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Abstract:
Today, information technology has had many benefits in accelerating and facilitating
maintenance activities, creating a branch called E-maintenance. Implementation of
a E-maintenance system for defense organizations that have problems with the
military equipment maintenance, has a major impact on their success or failure
on missions and can facilitate and improve the effectiveness of the maintenance.
To go beyond traditional maintenance approaches, and to create an e-maintenane
framework, one needs to evaluate the state of e-maintenane maturity, to identify
its current position in e-maintenance maturity, and to plan for the full maturity of
electronic net. Due to the lack of a maturity evaluation model for the e-maintenane
system, the aim in this research is to present a maturity evaluation model of the
e-maintenance system for defense organizations. By examining the literature of
the subject, and related maturity models, and preparing a questionnaire for people's
opinions, expert in the field of maintenane, the maturity model was presented in 6
dimensions and 67 indices, and maturity levels were based on CMMI. Finally, on
the basis of a checklist extracted from the defined maturity indices and levels, the
maturity of a defense organization's e-maintenance system was evaluated.
Keywords: Electronic Maintenance, Maturity Model, Evaluation, Maturity of
E- Maintenance.
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چکیده:
امروزه فناوری اطالعات مزايای فراوانی در تسريع و سهولت بخشیدن فعالیتهای نگهداری و تعمیرات

داشته است که باعث خلق شاخه ای به نام نت الكترونیكي شده است .پیاده سازی سیستم نت الكترونیكی

برای سازمان های دفاعی که در نت تجهیزات نظامی دارای مشکالتی هستند ،تأثیر بسزایی در موفقیت و
عدم موفقیت آن ها در مأموریت ها دارد ،میتواند نقش تسهیلکننده را داشته باشد و موجب بهبود اثربخشی

نت شود .برای عبور از رویکرد های سنتی نگهداری و تعمیرات و ایجاد یک چارچوب نت الکترونیکی ،نیاز به
سنجش وضعیت بلوغ نت الکترونیکی است که به جایگاه فعلی خود در بلوغ نت الکترونیکی شناخت پیداکرده

و برای رسیدن به بلوغ کامل نت الکترونیکی برنامه ریزی کنیم .با توجه به عدم وجود مدل بلوغ ارزیابی برای
سیستم نت الکترونیکی ،هدف ما در این پژوهش ارائه یک مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات
الکترونیکی برای سازمان های دفاعی است که با بررسی ادبیات موضوع و مدل های بلوغ مرتبط و تهیه

پرسشنامه نظرات خبرگان حوزه نت ،مدل بلوغ خود را در  6بُعد و  67شاخص ارائه دادیم و سطوح بلوغ خود
را بر مبنای  2CMMIبنا نهادیم .درنهایت بر مبنای چکلیست استخراجشده از شاخص ها و سطوح بلوغ
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تعریفشده ،بلوغ سیستم نت الکترونیکی یک سازمان دفاعی را ارزیابی کردیم.

واژه های کلیدی :نگهداری و تعمیرات الکترونیکی ،مدل بلوغ ،ارزیابی ،بلوغ نت الکترونیکی.

* نویسنده مسئولsdabolfazli@ihu.ac.ir :
 2مدل بلوغ قابلیت یکپارچه
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 -1مقدمه
اصطالح نگهداری و تعمیرات الکترونیکی از اوایل سال  2000میالدی پدیدار شده است و در حال حاضر اصطالح رایج در
ادبیات مرتبط با نگهداری و تعمیرات است .بعضی از متخصصان آن را بهعنوان یک استراتژی نگهداری و تعمیرات ،برخی
دیگر بهعنوان یک طرح نگهداری و تعمیرات ،گروهی دیگر بهعنوان یک نوع نگهداری و تعمیرات (بهعنوان مثال تعمیر
و نگهداری مبتنی بر شرایط  )CBM -و برخی دیگر بهعنوان یک پشتیبانی و حمایت برای نگهداری و تعمیرات در نظر
گرفتهاند [.]5
طبق نظر کرسپو مارکز و همکاران ( )2009نگهداری و تعمیرات الکترونیکی ،بهعنوان یک پشتیبان نگهداری و تعمیرات
است که شامل منابع ،خدمات و مدیریت الزم برای اجرای فرایند تصمیمگیری فعاالنه است .این پشتیبانی شامل فناوری های
الکترونیکی (فناوری اطالعات و ارتباطات ،فناوریهای مبتنی بر وب ،ف ّناوری بیسیم ،فناوری های دادهورزی) و همچنین
فعالیت های نگهداری و تعمیرات نظیر نظارت الکترونیکی ،تشخیص الکترونیکی ،پیشآگهی الکترونیکی است [.]5
با توجه به راهبردی بودن و گرانقیمت بودن و حساسیت باال و پیچیدگی باال تجهیزات نظامی و همچنین مشکالت در
دسترسی به قطعات آن ها ،یکی از مشکالت سازمان های دفاعی بحث نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات نظامی
آن ها است که تأثیرگذاری باالیی در موفقیت و عدم موفقیت سازمان های دفاعی در مأموریت های خود دارد؛ بنابراین این
مهم نیازمند انجام تحقیقات علمی بهمنظور جلوگیری از هزینههای تعمیراتی و خرابی هایی که می تواند ناشی از نگهداری یا
بهرهبرداری ناصحیح آن باشد ،است .یکی از اقدامات مناسب جهت رفع این مشکالت ،پیادهسازی استفاده از سیستم نگهداری
و تعمیرات الکترونیکی و بهره جستن از فناوری های نو و دانش روز دنیا است.
سازمان های دفاعی برای پیادهسازی و استفاده حداکثری از ظرفیت نت الکترونیکی باید بدانند که بلوغ نت الکترونیکی
سازمان در چه سطح و کجا قرار دارد؛ بنابراین نیازمند ارزیابی از وضعیت نت بر مبنای نت الکترونیکی هستند .ارزیابی بلوغ
نت الکترونیکی سازمان یک روش اثربخش و معتبر برای مدیریت اجرای بلوغ نت الکترونیکی در سازمان است .این روش
با شناسایی وضعیت فعلی سازمان ،نقاط ضعف و قوت بلوغ نت الکترونیکی سازمان را نمایان می سازد .عالوه بر آن تصویر
روشنی از مسیر رشد را نیز مهیا می سازد که می تواند مبنای برنامهریزی برای ارتقا سطح بلوغ سازمان قرار گیرد .ازاینرو
هدف اصلی این مقاله ارائه مدل ارزیابی بلوغ نت الکترونیکی سازمان های دفاعی است.
 -2مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

 -1-2مدل های بلوغ
ازآنجاکه سازمانها برای به دست آوردن بازار و حفظ مزیت رقابتی بهطور مداوم با فشارهایی روبرو هستند ،شناسایی راه
های کاهش هزینه ها ،بهبود کیفیت ،کاهش زمان تولید تحویل و غیره ،اهمیت فزایندهای پیدا می کند .مدل های بلوغ
برای کمک به سازمان ها جهت تحقق این تالش ها تهیهشدهاند .این مدل ها بهعنوان یک مبنای ارزیابی و مقایسه ای برای
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اگرچه ادبیات مربوط به نگهداری و تعمیرات الکترونیکی مفهوم را از دیدگاه های مختلف با اجماع اندکی موردبحث قرار
داده است ،تجزیهوتحلیل دقیق محتوا از تعاریف نگهداری و تعمیرات الکترونیکی نشاندهنده دو دیدگاه کلیدی مدیریتی
و فنی است؛ چشمانداز مدیریتی نگهداری و تعمیرات الکترونیکی را بهعنوان یک راهبرد یا مجموعه ای از فعالیت های
پشتیبانی و فرآیندهای نظیر نظارت ،تشخیص و پیشآگهی داده های سالمت سیستم در زمان واقعی تمرکز می کند .بهجای
آن ،دیدگاه فنی بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات مانند حسگرهای هوشمند ،کانال ها ،راهحلهای نرمافزاری و روش
های همکاری الکترونیکی که سیستم الکترونیکی نگهداری و تعمیرات را تنظیم میکند ،تأکید می کند [.]3

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

پیشرفت مورداستفاده قرار می گیرند .مدل های بلوغ برای ارزیابی بلوغ (بهعنوانمثال شایستگی ،توانایی ،سطح پختگی) در
یک بخش از سازمان بهمنظور دستیابی به یک رویکرد آگاهانه برای افزایش توانایی در آن بخش از سازمان ،عموماً دارای یک
دامنه از پیش تعیینشده از شاخصهای ارزیابی بلوغ هستند [.]1
اولین هدف استفاده از این مدلها ،مقایسه سازمان با بهترین عملکرد ممکن در دامنه موضوعی مشخص و ارزیابی وضعیت
موجود آن است [ .]2مدل های بلوغ ،ابزارهای مفیدی برای ارزیابی موقعیت واقعی یک سازمان و استنتاج و اولویتبندی
تدریجی اجرای آن ها هستند .مدل بلوغ متشکل از یک سلسله سطوح بلوغ برای
مقیاس های پیشرفت و کنترل پیشروی
ِ
گروهی از اهداف است .پایینترین مرحله ،نشاندهنده وضعیت اولیه یا سازمانی است که قابلیتهای کمی در دامنهی
موردبحث دارد .برعکس ،باالترین مرحله ،نشاندهنده مفهومی از نهایت بلوغ است .پیشروی در مسیر تکامل بین این دو حد
نهایی ،شامل پیشرفتی تدریجی با توجه به امکانات و قابلیت های سازمان است .مدل بلوغ بهعنوان مقیاسی برای ارزیابی
موقعیت در مسیر تکامل عمل می کند [.]6
در این مقاله برای بررسی مدل های بلوغ و شاخص ها و ابعاد ارزیابی مدل های بلوغ سه دسته از مدل های بلوغ که
بیشترین ارتباط با نت الکترونیکی را دارا می باشند بررسی می گردد .این سه حوزه شامل مدل های بلوغ فناوری اطالعات،
معماری خدمات محور و مدیریت نت و نت الکترونیکی است.
 -1-1-2مدلهای ارزیابی بلوغ فناوری اطالعات
بحث برنامه ريزي براي فناوري اطالعات ،هنگامي مطرح شد كه استفاده از فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي در
سازمان ها ،بهطور فزاينده اي روبه گسترش بود و مديران متوجه نقش راهبردی فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي
شدند ،ازاینرو بحث برنامه ريزي راهبردی سيستم هاي اطالعاتي و بهره گيري از اين توان ،براي بهبود عملكرد راهبردی و
عملياتي سازمان ها مطرح شد .يكي از جنبه هاي اساسي برنامه ريز ي راهبردی سيستم هاي اطالعاتي همراستایی ميان
برنامه ريزي سيستم-هاي اطالعاتي و برنامه ريزي تجاري سازمان است [.]3
برای ارتقای هر چه بیشتر عملکرد سازمان در فناوری اطالعات الزم است مشخص شود سازمان در چه مرحله ای از بلوغ
خود قرارداد و چه مراحلی را باید طی کند تا بتواند بر پایه فرایندهای توانمندشده خود با کمک فناوری اطالعات با منابع
داخل و خارج از سازمان تعامل مثبت برقرار کند و در جهت نیل به استراتژی های بلندمدت گام بردارد .فناوری اطالعات نیز
پایان رشد مراحل پیشرفت است [.]7
دارای مراحلی از توسعه و پیشرفت است و بلوغ ،نشاندهنده ی
ِ
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در جدول  1بهطور خالصه مدل های بلوغ حوزه فناوری اطالعات همراه با دامنه کاربرد مدل های بلوغ ،سطوح بلوغ ،ابعاد
اصلی مدل بلوغ و تعداد شاخص ارزیابی عملکرد مدل های بلوغ آمده است.
جدول  -1مدل های بلوغ حوزه فناوری اطالعات

مرجع

مدل بلوغ

بلوغ معماری
سازمانی جعفر
[]1
محمودی و همکاران
()1388

دامنه کاربرد

معماری سازمانی

سطوح
بلوغ

ابعاد
 .1برنامه ریزی و سازمان دهی IT
 .2توسعه و پیاده سازی IT
 .3خدمت رسانی و پشتیبانی IT
 .4نظارت و ارزیابی IT

 5سطح
CMM

78

شاخصهای
ارزیابی
عملکرد

 30شاخص
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مرجع

دامنه کاربرد

سطوح بلوغ

ابعاد

همراستایی
راهبردی

 5سطح
CMM

 .1ارتباطات  .2شاخصهای
شایستگی سازمانی  .3مدیریت
 .4مشارکت  .5فناوری  .6منابع
انسانی

وابسته به
کاربر

همراستایی
مدل بلوغ همراستایی
[]8
اطالعات کسب وکار فناوری
کسبوکار فناوری
اطالعات

 5سطح
CMM

 .1استراتژی کسبوکار
 .2منابع و زیرساخت سازمانی
 .3استراتژی فناوری اطالعات
 .4فرایند ها و زیرساخت IT

 11بعد و
 60شاخص

[]9

مدل بلوغ فرآیند
کسبوکار ()BPMM

مدیریت فرآیند
کسب-وکار و
مدیریت دانش

 5سطح
CMM

[]6

مدل بلوغ اندازهگیری
عملکرد فناوری اطالعات
()ITPM

مدیریت پشتیبانی
فناوری اطالعات

[]3

مدل بلوغ

شاخصهای
ارزیابی
عملکرد

مدل بلوغ همراستایی
راهبردی لوفتمن
()SAMM

 5سطح
Cobit

 .1همراستایی راهبردی .2
حکمرانی  .3رویکرد و روش ها
 .4فناوری اطالعات  .5منابع
انسانی  .6فرهنگ

 .1مفاهیم  .2سازمان  .3فناوری

 30شاخص

 15شاخص

()CMMI

با نگاه به جدول  ،1در مدل های بلوغ فناوری اطالعات بیشترین ابعادی که در مدل های بلوغ مورداستفاده قرارگرفته است،
ابعاد سازمان ،استراتژی ،فناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی است .همچنین عموم مدل های بلوغ فناوری اطالعات
ذکرشده در جدول  1از مدل بلوغ قابلیت ( )CMMو مدل بلوغ یکپارچگی قابلیت ( )CMMIبرای سطوح بلوغ خود استفاده
کردند.
در حوزه فناوری اطالعات ،هدف ،تعریف اجزای عمومی (فناوری اطالعات) است که می توانند بهصورت فیزیکی از عملیات
مختلف اختصاص دادهشده به واحدهای سازمانی در سطح سازمانی پشتیبانی کنند .درواقع عملیات باید توسط برنامهها،
پایگاههای داده و سایر منابع پشتیبانی شود؛ بنابراین این عمومی بودن مفهوم در حوزه فناوری اطالعات ،به مفهوم معماری
خدمات گرا مرتبط است .درواقع ،شکاف تحلیل بین فرایندهای سازمان دفاعی و فناوری اطالعات به نظر می رسد بخشی
از تمرکز بیشتر بر مفهوم خدمات است [ .]5بنابراین الزم است مدل های بلوغ معماری خدمات محور نیز بررسی گردد.
 -2-1-2مدل های بلوغ معماری خدمات محور

مدل بلوغ معماری خدمات محور سازمان را در جهت هماهنگ کردن فرایندهای سازمان یاری می دهد .قابليت مهم دیگر مدل
بلوغ عالوه بر تعیین سطح بلوغ جاری سازمان توانایی ردگيری فعاليت ها و فرایندهای متعددی است که برای رسيدن به جنبههای
مدنظر برای بلوغ معماری خدمات محور الزم است دنبال شوند .تاکنون چندین مدل بلوغ معماری خدمات محور ارائهشده است که
هریک از آنها فرایند پیادهسازی معماری خدمات محور را با استفاده از سطوح مختلف بلوغ تعریف کرده اند [.]10
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واژه معماري خدمات محور در دوم آوریل سال  1996توسط گروه گارتنر بهکاربرده شد .معماري خدمات محور یکپایه
و اساس براي معماري است .یک معماري خدمات محور از یک مجموعه بیپایان از سرویس ها ،ارائهکنندگان خدمت و
مصرفکنندگان خدمت تشکیلشده است که آن ها از طریق واسط هاي استاندارد ارتباط برقرار می کنند [.]10

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

در جدول  2برخی از مهم ترین مدل های بلوغ معماری خدمات محور همراه با ویژگی های آنان آورده شده است.
جدول  -2مدلهای بلوغ معماری خدمات محور

مرجع

[]11

[]12

[]13

[]14

مدل بلوغ
مدل بلوغ یکپارچگی

خدمات )IBM (SIMM

مدل بلوغ معماری
خدمات گرا

)Oracle (SOAMM
مدل بلوغ معماری
خدمات گرا
Stage SOAMM

مدل بلوغ معماری
خدمات گرا welke
SOAMM

مراحل و نوع
بلوغ

ابعاد

 7سطح
SIMM

 .1رویکرد  .2سازمان  .3فناوری اطالعات .4
زیرساخت فناوری اطالعات  .5فرایند کسبوکار
 .6معماری داده و خدمات  .7حکمرانی

 5سطح
CMM

 .1سیستم اطالعاتی  .2سازمان  .3راهبرد .4
زیرساخت فناوری اطالعات  .5معماری داده .6
پروژه و خدمات  .7حکمرانی  .8مدیرت عملیات

معماری خدمات
گرا

 6سطح
CMM

 .1راهبرد  .2سازمان  .3معماری داده و خدمات
 .4سیستم اطالعاتی  .5شاخصهای عملکردی .6
زیرساخت عملیاتی

معماری خدمات
گرا

 5سطح
CMM

 .فرایندهای کسبوکار  .2معماری داده و
خدمات  .3زیرساخت بهرهوری  .4تکرار فرایندها
 .5انعطاف پذیری و چابکی سازمان  .6تحول
سازمانی

دامنه کاربرد

معماری خدمات
گرا

معماری خدمات
گرا

پیششمارۀ  ، 2پاییز و زمستان 1398

با توجه به مدل های بلوغ خدمات محور جدول  ،2اکثر مدل های بلوغ از مدل بلوغ قابلیت ( )CMMبرای سطوح مدل
بلوغ خود بهره جستند .همچنین در بین ابعاد موردبررسی آن ها ،ابعاد معماری داده و خدمات ،سازمان ،فناوری اطالعات و
زیرساخت آن و راهبرد بیشترین استفاده را در مدل های بلوغ معماری خدمات محور دارا می-باشند.
 -3-1-2مدل های بلوغ سیستم نت و نت الکترونیکی
ارزیابی سطح بلوغ نگهداری و تعمیرات الکترونیکی به کمک مدلهای ارزیابی مرجع روشی مناسب جهت تشخیص فاصله
موجود و نقطه مطلوب است .پس از آشنایی با وضعیت موجود در نگهداری و تعمیرات الکترونیکی و به کمک یک مدل
ارزیابی سطح بلوغ نت الکترونیکی میتوان بهدقت و به کمک یک خط کش پذیرفتهشده در سطوح بینالمللی نسبت بهاندازه
گیری فاصله موجود اقدام کرد .پس از مشخص شدن فاصله موجود و با ایجاد یک نقشه راه می توان در مسیر بهبود نت
الکترونیکی اقدام کرد .ازاینرو در این بخش به بررسی مدل های بلوغ در حوزه نگهداری و تعمیرات و مدل های بلوغ سیستم
نت الکترونیکی می پردازیم.در جدول  3برخی از مهمترین مدل های بلوغ در نت و نت الکترونیکی را همراه با ویژگی های
این مدل های بلوغ آورده شده است.
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جدول  -3مدل های بلوغ نگهداری و تعمیرات و نت الکترونیکی

 .1رویکرد  .2تمرکز  .3فناوری  .4کارایی .5
مدیریت منابع انسانی  .6فناوری اطالعات .7
سطح سازماندهی

 49شاخص

وابسته به
کاربر

مرجع

مدل بلوغ

[]4

مدل بلوغ معماری
سازمانی مدیریت
سیستمهای نگهداری و
تعمیرات

الگوریتم ابتکاری
Karpak

[]5

مدل مفهومی نت
الکترونیکی کرسپو مارکز

 5سطح
CMM

 .1راهبرد  .2سازمان  .3فرایند های کسبوکار
 .4معماری داده و خدمات  .5زیرساخت فناوری
اطالعات

[]15

مدل بلوغ نگهداری
و تعمیرات ماکچی و
فوماگالی

 5سطح
CMM

 .1فناوری  .2مدیریت  .3سازمان

[]16

مدل بلوغ نرم افزار
نگهداری و تعمیرات
()SMMM

 3سطح

[]17

مدیریت نگهداری و
تعمیرات بر اساس سطح
بلوغ سازمان

شبکه بلوغ کراسبی

 .1راهبرد نت  .2شاخصهای کلیدی عملکردی
 .3فرهنگ و شایستگی های فنی  .4سیستم
داده نت  .5روش های مدیریت

 6سطح

 .1راهبرد  .2منابع انسانی  .3مدیریت جریان
کار  .4مراقبت های پایه  .5مدیرت مواد و
قطعات  .6مدیرت عملکرد  .7سیستم های
پشتیبان  .8کار تیمی  .9رویکردهای دارایی .10
بهینه سازی فرایند

شبکه بلوغ نگهداری و
[]18
تعمیرات کمبل () MMG

[]20

مدل بلوغ نگهداری
و تعمیرات دارایی
()AMMM

مدل بلوغ مدیریت
[]21
نگهداری و تعمیرات ()M4

 10بعد و
 44شاخص

 .1مدیریت فرایند نت  .2مدیریت تقاضا نت
 18فرایند
نرمافزار  .3مهندسی تکامل نرم افزار و پشتیبانی کلیدی و 74
 .4مهندسی تکامل نرمافزار
شاخص
 15شاخص

100
شاخص

بر اساس
 .1چشمانداز مالی  .2چشمانداز مشتری  .3چهار منظر
بر اساس چهار
منظر از چشمانداز فرایندهای داخلی  .4چشمانداز رشد تعریفشده از
متوازن
امتیاز کارت
و یادگیری
امتیاز کارت
متوازن
 5سطح
CMM
 4سطح
مبتنی بر پرسشنامه
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 .1راهبرد  .2فناوری

 20شاخص

 .1سازمان و فرایندها  .2راهبرد و خط مشی بر اساس 49
 .3سیستم اطالعاتی  .4معماری داده  .5کارایی سؤال ارزیابی
و عملکرد
پیشنهادی
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[]19

کارت امتیازی نگهداری و
تعمیرات یکپارچه

مراحل و نوع بلوغ

ابعاد

شاخصهای
ارزیابی
عملکرد

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

ابعاد

مرجع

مدل بلوغ

مراحل و نوع بلوغ

[]22

مدل ارزیابی قابلیت های
سازمان های نگهداری
و تعمیرات نرم افزارهای
هواشناسی نظامی

 4سطح

 .1سیستم  .2نرم افزار  .3هزینه

مدل مفهومی ارزیابی
[ ]23تأثیر نت مبتنی بر شرایط
در نت نظامی

 3سطح شبکه بلوغ
کراسبی

 .1محیط فنی  .2محیط نظامی  .3محیط
اجتماعی و فرهنگی  .4محیط فیزیکی

مدل ارزیابی سیستم نت
[ ]24سازمان دفاعی ایاالتمتحده
 -جکسون و همکاران

 4سطح

 .1قابلیت اطمینان  .2دسترسپذیری .3
قابلیت تعمیر پذیری

شاخصهای
ارزیابی
عملکرد

 16زیر
مجموعه

با توجه به جدول  3مدلهای بلوغ نت و نت الکترونیکی و ابعاد آن ها ،ابعاد استراتژی و فرایند های نت و فناوری اطالعات
از اهمیت بیشتری برخوردار بودند؛ و در مرحله بعدی ابعاد سازمان ،معماری خدمات و داده و شاخصهای کلیدی عملکردی
از اهمیت باالیی برخوردار میباشند .در بین این ابعاد ،بعد راهبرد بیشترین استفاده در مدل های بلوغ را داشته است.
در بررسی مدل های بلوغ بیش از  60درصد از مدل های بلوغ برای سطح بندی مدل بلوغ از مدل بلوغ قابلیت ()CMM
و مدل بلوغ قابلیت یکپارچه ( )CMMIاستفادهشده است.

پیششمارۀ  ، 2پاییز و زمستان 1398

در این بخش ما شاهد مدل های ارزیابی بلوغ در زمینه معماری سازمانی ،فناوری اطالعات ،معماری خدمات محور و
نگهداری و تعمیرات بودیم که حتی عمدتاً این مدل-های ارزیابی بلوغ ،از نقشه راه و یا مدل تعالی استخراج می شدند که
برای رساندن سازمان به بلوغ کامل تهیهشدهاند .در مدل های ارزیابی بلوغ ،در زمینه مدل بلوغ نت الکترونیکی ،بهطور
مشخص مدل بلوغی مشاهده نمی شود و اگر ارزیابی در مقاالت مرتبط با نگهداری و تعمیرات الکترونیکی باشد بیشتر از
جنس مقایسه ای یا ارزیابی از جهت اقتصادی نسبت به دیگر راهبردها و یا برنامه ها و طرح های نگهداری و تعمیرات است
و یا اینکه در زمینه مدل ایجاد نت الکترونیکی – مدل مفهومی نت الکترونیکی کرسپو مارکز -است بنابراین وجود مدلی
برای ارزیابی بلوغ نگهداری و تعمیرات الکترونیکی الزم است.
 -2-2چارچوب پیشنهادی مدل ارزیابی بلوغ نت الکترونیکی
سطوح بلوغ چارچوب ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی پیشنهادی ،مانند سایر چارچوب های ذکرشده
در ادبیات برگرفته از مدل بلوغ قابلیت ( )CMMاست .با توجه به بررسی مدل های بلوغ و نتیجه گیری فصل دوم ،ابعادی
که ازنظر فراوانی ،در بیش از  30درصد از مدل های بلوغ قرار داشتند و همچنین عالوه بر فراوانی ،ابعادی که ازنظر محتوا
با موضوع نگهداری و تعمیرات الکترونیکی مرتبط هستند را برای ابعاد و شاخصهای مدل بلوغ نت الکترونیکی پیشنهادی،
انتخاب می کنیم .همچنین به علت وجود اهمیت باالی امنیت اطالعات و اشارات امنیت اطالعات در پلتفرم های نت
الکترونیکی موجود که در سازمان های دفاعی مورداستفاده قرار گرفتند ،از شاخص امنیت اطالعات هم در مدل بلوغ نت
الکترونیکی استفاده می کنیم .بنابراین شاخص ها و ابعاد مدل ارزیابی بلوغ سیستم نت الکترونیکی بهصورت زیر است و در
شکل  1چارچوب مفهومی مدل ارزیابی بلوغ سیستم نت الکترونیکی نمایش دادهشده است.

82

ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان های دفاعی /سید دانیال ابوالفضلی

 -1راهبرد نت الکترونیکی
 -2فرایندهای نت الکترونیکی
 -3سازمان نت الکترونیکی
 -4معماری داده و خدمات نت الکترونیکی
 -5زیرساخت فناوری اطالعات نت الکترونیکی
 -6امنیت اطالعات نت الکترونیکی

 -1-2-2راهبرد نگهداری و تعمیرات الکترونیکی
چشمانداز راهبردی نگهداری و تعمیرات الکترونیکی شامل تعیین تصمیمگیریهای راهبردی نگهداری و تعمیرات
الکترونیکی در انطباق با قوانین تصمیمگیری راهبردی شرکت (محور راهبردی) است .همچنین اهداف ذاتی تمام فرآیندهای
نگهداری و تعمیرات الکترونیکی متصل شده با فرایندهای سازمانی را تعریف می کند.
 -2-2-2فرایندهای نگهداری و تعمیرات الکترونیکی
فرآیند نت الکترونیکی یک زنجیره ارزش است که یک دارایی یا خدمات نگهداری و تعمیرات الکترونیکی را برای یک کاربر
داخلی یا خارجی سازمان فراهم می کند .یک فرآیند نت الکترونیکی معموالً زمانی آغاز می شود که یک پیام درخواست،
دریافت می کند ،سپس آن را اجرا می کند تا تولید یک پیام خروجی یا جریان که مقصد آن کاربر این فرآیند نت الکترونیکی
است .یک فرآیند نگهداری و تعمیرات الکترونیکی توصیف آن چیزی است که یک سازمان برای حمایت از تصمیمگیری
راهبردی نگهداری و تعمیرات الکترونیکی خود انجام می دهد ،است.
 -3-2-2سازمان نگهداری و تعمیرات الکترونیکی
تعریف سازمان نت الکترونیکی شامل تخصیص فعالیت ها (و رویه ها و عملیات مربوط به نت الکترونیکی) به ارگان ها،
افراد و کارکنان نت الکترونیکی سازمان است که این فعالیت ها را در یک مکان خاص انجام می دهند و از یکپارچگی
فرآیندهای نت الکترونیکی حمایت می کند.
 -4-2-2معماری داده و خدمات نت الکترونیکی

 -5-2-2زیرساخت فناوری اطالعات نت الکترونیکی
زیرساخت فناوری اطالعات نت الکترونیکی شامل مجموعه ای از اجزای خاص (سختافزار ،نرمافزار ،ترکیبی) است که
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بخش عظیمی از ادبیات نگهداری و تعمیرات الکترونیکی بر توسعه و کاربرد برنامه های کاربردی فناوری اطالعات و
ارتباطات در سیستم های نگهداری و تعمیرات تمرکز دارد .معماری داده و خدمات نت الکترونیکی از طریق افزایش امکان
استفاده از داده ها از منابع متعدد و از انواع مختلف داده ،به پردازش حجم بیشتری از داده ،استدالل و تصمیم پیشرفته و
اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات مشارکتی کمک می کند.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

از هر عملیاتی که نیاز به اجرای مناسب دارد پشتیبانی می کند .این ابزار فناوری اطالعات را برای اجرای برنامه ها و برای
برقراری ارتباط بین این برنامه ها با توجه به توزیع آن ها در مکان های سازمان ،فراهم می کند؛ بنابراین زیرساخت فناوری
اطالعات تمام منابع (بهعنوانمثال برنامهها ،خدمات) موردنیاز برای اجرای تمام عملیات شناساییشده در نت الکترونیکی
سازمان تعریفشده است.
 -6-2-2امنیت اطالعات نت الکترونیکی
امنیت اطالعات یعنی حفاظت اطالعات و سیستمهای اطالعاتی از فعالیتهای غیرمجاز .این فعالیتها عبارتاند از
دسترسی ،استفاده ،افشاء ،خواندن ،نسخهبرداری یا ضبط ،خراب کردن ،تغییر ،دستکاری .موارد چهارگانه حفظ محرمانگی،
یکپارچه بودن ،دسترسپذیری و کنترل دسترسی از مفاهیم اصلی امنیت اطالعات است.
 -3-2سطوح مدل بلوغ سیستم نت الکترونیکی
با توجه به بررسی مقاالت و مدل های بلوغ ،بیش از  60درصد از این مدل های بلوغ برای سطحبندی مدل مطبوع خود
از مدلهای بلوغ قابلیت ( )CMMو مدل بلوغ قابلیت یکپارچه ( )CMMIاستفاده کردند؛ بنابراین در این پژوهش هم برای
مشخص کردن سطوح بلوغ مدل مطبوع خود از  CMMIتأثیر و الهام می گیریم.
مدل  CMMIبلوغ سازمانها را در  ۵سطح تعریف میکند .سازمانهایی که این مدل را میپذیرند هدفشان افزایش سطوح
بلوغ سازمان است CMMI .به ما کمک میکند تا به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:
چگونه متوجه شویم که در چه چیزی توانمند هستیم؟
چگونه متوجه شویم که آیا در حال بهبود هستیم یا خیر؟
چگونه متوجه شویم که آیا فرآیندهایی که در حال استفاده هستیم کارایی الزم رادارند یا خیر؟
با توجه به تعاریف و استاندارد های سطوح مدل  ،CMMIسطوح بلوغ مدل ارزیابی بلوغ سیستم نت الکترونیکی را طبق
جدول  4مشخص کردیم.
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جدول  -4سطوح مدل بلوغ ارزیابی سیستم نت الکترونیکی بر اساس CMMI

سطح بلوغ

تشریح

سطح صفر:
نبود سیستم نت
الکترونیکی

هیچ فرایند نت الکترونیکی در سیستم نت وجود ندارد .سازمان تمایلی برای اجرای نت سیستم نت
الکترونیکی ندارد .هیچ زیرساخت فناوری اطالعات مرتبط با سیستم نت الکترونیکی در سازمان وجود
ندارد

تمایل عمومی برای اجرای سیســتم نت الکترونیکی در سازمان وجود دارد .سیاست ها و راهبردهای
سطح یک:
نت الکترونیکی در ســازمان در حال تدوین شدن و یا در مرحله ابتدایی است .فرایندها استاندارد نشده
آغاز محدوده نت و کنترل فرایند ها ضعیف اســت و یا اص ً
ال کنترلی صورت نمی گیرد .یکپارچگی میان فرایند-های نت
الکترونیکی و ســازمان وجود ندارد ســازمان دارای تجربه محدود در نت الکترونیکی بوده و در مرحله
الکترونیکی
یادگیــری قرار دارد .معماری و پلتفرمی برای سیســتم نت الکترونیکی وجود ندارد .زیرســاخت های
فناوری اطالعات و سیستم امنیت اطالعات در حال تهیه و ایجادشده هستند.
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تشریح

سطح بلوغ

فرایند ها استانداردســازی شــده و یکپارچگی محدودی میان فرایند های نت الکترونیکی و سازمان
وجود دارد .کلیه خط مشــی ها و سیاست های سیســتم نت الکترونیکی رسمیت یافته و تصویبشده
سطح دوم:
اســت .روندها و فرایندها تا حدی برنامهریزیشــده و کنترل فرایند ها محدود است .سازمان میتواند
ً
فرایند متعهد نت کارهایی را که قبال در نت الکترونیکی بهصورت محدود انجام داده است تکرار کند .مدیریت فرایندهای
نت الکترونیکی به دلیل نقص سیستمهای سازمانی یا فنی ،ضعیف است .آموزش محدود نت الکترونیکی
الکترونیکی
برقرار است .زیرساخت های فناوری اطالعات برای فرایندها و تجهیزات محدودی نصبشدهاند .سیستم
امنیت اطالعات در سازمان نصبشده است.
سطح سوم:
نت الکترونیکی
ایجادشده

سطح چهارم:
نت الکترونیکی
مدیریتشده

سطح پنجم:
نت الکترونیکی
بهینهشده

یکپارچگی میان اکثر فرایند های نت الکترونیکی و ســازمان وجود دارد و مطلوب اســت .روندها و
فرایندها برنامهریزیشــده و کنترل فرایند ها بهصورت تجزیهوتحلیل نیمه کمی است .سازمان میتواند
بگوید چه میکند و چگونه میتواند در مورد آن عمل کند .ســاختاری نظاممند برای سیســتم آموزش
و یادگیری نت الکترونیکی وجود دارد .زیرســاخت های فناوری اطالعات و معماری داده و شــبکه نت
الکترونیکی برای فرایندها و تجهیزات مهم و حیاتی (بحرانی) و برخی دیگر از تجهیزات در درجه اهمیت
بعدی نصب و طراحیشدهاند و همهگیر نیست.
عملکرد فرآیندهای نت الکترونیکی اندازهگیری میشــود ،تجزیهوتحلیل کمی و کیفی انجام میشود.
مدیریــت فرایند کام ً
ال کاربردی انجام می گیرد .ســازمان میتواند اقدامات خود را درراه فرآیند کنترل
کند .الزامات را تعیین میکند .یکپارچگی کامل تمامی فرایند های نت الکترونیکی با فرایندهای سازمان
وجود دارد .ادغام ابزارهای نت الکترونیکی و کلیه سیســتم های اطالعاتی سازمان به ضبط تمامی داده
های میدانی با دقت و کیفیت مفید .زیرســاخت های فناوری اطالعات برای کلیه فرایندها و تجهیزات
سازمان نصب و طراحیشدهاند .سیستم امنیت اطالعات بهطور کامل بر تمامی روندهای نت الکترونیکی
و ســازمان اشــراف و تحت کنترل دارد .سیســتم آموزش نت الکترونیکی بهصورت فراگیر با ابزار های
پیشرفته آموزشی نت الکترونیکی برقرار است .معماری داده و شبکه نت الکترونیکی برای کلیه فرایندها
و تجهیزات سازمان بهصورت بومی و سفارشیسازی مطلوب سازمان طراحیشده است.
فرایندهای نت الکترونیکی با اطمینان از بهبود مداوم اداره میشود .علل نقص و مشکالت در فرایندها
شناساییشده و اقداماتی را انجام میدهند تا از بروز مشکالت در آینده جلوگیری شود .ارزیابی و بهبود
مســتمر در سیســتم آموزش نت الکترونیکی با در نظر گرفتن نقایص و مشکالت سیستم وجود دارد.
زیرســاخت های فناوری اطالعات با توجه به ف ّناوری روز دنیا و در نظر گرفتن نیاز ســازمان پیوســته
بهروزرسانی و بهبود می یابند .سیستم امنیت اطالعات نت الکترونیکی بهصورت بومی مخصوص سازمان
وجود دارد و با توجه به تهدیدات بهروزرسانی و مقاوم می گردد .سیاست ها و خطمشیهای سازمان در
نت الکترونیکی پیوسته در حال شناسایی ضعف ها و بهبود مستمر می باشند.

 -3روششناسی تحقیق

جهت نگارش و تدوین مبانی نظری تحقیق ،تعاریف ،مفاهیم ،مدل مفهومی و استخراج معیارهای ارزیابی بلوغ نت
الکترونیکی از مطالعات و بررسی کتابخانه ای استفادهشده است که شامل کتب ،مقاالت ،پایان نامه ها و سایت های معتبر
در این زمینه است.
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از منظر هدف تحقیق ،این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است .پژوهش حاضر ازنظر شیوه گردآوری داده ها ،روش
توصیفی  -پیمایشی است که با استفاده از فن پرسشنامه دنبال می گردد .بهمنظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام
شایسته تحقیق از روش های متنوعی استفادهشده است .روش های گردآوری داده ها در این تحقیق را می توان بر اساس
روش کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه دانست.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

 -1-3جامعه آماری
جامعه هدف موردتحقیق در این پژوهش واحد های نگهداری و تعمیرات سازمانهای دفاعی ایران است و جامعه آماری
تحقیق بخش نگهداری و تعمیرات یکی از سازمان های دفاعی است .جامعه آماری موردنظر از  40نفر تشکیلشده است؛ که
اکثریت با سطح تحصیالت کارشناسی ،بیش از  15سال سابقه فعالیت در زمینه نگهداری و تعمیرات می باشند .شاخصهای
داشتن  10سابقه مدیریتی و سرپرستی و فعال در نگهداری و تعمیرات و عالقهمند برای مشارکت در پیشرفت این پژوهش،
برای نمونه گیری استفادهشده است که همه افراد جامعه هدف دارای این ویژگی ها بودند؛ بنابراین برای نمونه گیری
بهصورت تصادفی و با توجه به جدول جرسی مورگان و جامعه هدف  40نفری 36 ،نفر از متخصصان و مدیران نت سازمان
دفاعی موردنظر برای جمع آوری داده و تکمیل پرسشنامه طیف لیکرت انتخاب گردیدند.
درنهایت از  36پرسشنامه توزیعشده همگی معتبر شناخته شدند و اکثر پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی و بیش
از  15سال سابقه فعالیت در حوزه نت بودند و اکثریت از مدیران و سرپرستان ستادی نت سازمان دفاعی مربوطه بودند.
 -2-3روش تجزیهوتحلیل اطالعات
پس از بررسی مدل های بلوغ و شناسایی ابعاد و شاخصهای مفید در ابتدا روایی محتوایی آن با پرسشنامه روایی محتوایی
و فرمول الوشه اندازه گیری می شود و شاخصهای مناسب و ضروری ازنظر  8تن خبره دانشی آشنا به مباحث نت موردقبول
واقع گردیدند .سپس شاخص هایی که در روایی محتوایی مناسب تشخیص دادهشده بودند ،در یک طیف پنج تایی لیکرت
مورد قضاوت خبرگان قرار دادیم و اهمیت وجود آن ها در مدل به آزمون گذاشتیم .سپس برای هرکدام یک از شاخص ها،
میانگین نمرات شاخص ها را محاسبه کرده و بزرگتر از  3.8را برای وجود در مدل نهایی قبول کردیم .جدول  5نمونهای از
پرسشنامه روایی محتوا و طیف لیکرت پژوهش را نشان میدهد.
برای وزن دهی به شاخص ها ،میانگین نمرات شاخص هایی که موردقبول واقع شدند را نسبت به مجموع نمرات شاخصهای
همگروه خود که یک خصیصه خاص را اندازه گیری می کنند و موردقبول واقع گردیدند را اندازهگیری کردیم .درنهایت به
تمام شاخص ها وزن نرمال شده اختصاص داده شد.
درنهایت مطابق مدل بلوغ قابلیت نت الکترونیکی جدول  ،4چکلیست ارزیابی تهیهشده و امتیاز کسبشده در اوزان
بهدستآمده ضرب می شوند و مطابق نسبت-های طبقهبندیشده مشخص می شود که سازمان در هر یک از ابعاد مدل بلوغ
نت الکترونیکی در چه سطح بلوغی قرار دارد.
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جدول  -5نمونه پرسشنامه روایی محتوایی و پرسشنامه طیف لیکرت

					
 -3-3روایی پرسشنامه
ابزاری که برای جمعآوری داده ها مورداستفاده قرار میگیرند ،در مرحله اول باید از روایی یا اعتبار ( )Validityبرخوردار
باشند .روایی بدین معناست که روش یا ابزار بهکاررفته تا چه حد می تواند خصوصیت موردنظر را درست اندازهگیری کند.
در این پژوهش از روایی محتوا ،روایی همگرا و روایی افتراقی (واگرا) استفادهشده است که در ادامه به آن ها می پردازیم.
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 -1-3-3روایی محتوایی
روايي محتوايي به اين مطلب اشاره مي كند كه نمونه سؤالهای مورداستفاده در يك آزمون تا چه حد معرف كل جامعه
سؤالهای ممكن است كه مي توان از محتوا يا موضوع موردنظر تهيه كرد .هر چه آزمون از اين لحاظ بهتر باشد ،داراي روايي
بيشتري است .براي تعيين روايي محتوايي يك پرسشنامه از قضاوت متخصصان و بررسي ميزان پوشش و تناسب سؤاالت
با اهداف موضوع تحقيق استفاده مي شود دراینباره كه سؤالهای تحقيق تا چه ميزاني معرف محتوا و هدف هاي تحقیق
هستند.
در این مقاله بهمنظور سنجش روایی محتوایی تحقیق ،نمونه پرسشنامه ای تهیه گردید و همچنین نسبت روایی محتوا
( )CVRبهمنظور سنجش روایی محتوایی موردمحاسبه قرار گرفت .نسبت اعتبار محتوا از طریق فرمول  1محاسبه می گردد:

 :CVRنسبت اعتبار محتوا
 :neتعداد خبرگانی که شاخص موردنظر را سودمند و ضروری دانستند.
 :Nتعداد کل خبرگان
حداقل امتیاز قابلقبول به ازای تعداد خبرگان ،متفاوت است .در جدول  ،6حداقل امتیاز الزم به ازای تعداد خبرگان
ارائهشده است.
جدول  -6حداقل امتیازات به ازای محاسبه CVR

تعداد خبرگان

حداقل موردقبول

تعداد خبرگان

حداقل موردقبول

5

0.99

9

0.73

0.99

10

0.62

0.99

11

0.59

0.78

12

0.56

6
7
8

در تحقیق حاضر برای روایی محتوایی پرسشنامه و شاخصهای مدل پیشنهادی از  8نفر خبره دانشی استفاده گردید و با
توجه به فرمول الوشه و جدول حداقل امتیازات به ازای محاسبه  ،CVRشاخص هایی که نمره حداقل  0.78را کسب نمایند
موردپذیرش قرار می گیرند و برای پرسشنامه طیف لیکرت مورداستفاده قرار می-گیرند .از تعداد  81شاخص انتخابشده،
 10شاخص از مجموع شاخص ها حذف می شوند.
روایی همگرا میزان ارتباط و همبستگی میان سؤال مربوط به یک حیطه با همان حیطه را در برمیگیرد .روایی افتراقی که
بر همبستگی ضعیف بین سؤاالت مربوط به یک حیطه با دیگر حیطهها داللت دارد .در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار
همگرا به دلیل رتبه ای بودن نمرات پرسشنامه در طیف لیکرت از آزمون ضریب همبستگی رتبهای کندال استفاده شده
است و برای این منظور از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
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 -2-3-3روایی همگرا و افتراقی

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

مقدار ضریب همبستگی رتبهای کندال بین منفی و مثبت یک ،متغیر است .بهبیاندیگر عدد  1ارتباط کامل و صفر نبود
ارتباط را نشان میدهد .مقادیر باالی  0.7نشاندهنده ارتباط قوی ،مقادیر بین  0.3تا  0.7متوسط و مقادیر بین  0.1تا 0.3
ضعیف ارزیابی می شوند .تمامی نتایج آزمون رتبه ای کندال نشان دهنده همبستگی باال بین نمرات آزمون هایی است که
سازه واحدی را اندازه می گیرند ،بنابراین آزمون دارای اعتبار همگرا است.
یکی از روش های اجرای آزمون واگرایی ،آزمون  HTMTاست .هنسلر و همکاران ( )۲۰۱۵شاخص جدیدی به نام HTMT
برای ارزیابی روایی واگرا ارائه کردهاند [ .]25شاخص  HTMTجایگزین روش قدیمی فورنل-الرکر شده است .امکان محاسبه
این معیار در نرم افزار  3 Smart PLSوجود دارد .فرمول  2محاسبه شاخص  HTMTرا نشان می دهد [:]25

رابطه -2

حد مجاز معیار  HTMTمیزان  0.85تا  0.9است .اگر مقادیر این معیار کمتر از  0.9باشد روایی واگرا قابلقبول است .در
پژوهش حاضر آزمون واگرایی  HTMTدر نرم افزار Smart PLS 3اجرا شد و تمامی متغیر ها از  0.9کمتر بودند و قابلقبول
می باشند .درنتیجه پرسشنامه پژوهش دارای روایی واگرا هم است.
 -4-3پایایی
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پایایی یک وسیلۀ اندازهگیری عمدتاً بهدقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند .پایایی بهدقت ،اعتمادپذیری ،ثبات ،با
تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند .عبارت است از همسانی ابزار در اندازهگیری آنچه اندازه میگیرد .روش پایایی آلفای
کرونباخ معمولترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر مطالعات از آن استفاده می شود و معرف میزان تناسب
گروهی از آیتم هایی است که یک سازه را میسنجند .بدینصورت با  71شاخص آلفا کرونباخ کل آزمون برابر  0.946است
که بیانگر پایا بودن کل آزمون و پرسشنامه است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ هر دسته از شاخص ها و ابعاد به تفکیک
محاسبهشده و همگی باالی  0.7می باشند درنتیجه آزمون پایا است.
 -4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-4یافتههای تحقیق
همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید ،نمونهی آماری این تحقیق  36نفر از خبرگان آگاه به موضوع نگهداری و
تعمیرات که اکثریت مدرک کارشناسی برخوردار بودند ،تشکیل میشود.
اطالعات مربوط به سن ،مدرک تحصیلی و سابقه کاری آنها در جدول  7ارائه گردید.
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جدول  -7ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه

سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

تا  30سال

3

%8.33

%8.33

15

%41.67

%50

14

%38.89

%88.9

4

%11.11

%100

از  31تا  40سال
از  41تا  50سال
 50سال به باال

میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

کارشناسی

26

%72.22

%72.22

8

%22.22

%94.44

2

%5.56

%100

کارشناسی ارشد
دکترا

سابقه فعالیت نت
میزان سابقه کاری

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

10-5

1

%2.8

%2.8

5

%13.8

%16.6

20

%55.5

%72.1

7

%19.5

%91.6

3

%8.4

%100

15-10
20-15
25-20
30-25

 -2-4تعیین شاخصهای مناسب و پایدار

برای وزن دهی به این شاخص ها از میانگین وزنی استفادهشده است .بدینصورت که مجموع نمرات پاسخگویان را نرمالسازی
کرده و میانگین هرکدام از شاخصهای مربوط به زیر ابعاد و میانگین هرکدام از زیر ابعاد مربوط به ابعاد مدل را محاسبه کردیم.
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در ابتدا با استفاده از پرسشنامه روایی محتوایی و احصا نظرات خبرگان دانشی  10شاخص از مجموع شاخصهای برگزیده از
مدل ها و مقاالت علمی حذف و غیرضروری تشخیص دادهشدهاند .در مرحله بعدی با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت شاخص
هایی که میانگین نمرات آنها از  3.8کمتر بوده را از مدل پیشنهادی حذف کردیم که نشانگر کماهمیتتر بودن آن شاخص
نسبت به میانگین نمرات قابلقبول احصا شده از خبرگان است .در این مرحله  3شاخص دیگر از مدل پیشنهادی حذف شدند.
طبق نظر خبرگان از تعداد  81شاخص پیشنهاد دادهشده  13آن ها شاخصهای غیرمفید تشخیص دادهشدهاند و  68شاخص،
دارای صالحیت و شاخصهای مفید برای مدل ارزیابی بلوغ سیستم نت الکترونیکی ازنظر خبرگان انتخاب شدند.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
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جدول  8شاخصهای مفید و مناسب را همراه وزن های آن ها نمایش می دهد.
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و همچنین شاخص هایی که از مجموع شاخصهای مدل پیشنهادی ارزیابی بلوغ نت الکترونیکی حذف گردیدند در جدول
 9با علت و دلیل رد این شاخص ها نشان دادهشده است.
جدول  -9شاخصهای حذفشده از مدل پیشنهادی ارزیابی بلوغ نت الکترونیکی

شماره
2-1
پیششمارۀ  ، 2پاییز و زمستان 1398

2-2-2
2-3-2
4-3-2
3-4-2
1-1-3
2-1-3
5-1-3

نام شاخص

دلیل حذف و رد شاخص

نوع برنامه ریزی راهبردی ازنظر مدتزمان

روایی محتوایی

درصد انباشــتگی حکم کارهای الکترونیکی نسبت به حکم کارهای الکترونیکی
صادرشده
تعداد مستندات الکترونیکی موجود در سیستم نت

روایی محتوایی
روایی محتوایی

خبرگی کارکنان سازمان در مدیریت دانش سیستم نت الکترونیکی

روایی محتوایی

میزان آگاهی و شــناخت از نت الکترونیکی کارکنان سازمان در بخش سیستم
موجودی
تدوین نمودار سازمانی نت الکترونیکی

روایی محتوایی
روایی محتوایی

تعریف شرح شغل نت الکترونیکی برای کارکنان

روایی محتوایی

نسبت تعداد برنامه ریزان نت الکترونیکی به کارکنان اجرایی

روایی محتوایی
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شماره
7-2-3
4-2-5
2-4-4
1-2-3
3-2-3

نام شاخص

دلیل حذف و رد شاخص

سطح کیفی مدرسین آموزش های مربوط به نت الکترونیکی

روایی محتوایی

طراحی و استفاده از پایگاه داده نت الکترونیکی

روایی محتوایی

میانگیــن نمــرات پاییــن در
درصد استفاده از واقعیت مجازی در تعمیرات تجهیزات
پرسشنامه طیف لیکرت
وجــود آموزش های مربــوط به نحوه اســتفاده و کار با امکانــات نظارت نت میانگیــن نمــرات پاییــن در
پرسشنامه طیف لیکرت
الکترونیکی
میانگیــن نمــرات پاییــن در
نوع ساختار آموزش نت الکترونیکی (نظری -تجربی و آزمایشگاهی)
پرسشنامه طیف لیکرت

 -2-4تجزیهوتحلیل یافتهها
با استفاده از شاخص هایی که مورد تائید خبرگان قرار گرفتند و همچنین وزن و اهمیت آن شاخصها ،شاخص ها
را برمبنای سطوح پیشنهادی مدل بلوغ ارزیابی سیستم نت الکترونیکی جدول  4بهصورت چکلیست تهیه کردیم و به
جمعآوری اطالعات وضعیت موجود سازمان دفاعی موردنظر و امتیازدهی بر مبنای سطوح مدل بلوغ خود به شاخص ها
پرداختیم .نتایج این ارزیابی از وضع موجود نت الکترونیکی سازمان دفاعی بدینصورت است که از حداکثر  340امتیاز قابل
کسب در مدل  93امتیاز را به دست آورده است.
برای اینکه بتوانیم سطح بلوغ نت الکترونیکی ابعاد مختلف مدل را بر مبنای وضعیت موجود سازمان دفاعی موردنظر
بهخوبی موردبررسی و مقایسه قرار دهیم ،نمودارهایی مانند نمودار عنکبوتی یا رادار به ما کمک خواهد کرد ،زیرابه ما این
امکان را می دهد که بتوانیم اطالعات سطوح بلوغ سازمان را در هر یک از ابعاد مختلف مدل ،بهصورت یکجا و گرافیکی
مشاهده کنیم .گفتنی است ،اعداد موجود بر محورهای نمودار عنکبوتی نشاندهنده میانگین جواب پاسخدهندگان و سطح
بلوغ نت الکترونیکی سازمان دفاعی در آن ابعاد است .شکل  2نمودار عنکبوتی وضعیت موجود سازمان دفاعی را در بلوغ
سیستم نت الکترونیکی را نشان می دهد.
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ارزیابی وضع موجود سیستم نت الکترونیکی سازمان دفاعی موردنظر نشان می دهد اکثریت ابعاد این مدل در سطح یک
قرار دارند .بُعد راهبرد نت الکترونیکی امتیاز  ،1.29بُعد فرایند های نت الکترونیکی امتیاز  ،1.69بُعد سازمان نت الکترونیکی
امتیاز  ،1.65بُعد معماری داده و خدمات نت الکترونیکی امتیاز  ،1.25بُعد زیرساخت فناوری و اطالعات نت الکترونیکی
امتیاز  0.92و بُعد امنیت اطالعات نت الکترونیکی سازمان دفاعی موردنظر امتیاز  2.75را کسب کردند که معرف سطوح
آن ها است؛ که ازاینبین بعد امنیت اطالعات نت الکترونیکی سازمان دفاعی موردنظر با امتیاز  ،2.75در بین سطح  2و 3
قرار دارد و باالترین امتیاز را بین ابعاد مدل کسب کرده است و نشان از سطح بلوغ باالتر سازمان دفاعی در امنیت اطالعات
است .سازمان دفاعی موردنظر برای ارتقا به سطوح باالتر ،در هر یک از ابعاد باید سطح خود را با اقدامات مناسب مرتبط با
شاخصهای مدل بلوغ نت الکترونیکی ارتقا دهد.
در بُعد زیرساخت فناوری اطالعات نت الکترونیکی اهم تمهیداتی که سازمان دفاعی باید برای ارتقا سطح بلوغ خود انجام
دهد به شرح زیر است.
 ایجاد شبکه جامع داخلی نت الکترونیکی متشکل از ارتباطات سیمی و بیسیم انتقال داده ها شناسایی حسگرهای متناسب با تجهیزات و یکپارچه و هماهنگ با سیستم نت الکترونیکی جهت جمع آوری دادهبهصورت آنالین
 سازمان باید یکپارچگی و هماهنگی سیستم کامپیوتری مدیریت نت را با سیستم نت الکترونیکی افزایش دهد. طراحی و ایجاد هوشمند سازی ،آنالین کردن و یکپارچگی  CMMSدر همه فرایند های سیستم نت الکترونیکی سازماندرنهایت در بُعد امنیت اطالعات نت الکترونیکی که سازمان دفاعی موردنظر باالترین سطح بلوغ را در این بُعد داشت
اقدامات مهمی جهت بهبود و ارتقا سطح بلوغ در این بعد باید انجام دهد بدین شرح است:
 بررسی ابعاد امنیت اطالعات و سطح دسترسی افراد به اطالعات شبکه ایجاد بهبود های مستمر در سیستم امنیت شبکه نت الکترونیکی با توجه به تهدیدات شناسایی مستمر نقاط ضعف و آسیبپذیر سیستم امنیت اطالعات شبکه نت الکترونیکی تهیه پروتکل امنیت اطالعات شبکه نت الکترونیکی برای کارکنان نت و فرایند های نت الکترونیکی با توجه و انعطافنسبت به تهدیدات جدید
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 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
در دنیای صنعتی امروز توسعه های چشمگیری درزمینهی خودکارسازی ،هوشمند سازی ،انعطافپذیری و يكپارچه سازی
با حفظ اصل توزيع مشاهده می شود .مبحث فناوری اطالعات و نقش کليدی آن در کليه زمینه های فوقالذکر و ساير زمینه
ها انكارناپذير است .يكی از زمینههای تأثیر گرفته از فناوری اطالعات ،سیستم های نگهداری و تعمیرات الكترونیكی است؛
که پیاده سازی کامل آن از تمامی اين زمینه ها حمايت می کند.
ما در این پژوهش مفاهیم موضوع جدید سیستم نت الکترونیکی ،مدل های بلوغ فناوری اطالعات و معماری خدمات محور
و مدل های بلوغ نت و نت الکترونیکی را بررسی کردیم و به  6ابعاد اصلی مدل از طریق مدل های بلوغ موردمطالعه و 68
شاخص مناسب از طریق نظر خبرگان دست یافتیم و سطوح مدل بلوغ خود را بر مبنای مدل بلوغ قابلیت بنا نهادیم .از میان
این شاخص ها تدوین چشمانداز و خط مشی نت الکترونیکی در بعد راهبردی نت الکترونیکی ،بهبود مستمر و سیستم ارزیابی

94

ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان های دفاعی /سید دانیال ابوالفضلی

فرایند نت الکترونیکی در بعد فرایندهای نت الکترونیکی ،فرهنگسازمانی نت الکترونیکی در بعد سازمان نت الکترونیکی،
سیستم گزارش دهی نت الکترونیکی در بعد معماری داده و خدمات نت الکترونیکی ،سیستم مدیریت کامپیوتری نت در
بعد زیرساخت فناوری و اطالعات نت الکترونیکی و تعیین سطح دسترسی به اسناد و اطالعات و گزارشهای در بعد امنیت
اطالعات نت الکترونیکی بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند که نشان می دهد این شاخص ها از میان شاخصهای هم
گروهی خود در ابعاد موردنظر از اهمیت باالتری برخوردارند و بیشترین تأثیر را تعیین سطح بلوغ سیستم نت الکترونیکی
سازمان دارند.
نتایج ارزیابی از وضع موجود بلوغ سیستم نت الکترونیکی سازمان دفاعی موردنظر نشان می دهد؛ که این سازمان دفاعی
در بلوغ نت الکترونیکی بهصورت مجموع هرکدام از ابعاد بلوغ آن در سطح یک قرار دارند و سازمان در ابتدای مسیر ایجاد
سیستم نت الکترونیکی است .از بین ابعاد مدل ،بعد امنیت اطالعات باالترین سطح را دارا است و در سطح  2و در شرف
رسیدن به سطح  3بلوغ سیستم نت الکترونیکی است.
با توجه به بررسی های صورت گرفته از ادبیات نت الکترونیکی و مدل های بلوغ و همچنین ارزیابی از وضع موجود بلوغ
سیستم نت الکترونیکی سازمان دفاعی ،مواردی که پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده موردبررسی قرار گیرد شامل موارد
زیر است.
 الزامات راهبردی در هنگام انتخاب سیستم های نگهداری و تعمیرات الكترونیكی تجزیهوتحلیل ارزش مشارکت نگهداری و تعمیرات الكترونیكی در زنجیره تأمین مطالعه مهارت های نیروی انسانی برای کار در يک سیستم نگهداری و تعمیرات الكترونیكی تدوين الگوی پیادهسازی سیستم نگهداری و تعمیرات الكترونیكی بررسی تأثیر هريک از اجزای فناوری اطالعات و ارتباطات در نگهداری و تعمیرات الكترونیكی -6منابع و مآخذ
 -1-6فارسی
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