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ارائهی مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تأکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل
دریایی با بهره گیری از روش دلفی فازی و پرومته
(مطالعه موردی :صنایع کشتی سازی نظامی)
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سلیمان ايرانزاده ،1احسان تقي پور

چكیده
نگهداری و تعمیرات که آن را به اختصار نت مينامند يکي از مفاهیم اساسي در سازمانهای پیشرفته و در حال حرکت به
سمت کالس جهاني است که از جايگاه ويژهاي ي در سطح مديران به ويژه مديران ارشد و کارکنان سازمان برخوردار است.
شايد در گذشته سازمانها مفهوم نگهداری را در قالب تعمیرات مستتر ميديدند ،اما امروزه با گسترش مفاهیم علمي و
پیشرفتهای حوزه دانش و ساختارهای دانايي محور ،تفکر نسبت به تعمیرات به طور کلي متحول گرديده و رويکردها به
سمت شکلگیری نگهداری به جای تعمیرات تغییر يافته است .هدف از انجام اين پژوهش ارائهی مدل نگهداری و تعمیرات
چابک در صنايع حمل و نقل دريايي و به طور خاص صنعت کشتي سازی نظامي ميباشد .جامعه اماری تحقیق کلیه
متخصصان حوزه نگهداری و تعمیرات در نیروی دريايي راهبردی ارتش بوده و به منظور نمونهگیری با استفاده از رابطه
کوکران  96نفر از اين متخصصین به روش هدفمند انتخاب گرديدهاند .به منظور شناسايي عوامل از روش دلفي فازی و به
منظور ربته بندی آنها در راستای ارائه مدل از روش پرومته استفاده شده است .نتايج تحقیق نشان داد قابلیت تعمیر
پذيری ،يادگیرندگي سازماني و در نهايت نگهداری و تعمیرات خود کار به عنوان سه عامل اصلي تأثیرگذار بر چابکي نت در
صنايع حمل و نقل دريايي ميباشند.
واژگان کلیدی :نگهداری و تعمیرات ،چابک ،حمل و نقل دریایی
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مقدمه

در دهه های اخیر ،صنايع تولیدی تغییرات چشمگیر و قابل توجهي را که از محیط کسب و کار نشأت ميگیرد ،تجربه کررده
که موفقیت و بقا سازمانها را تهديد مينمايد .شايد بتوان علت اين تغییر و تحوالت و عدم اطمینان در دنیای کسب و کار را
قابلیت دسترسي فزاينده به فناوری ،رقابت شديد بر روی توسعه فناوری ،جهراني شردن بازارهرا و رقابرت جهراني ،تغییرر در
میزان دستمزد و مهارتهای شغلي و مهمتر از همه افزايش انتظارات مشتريان دانست (جان و همکاران .)2331 ،مواجهه برا
شرايط رقابت فزايندهی پايدار و نامطئن موجب اصالحات عمده در اولويتهای کسب و کار ،چشمانداز استراتژيک و برازبیني
مدلهای سنتي و حتي مدلهای نسبتاً معاصر در سازمانها شرده اسرت (شرري .)2331 ،،بره عبرارتي مريتروان گفرت کره
رويکردها و راه حلهای گذشته ديگر قابلیت و توانايي خود را برای مقابله با چالشهای سازماني و محریط بیرونري معاصرر از
دست داده و يا بهتر است رويکرد و ديدگاه جديدی جايگزين شوند (جعفرنژاد و شهابي.)1089 ،
رويکرد سنتي برای نگهداری و تعمیرات ،1بر پايره پیراده و سروار کرردن (تعمیررات) يرا جرايگزيني اجرزای درسرت قبرل از
فرسودگي آنها و در نتیجه خرابي تجهیز بود،به اين صورت که در چرخه عمر اجزای نقطه ای که فرسرودگي ر مري داد بره
دقت مشخص مي شد.مطالعات صورت گرفته درصنعت هواپیمايي غیر نظرامي نشران میدهرد کره همره اجرزای دارای يرک
احتمال خرابي نمي باشد..اين مساله به عنوان چالشي در حوزه مديريت نگهداری و تعمیرات سرنتي مطررم مري باشد(سرید
حسیني ) 1069،در صنايع حمل و نقل دريايي (و به طور خاص در صنايع نظامي)تعردد قطعرات و حجرم روابرط میران آنهرا
،پیچیدگي اين سیستم ها را به صورت تصاعدی افزايش داده و عاملي تاثیرگذار در عدم چابکي کلي سیستم مي باشد.
در اين راستا نیروی دريايي 2راهبردی ارتش در سنوات اخیر با تغییر در چشم انداز سازماني به دنبال تأمین منرافع ملري در
تمامي آبهای جهان بوده و در اين رابطه اقدام به گسترش حوزه مأموريتهای خود و حضور مستمر در آبهای آزاد جهران
و عملیاتهايي در کالس جهاني نموده است .به منظور تحقق اين مهم ،تجهیزات اين سازمان فناوری محور نیز تغییر نمروده
و در سالهای اخیر اقدام به طراحي و ساخت ناوهای سنگین نموده است .تعمیرات و نگهداری يکي از اصليترين اقدامات برر
تحقق مأموريتها در عرصه درياها ميباشد و سیستم جامع و مدون تعمیرات و نگهداری برای ماموريرت هرای جديرد وجرود
ندارد.
نگهداری و تعمیرات شامل مجموعهايي از فعالیتهای مختل ،به منظور حفظ و بقرای قطعرات ،تجهیرزات و ماشرین آالت و
صیانت از سرمايهها و داراييهای به کار رفته در صنعت ميشود که حتي االمکان از بروز حوادث در زمینه خرابي دستگاهها و
وقفه در فرايند تولید يا روند بهره برداری از تجهیزات و کارخانهها پیشگیری ميکنرد .نگهرداری و تعمیررات چابرک يکري از
مهمترين رويکردهای نوين در نگهداری و تعمیرات است .بر اساس اين رويکرد ،سازمانها قابلیتهای چابکي از جمله انعطاف
پذيری ،حرکت س ريع و چاالک را با مفاهیم نگهداری و تعمیرات تلفیق نموده و ميکوشند تا آماده بره کراری صرد درصردی
تجهیزات را فراهم آورند (آقايي.)1063 ،
صنعت تولید همواره در شرف تغییر پارادايم بوده است .اين تغییر از صنعت دستي به تولید انبوه سپس به تولیرد نراب و در
عصرحاضر به تولید چابک 0درحال گذار بوده است (کید)2319،بر اين مبنا مديريت نگهداری و تعمیرات نیز از رويکرد سنتي
خارج و به سطح چابکي رسیده است.چابکي در نگهداری و تعمیرات به عنوان يرک الرزام در صرنايع مختلر ،و بره ويرژه در
صنايع رقابتي(صنعت کشتي سازی نظامي)مطرم مي باشد.
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سیستم نگهداری و تعمیرات نظامي پويا و ساختار يافته متشکل از مجموعه هماهنگي از فعالیتها است که به منظور حفرظ،
نگهداری و تعمیرات تأ سیسات و تجهیزات در سازمان ايجاد و مبتني بر رضايت مشتری و انطباق با نیازهرای سرازمان پیراده
سازی و اجرا ميشود (واترز .)1081 ،امروزه شاخصهای بسیار زيادی در حوزه چابکي در صنعت و به طرور خراص در تولیرد
مطرم شده است که هر کدام مسئلهی چابکي را از ديدگاه خود بررسي نمودهاند؛ لیکن مسئله اساسي پریش روی مرديران و
تصمیم گیرندگان سازمان صرف نظر از ديدگاه خدماتي يا تولیدی بودن ،عدم شناسايي و اولويت بندی شاخصهرای کلیردی
نت چابک است (برين .)2331 ،در اين زمینه ضرورت تعري ،و اولويت بندی شاخصهای نت چابرک امرری اجتنراب ناپرذير
است .با توجه به اين مسأله و نبود تحقیقي جامع در حوزه تعیین و اولويت بندی شاخصهای مؤثر بر نگهرداری و تعمیررات
چابک ،اين تحقیق به دنبال بررسي ادبیات مرتبط با حوزه چابکي در بخش صنعت در بیست سال گذشته بره دو پرسرش در
زمینه عوامل مأثر بر نت چابک و چگونگي رتبه بندی آنها پاسخ خواهد داد .بدين منظور ابتدا با اسرتفاده از تکنینرک دلفري
فازی ،شاخصهای مؤثر بر نت چابک انتخاب و سپس با استفاده از روش سازماندهي به رتبهبنردی ترجیحري جهرت ارزيرابي
بهتر (پرومته) فازی به عنوان يکي از تکنیکهای تصمیم گیری مناسب شاخصهای کلیدی نرت چابرک در صرنعت کشرتي
سازی بررسي و رتبه بندی خواهد شد .صنايع نظامي از جمله صنايعي ميباشند که همواره در محیطي پويا و با نروآوری براال
در حال فعالیت مي باشند و کارايي و اثر بخشي اين صنايع وابستگي مستقیم برا نروآوری و چرابکي در نروآوری دارد .نیرروی
دريايي راهبردی ارتش نیز از جمله سازمانهايي بوده که در محیط پويا فعالیت مينمايرد و موفقیرت آن رابطره مسرتقیم برا
چابکي در عملیاتهای کالس جهاني دارد .تعمیرات و نگهداری چابک به عنوان ضرورتي غیر قابل انکرار بررای ايرن سرازمان
لحاظ ميشود که در صورت تحقق ميتواند پاسخگوی بسیاری از مسائل اين سازمان در انجام ماموريرتهرا در درياهرای آزاد
باشد.
با توجه به ضايعات و هزينههای ناشي از استفاده نکردن از روشهای مناسب و علمري نگهرداری و تعمیررات ،ضرمن بررسري
انواع روشهای نگهداری و تعمیر ،به شناسايي مواردی که اثربخشي تجهیزات يگانهای شناور نداجا را افزايش ميدهد و اين
که هر کدام چه تأثیری بر افزايش اثربخشي تجهیزات دارند ،پرداختهايم (طهماسبي .)1081 ،بر اين اسراس در ايرن تحقیرق
به دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستیم که عوامل مؤثر بر چابکي 1سیستم تعمیرات و نگهرداری در صرنايع کشرتي سرازی
نظامي کدامند و رتبه بندی اين عوامل چگونه است؟ همچنین مدل تعمیرات و نگهرداری در صرنايع کشرتي سرازی نظرامي
چگونه ميبايست باشد؟
نگهداری و تعمیرات که آن را به اختصار نت مينامند يکي از مفاهیم اساسي در سازمانهای پیشرفته و در حرال حرکرت بره
سمت کالس جهاني است که از جايگاه ويژهای در سطح مديران به ويژه مديران ارشد و کارکنران سرازمان برخروردار اسرت.
شايد در گذشته سازمانها مفهوم نگهداری را در قالب تعمیرات مستتر ميديدند ،امرا امرروزه برا گسرترش مفراهیم علمري و
پیشرفتهای حوزه دانش و ساختارهای دانايي محور ،تفکر نسبت به تعمیرات به طور کلي متحرول گرديرده و رويکردهرا بره
سمت شکلگیری نگهداری به جای تعمیرات تغییر يافته است؛ به عبارت ديگر اکنون مفهومي به عنوان تعمیرات در ادبیرات
علمي نت جايگاه خود را از دست داده است و تعمیرات نیز به عنوان جزئي از نگهرداری ،در قالرب نرت اضرطراری و يرا نرت
اصالحي تعري ،ميشود .شايد بتوان مبنای اين تفکر صحیح را پارادايم متداول در حوزه سالمت يعنري "پیشرگیری همرواره
بهتر از درمان است"دانست؛ چرا که سازمانهای کنوني که در محیطي شديداً رقابتي در حال فعالیت هستند ،ديگرر مجرالي
برای اشتباه ندارند و کوچکترين اشتباهي صدمات زيادی را به سازمان وارد ميکند .از اين رو ،در محیطي کره سرازمانهرا را
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ناگزير از به کارگیری تجهیزات و داراييهای سرمايهای با قیمتهای گزاف نموده است ،نگهداری از آنهرا اهمیرت بیشرتری
مييابد (آقايي.)1061 ،
يکي از عوامل تأثیرگذار در صنعت عدم اطمینان است .عدم اطمینان در محیط که به طور مستقیم تحت تأثیر رفتار انسراني
بوده و دارای دو بعد سودمند و غیر سودمند است .در بعد سودمند ،عدم اطمینان در محیط موجب اهمیت تجهیزات وسرائل
در نیرویهای نظامي و همچنین ويژگيهای خاص آنها و اين که خیلي از تجهیزات به آساني قابل تهیه نبوده و هزينه تهیه
آنها بسیار باال است ،توجه به نگهداری و تعمیرات را در نیروی دريايي راهبردی بیش از پیش کررده اسرت .رشرد روز افرزون
فنآوری و لزوم بهبود بهره وری ماشین آالت و تجهیزات ،حرکت به سوی خودکارسرازی را سررعت بخشریده اسرت ،امرروزه
بخش عظیمي از وقت و انرژی انسانها صرف اين موضوع ميشود که چگونه ميتوان همه چیز را فعرال نگره داشرت و يرا در
صورت از کارافتادگي ،به سرعت آن را راه اندازی نمود (کاظمي و کسايي.)1089 ،
امروزه با پیشرفت صنايع به سوی مکانیزاسیون بیشتر و تولیرد پیوسرته ،امرور نگهرداری و تعمیررات از پیچیردگي بیشرتری
برخوردار شدهاند .همزمان با اين رخداد ،علم نگهداری و تعمیرات نیز دچار تحول وسیعي شده اسرت .نگهرداری و تعمیررات
بهرهور جامع روشي برای انجام کارگروهي جهت بهبود کارايي تجهیزات است که در آن اپراتورها به صرورت فرردی بره امرور
اصلي و اولیه و نگهداری و تعمیرات ماشینهای خود ميپردازند (محمودی .)1089 ،نگهداری و تعمیرات يک هنر است ،چرا
که بیش از وقوع يک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن ،توانايي انتخاب رويکردها و فعالیرتهرای مختلر ،وجرود دارد .از
اين رو مديران ،سرپرستان و کارشناسان و مسئوالن نگهداری و تعمیرات نقش پررنگتری نسبت و سراير پارامترهرای ديگرر
حتي ماهیت مشکل ايجاد شده برخوردار خواهند بود .واقعیت امر آن است که در فرايند نگهداری و اثربخش و ارتقراء بهرره-
وری تجهیزات ،عامل انساني در درجه اول اهمیت قرار دارد و اين مهم در مرکز توجهات سیستمهرای نگهرداری و تعمیررات
بهرهور قرار دارد (خلج.)1081 ،
در طول دهه اخیر ،هزينهی تعمیر و نگهداری در دورههای معین و به عنوان بخشي از هزينههای کل افزايش يافته اسرت .در
برخي صنايع ،اين هزينه بخش اعظمي از هزينههای کل را تشکیل ميدهد .از طرفي ،استراتژی تعمیر و نگهداری بره سرمت
بهبود کیفیت ،کاهش هزينه ،انعطافپذيری تحويل و رضايتمندی مشتری سوق دارد .در حال حاضر ،تعمیر و نگهرداری بره
عنوان فعالیتي سودمحور که در حین ر دادن يک فعالیت ،آن را کنترل ميکند؛ مورد توجه است که هدف آن ،کرم کرردن
اختالف میان هزينههای واقعي و هزينههای پیش بیني شده خواهد بود .به عبارت ديگر ،هردف آن کراهش پریشبینريهرای
بياعتبار و نادرست است(فقیه.)1060،
در بیان اهمیت و ضرورت اين تحقیق الزم است به يکي از فرمايشات فرماندهي معظم کرل قروا امران خامنره ای (مرد ظلره
العالي) اشاره کرد که فرمودند روی تعمیر و نگهداری،سفارش موکد ميکنم،امروز اين وظیفهای بسیار مهرم بررای شماسرت.
فرصتي برای بازسازی ابزار،تجهیزات و امکانات است.اين کار را با جديت و ابتکار دنبرال کنیرد و آنچنران کره از انسرانهرای
مصمم،با اراده و انقالبي مثل شما انتظار ميرود،راههای میانبر را پیدا کنید و بپیمايید.همره نیروهرای مسرلح در همره جرای
کشور بايد بازسازی ابزار و تجهیزات و نیز تعمیر و نگهداری را درس فراموش نشدني و بسریار الزم خرود تلقري کننرد .شرما
استعداد داريد،اين استعدادها بايد در باب نیروهای مسلح،از جمله د ر ايرن بخرش کره نقطره حسراس و مهمري اسرت ،برروز
کند(مقام معظم رهبری.)1060،
نگهداری و تعمیرات مبتني بر چابکي ،علم انتخاب فعالیت نت مناسب بر اساس چابکي مورد انتظار از سیستم و روشي اسرت
برای تشخیص عملیاتي که بايد صورت گیرد تا مطمئن شويم هر تجهیز ،تأسیس ،ماشین يا فرآيندی ،کار مورد انتظرار را در
زمان مورد نیاز انجام خواهد داد .همانگونه که در شکل  1مشاهده ميشود؛ توسعه و پذيرش نگهداری و تعمیرات مبتني برر
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چابکي ،به عنوان استانداردی برای پیشرفت استراتژی نت ،قابلیت کنترل هزينههای نگهداری و تعمیرات را به مقردار زيرادی
افزايش ميدهد(بوشچیا.)2311،شکل( )1حالت کلي ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات را نشان میدهد:

ارتقاي سيستم نگهداري و تعميرات

افزايش
قابليت تعمير

افزايش قابليت
اطمينان

دستيابي به استانداردهاي
بينالمللي

افزايش عمر
اقتصادي

شکل ( )1نقشه استراتژی ارزيابي متوازن سیستم نگهداری و تعمیرات (بوشچیا)2311،
نگهداری و تعمیرات مبتني بر چابکي ،يک رويکرد تحلیلي است که به اولويتبندی امور نگهداری و تعمیررات و ماشرینآالت
کمک ميکند .از اطالعات کاربرها ،صنعتگران و کادر نگهداری آگاه و با تجربه بهره ميجويرد و از طريرق اسرتفاده از فنرون
تجزيه و تحلیل ،نظیر فنون زير بره اجررا در مريآيد:تجزيره و تحلیرل عوامرل شکسرت و آثرار آن،تجزيره و تحلیرل علرت و
معلول،تجزيه و تحلیل ريسک
از اين روش ،مي توان برای متمرکز کردن تالش در جايي که واقعاً بدان نیاز است و در نتیجه ،برای حرداکثر بهررهبررداری از
منابع استفاده کرد (وحیدی.)1063،
با ايجاد و نهادينهسازی اين نوع از نگهداری و تعمیرات در سازمان ميتوان نسبت به شبیهسازی ايرادها و اشکاالت محتمرل
در سیستم ،تجزيه و تحلیل برای هر حالت ممکن از خرابي دسرتگاهها و در نهايرت ،ارائره راهکارهرايي جهرت پریشبینري و
پیشگیری از آنها اقدام نمود (صنیعي.)1060،
پژوهش های زيادی در زمینه استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب راهبردهرای نگهرداری و تعمیررات در صرنايع
نظامي انجام گرفته است .از جمله چینيانگ و همکاران در پژوهشي در سال  ،2311به کاربرد شربیهسرازی اثرر شرالقي در
رويکرد پويايي سیستم در سیستم زنجیره تأمین نگهداری و تعمیرات ارتش پرداختند .مطالعات قبلي نشران داده بودنرد کره
مشکالت نگهداری و تعمیرات در ارتش ،اغلب به دلیل ماشینآالت فرسروده ،پايرايي تجهیرزات ،چرخرهی عمرر سرالمهرا و
سازماندهي نامناسب به وجود ميآمدند .آنها در پژوهش خود از نگرش پويايي سیستم برای شبیهسازی اين قبیرل مشرکالت
محیطي استفاده نمودند و استراتژیهايي را برای بهبود کارايي و اثربخشي در سیستم زنجیره تأمین ارائه دادند .اين پژوهش،
اصليترين عامل مشکالت نگهداری و تعمیرات را عدم کارايي منابع انساني و روشهای اصالحي سطحينگر بیان نمودند کره
منجر به بهبود يک قسمت و نه کل سیستم ميشوند(گباير)2311،
دنیل 1و بنگت ،2در مقالهای در سال  ،2319با عنوان "تجزيه و تحلیل کلّي سیسرتمهرای تعمیررات و نگهرداری چابرک" ،از
حلقه های علّي و معلولي و بازخوردهای موجود ،برای نشان دادن ارتباطات علّي بین عوامل مؤثر در اين سیستم هرا اسرتفاده
نمودنررد.نتايج تحقیررق نشرران داد نگرررش تعمیررر پررذيری برره عنرروان نقطرره تمرکررز در تعمیرررات و نگهررداری چابررک مرري
باشد(چاترجي.)2312،جدول زير خالصهايي از تحقیقات انجام شده پیرامون چابکي نگهداری و تعمیرات ارائه مينمايد:

Daniel Tesfamariam
Bengt Lindberg

01

1
2

بهار  ،69شماره 8

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
جدول ( )1خالصهایی از تحقیقات انجام شده پیرامون چابكی نگهداری

ردي،

شاخص

1

کارکنان توانمند

2

کارکنان چند
مهارته

همکاران()2331

پینتلون()2311

ردي،

پژوهشگران

شاخص

01

مشارکت کارکنان

وورلي و الر()2313

مديريت تغییر

مادو()2311

پلونکررررررا(،)1661شررررررريهي و 02

پژوهشگران

0

بهبود مستمر

اگلمزا()2311

00

انعطاف پذيری

1

تصمیم گیری
چابک

اگلمزا()2311

01

کاهش پیچیدگي سیستم

9

تطابق با تغییر

اچي اس يو()2311

09

يکپارچه سازی

يوس ،و همکاران()1666

9

يادگیرندگي
سازماني

مادو()2311

09

برنامررره ريرررزی مرررواد و
موجودی ها

يوس ،و همکاران()1666

1

قالیت تعمیر
پذيری

موبريجان()1069

01

بهبود کیفیت

يوس ،و همکاران()1666

8

نت خودکار

موبريجان()1069

08

صالحیت تامین کنندگان

يوس ،و همکاران()1666

6

مررديريت کیفیررت موبريجان()1069
جامع

06

پاسخويي چابک

يوس ،و همکاران()1666

13

ففررررررررن آوری مانو()2312
اطالعات

13

به اشتراک گذاری اطالعات فتوحي و همکارن()1061

11

انعطاف پذيری

مانو()2312

11

استفاده از فرن آوری هرای فتوحي و همکارن()1061
نوين

12

مديريت ارتباط با مانو()2312
مشتری

12

مديريت دانش تعمیررات و اچي اس يو()2311
نگهداری

10

ارتباط مستمر برا مانو()2312
شرکا

10

توسعه واحد R&D

اچي اس يو()2311

11

رهبری تحول گرا

مانو()2312

11

تدوين چشم انداز

موبری جان()1069

19

اسررتفاده مرروثر از مانو()2312
زمان

19

اعتماد تامین کنندگان

موبری جان()1069

19

تدوين اسرتراتژی مانو()2312
ها

19

آموزش مبتني بر هدف

موبری جان()1069

09

مانو()2312
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شاخص

11

برنامرررره ريررررزی اصلي زاده()1063
آموزشي نگهداری
و تعمیرات

18

تعهد مديران عالي

18

اجرا آموزش

اصلي زاده()1063

18

استفاده از نرم افرزار هرای فنگ()2312
کاربردی

16

مديريت تیمي

پانرسلوام()2332

16

تحلیرررل علمررري عوامرررل فنگ()2312
شکست

23

ارتقاء چرخه عمر

پانرسلوام()2332

93

اصالم سطحي نگری

فنگ()2312

21

مديريت ساخت

پانرسلوام()2332

91

ارتقاء کارايي منابع انساني

فنگ()2312

22

ارزيررابي عملکرررد موبری جان()1069
هدفمند

92

هوشمند سازی سیستم

موبری جان()1069

20

سامانه های شبیه موبری جان()1069
ساز نت

90

آموزش های مهارتي

اصلي زاده()1063

21

ارزيابي دوره ای

موبری جان()1069

91

نگرش خطا ناپذيری

29

محاسبات قابلیرت موبری جان()1069
اطمینان

99

تست رفتار مدل نت

اصلي زاده()1063

29

تعرررردد تررررامین وانگا()2312
کنندگان

99

کنترل کیفیت آماری

اصلي زاده()1063

ردي،

ردي،

شاخص

21

کارکنان منعط،

پژوهشگران
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شريفي و ژانگ()1666

91

پژوهشگران
اگلمزا()2311

1

ارزيابي تامین کنندگان

اصلي زاده()1063

موبری جان()1069

28

آمررروزش ترررامین اصلي زاده()1063
کنندگان

98

به کارگیری RFID

ماهاجان(،)2339آوين()2331

26

کنتررررل پايرررايي وانگا()2312
سیستم

96

ارتباطات مبتنري برر فنراوری
اطالعات

ماهاجان(،)2339آوين()2331

03

مرديريت جهرادی فتوحي وهمکاران()1061
در نت

93

رويکرد مبتني بر هدف

موبری جان()1069

مستند به ادبیات پژوهشي فوق در اين مطالعه محققان در صدد هستند به سواالت زير پاسخ بدهند:
 .1عوامل مؤثر بر چابکي در نگهداری و تعمیرات در صنايع کشتي سازی نظامي کدامند؟
 .2رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکي در نگهداری و تعمیرات در صنايع کشتي سازی نظامي چگونه است؟
 .0مدل نگهداری و تعمیرات چابک در صنايع کشتي سازی نظامي چگونه است؟

-Poka yoke
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روش تحقیق
1

در اين تحقیق به دنبال ارائه مدلي برای چابک سازی نگهداری و تعمیرات در صنايع با تکنولوژی باال و به طور خاص صنايع
کشتي سازی نظامي هستیم تا در تحقق اهداف نیروی دريايي راهبردی ارترش بره کرارگیرد لرذا ايرن تحقیرق از تحقیقرات
کاربردی مي باشد .در طبقهبندی انواع تحقیقات بر اساس روش ،اين تحقیق توصیفي و از نوع اکتشافي ميباشد ،زيرا آنچه را
که هست توصی ،و تفسیر ميکنیم و به شناسايي عوامل مؤثر بر چابکي در سیستم تعمیرات و نگهداری ميپردازيم.
جامعه آماری اين تحقیق کلیه مديران ،کارکنان و فعاالن در عرصه تعمیررات و نگهرداری در نیرروی دريرايي ارترش کره در
کارخانجات منطقه يکم ،دوم و چهارم و نیز سازمان جهاد خودکفايي نداجا مستقر هستند ،ميباشند .با توجه بره اينکره ايرن
تحقیق در دو فاز انجام ميگیرد ،به منظور جمع آوری اطالعات ابتدا در فاز نخست  13نفر از خبرگان حوزه تحقیرق از روش
دلفي فازی به شناسايي عوامل مؤثر بر چابکي نت ميپردازند .در فاز دوم به منظرور اولويرت بنردی عوامرل شناسرايي شرده،
اطالعات از فرماندهان يگانهای شناور استخراج و حجم نمونهای فاز بر اساس روش نمونهگیری هدفمند  23نفر تعیین شد.
در اي ن تحقیق جهت تجزيه و تحلیل اطالعات از روش دلفي فازی و روش پرومته  Πاستفاده ميشود .دلفي يک نظرخرواهي
تخصصي برای پیش بیني آينده است که بر اساس آن ميتوان نتايج مختل ،را استخراج کررد .ايرن روش ضرمن سرادگي ،از
اطمینان بااليي نیز برخوردار است ،به طوری که برای جمع آوری و تلخیص نظرها در حیطهای معین به کار ميرود (فتحري،
 .)1081در اين پژوهش در ابتدا به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک در صنايع حمل نقرل دريرايي
در حوزه نظامي از روش دلفي فازی استفاده شده است .روش دلفي ،از جمله روشهای ذهني ر شهودی حوزهی آيندهنگاری
به شمار ميآيد .مؤسسه رند اين روش را در دههی  1693در سانتامونیکا (ايالت کالیفرنیا) و در جريان پرژوهش در عملیرات
توسعه داد .نام اين روش برگرفته از معبد اساطیری يونان اسرت .وودنبرر( ( ،)1661يرادآور مريشرود کره نرام «دلفري» را
نخستین بار يک استاديار فلسفه در دانشگاه يوسيال ای به نام کاپالن به کار برد .کاپالن ايرن عبرارت را در جريران فعرالیتي
پژوهشي با همکاری موسسه رند در زمینهی کاربرد پیشبینريهرای کارشناسري در تصرمیمگیرری رايرج سراخت .کراپالن و
همکاران ( )1693با اشاره به «اصل پیشگويي مکاشفهآمیز» اين رويکرد را گونهای از پیشبیني غیر سفطهآمیز مرينامنرد و
آن را گزارهای ميدانند که «درستي» يا «نادرستي» آن روشن نیست .بر اين منوال« ،دلفري» در روش آينردهنگراری مردرن
چیزی فراتر از يک نام است .عبارات کالمي مرتبط با تأثیرگذاری معیارها به شرم زيرر مريباشرد :خیلري کرم ( ،)1/1/0کرم
( ،)1/0/9متوسط ( ،)0/9/1زياد ( ،)9/1/6خیلي زياد (.)1/6/13
پرومته :Πروش پرومته از خانواده روشهای رتبه بندی برتری بوده که شامل پرومته  1برای رتبه بندی قسمتي از گزينهها و
پرومته  Πبرای رتبه بندی کامل گزينهها است .اين روش در دهه  1683میالدی به وسیله دو دانشمند بلژيکي به نرام ژتران
پیر برنز 2و برتراند مارسکال 0برای انجام رتبه بندی ارائه شده است .اين روش که جهت رتبه بندی عوامل مؤثر بر نگهداری و
تعمیرات چابک در سامانههای حمل نقلي نظامي مورد استفاده قرار گرفته است به وسیله نرم افرزار Visual promethee
قابل انجام بوده و صورت زير مراحل آن خالصه ميگردد:
تعیین میزان تفاوت ارزيابي هر دو گزينه ،نسبت به هر معیار:
)Dj(a,b)=gj(a)-gj(b
که در آن ) gj(aو ) gj(bبه ترتیب ،نمايانگر ارزيابي گزينههای  aو  bنسبت به معیار  jام اسرت .همچنرین ) dj(a,bنشران
دهنده میزان تفاوت ميباشند.
1- High technology
2- Berenz
3- Marskal
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بهکارگیری تابع ترجیحات:

Pj(a,b)=Fj[dj(a,b)] a,bЄA
که در آن Pj(a,b)،نشان دهنده ترجیح گزينه  aبه گزينه  bدر هر معیار ،به صورت تابعي از ) dj(a,bاست.
محاسبه شاخص ترجیحي دو گزينه بر پايه تمامي معیارها:

()2
که در آن ) π (a,bاز مقدار  3تا  1به صورت مجموع موزون ) Pj(a,bبرای هر معیار ،تعري ،شده و  Wjنشانگر وزن معیرار
 jام ميباشد.
محاسبه جريان رتبه بندی برتری:
=)phi+(a
=)phi-(a

() 0

که در آن  phiنشان دهنده جريان رتبه بندی برای هرگزينه ميباشد و از تفاضل  phiمثبت و منفي بدست ميآيد (بررنس
و مارشال.)1681 ،
یافته های تحقیق
به منظور شناسايي اين شاخصها ،لیست کامل شاخصها به صورت پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و در نهايرت برا
تکنیک دلفي فازی  23شاخص به عنوان شاخص تأثیرگذار بر نت چابک در صنايع حمل و نقل دريايي به صورت جدول زيرر
تعیین شدند:
جدول ( )2شاخص های شناسایی شده

ردي،

عنوان
تصمیم گیری سريع

نماد
C11

ردي،

عنوان

1

انعطاف پذيری

نماد
C1

11

C12

2

نت خودکار

C2

12

تطابق با تغییر

0

يکپارچهسازی و پیچیدگي کم

C3

10

يادگیرندگي سازماني

C13

1

قابلیتها و زير ساخت فناوری اطالعات

C4

11

قابلیت تعمیر پذيری

C14

9

مديريت تغییر

C5

19

استفاده از نرم افزارهای متناسب با چابکي

C15

9

بهبود مستمر

C6

19

پاسخگويي سريع

C16

1

بهبود کیفیت

C7

11

استفاده از فناوریهای نوين

C17

8

برنامهريزی مواد و موجودیها

C8

18

کارکنان توانمند و چند مهارته

C18

6

آموزش مؤثر کارکنان

C9

16

مشارکت کارکنان

C19

13

اعتماد و صالحیت تأمینکنندگان

C10

23

به اشتراکگذاری فعال اطالعات با شرکا

C20

همچنین در تعیین معیارهای اولويت بندی نیز خبرگان بر  1معیار زير به اجماع رسیدند:
هزينه اجرا
.I
سرعت در اجرا
.II
قابلیت اجرا
.III
 .IVهماهنگي با مأموريت سازمان
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جدول زير محاسبات مرتبط با روش اولويت بندی پرومته  2را نشان ميدهد که در ان  Phiمثبت و منفي مشخص شدند:
جدول ( Phi )3مثبت و منفی

1

Action
c14

Phi
0,5816

Phi+
0,6842

Phi0,1026

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c13
c2
c15
c20
c8
c19
c10
c9
c5
c1
c4
c18
c17
c11
c6
c16
c12
c7
c3

0,5026
0,5000
0,4553
0,3395
0,2658
0,1816
0,1184
0,0711
-0,0842
-0,1026
-0,1421
-0,1474
-0,1500
-0,1579
-0,2132
-0,3605
-0,4921
-0,5711
-0,5947

0,6289
0,6579
0,6053
0,5395
0,4947
0,4368
0,3974
0,4447
0,3684
0,2605
0,3684
0,2737
0,3079
0,3105
0,2053
0,1632
0,1526
0,1368
0,0921

0,1263
0,1579
0,1500
0,2000
0,2289
0,2553
0,2789
0,3737
0,4526
0,3632
0,5105
0,4211
0,4579
0,4684
0,4184
0,5237
0,6447
0,7079
0,6868

شکل( )2و ( )0مردل  PrometheeGAIAرا بره ترتیرب در حالرت  promethee Rankingو promethee rainbow
نشان ميدهد:

شكل (promethee Ranking )2
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شكل (promethee rainbow )3

و در نهايت شکل( Promethee Network )1را به عنوان مدل اولويت بندی تعمیرات و نگهداری چابک را در صنايع
کشتي سازی نظامي نشان ميدهد:

شكل (Promethee Network )4
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نگهداری و تعمیرات ،نقش مهمي را در حفظ پايايي ،در دسترس بودن ،کیفیت تولیدات ،کراهش ريسرک ،افرزايش برازدهي،
امنیت تجهیزات بر عهده دارد .با توجه به تصورات و تفسیرهای ناقص و غیر علمي حاکم بر ذهن بسیاری از مرديران و حتري
کارشناسان و شاغالن در امر نگهداری و تعمیرات ،اهمیت اين تعري ،پررنگتر و حساستر ميشود.
هر چند که حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،يکي از مهمترين روشهای مطرم و کاربردی در اين شاخه از علم هسرت
اما نميتوان آن را تنها در اين حوزه تصور کرد .برخي نیز ،مفهوم و اساس نگهداری را در نوع و يا نحوه اجرای يرک يرا چنرد
عمل خاص و مقدماتي ،مثل روغنکاری محدود ميکنند ،گاهي نیز نگهداری و تعمیرات را بره عنروان يرک واکرنش و عمرل
سريع در يک شرايط بحراني برای تعمیر دستگاهها معنا ميکنند.
اگر چه سرعت ،يکي از شاخصهای مهم در اين زمینه است ،اما مسلماً تنها شاخص نیست .نگهرداری و تعمیررات يرک هنرر
است؛ چرا که پیش از وقوع يک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن ،توانايي انتخاب رويکردها و فعالیتهای مختل ،وجرود
دارد .لذا مديران ،سرپرستان و کارشناسان و مسئوالن نگهداری و تعمیرات از نقش پررنگتری نسربت بره سراير پارامترهرای
ديگر حتي «ماهیت مشکل ايجاد شده» برخوردار خواهند بود.
در اين مقاله سعي بر آن بود تا در جهت حل مسائل پیچیده و چند رشرتهای دنیرای کنروني بره ويرژه مرديريت نگهرداری و
تعمیرات در صنايع حمل و نقل دريايي روشي مناسب و سیستمي ارائه شود؛ چرا که حل مسائل مذکور با روشهرای سرنتي
فعلي با محدوديتها و مشکالتي ،همراه خواهد بود و قادر به ارائه نتايج کامالً واقعي نیست .برای اين منظرور ،يکري از روش-
های مناسب ،استفاده از رويکرد چابکي در سیستم نگهداری و تعمیرات است .واضح است که تحوالت به صرورت يکبراره ر
نميدهند و فرآيندی پويا دارند و به همین دلیل ،از تعامل متقابل عوامرل مختلر ،ناشري مريگردنرد؛ چرون درک و کنتررل
پديدههای پويا به سادگي انجام نميشود؛ منجر به افزايش پیچیدگي در آنها ميگردد که اين امر ،تشرخیص جهرت مناسرب
برای تغییر را بسیار دشوار ميکند .پس ،يکي از چالشهای عمده برای سازمانهاو به طور خاص سازمانهای با تکنولوژی براال،
تشخیص تغی یر مناسب و انجام فعالیت در جهت ايجاد آن اسرت .بنرابراين ،بايرد مرواردی همچرون آمراده برودن سرازمان و
کارکنان برای تغییر از طريق الگوسازی و محک زني ،اعالم سريع نترايج ملمروس مربروط بره اعمرال تغییرر بررای کارکنران،
يکپارچهسازی فعالیتهای مختل ،،ارائهی روشهای جديد و مؤثر ،توجه به کلیره اهررمهرای تحرول ،شرفاف نمرودن منرافع
شخصي کارکنان ،تعیین حدود مناسب برای اعمرال تغییرر در زمینره نگهرداری و تعمیررات و بررای افرزايش پايرايي ،جلرب
مشارکت کارکنان و برقراری ارتباط مناسب با کلیه دستاندرکاراني که در امور نگهداری و تعمیرات ،منشأ تأثیر بوده يا تحت
تأثیر قرار خواهند گرفت؛ مورد توجه قرار گیرند.
همچنین ،نگهداری و تعمیرات ،نقش مهمي را در حفظ پايايي ،در دسرترس برودن ،کیفیرت عملیرات هرا ،کراهش ريسرک،
افزايش بازدهي ،امنیت تجهیزات بر عهده دارد.
همانطور که در قبل بیان شد و در حال حاضر مأموريتهای فرا منطقهايي نیروی دريايي راهبرردی و نیرز تکنولروژی براالی
تجهیزات نظامي دريايي ،همواره اين چالش را برای فرماندهان و مديران سازمان ايجاد مينمايد که راهکار چابکي در نرت در
چیست و اولويت بندی اين راهکارها کدامند .در اين رابطه شناسايي شاخصها و در گام بعد اولويت بندی شاخصهرای نرت
چابک ،نقش مؤثری در ارتقاء کارايي و اثربخشي تجهیزات در مأموريتهای منطقهای و فرامنطقه ای نرداجا خواهرد داشرت.
امروزه در تحقیقات بسیار زيادی عوامل مؤثر بر چابکي به طور مثال در حوزه تولید ،خدمات و  ...تعیین و به آنها اشاره شرده
است ،اما در هیچ يک از تحقیقات گذشته تحقیقي جامع در باره تلفیرق رويکررد چرابکي و نگهرداری و تعمیررات و از همره

11

بهار  ،69شماره 8

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

مهمتر در صنعت کشتي سازی نظامي ارائه نشده است .در واقع نوآوری اين تحقیق شناسايي و اولويرت بنردی شراخصهرای
مرتبط با نت چابک در صنعت کشتي سازی نظامي است.
بر اين اساس ،با توجه به مطالعه ادبیات عوامل مؤثر بر چابکي در حوزههای مرتبط با نت در بیست سال گذشه و بر مبنای
مدل عملیاتي تحقیق 93 ،شاخص تأثیرگذار استخراج شد .پس از مطالعه ادبیات مرتبط با حوزه نت چابک و نیز بر مبنای
روش دلفي فازی 23شاخص تأثیرگذار بر نت چابک در صنعت کشتي سازی نظامي انتخاب گرديدند که شامل :انعطاف
پذيری ،پاسخگويي سريع ،يکپارچهسازی و پیچیدگي کم ،يادگیرندگي سازمان ،مديريت تغییر ،بهبود مستمر ،بهبود کیفیت،
برنامه ريزی مواد و موجودیها ،آموزش مؤثر کارکنان ،اعتماد و صالحیت تأمین کنندگان ،تصمیم گیری سريع ،تطابق با
تغییر ،قابلیتها و زير ساخت فناوری اطالعات ،به اشتراک گذاری فعال اطالعات با شرکا ،استفاده از نرم افزارهای متناسب
با چابکي ،نت خودکار ،استفاده از فناوریهای نوين ،کارکنان توانمند و چند مهارته ،مشارکت کارکنان ،قابلیت تعمیر پذيری
ميباشد .همچنین خبرگان حوزه پژوهش چهار معیار را جهت اولويت بندی عوامل مرتبط با نت چابک در صنايع کشتي
سازی نظامي انتخاب کردند که شامل :هزينه اجرا ،سرعت در اجرا ،قابلیت اجرا و هماهنگي با ماموريت سازمان ميباشد.
همچنین در اولويت بندی انجام شده به روش پرومته  2مشخص گرديد قابلیت تعمیرپذيری در ساخت تجهیزات به عنوان
اصليترين عامل در نت چابک مؤثر است .بر همین اساس يادگیرندگي سازمان ،نت خودکار ،استفاده از نرم افزارهای
متناسب با چابکي ،به اشتراک گذاری فعال اطالعات با شرکا ،برنامه ريزی مواد و موجودیها ،مشارکت کارکنان ،اعتماد و
صالحیت تأمین کنندگان ،آموزش مؤثر کارکنان ،مديريت تغییر ،انعطاف پذيری ،قابلیتها و زير ساخت فناوری اطالعات،
کارکنان توانمند و چند مهارته ،استفاده از فناوریهای نوين ،تصمیمگیری سريع ،بهبود مستمر ،پاسخگويي سريع ،تطابق با
تغییر ،بهبود کیفیت ،يکپارچه سازی و پیچیدگي کم در اولويتهای بعد قرار دارند .با توجه به اينکه قابلیت تعمیر پذيری به
عنوان عامل پیشتاز در نت چابک در صنعت هايتک کشتي سازی نظامي مطرم است ،پیشنهاد ميگردد اين راهبرد به عنوان
رويکردی در يگانهای عمده ساخت تجهیزات نداجا در نظر گرفته شود.
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