرخص   عحئمهرکدام از این 

تعمیراتری تزم   یهرا  تیر فعال، هرا  آن در صورت بحرانی شدن ،ها عحمت

این رویكرد بر اسراس سرنجش وضرعیت یر  تجهیرز و      . شود یمانجام 

 یهرا  تیر فعالیا در آینده خراب خواهد شد یا نه و سپس انجرام  آاینكه 

 .کند یمتزم جهت جلوگیری از عواقب خرابی عمل 

یرزات پیدیرده نباشرند،    کره تجه  شرود  یمزمانی از راهبرد اول استفاده 

از طرفی امكان استفاده و  رشیپذ قابل،دلیل عدم دقته ریس  خرابی ب

یرا هزینره   . زمینه برای سازمان فراهم باشرد  از پرسنل متخصص در این

برای سازمان بات باشد و ریس  خرابی را به دلیل عدم  تر  یدقبازرسی 

 .دقت بازرسی بپذیرد

 ترر  دهیر دیپکره تجهیرزات کمری     شود یمزمانی از راهبرد دوم استفاده 

 .باشد رشیپذ قابلدلیل عدم دقت ه ب و ریس  خرابی باشند

هستند و  تر دهیدیپکه تجهیزات  شود یمزمانی از راهبرد سوم استفاده 

 .نیست رشیپذ قابلدلیل عدم دقت ه ب ریس  خرابی

  نت پیش اقدامراهبرد 

دلیرل  ه خرابی ب لیوتحل هیتجز که شود یمهبرد استفاده زمانی از این را

و  ژی  بودن تولید دسرتگاه ضرروری  حساسیت باتی تجهیزات و استرات

 .تزم برای چنین رویكردی را دارا باشدسازمان بودجه 

  نت دقی راهبرد 

در نت پیش اقدام، دامنه اسرتفاده   ذکرشدهدر نت دقی  عحوه بر موارد 

ایرن وسرایل    جمله از .ابدی یماز وسایل بازرسی فنی پارامتری  افزایش 

زمرانی از   .به دوربین ترموگرافی و کیت آنالیز روغن اشاره کررد  توان یم

که حساسیت تجهیزات بات و ریس  خرابی  شود یماین راهبرد استفاده 

س  دسرتگاه بررای سرازمان    از طرفی ادامه تولید تو .را نتوانیم بپذیریم

 .را دارا باشدزم برای چنین رویكردی و سازمان بودجه تحیاتی 

  در برنامه سرویس و نگهداریبازرسی  گنجاندنراهبرد 

 شرايط علّي

پیشگیری از حوادث و   -9پیش بینی حوادث و خرابی ها  -2کاهش ریس  تولید  -5•
 خرابی ها

 پديده،شرايط ميانجي

: هزینه -9( زیاد-کم: )اهمیت -2( زیاد-کم: ) دقت -5: خصوصیات پدیده بازرسی•
 (.زیاد-کم(: )تشخیص و اقدام)امكان انجام  -4( زیاد -کم)

امكان   -4هزینه بروز خرابی  -9مهارت پرسنل  -2امكانات موجود  -5: شرای  میانجی•
)  فشار تولید -2عمر تجهیز  -1اصح  عیب تشخیص داده شده  و  پیشگیری از خرابی 
ایمنی افراد،  : تاثیرگذاری بر -1( محدودیت باتدستی و پایین دستی جهت توقف

 .محی  زیست، تجهیز استراتژی  بودن تجهیزات

 راهبردها

نت پیشگویانه، شامل بازرسی فنی با استفاده از حواس انسانی، بازرسی فنی با   -5•
 -2. استفاده از ابزارها و توس  انسان، بازرسی فنی با استفاده از ابزارها مثل سنسورها

 .عدم اقدام -1گنجاندن در برنامه سرویس و نگهداری  -4نت دقی   -9نت پیش اقدام 

 پيامدها

بهبود با بروز مسائل مرتب  با  -2( حوادث)بهبود یا بروز مسائل مرتب  با ایمنی  -5•
بهبود یا  -1بهبود یا بروز خرابی مزمن  -4بهبود یا بروز خرابی حاد  -9محی  زیست 

کاهش یا  -1کاهش یا افزایش زمان تشخیص عیب و عیب یابی  -2بروز تلفات انرژی 
کاهش یا  -9کاهش یا افزایش تلفات مواد اولیه  -3افزایش زمان نت پیشگیرانه 

 .افزایش تلفات لوازم یدکی

 خرابي مزمن

 

 سرويس و نگهداري

 بازرسي خرابي حاد
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 برق صنعت در تعمیرات و نگهداری سیستم ارزیابی منظور  به جدید مدلی طراحی

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

دلیل استراتژی  نبودن تولیرد دسرتگاه بررای سرازمان و یرا برخری       ه ب

بازرسری ایرن راهبرداتخراذ     منظرور  بره نظیر توقف دسرتگاه   ازهاین شیپ

 .شود یم

  عدم اقدامراهبرد 

تعمیررر کرره یررا تجهیزاترری  ارزش کررمو تجهیررزات  هررا دسررتگاهبرررای 

 .شود یمبكار گرفته  ردنیست این راهب صرفه هابه آن

 و نگهداري سيسرو( ب
خرارج شردن از   و یرا  تلفرات انررژی   و خرابری مرزمن   افزایش  درصورت

 .یند سرویس و نگهداری جسرتجو کررد  آدتیل را در فر توان یم گارانتی

شركل  در  ذکرشرده راهبردهرای  ) شرده  انتخراب در اینصورت یا راهبررد  

درسرت   شده انتخابتوس  سازمان درست نیست و یا راهبرد ( 9شماره 

 .است اجرانشده

 
تحليل نظريه  بر اساس ارتباطات بين مقوله سرويس و نگهداري(:3)شكل 

 ها دادهبرخاسته از 

سرویس و نگهداری به دلیل جلروگیری از فرسرایش دسرتگاه، رعایرت     

برر  حكایت  ادامهدر . شود یمانجام پیشگیری از حوادثو الزامات گارانتی 

 .شودروایت می اتخاذشدهراهبردهای  اساس

 حكايت

 نگهرداری الزامرات گرارانتی باشرد،      دلیل انجام سرویس و که یدرصورت

و یا اهمیت رعایت زمان زیاد باشرد،   شده مشخصزمان سرویس در آن 

 .شود یماستفاده  از راهبرد نت مبتنی بر زمان

 س و نگهرداری الزامرات گرارانتی باشرد،     دلیل انجام سروی که یدرصورت

و یا اهمیت رعایت سرویس  شده مشخصمدت کارکرد تجهیزات در آن 

اسرتفاده   در میزان کارکرد زیاد باشد، از راهبرد نت مبتنری برر کرارکرد   

 .شود یم

 امكان تشرخیص  ودن زمان یا میزان کارکرد، مهم نب ،دلیل که یدرصورت

، از راهبررد نرت   باشرد  تشرخیص راحتری  و یا  زمان سرویس و نگهداری

 .شود یممبتنی بر شرای  کارکرد استفاده 

  ینره سررویس و نگهرداری یرا تهیره      بات بودن هز ،دلیلکه در شرایطی

از  ترر  صررفه   بره  تجهیزاتی برای تشخیص زمان سررویس و یرا اسرتفاده   

سررویس و  ی  زمان و میزان کارکرد باشرد، بهترر اسرت    سرویس از طر

 .نت مبتنی بر شرای  کارکرد استفاده کندنگهداری از راهبرد 

 مزمن يخراب( ج
ضرایعه حرکرت بردون تولیرد و      یهرا  شاخصدر صورت بروز اشكال در 

ضرایعه  ، (شرود  یمر تلفات انررژی را شرامل   ) مدت کوتاهتوقفات جزئی و 

اولیه را تلفات مواد ) یکار دوبارهضایعه کیفیت و یا کاهش سرعت تولید 

مصرر  درسرت یرا    ) حادخرابی بروز و یا در صورت ( شود یمنیز شامل 

دتیرل را در   تروان  یمر (شرود  یمرا شامل  یدکی لوازمنادرست قطعات و 

 شررده انتخرراباینصررورت یررا راهبرررد  در. خرابرری مررزمن جسررتجو کرررد

توس  سازمان درست نیسرت  ( 4شكل شماره در  ذکرشدهراهبردهای )

 .است نشده اجرادرست  شده انتخابو یا راهبرد 

 
تحليل نظريه برخاسته از  بر اساس ارتباطات مقوله خرابي مزمن(: 4)شكل 

 ها داده

و یرا  سررویس و نگهرداری نامناسرب    و بازرسری  خرابی مزمن به دلیرل  

در . دهدرخ می نامناسب تجهیزات یانداز راهطراحی، خرید، تدارکات و 

بره  این بخش راهكارهای پیش رو در شررای  خرابری مرزمن برا توجره      

 .شودخصوصیات پدیده و شرای  میانجی در قالب حكایتی روایت می

 

 

 شرايط علي

 پیشگیری از حوادث-9الزامات گارانتی -2جلوگیری از فرسایش  -5•

پديده،شرايط 
 ميانجي

( زیراد  -کرم : )اهمیت رعایت زمران  -9( زیاد -کم: )جامعیت -2( زیاد-کم : )دقت-5: خصوصیات پدیده•
 .زمانی، میزان کارکرد: الزام گرانتی شامل -2( زیاد -کم: )هزینه -1( زیاد -کم: )بحرانی بودن -4

 -9محدودیت نیرروی انسرانی    -2محدودیت باتدستی و پایین دستی جهت توقیف  -5: شرای  میانجی•
 .ایمنی، محی  زیست، تجهیز: تأثیر گذاری بر -1عمر تجهیز  -4محدودیت بودجه و هزینه 

 راهبردها

سرویس و نگهداری بر  .9 سرویس و نگهداری بر مبنای کارکرد .2سرویس و نگهداری بر مبنای زمان .5•
 عدم اقدام. 4مبنای شرای   

 پيامدها
 خارج شدن یا نشدن از گارانتی. 9کاهش یا افزایش تلفات انرژی . 2کاهش یا افزایش خرابی مزمن . 5•

 شرايط علي

طراحی، خرید، تدارکات و  -9سرویس و نگهداری نامناسب  -2بازرسی نامناسب  -5•
 .راه اندازی نامناسب تجهیزات

 پديده،شرايط ميانجيم

 

 

 

اهمیت و بحرانی   -9( زیاد....کم: )تواتر -2( زیاد....کم: )شدت -5: خصوصیات پدیده•
: )  خطر و سرعت انتشار -1( زیاد....کم: )قابل تشخیص بودن -4( زیاد....کم: )بودن
عملكرد طر ، عملكرد بهره بردار، عملكرد نت،  : منبع بروز مشكل -2( زیاد... کم

فرسایش سریع، استاندارد نبودن مواد اولیه، استقرار و نصب و تنظیم، عملكرد  
 .زمان بروز -1. نامناسب برنامه ریزی، اشكال در خریدوتدارک

 -2... سرعت تشخیص عیب از طری  به روز بودن مدارک و-5: شرای  میانجی•
پشتیبانی و تدارک مناسب و   -9دسترسی به نیروی متخصص و آموزش دیده 

 .بودجه و هزینه مورد نیاز -1احتمال خرابی مجدد  -4دسترسی به قطعات یدکی 

 

 

 

 راهبردها

 -2بهره برداری صحیح و اصح  برنامه ریزی تولید برای کاهش فشار بر تجهیزات  -5•
تعمیرات اساسری   -9حفظ شرای  اساسی تجهیز و بازگرداندن ماشین به شرای  اولیه 

برازنگری   -1تعویض دسرتگاه  -2تعویض قطعه یا تجهیز -1تعمیر قطعه یا تجهیز  -4
واحرد نت،واحرد   )بازنگری مكانیزمهای انگیزشی -3در طراحی تجهیزات و اجزای آنها 

برازنگری در   -53بازنگری مكانیزمهای آموزش و مهرارت   -9( بهربردار و سایر واحدها
بازنگری در فرآینرد خریرد و    -55( مواد اولیه، قطعات یدکی)فرآیند خرید و ندارکات 
 .عدم اقدام -59بازنگری برنامه های سرویس و نگهداری  -52تدارکات تجهیزات 

 پيامدها

مصر  درست یا نادرست قطعات و لوازم یدکی را )بروز یا عدم بروز خرابی حاد •
 (.شامل می شود

تلفات )بهبود یا عدم بهبود  ضایعه حرکت بدون تولید و توقفات جزئی و کوتاه مدت  •
 (.انرژی را شامل می شود

 بهبود یا عدم بهبود ضایعه کاهش سرعت تولید•

تلفات مواد اولیه را نیز شامل می  )بهبود یا عدم بهبود ضایعه کیفیت و دوباره کاری •
 (.شود
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 حبیب اله میرغفوری ، زاده عزت اله اصغری، شرافتابوالفضل  ،محقرعلی 

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 حكايت
از طری  ، یبردار بهرهی ممكن است در دوره ی  واحد تولید: حالت اول

دچار مشكل شود که در این  یبردار بهرهعملكرد نادرست واحد تولید و 

شرای  با توجه به خصوصیات پدیده و شرای  میرانجی، بایرد کراری در    

 .جهت رفع آن انجام دهد

صورت باشد کره ترواتر آن   این در این وضعیت، اگر خصوصیات پدیده به

متوس  تا زیاد، اهمیت و بحرانی بودن متوس  تا زیاد و خطر و سرعت 

 ازیر موردنید زیاد باشد و بودجه و هزینره  تول انتشار تأثیرگذاری بر خ 

آن در شرای  میانجی کم ترا متوسر  تخمرین زده شرود، تصرمیم برر       

تولید بررای کراهش فشرار برر      یزیر برنامهو اصح   صحیح یبردار بهره

 .تجهیزات خواهد بود

عدم اقدام در شرای  خرابی مزمن، زمانی اتفاق خواهد افتاد  :حالت دوم

و اسقاط منبع بروز مشكل نامشرخص و شردت    یداربر بهرهکه در دوره 

مشكل کم تا متوس ، تواتر کم تا متوسر ، اهمیرت و بحرانری برودن و     

شررای  میرانجی درایرن    . خطر و سرعت انتشار تأثیرگرذاری کرم باشرد   

برودن   روز بره وضعیت شامل بات بودن سرعت تشخیص عیرب از طریر    

، کرم  دهیر د آمروزش مدارک، کم بودن دسترسی به نیروی متخصرص و  

تزم به ذکرر  . بودن شرای  پشتیبانی و دسترسی به قطعات یدکی باشد

و  باشرد  یماست که احتمال خرابی مجدد در این تصمیم کم تا متوس  

 .شود یمد تخمین زده زیا ازیموردنبودجه و هزینه 

و برا   یبرردار  بهرره و  یانرداز  راهدر حالرت دیگرر؛ در دوره    :حالت سروم 

، واحرد تولیردی دسرت بره     یبردار بهرهسب واحد تولید و عملكرد نامنا

 .ن به شرای  اولیه بزندیماش بازگرداندنحفظ شرای  اساسی تجهیز و 

این در حالی است که شدت مشكل کم تا متوس ، تواتر کم تا متوسر   

در . و اهمیت و بحرانی بودن آن متوسر  ترا زیراد بررآورد شرده باشرد      

کرم ترا متوسر      ازیر موردنو هزینره   شرای  میانجی این حالت، بودجره 

 .شود یمتخمین زده 

انجام تعمیرات اساسری از تصرمیماتی اسرت کره در دوره     :حالت چهارم

و اسقاط با منبع بروز مشكل در صرورت فرسرودگی گرفتره     یبردار بهره

 .شود یم

که شدت مشكل زیاد، تواتر زیاد،  ردیگ یمتعمیرات اساسی زمانی انجام 

اهمیت و بحرانی بودن مشكل زیاد و خطر و سرعت انتشار متوسر  ترا   

در این وضعیت شرای  میانجی مرا نیرز بره ایرن     . شود یریگ جهینتزیاد 

بودن مدارک، سرعت تشخیص عیب کم  روز بهصورت باشد که از طری  

اد و احتمرال  زی دهید آموزشتا متوس ، دسترسی به نیروی متخصص و 

زیراد تخمرین زده    ازیر موردنخرابی مجدد زیاد باشد و بودجه و هزینره  

 .شود

 یبرردار  بهرره و نت در دوره  یبردار بهرهاگر عملكرد واحد  :حالت پنجم

خواهد شد که با توجه به  رو روبهنامناسب باشد، واحد تولیدی با مشكل 

ا متوسر   کم تا متوس  بودن مشكل، کم تر  ازجملهخصوصیات پدیده؛ 

تواتر، متوس  تا زیاد بودن اهمیت و بحرانری برودن و کرم برودن      بودن

خطر و سرعت انتشار تأثیرگرذاری آن و شررای  میرانجی؛ زیراد برودن      

سرررعت تشررخیص عیررب، دسترسرری زیرراد برره نیررروی متخصررص و     

، بات بودن شرای  پشتیبانی و دسترسی به قطعات یردکی؛  دهید آموزش

در این حالت احتمال خرابری  . ردیگ یمتصمیم به تعمیر قطعه یا تجهیز 

کم ترا متوسر  بررآورد     ازیموردنمجدد متوس  است و بودجه و هزینه 

 .شود یم

اگر خصوصیات پدیده شامل متوس  تا زیراد برودن شردت    :حالت ششم

بودن تواتر، زیاد بودن اهمیت و متوسر  برودن   مشكل، متوس  تا زیاد 

خطر و سرعت انتشار و تأثیرگذاری بر خر  تولیرد باشرد و در شررای      

میانجی با زیاد بودن سرعت تشخیص عیب، کم تا متوس  بودن امكران  

 رو روبره دسترسی به نیروی متخصص و بات بودن پشتیبانی و دسترسی 

احتمرال خرابری   . کنرد  یم هیزا تجاشیم، واحد اقدام به تعویض قطعه یب

 ازیر موردنمجدد در این حالت متوس  تا زیاد اسرت و هزینره و بودجره    

کره   شرود  یمر این تصرمیم در صرورتی گرفتره    . شود یممتوس  برآورد 

و بره علرت نامناسرب عمرل کرردن واحرد        یبردار بهرهمشكل در دوره 

 .و نت به وجود آمده باشد یبردار بهره

دسرتگاه را تعرویض    ردیر گ یمگاهی واحد تولیدی تصمیم  :حالت هفتم

کند که تعویض دستگاه به ایرن بسرتگی دارد کره منبرع برروز مشركل       

و  یبرردار  بهرهو نت، زمان بروز مشكل؛ دوره  یبردار بهرهعملكرد واحد 

باشد و شدت مشكل زیاد، تواتر زیاد، اهمیت و بحرانی بودن آن  اسقاط

تأثیرگذاری بر خ  تولید متوس  ترا زیراد    زیاد و خطر و سرعت انتشار

 .شود یریگ جهینت

 روز بهکه از طری  هستیم  رو روبهبا بررسی شرای  میانجی با این حالت 

بودن مدارک، سرعت تشخیص عیب کم تا متوس ، دسترسی به نیروی 

متخصص کم تا متوس ، پشتیبانی و دسترسی به قطعات یدکی کم ترا  

ی مجدد زیاددر نظر گرفته شود و بودجره و  احتمال خراب. متوس  باشد

 .شود یمزیاد تخمین زده  ازین موردهزینه 

و  یانررداز راهدر حالررت دیگررر، ممكررن اسررت در دوره  : حالررت هشررتم

در خرید و تدارکات طراحی مشكلی وجود داشرته باشرد و    یبردار بهره

شدت مشكل متوس  تا زیاد، تواتر متوس  تا زیراد، اهمیرت و بحرانری    

مشكل زیاد، خطر و سرعت انتشار و تأثیرگرذاری برر خر  تولیرد      بودن

 نظر گررفتن شررای  میرانجی   در در این شرای  با . متوس  تا زیاد باشد

کم بودن سرعت تشخیص عیب، کم بودن دسترسی به نیروی متخصص 

و متوس  تا زیاد بودن شرای  پشتیبانی و تدارک و دسترسی به قطعات 

. شرود  یهام آنتصمیم به بازنگری در طراحی تجهیزات و اجزای  ،یدکی

تصرمیم متوسر  ترا زیراد      نیدر ادر نظر گرفتن احتمال خرابی مجدد 

 .شود یممتوس  تا زیاد برآورد  ازیموردناست و بودجه و هزینه 

های انگیزشری،   در حالت استفاده از راهكار بازنگری مكانیزم :حالت نهم

بحرانی بودن متوس  تا زیاد است و ایرن راهكرار    وتواتر زیاد و اهمیت 

، یبرردار  بهرهکه در دوره  شود یمزمانی برای حل مشكل در نظر گرفته 

و در شررای  میرانجی،    کننرد  ینمر و نت درست عمل  بردار بهرهپرسنل 

 .شود یممتوس  تا زیاد تخمین زده  ازیموردنبودجه وهزینه 
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 برق صنعت در تعمیرات و نگهداری سیستم ارزیابی منظور  به جدید مدلی طراحی

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

 ازیر موردنزمانی که در شررای  میرانجی، بودجره و هزینره      :حالت دهم

متوس  باشد و واحد تولیدی در مورد خصوصیات مشكل با تواتر زیاد و 

باشد، اقردام بره    رو روبهاهمیت و بحرانی بودن در سطح متوس  تا زیاد 

در این حالت؛ مشكل از . کند یمهای آموزش و مهارت  بازنگری مكانیزم

 .است یبردار بهره ی دورهو نت در  بردار بهرهنل عملكرد نادرست پرس

در قسرمت   ،یبرردار  بهرره وقتی واحرد تولیردی در دوره    :حالت یازدهم

خرید و تدارکات درست عمل نكند و تواتر مشكل زیراد، بحرانری برودن    

کم تا متوسر    موردنظرآن متوس  تا زیاد و در شرای  میانجی بودجه 

مرواد اولیره،   )فرآیند خرید و تدارکات باشد، راهكار حل آن بازنگری در 

 .است( قطعات یدکی

همه شررای  مشرابه حالرت یرازدهم     ،در حالت دوازدهم :حالت دوازدهم

است و تفاوت در تواتر متوس  تا زیاد و زمان بروز مشكل اسرت کره در   

با توجه بره ایرن دو تفراوت    . افتد یماتفاق  یبردار بهرهو  یانداز راهدوره 

برازنگری در فرآینرد خریرد و تردارکات تجهیرزات       مورداستفادهراهكار 

 .باشد یم

شرای  با ، تصور قابلدر حالت سیزدهم و آخرین حالت : حالت سیزدهم

زیادی تواتر مشكل، متوس  تا زیاد بودن اهمیت و در شررای  میرانجی   

این حالرت  . مواجه هستیم ازیموردنهزینه و بودجه کم تا متوس  بودن 

و  دیر آ یمر و با عملكرد نادرست واحرد نرت پریش     یبردار رهبهدر دوره 

سررویس و نگهرداری    یهرا  برنامره در آن، بازنگری  مورداستفادهراهكار 

 .است

 حاد يخراب( د
و افرزایش   قابلیرت دسترسری   یهرا  شراخص بروز اشركال در   در صورت

دتیرل را در خرابری حراد جسرتجو کررد در       تروان  یم خرابی اضطراری

توسر  سرازمان درسرت نیسرت و یرا       شرده  انتخاباینصورت یا راهبرد 

در  ذکرشرده راهبردهرای  ) .اسرت  نشده اجرادرست  شده انتخابراهبرد 

 (1شكل شماره 

 
تحليل نظريه برخاسته از  بر اساس ارتباطات مقوله خرابي حاد(:5)شكل 

 ها داده

خرابی مرزمن بازرسری نامناسرب و اسرتمرار     خرابی حاد به دلیل تداوم 

رخ  نامناسرب تجهیرز   یانرداز  راهطراحی، خرید، تردارکات و   ایو خرابی 

بره خصوصریات    برا توجره  راهكارهای پیش رو در خرابی حراد  . دهدمی

 .شود یمپدیده و شرای  میانجی در قالب حكایت زیر روایت 
 

 

 حكايت

عملكررد  ، یبرردار  بهرره دری  واحد تولیردی، اگرر در دوره    :حالت اول

،واحد با توجه به خصوصیات پدیرده  و نت نامناسب باشد بردار بهرهواحد

که شامل شدت، اهمیت و بحرانی بودن و خطر انتشار اسرت و شررای    

بودن مردارک،   روز بهمیانجی که شامل؛ سرعت تشخیص عیب از طری  

، پشرتیبانی و تردارک   دهیر د وزشآمر دسترسی بره نیرروی متخصرص و    

مناسب و دسترسی به قطعات یدک، احتمال خرابی مجردد و بودجره و   

 .است، ممكن است اقدام به تعمیر قطعه و تجهیز کند ازیموردنهزینه 

این در حالی است که شدت مشكل کم تا متوسر ، اهمیرت و بحرانری    

د باشرد  بودن متوس  تا زیاد و خطر و سرعت انتشار آن متوس  تا زیرا 

 روز بره باشیم که با توجه بره،   رو روبهودر شرای  میانجی با این وضعیت 

بودن مدارک، سرعت تشخیص عیب برات بروده، دسترسری بره نیرروی      

 ،برای تعمیر قطعه یا تجهیرز  واحد زیاد باشد و دهید آموزشمتخصص و 

ک مناسب و دسترسی به قطعات یدک سطح براتیی  از پشتیبانی و تدار

 شرايط علّيز

طراحی، خرید، تدارکات و راه  -9بازرسی نامناسب و استمرار خرابی  -2خرابی مزمن  -5•
 .اندازی نامناسب تجهیز

 پديده،شرايط ميانجي

خطر و   -9( زیاد....کم)اهمیت و بحرانی بودن  -2( زیاد....کم)شدت  -5: خصوصیات پدیده•
اشكال در زمینه ساخت، تولید و مونتاژ،  )منبع بروز مشكل  -4( زیاد...کم)سرعت انتشار 

اشكال در بسته بندی و بارگیری و حمل و نقل تجهیزات، اشكال در نصب و تنظیم و راه  
اندازی، عملكرد نامناسب بهره بردار، اشكال در طر ، عملكرد نامناسب برنامه ریزی تولید 

فرسایش  )، عملكرد نامناسب سرویس و نگهداری (تحمیل فشار زیاد به دلیل تعهد تولید)
، اصح  خرابی قبلی به شكل نامناسب، عدم پیش بینی و شناسایی عیوب، اشكال در (سریع

 .زمان بروز -1. خرید و تدارک

دسترسی به   -2سرعت تشخیص عیب از طری  به روز بودن مدارک  -5: شرای  میانجی•
پستیبانب و تدارک مناسب و دسترسی به قطعات   -9نیروی متخصص و آموزش دیده 

 .بودجه و هزینه مورد نیاز -1احتمال خرابی مجدد  -یدکی 4

 راهبردها

 -4تعمیرات اساسی دستگاه  -9تعویض قطعه یا تجهیز  -2تعمیر قطعه یا تجهیز  - •
 عدم اقدام به رفع خرابی -2بازنگری در طراحی تجهیزات و اجزای آنها  -1تعویض دستگاه 

 پيامدها

 کاهش یا افزایش خرابی اضطراری -2قابلیت دسترسی یا عدم دسترسی  -5•
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 حبیب اله میرغفوری ، زاده عزت اله اصغری، شرافتابوالفضل  ،محقرعلی 

 

       5991بهار و تابستان  9پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  -نشریه علمی

تمال خرابی مجدد متوس  باشد و در ضرمن بودجره و هزینره    اح. باشد

 .ما، کم تا متوس  تخمین زده شود ازیموردن

و با توجره   یبردار بهرهدر حالتی دیگر ممكن است، در دوره  :حالت دوم

و نت، واحد تولیردی دچرار مشركل     بردار بهرهبه عملكرد نادرست واحد 

 .شود و اقدام به تعویض یا تجهیز کند

میم در حالتی گرفته خواهد شد که شدت مشركل متوسر  ترا    این تص

زیاد، اهمیت و بحرانی بودن و خطر و سرعت انتشار آن زیاد باشرد و در  

برودن   روز بهباشیم که با توجه به،  رو روبهوضعیت  شرای  میانجی با این

رعت تشخیص عیب بات، دسترسری بره نیرروی متخصرص و     سمدارک، 

زیاد باشد، واحد تولیدی از پشتیبانی و تدارک و دسترسی  دهید آموزش

به قطعات در سطح باتیی برخوردار و احتمال خرابی مجدد متوس  ترا  

 .تخمین زده شود ما متوس  ازیموردنزیاد باشد و بودجه و هزینه 

 شود یمتعویض دستگاه، در ی  واحد تولیدی زمانی انجام  :حالت سوم

و اسقاط و با توجه به کوتاهی در عملكرد واحد  یبردار بهرهکه در دوره 

 حال نیدرعو نت؛ شدت مشكل زیاد، اهمیت و بحرانی بودن و  بردار بهره

خطر و سرعت و خطر انتشار آن نیز بات بوده و شرای  میانجی در ایرن  

بودن مدارک، سرعت تشخیص عیب کرم ترا    روز بهواحد تولیدی شامل 

در سرطح   دهیر د آموزشتخصص و متوس ، دردسترس داشتن نیروی م

کم تا متوس  و پشتیبانی و تدارک مناسب و دسترسی به قطعات کم تا 

متوس  است و این در حالی ست که احتمال خرابی مجدد زیاد باشد و 

 .باشد شده زدهبرای تعویض زیاد تخمین  ازیموردنبودجه و هزینه 

رسریدن بره    این امكان وجود دارد که واحد تولیدی برای :حالت چهارم

ایرن تصرمیم زمرانی    . دست به تعمیرات اساسری بزنرد   تر مطلوبنتیجه 

کره شردت مشركل زیراد، اهمیرت و بحرانری برودن و         شرود  یمر گرفته 

زیاد برآورد شود و شرای  میانجی مرا   خطر و سرعت انتشار حال نیدرع

بودن مدارک با سرعت تشرخیص   روز بهبه این صورت باشد که از طری  

باشریم، دسترسری بره نیرروی      رو روبره  عیب در سطح کرم ترا متوسر    

زیراد و احتمرال خرابری مجردد زیراد باشرد و        دهید آموزشمتخصص و 

 .زیاد تخمین زده شود ازیموردنو هزینه  بودجه

 ،تزم به ذکرر اسرت کره در وضرعیت تعمیررات اساسری منبرع مشركل        

 .و اسقاط است یبردار بهرهر دوره فرسودگی و زمان بروز آن د

از دیگر تصمیماتی که ی  واحرد تولیردی طری شررایطی      :حالت پنجم

 هرا  آنممكن است اتخاذ کند، بازنگری در طراحی تجهیرزات و اجررای   

و  یانرداز  راهکره در دوره   شرود  یمر ایرن تصرمیم زمرانی گرفتره     . است

 .شده باشندید و تدارکات طراحی باعث بروز مشكل ر، خیبردار بهره

شرای  برای بازنگری در طراحی تجهیزات به این صورت است که شدت 

مشكل متوس  تا زیاد، اهمیت و بحرانی بودن و خطر و سرعت انتشرار  

 .زیاد باشد

بودن مدارک، کم برودن   روز بهکم بودن سرعت تشخیص عیب از طری  

، متوسر  ترا زیراد برودن     دهیر د آموزشدسترسی به نیروی متخصص و 

. ای  پشتیبانی و تدارک از شررای  میرانجی در ایرن تصرمیم اسرت     شر

آن  ازیموردنو بودجه و هزینه  ال خرابی مجدد متوس  تا زیاد بودهاحتم

 .متوس  تخمین زده شود

اهمیرت و بحرانری برودن و خطرر و     اگر شدت مشكل کم،  :حالت ششم

واحرد تولیردی در دوره   شرود،   یریر گ جره ینتنتشار آن نیز کم سرعت ا

و اسقاط بوده و منبع بروز مشكل نامشخص باشرد، در ایرن    یبردار رهبه

 .شود ینمشرای  اقدامی برای رفع خرابی انجام 

که شرای  میانجی اعم از زیراد برودن    شود یماین تصمیم زمانی گرفته 

سرعت تشخیص عیرب، کرم برودن دسترسری بره نیرروی متخصرص و        

و پایین بودن شرای  پشتیبانی و تدارک برر واحرد حراکم     دهید آموزش

زیراد   ازیر موردنباشد و احتمال خرابی مجدد کم بوده و بودجه و هزینه 

 .تخمین زده شود

 کارکرد مدلچگونگي  -1-2-6
مكانیزم کارکرد مدل به این شكل است که ابتدا باید بررسی شرود کره   

ر ایرن شراخص د  دام شراخص دارای مقردار بحرانری اسرت و سرپس      ک

از طری   شده ییشناسااز چهار زیر فرآیند نگهداری و تعمیرات   ی کدام

 .ردیگ یمقرار  ها دادهنظریه برخاسته از 

 ،دهایر باو  هرا  ینیب شیپدر صورت بحرانی بودن شاخص و عدم تطاب  با 

ابتدا بررسی شود که راهبررد مناسرب    ،تزم است در زیر فرآیند مربوطه

راهبرد مناسب  که یدرصورت .است یا خیر اتخاذشدهشاخص  بهبودبرای 

در غیرر اینصرورت   قردام شرود و   نبود نسبت به انتخاب راهبرد مناسب ا

 آیا که قرار گیرد یموردبررسر نحوه اجرای راهبرد است و باید اشكال د

در مرحلره بعرد،   . الزامات اجرای مناسب راهبرد رعایرت شرده یرا خیرر    

 .انجام شود اجرای مناسب راهبرد اقدامات تزم جهت

 اعتبارسنجي مدل -2-2-6

سرت کره برا    ا یا گونه به ها دادههرچند منط  و رویه نظریه برخاسته از 

 هرا  افتره یقبلری   یهرا  مصراحبه مصاحبه با هر متخصص و تطبی  آن با 

مدل اولیه برای ارزیابی  که آنجا از وجود نیا باشود، اعتبارسنجی نیز می

نفره  93 یا نمونه، شده یطراحو تعمیرات صنعت برق سیستم نگهداری 

خبرره   53خبرره دانشرگاهی و    52)از خبرگان صنعت بررق و دانشرگاه   

تشرریح و   هرا  آنبررای   شرده  یطراحر مردل  . انتخاب شدند( عت برقصن

نظرهرایی کره در   جهرت سرنجش اعتبرار مردل از م     کره  یا پرسشنامه

و  یریپرذ  انعطرا  سرادگی،  ؛شامل ،برود  آمرده  دسرت  بهمتاسنتز کلیات 

توجره بره بهبرود مسرتمر و     ، اجرایی و کاربردی برودن ، بودن درک قابل

 ه برود شد ، طراحیدر ارزیابی یبند تیاولوتمرکز و و جامعیت،اثربخشی

و مدل مجدد  خبرگان بایستی پس از مطالعه .قرار گرفت آنهادر اختیار 

به هری  از معیارها امتیازی برین  در صورت نیاز تعامل با طراحان مدل 

میرانگین   ،آوری امتیازات داده شرده پس از جمع .ادندصفر تا صد می د

نتایج حاصرل از تحلیرل    . امتیازات به عنوان امتیاز نهایی منظور گردید

شرماره  رسشنامه در خصوص درصد اعتبار هری  از معیارها در جدول پ

 .آمده است 1
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 نتيجه اعتبارسنجي مدل (5)جدول 

معيار 

سنجش 

اعتبار 

 مدل

سادگي و 

 يريپذ انعطاف

 درک اابلو 

 بودن

اجرايي 

و 

کاربردي 

 بودن

توجه به 

بهبود 

مستمر و 

 اثربخشي

 جامعيت

تمرکز و 

 يبند تياولو

 در ارزيابي

درصد 

 اعتبار
35 33 12 11 19 

 گيريو نتيجه يبند جمع
ارزیابی سیستم نگهرداری و   منظور به حاضر طراحی مدلی هد  تحقی 

یر    یهرا  یژگر یو ،های پیشرین  و مكانیزم ها مدل چراکهتعمیرات بود، 

به این منظور از روش متاسنتز جهرت  . مدل کارا و اثربخش را نداشتند

آن،  یها افتهی لیوتحل هیتجزگردآوری مطالعات کیفی مرتب  با تحقی ، 

لری در  کشف نكات اساسی و ترکیب و تبردیل آن بره یر  جرایگزین ک    

مردل مناسرب بررای ارزیرابی سیسرتم      یر    یهرا  یژگیوجهت تعیین 

 منظرور  هابره  دادهنگهداری و تعمیرات استفاده شد و نظریه برخاسرته از  

 .طراحی مدل مربوطه بكار گرفته شد

بازرسرری، سرررویس و مرردلی بررا چهررار مقولرره اصررلی شررامل؛  تیرردرنها

. طراحری شرد   ها آننگهداری، خرابی مزمن، خرابی حاد و نحوه ارتباط 

و با استفاده آن بیان ز مقوتت، خصوصیات و ابعاد سپس برای هر ی  ا

 هرا  آنو ارتباطرات   هرا  مقوله ریزاز الگوی پارادایم در کدگذاری محوری 

کره   شرد  یمر نهرایی طراحری مردل، آندره سربب      در فاز . مشخص شد

اثربخشرری و کررارایی سیسررتم نگهررداری و  یهررا شرراخصدسررتیابی برره 

بره ایرن   . شخص گردیدتعمیرات ممكن شود یا نشود در قالب حكایت م

و  هرا  ینر یب شیپر شكل در صورت بحرانی بودن شاخص و عدم تطاب  با 

در زیر فرآیند مربوطه ابتدا بررسی شرود کره راهبررد    ، تزم است دهایبا

 کره  یدرصرورت و اسرت یرا خیرر     اتخاذشرده مناسب برای بهبود شاخص 

در غیر  .راهبرد مناسب نبود نسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام شود

بررسری شرود کره     رای راهبرد است و بایداینصورت اشكال در نحوه اج

در مرحلره بعرد،   . الزامات اجرای مناسب راهبرد رعایرت شرده یرا خیرر    

 .اقدامات تزم جهت اجرای مناسب راهبرد انجام گیرد

 منابع و مراجع

طررر  .اولیاءمحمررد صررالح، مدرسرری، سررید ناصررر و بهجت،محسررن      -5

. هررررای فرهنگرررری عملكرررررد سررررازمان ترررردوین مبررررانی ارزیررررابی

 .5931دبیرخانه شورای عالی انقحب فرهنگی،:تهران
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