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Abstract:
Objective of the research: Maintenance system is a dynamic and structured
system, consisting of a coordination set of activities that are created to maintain,
maintain and repair facilities and equipment in the organization and based on
customer satisfaction and compliance with his needs and is implemented as a whole
consisting of Integrated components are a coherent set of activities with integrated
resources, culture, structure and management system designed to create a dynamic
and vibrant structure to control and dominate or compete in an environment with
chaotic characteristics in which the totality or outcome of activities is greater than
the individual. Its components. The present study has been written with the aim of
presenting a maintenance model in the Armed Forces based on the views of Imam
Khamenei.Methodology: The present study uses the library method and the study
of His Majesty's orders in meetings with commanders and officials of the Armed
Forces and visits to military complexes, information was collected and content
analysis was used to analyze the data. Among the methods of qualitative data
analysis, "content analysis" or "thematic analysis" or "thematic analysis" is one
of the most widely used and conventional methods and is a process for analyzing
textual data and converts scattered and diverse data into rich and detailed data. 
Research results: Based on the model of content analysis by studying in His Majesty's
orders, 74 basic themes, 12 constructive themes under the titles of "religious faith
and belief", "innovation and creativity", "national self-reliance and independence",
"care and saving", " "Manpower", "Re-engineering", "Equipment readiness",
"Equipment efficiency", "Revolutionary life", "Use of existing facilities", "Basic
care" and "Consequences of the revolutionary note" are extracted, all of which are
constructive themes under one They became known as the "revolutionary note".
Keywords: Maintenance and Repairs, Armed Forces, Revolutionary Note,
View of Imam Khamenei.
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دانشآموخته دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله 1399/07/26 :

تاریخ پذیرش مقاله 1399/11/14:

چکیده:
سیستم نگهداری و تعمیرات ،نظامی پویا و ساختیافته ،متشکل از مجموعه هماهنگی از فعالیتها

است که بهمنظور حفظ ،نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات ،در سازمان ایجاد شده و مبتنی بر
رضایت مشتری و انطباق با نیازهای او پیادهسازی میشود و بهعنوان یک کل متشکل از اجزای درهمتافته،
مجموعهای هماهنگ از فعالیتها به همراه منابع ،فرهنگ ،ساختار و سیستم مدیریت یکپارچه با ایجاد

ساختاری پویا و زنده برای کنترل و تسلط و یا رقابت در محیط با ویژگیهای بینظمی و آشفتگی طراحی

گردیده است که در آن کل یا نتیجه فعالیتها ،بزرگتر از تکتک اجزای آن است .پژوهش حاضر با هدف
ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)

به رشته تحریر درآمده است.در پژوهش حاضر از روش کتابخانهای و مطالعه در فرمایشات معظم له در
دیدار با فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح و بازدیدهای صورت گرفته از مجموعههای نظامی ،گردآوری

اطالعات صورت گرفته و برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل مضمون استفاده شده است .در میان شیوههای
تحلیل دادههای کیفی« ،تحلیل مضمون» یا «تحلیل موضوعی» یا «تحلیل شماتیک» از پرکاربردترین و
متعارفترین روشهاست و فرآیندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و گوناگون را
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به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند.بر اساس الگوی تحلیل مضمون با مطالعه در فرمایشات معظم
له ،تعداد  74مضمون پایه 12 ،مضمون سازنده تحت عناوین «ایمان و باور دینی»« ،نوآوری و خالقیت»،

«خوداتکایی و استقالل ملی»« ،مراقبت و صرفهجویی»« ،نیروی انسانی»« ،مهندسی مجدد»« ،آمادگی

تجهیزاتی»« ،بهرهوری تجهیزات»« ،عمر انقالبی»« ،استفاده از امکانات موجود»« ،مراقبتهای پایه» و
«پیامدهای نت انقالبی» استخراج شده است که تمامی این مضامین سازنده ،تحت یک مضمون فراگیر به

نام «نت انقالبی» قرار میگیرند.

واژه های کلیدی :نگهداری و تعمیرات ،نیروهای مسلح ،نت انقالبی ،دیدگاه حضرت امام
خامنهای (مدظلهالعالی).
* ایمیل نویسنده مسئولpashaeiamin@yahoo.com
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 -1مقدمه
در دنیای امروز که کارخانهها به دنبال ایجاد تغییرات مداوم در درون خویش هستند تا بتوانند خود را با جهانیشدن انطباق
دهند ،موضوع نگهداری و تعمیرات است که میتواند بهطور جدی و مؤثر ،مسیر و استراتژی تولید را در کارخانهها معین
و مشخص نماید .امروزه کارخانهها بهشدت درگیر مباحثی چون کاهش هزینهها ،توان رقابت باال ،بهبود مستمر ،افزایش
کیفیت و کمیت محصول ،کمبود منابع طبیعی ،بحران انرژی و  ...هستند که در این راستا اندیشیدن به بحث نگهداری و
تعمیرات بهعنوان یک امر استراتژیک جهت رسیدن به اهداف فوق ،بسیار حیاتی و اجتنابناپذیر است [ ،]1زیرا برخورداری
از دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات ،به موقعیتی استوار برای ادامه حیات صنایع پویا و نوآور تبدیل شده است ،بهطوریکه
امروزه توان رقابت در بازار و تجارت ،وابسته به وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات و بهکارگیری دانش فردی و سازمانی
در این حوزه است [ ]2و بهعنوان تالش و کوششی پیوسته است تا رضایت مشتری با کمترین هزینه و در زمان مناسب
فراهم شود [ .]3این مفهوم بهعنوان نظامی پویا و ساختیافته ،متشکل از مجموعه هماهنگی از فعالیتها است که بهمنظور
حفظ ،نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات ،در سازمان ایجاد شده و مبتنی بر رضایت مشتری و انطباق با نیازهای
او پیادهسازی میشود و بهعنوان یک کل متشکل از اجزای درهمتافته ،مجموعهای هماهنگ از فعالیتها به همراه منابع،
فرهنگ ،ساختار و سیستم مدیریت یکپارچه با ایجاد ساختاری پویا و زنده برای کنترل و تسلط و یا رقابت در محیط با
ویژگیهای بینظمی و آشفتگی طراحی گردیده است که در آن کل یا نتیجه فعالیتها ،بزرگتر از تکتک اجزای آن است
[ ]4و یکی از مفاهیم اساسی در سازمانهای پیشرفته و در حال حرکت به سمت کالس جهانی است که جایگاه ویژهای
در سطح مدیران ،بهویژه مدیران ارشد و کارکنان سازمان دارد ،زیرا سازمانهای کنونی در محیطی بهشدت رقابتی فعالیت
میکنند؛ بنابراین دیگر مجالی برای اشتباه افراد این سازمان وجود ندارد و کوچکترین اشتباه ،صدمات زیادی را به سازمان
وارد میکند .در این محیط ،سازمانها ناگزیرند تجهیزات و داراییهای سرمایهای را با قیمتهای گزاف به کار گیرند ،در
نتیجه نگهداری از این تجهیزات اهمیت بیشتری مییابد [.]5
با عنایت به موارد فوق و بیان اهمیت نگهداری و تعمیرات در سازمانهای صنعتی نیروهای مسلح ،پژوهش حاضر درصدد
بررسی فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص نگهداری و تعمیرات تجهیزات دفاعی نیروهای مسلح
میباشد و با هدف ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
به رشته تحریر درآمده است.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2نگهداری و تعمیرات

 بیشینه کردن عمر مفید ماشینآالت ،قابلیت اطمینان و اثربخشی کلی ماشینآالت. اطمینان از حصول اقتصادیترین شرایط بهرهبرداری از ماشینآالت و تجهیزات. کمینه کردن تعمیرات اتفاقی ماشینآالت و هزینههای توقف تولید بر اثر تعمیرات دستگاه [.]7 -2-2استراتژیهای نگهداری و تعمیرات
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شامل مجموعهای از فعالیتهای مختلف بهمنظور حفظ و بقای قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت و صیانت از سرمایهها و
داراییهای بهکاررفته در صنعت است که حتیاالمکان از بروز حوادث در زمینه خرابی دستگاهها و وقفه در فرآیند تولید یا
روند بهرهبرداری از تجهیزات و کارخانهها پیشگیری میکند [ ]6و اهداف آن عبارتند از:

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

استراتژیهای نگهداری و تعمیرات بر اساس خروجی نتایج پژوهش شفیعی نیکآبادی و همکاران [ ،]8تقیپور و آوخ
دارستانی [ ]9و رحمانی و ایرجپور [ ]10عبارتند از:
 -نگهداری و تعمیرات اصالحی

1

در این رویکرد فعالیتها فقط بعد از وقوع یک خرابی اعمال میگردد و هیچ مداخلهای قبل از زمان وقوع خرابی صورت
نمیگیرد.
 -نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

2

این رویکرد ،قبل از خرابی سیستمها و بهمنظور حفظ تجهیزات در شرایط خاص ،با فراهم نمودن بازرسیهای سیستماتیک
اجرا میشود.
 -نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت

3

در این استراتژی ،تصمیمات نگهداری و تعمیرات بر اساس دادههای اندازهگیری شده اتخاذ میشوند .الزمه پیادهسازی
نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت ،وجود سیستمی برای جمعآوری دادهها و مجموعهای از وسایل اندازهگیری برای
نظارت بر عملکرد ماشین در زمان کار است .با نظارت مستمر بر شرایط کاری ماشین میتوان به آسانی و بهوضوح ،شرایط
غیرطبیعی را مشخص نمود و کنترلهای الزم را بهموقع انجام داد و در صورت لزوم ماشین را قبل از وقوع خطا متوقف نمود.
 -نگهداری و تعمیرات پیشبینانه

4

در این راهبرد با پیشبینی اینکه چه وقت مقدار یک کمیت کنترلی از میزان آستانه و سر حد خود تجاوز خواهد کرد ،به
اقدامات نگهداری الزم پرداخته میشود.
 -نگهداری و تعمیرات بهرهوری فراگیر

5
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هدف اصلی نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ،حداکثر کردن اثربخشی تجهیزات و بهرهوری آنها و حذف همه تلفات
ماشین ،ایجاد حس مالکیت تجهیزات در کاربران از طریق آموزش و درگیر کردن آنها ،ترویج بهبود مستمر از طریق
فعالیتهای گروههای کوچک شامل کارکنان تولید ،مهندسی و نگهداری و تعمیرات است .هر سازمانی تعریف و دیدگاه
منحصربهفرد از  TPMدارد ،اما در بیشتر موارد زمینهها و عناصر مشترکی در آنها وجود دارد که عبارتند از :استراتژی
دارایی ،توانمندسازی ،برنامهریزی و برنامه زمانبندی منابع ،سیستمها و رویهها ،تیمهای بهبود مستمر و فرآیندها .اصول
اصلی استراتژی  TPMعبارتند از :نگهداری و تعمیرات توسط خود کاربران ،نگهداری و تعمیرت برنامهریزی شده ،کارایی
تجهیزات ،افزایش در دسترس بودن تجهیزات ،افزایش کارایی عملکرد و افزایش کیفیت.
 -نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان

6

این استراتژی توسط موبرای ( )1997تعریف شد و روشی است که الزامات حصول اطمینان از اینکه تجهیز ،کارکرد مورد
انتظار را در وضعیت فعلیاش برآورد میکند ،مشخص مینماید .هدف اصلی استراتژی  RCMافزایش زمان در دسترس
بودن ماشین و بهبود سطح قابلیت اطمینان ماشین بهجای بازگرداندن آن به وضعیت ایدهآل است RCM .روشی برای حفظ
)1 Corrective Maintenance (CM
)2 Preventive Maintenance (PM
)3 Condition Based Maintenance (CBM
)4 predictive Maintenance (PdM
)5 Total Productive Maintenance (TPM
)6 Reliability Centered Maintenance (RCM
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عملکرد کامل ارائه میکند و با موازنه هزینههای باالی نگهداری و تعمیرات اصالحی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه طوری
طراحی شده است که هزینههای نگهداری و تعمیرات را کمینه نمایند.
 -نگهداری و تعمیرات ناب

1

نگهداری و تعمیرات ناب بهمنظور ایجاد کاربرد و هماهنگی و اجرای بهینه بین مفاهیم و رویکردهای مختلف نگهداری و
تعمیرات همچون  RCM، TPMو  PMبا استفاده از آنالیز جریان ارزش ایجاد شده است .این راهبرد در نگهداری و تعمیرات
به دنبال شناسایی و حذف اقدامات غیرارزشآفرین است .نت ناب ،شامل سه هسته و یک پلتفرم است .سه هسته اصلی
نت ناب شامل تفکر ناب RCM ،و  TPMبوده و پلتفرم آن  CMMSاست که بهعنوان پایه و اساس جمعآوری اطالعات و
تجزیهوتحلیل نگهداری و تعمیرات است .در خالل فرآیندهای اجرایی ،ابزارهای مختلفی از جمله  5اس و نقشه جریان ارزش
بهمنظور بهبود فرآیندها مورد استفاده قرار میگیرد [.]9[ .]8[ .]7
 -3روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر بهمنظور ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی) ،بر اساس روش کتابخانهای و مطالعه در فرمایشات معظم له در دیدار با فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح
و بازدیدهای صورتگرفته از مجموعههای نظامی ،گردآوری اطالعات صورت گرفته و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل
مضمون استفاده شده است .در میان شیوههای تحلیل دادههای کیفی« ،تحلیل مضمون» یا «تحلیل موضوعی» یا «تحلیل
شماتیک» از پرکاربردترین و متعارفترین روشهاست که بهعنوان «روش شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای دادههای
کیفی» شناخته میشود [ .]11این روش ،فرآیندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و گوناگون را به
دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند [.]12
نکته حائز اهمیت این است که تحلیل مضمون ،صرفاً روش کیفی خاصی نیست؛ بلکه فرآیندی است که میتواند در بیشتر
روشهای کیفی به کار رود .در واقع ،تحلیل مضمون یکی از فنون تحلیلی مورداستفاده در پژوهشهای کیفی به شمار
میرود .به تعبیری دیگر ،ضمن اینکه خود روش مستقل تحلیلی است ،میتواند در روشهای تحلیلی دیگر نیز به کار رود
[.]12
پژوهشگر در این روش از طریق طبقهبندی دادهها و الگویابی دروندادهای و بروندادهای به سنخشناسی تحلیلی دست پیدا
میکند .او ابتدا دادههای خود را شناسهگذاری میکند و سپس به دنبال تحلیل دادهها میرود و به این سؤال پاسخ میدهد
که« :دادهها چه میگویند؟» برای این تحلیل در وهله اول در جستجوی الگویی درون دادهها میگردد .زمانی که الگویی به
دست آمد ،باید حمایت تمی یا موضوعی از آن الگو صورت بگیرد ،بدین ترتیب ،عنوانها از درون دادهها به دست میآید و
به دادهها شکل میدهد [.]13

تحلیل مضمون بهعنوان یکی از انواع روشهای تحلیلی در پژوهشهای کیفی شناخته میشود .اگرچه این روش تا حدی
مبهم است و تعاریف متفاوتی از آن ارائه میشود ،آنچه مشخص است ،روشهای تحلیلی برای پژوهشهای نخستین و ابتدایی
در موضوعات با عنوان «کاوش در مضمونها» وارد بررسیهای نظاممند و علمی میشود ،بهعبارتدیگر ،تحلیل مضمون
شاید یک روش پژوهش کیفی جدید نباشد ،بلکه فرآیندی است که میتواند همراه اغلب روشهای دیگر پژوهش کیفی هم
)1 Lean Maintenance (LM
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دادههایی که میتواند با روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار بگیرد ،دادههای متنی ،مصاحبهها و دادههای مشاهدهای
متنیشده است .تحلیل مضمون برای تفسیر دادهها ،هم در رویکرد استقرایی و هم در رویکرد قیاسی ،کاربرد دارد [.]14

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

استفاده شود [.]15
میتوان تحلیل مضمون را اینگونه تعریف کرد که روشی برای شناخت ،تشریح و گزارش الگوهایی در میان داده است.
در تحلیل مضمون حداقل کار ،سازمان بخشیدن و توصیف مجموعهای از دادههای پژوهش به تفصیلهای غنیشده است،
هرچند گاه از این هم فراتر میرود و در تحلیل مضمون میتوان به شرح جنبههای مختلف از موضوع تحقیق دست یافت
[.]16
همانطور که قب ً
ال بیان شد در پژوهش حاضر بهمنظور ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،فرمایشات معظم له در دیدار با فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح و بازدیدهای
صورتگرفته از مجموعههای نظامی که در سایت  www.khamenei.irبارگذاری گردیدهاند ،مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند.
منبع

جمالت

پیششمارۀ  ، 4پاییز و زمستان 1399

گزارش دادند که ما فالن تعداد هواپیمای جنگنده را یا مسافربری را
تعمیر کردیم ،اورهال کردیم و مبالغ زیادی ساختیم؛ این چیزها کی
برای نیروی هوایی ما ممکن شد؟ آن وقتی که از دیگران چشم بریدند؛
یعنــی دیگران تهدید کردند ،گفتند که ما نمیدهیم ،نمی
فروشــیم( ،در دیدار فرماندهان
اسالمی
جمهوری
نمیگذاریم  ...خب این ،معنایش آن است که
نظامنداشــته باشد؛ اما و کارکنــان نیــروی
را
کارآمد
بایســتی توانایی اداره یک نیروی
ارتــش،
هوایی است که نیروی هوایی ما که هوایــی
شده
این
نتیجه چه شــده است؟ نتیجه
)1398/11/19
آن روز یــک قطعه فالن جنگنده را یا فالن هواپیما را نمیتوانســت
تعمیر کند ،حق نداشــت تعمیر کند ،امروز کل هواپیما را میســازد؛
یعنی تهدید را تبدیل کرده به فرصت ،خطر را تبدیل کرده به ســود؛
خاصیت یک مجموعه مؤمن این است.
در نظام طاغوت و رژیم وابســته فاسد ،انبارهای ما پر بود از ابزارهای
آمریکایی که متعلق به آنها بود؛ ما حق نداشتیم در آن زمان بسیاری
از اینها را حتی باز کنیم ،نگاه کنیم ،قطعه را بشناســیم ،اگر امکان
داشــت خودمان قطعه را عــوض کنیم[ .قطعات نیاز بــه تعمیر] را
همینجور میگذاشــتند داخل هواپیما میفرستادند آمریکا که آنجا
تعمیر کنند و برگردانند! اجازه نمیدادند اینجا افســر فنی مربوطه یا
برادر نظامی ارتشی مربوط به این کار ،این را باز کند و نگاه کند و او
تعمیر کند؛ اجازه این داده نمیشد  ...امروز صد درصد مسئله بالعکس
اســت؛ امروز ملت ایران برای خودش اقدام میکند و با اراده خودش
کار میکند ،با توان خودش حرکت میکند و آنچه به مصلحت کشور
است انجام میدهد.

(بیانــات در مراســم
د ا نشآ مو ختگــی
دانشــجویان دانشگاه
امــام حســین (ع)،
)1398/07/21

آموزش باید در خود کشــور ما باشد .نیروی هوایی برای جوانان که
این نیرو را دوســت دارند و میتوانند اهداف مقدس اســام را
پیاده (در اجتمــاع خلبان
نیروهای
کنند ،برای ارتشــیها دنیا نمونه شــود .کارایی شما از همه
عالقهمندی نیــروی هوایــی در
منطقه بیشــتر است و سطح کار و استعداد کار و ایمان و
بشــوید و بایستی منطقه هوایی شیراز،
شــما بینظیر اســت؛ اما از این بهتر هم میتوانید
)1392/06/20
تعمیــرات را جدی بگیرید .ما تصمیم داریم با آنچه که داریم بجنگیم
که آن هم کم نیست .میخواهیم با آن وجود خود را اثبات کنیم.
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مضمون پایه

 خوداتکایی تبدیل تهدید به فرصت بهرهگیری از عناصر کارآمدو شایسته

 برکت انقالب اسالمی در ارائهعزت به نیروهای مسلح
 خوداتکایی بازســازی ابزار و تجهیزات ونیز تعمیر و نگهداری

 جدی گرفتن تعمیرات آموزش در درون کشور استفاده از امکانات موجود -اثبات توانمندیها با دیگران

ارائه مدل نگهداری و تعمیرات انقالبی در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)  /امین پاشایی هوالسو

منبع

جمالت

(در دیــدار بــا
باید بســازید ،نگه دارید ،افزایش دهید ،نوآوری کنید ،سازماندهی را فرماندهان و کارکنان
تقویت نمایید و در کنار ســاختن ابزارهای کارآمد ،انســانهای ماهر نیروهــای هوایــی
ارتــش جمهــوری
بسازید.
اســامی ایــران،
)1382/11/19
از تجربه پیشکسوتان ،از نیروی ابتکاری که در مردان و زنان و جونان
عزیز هســت ،از بخش دانشگاهی کشور و بیش از همه از توان ذاتی و
درونی خود هرچه میتوانید ،اســتفاده کنید؛ آنچه را که دارید ،خوب
نگه دارید و از نقضها و ضعفها آن را بپیرایید و بر آن بیفزایید .شما
میتوانید ایــن کارها را بکنید .بدانید که مایــه اصلی برای این کار،
ایمان و اعتقاد است؛ ایمان و اعتقاد به خدا و ایمان به خود .اسالم ،ما
را به این راه رهنمون میکند .بهترین وسیله برای انسان ،ایمان است،
ایمان ،انســان را امیدوار میکند؛ او را تشــویق میکند؛ او را پایدار و
شکســتها را از نظر او کوچک میکند ،بــه او امید میدهد تا دنبال
تواناییهایی که خدا در وجود انسان به ودیعه گذاشته ،برود.

(در دیــدار بــا
فرماندهان و کارکنان
نیروهای هوایی ارتش
جمهــوری اســامی
ایران)1382/11/19 ،

بنده توصیه مؤکدم این اســت که مســئوالن ارتــش در بخشهای
مختلف به سازماندهی ،دانش ،ساخت ،نگهداری ،ابتکار در زمینههای
فرماندهی و مادر همه اینها ،به ایمان ،ایمان به کار و به ملت خود و
ایمان به خداوند و آن چیزی که از آن دفاع میکنند؛ عزت اســامی،
بپردازند.

(در دیــدار بــا
فرماندهان و کارکنان
آجا ،آستانه روز ارتش،
)1382/01/27

(در دیــدار بــا
هرچه میتوانید در ســاخت ،پردازش ،ترمیــم ،تولید ،مطرح کردن فرماندهان و کارکنان
شیوههای جدید و بهکاربردن روشهای کارآمد کوشش کنید و بدانید نیروهــای مســلح،
خدا با شماست؛ دست قدرت الهی پشتیبان شماست و توکل به خدا اســتان سیســتان و
و اعتماد به عزم و اراده خویشتن ،بزرگترین سرمایه یک ملت است .بلوچســتان ،پایــگاه
دهم شکاری چابهار،
)1381/12/08

مضمون پایه

 افزایش تولید نگهداری و تعمیرات ســاختن ابزارهای کارآمدتوأم با تربیت نیروهای ماهر

 بهرهگیری از تجربیات ایمان و اعتقاد به خداوند ایمان به خود -خوداتکایی

 توجه به ســازماندهی ،دانش،ساخت ،نگهداری و ابتکار
 ایمان به خداوند ،ایمان به کارو ایمان به ملت
 دفاع از عزت اسالمی نوآوری و خالقیت حمایت ،مدد و کمک الهی اعتمــاد بــه عــزم و ارادهخویشتن

(برگــزاری مراســم
یــگان نظامی هنگامی به قدرت واقعی دســت مییابــد که نظم و صبحــگاه یگانهای
آموزش ،دانش نظامی ،تعمیر و نگهداری ،سازماندهی و مدیریت را با لشکر محمد رسولاهلل
ایمان و اخالص همراه کند و امروز لشــکر  27محمد رسولاهلل (ص) (ص) در حضــور
در چنین شرایطی قرار دارد.
فرمانــده کل قــوا،
)1375/03/20

 دســتیابی به قــدرت واقعیاز طریــق همراســتایی ایمان و
اخالص همراه با نظم و آموزش،
دانش نظامی ،تعمیر و نگهداری،
سازماندهی و مدیریت

29

Journals.ihuo.ac.ir

(در جمع فرماندهان
آمادگی ،هم به معنای آمادگی علمی اســت کــه مبتنی بر آموزش و کارکنــان نیروهای
و بازخوانــی و تحقیق اســت و هم آمادگی تجهیزاتــی که مبتنی بر مســلح مســتقر در
نگهداری ،ساخت ،ابتکار و نوآوری است.
اســتان هرمــزگان،
)1376/11/29

 آمادگــی همهجانبه (علمی وتجهیزاتی)
 آمادگــی تجهیزاتــی مبتنیبــر نگهداری ،ســاخت ،ابتکار و
نوآوری

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
منبع

جمالت

در بخش ســازندگی ،عناصر مؤمن ،توان و کارآمدی خود را نشــان
دادهاند ،در بخش نگهداری نیز که از اهمیت زیادی برخوردار
اســت( ،دیــدار فرماندهان
گیرد.
قرار
باید حفظ و حراســت از وسایل موجود ،مورد توجه جدی
شرعی است و ارتش بــا فرمانده کل
اســراف و تفریط در سرمایههای ارتش ،ممنوع و
حرامعناصر کارآمد و قوا)1374/07/05 ،
هیچکس حق تفریط ندارد و بر همین اســاس باید از
شایسته نیز در حد توان آنان ،بهره الزم کسب شود.
(در دیــدار با جمعی
در بخش ســازندگی و نیز در بخش نگهداری ،تالش کنید .نگهداری از فرماندهــان و
کارکنــان ارتــش،
خیلی مهم است.
هفتــه دفــاع مقدس،
)1374/07/05

 توجه به حفظ و حراســت ازوسایل موجود
 -ممنوع بودن اسراف و تفریط

 بهرهگیری از عناصر کارآمد وشایسته

 -اهمیت سازندگی و نگهداری

بایــد از تجهیزات و جنگندهها و دیگر وســایل موجود – حتی یک (در دیــدار با جمعی
تفنگ معمولی – نگهداری کنیم .تفریط و اســراف در ســرمایههای از فرماندهــان و
ارتش ،ممنوع و حرام شــرعی اســت .هیچکس حق ندارد این تفریط کارکنــان ارتــش،
هفته دفــاع مقدس،
را بکند؛ همچنان که تفریط نیروهای انسانی نیز همینگونه است.
)1374/07/05

 نگهداری از تمامی وسایل ممنوع بودن اسراف و تفریطدر سرمایههای مادی و معنوی

از تجربه پیشکسوتان ،از نیروی ابتکاری که در مردان و زنان و جوانان (در دیــدار با جمعی
عزیز هســت ،از بخش دانشگاهی کشــور و بیش از همه توان ذاتی و از فرماندهــان و
درونی خود هرچه میتوانید ،اســتفاده کنید؛ آنچه را که دارید ،خوب کارکنــان ارتش ،در
آســتانه روز ارتــش،
نگه دارید و از نقصها و ضعفها آن را بپیرایید و بر آن بیفزایید.
)1374/01/30

 بهرهگیــری از تجربیــاتپیشکسوتان
 استفاده بهرهبرداری خوب ازامکانات و تجهیزات

(پایگاه دریایی نوشهر،
)1372/02/18

 ســازندگی و نوآوری و تعمیرو نگهداری ،جزء وظایف حتمی

(در جمــع کارکنان
تجهیزات را نگهداری کنید و آنها را بهتر و بیشتر بشناسید .بر آنچه پایگاه هوایی شــهید
دارید ،با نیرو و قدرت خالقانه خود بیفزایید.
بابایــی ،اصفهــان،
)1371/07/18

 شناسایی تجهیزات و نگهداریاز آنان
 استفاده از قدرت خالقیت درنگهداری تجهیزات

بایــد تالش کنید ،ســازندگی و نوآوری و تعمیــر و نگهداری ،جزء
وظایف حتمی و مهم شماست.

پیششمارۀ  ، 4پاییز و زمستان 1399

مضمون پایه

همه نیروهای مســلح در همه جای کشــور ،باید بازســازی ابزار و
تجهیزات و نیز تعمیر و نگهداری را درس فراموشنشــدنی و بســیار
الزم خود تلقی کنند .شما استعداد دارید ،این استعدادها باید در باب
نیروهای مسلح ،از جمله در این بخش که نقطه مهم و حساسی است
بروز کند.

(در منطقــه دوم
دریایی نیروی دریایی
ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران ،بوشهر،
)1370/10/12

30

 بازســازی ابزار و تجهیزات ونیز تعمیر و نگهداری

ارائه مدل نگهداری و تعمیرات انقالبی در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)  /امین پاشایی هوالسو

جمالت

منبع

مضمون پایه

روی تعمیر و نگهداری ،ســفارش مؤکد میکنم؛ امروز این وظیفهای
بسیار مهم برای شماست؛ فرصتی است برای بازسازی ابزار و تجهیزات
و امکانــات .این کار را با جدیت و با ابتکار دنبال کنید و آنچنان که
از انســانهای مصمم و بااراده و انقالبی مثل شما مورد انتظار است،
راههای میانبر را پیدا کنید و بپیمایید.

(در منطقــه دوم
دریایی نیروی دریایی
ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران ،بوشهر،
)1370/10/12

 -اهمیت تعمیر و نگهداری

امیدوارم برادران عزیز ارتشــی و ســپاهی و نیروهای انتظامی که در
این میدان نمونههایی از آنها حضور دارند ،در سطح استان ،حداکثر
همــکاری و محبت را با یکدیگر بکنند؛ آمادگیهــا را ،آموزشها را،
تعمیــر و نگهداری را و کمک به یکدیگــر را به معنای حقیقی کلمه
رعایت کنند .امیدواریم که مشــمول لطف و رحمت ولیعصر ارواحنا
فداه باشند.

(بیانــات در مراســم
صبحــگاه مشــترک
پــادگان لشــکر ۲۱
حمــزه آذربایجــان،
)1372/05/06

امیــدوارم که روزبهروز وضع شــما بهتر و پیشــرفتتان بیشــتر و
درخشــانتر و چشمگیرتر شود .الزم اســت این را هم تأکید کنم که (بیانــات در پایــگاه
در نگهداری ابزار و وســایل در سطح نیرو و استفاده کامل و بهینه از دریایــی نوشــهر،
آنها ،باید تالش کنید .سازندگی و نوآوری و تعمیر و نگهداری ،جزو
)1372/02/18
وظایف حتمی و مهم شماست.

 -پیدا کردن راههای میانبر

 رعایت آمادگیها ،آموزشها،تعمیــر و نگهــداری و کمک به
یکدیگر

 ســازندگی و نوآوری و تعمیرو نگهداری ،جزو وظایف حتمی
و مهم

روی تعمیر و نگهداری ،ســفارش مؤکد میکنم؛ امروز این وظیفهای
بسیار مهم برای شماست؛ فرصتی است برای بازسازی ابزار و تجهیزات
و امکانــات .این کار را با جدیت و با ابتکار دنبال کنید و آنچنان که
از انســانهای مصمم و بااراده و انقالبی مثل شــما مورد انتظار است.
راههای میانبر را پیدا کنید و بپیمایید .همه نیروهای مسلح در همه
جای کشــور ،باید بازســازی ابزار و تجهیزات و نیز تعمیر و نگهداری
را درس فراموشنشــدنی و بسیار الزم خود تلقی کنند .شما استعداد
دارید ،این اســتعدادها باید در باب نیروهای مســلح ،از جمله در این
بخش که نقطه مهم و حساسی است بروز کند

(در مراسم صبحگاه
نظامی پایگاه منطقه
دوم نیــروی دریایی
ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران ،بوشهر،
)1370/10/12

 دوران صلــح فرصتــی برایبازســازی ابــزار و تجهیزات و
امکانات
 پیدا کردن راههای میانبر بهرهگیری از اســتعدادها درزمینه نت

الزم اســت نیروهای مســلح را تقویت کنیم ،تقویت با ابزار مدرن و
پیشــرفته ،تقویت با نگهداری و خودکفایی ،تقویت با سازندگیها در
درون نیروهای نظامی و ســازمان صنایع دفاع ،تقویت با دانش کاری
که شما در اینجا میکنید .تقویت با تجربه و آزمایش و تمرین دائم و
مستمر ،تقویت با ایمان که پشتوانه همه آنهاست.

مراســم
(در
فارغالتحصیلــی و
اخــذ سردوشــی در
دانشــگاه هوایــی،
)1369/08/28

 تقویت نیروهای مسلح با ابزارمدرن و پیشــرفته ،نگهداری و
خودکفایی و سازندگی
 تقویــت با تجربه و آزمایش وتمرین دائم و مستمر
 -تقویت با ایمان

(در مراســم بیعــت
آمادگــی و پرداختن به تعمیر و نگهداری و پشــتیبانی و اهتمام به نماینده امام در ارتش،
خودکفایی و تولید و ابتکار ،باید در حد عالی باشد .من به درجه خوب وزیر دفاع ،فرماندهان
و بسیار خوب قانع نمیشوم؛ باید همت کنید و تا درجه عالی کارتان و کارکنــان نیروهای
را بهپیش ببرید و اعتقاد دارم که به نتیجه هم میرسد.
سهگانه وزارت دفاع،
)1368/03/18
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 برنامهریــزی برای اســتفاده ازتمامی امکانات

 آمادگی و پرداختن به تعمیرو نگهداری و پشتیبانی و اهتمام
به خودکفایی و تولید و ابتکار
 -عالی انجام دادن کارها
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آن چیزهایی که داشــتیم و خوب از آنها اســتفاده نکردیم ،خوب (در مراســم اعطای
استفاده کنیم .آن چیزهایی که نفهمیدیم وجودش در هنگام ضرورت نشــان فتــح بــه
الزم اســت و خسارتی که از این ناحیه بر ما وارد شد ،باید جلوی این فرماندهان و نیروهای
نظامی ارتش و سپاه،
کار و خسارتهای مشابه را بگیریم.
)1368/11/15

 اســتفاده خــوب از امکانــاتبدوناستفاده

پیششمارۀ  ، 4پاییز و زمستان 1399

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
جمالت

منبع

مضمون پایه

خیلی از چیزها که شــما دیدید از رده خارجهای ما در جنگ چقدر
بهدرد ما خورد .ما سالحهایی داشتیم که از رده خارج شده بود ،برای
ما در جنگ تعیینکننده شــد و تجهیزات و امکانــات فراوان امروز،
روزی که از هر ذره و قطره موجودی باید به حد اعالء اســتفاده کرد.
نگوییم حاال که جنگ تمام شــد ،مســئله تعمیر و نگهداری فراموش
شود.

ســمینار
(در
فرماندهــان نزاجــا،
دافوس نزاجا ،تهران،
)1367/07/25

 -اولویت تعمیرات و نگهداری

 استفاده اعال از تمامی امکاناتو تجهیزات

ســمینار
(در
بایستی بســازید ،تعمیر کنید .نگهداری کنید .این بایستی بهصورت فرماندهــان نزاجــا،
فرهنگ دربیاید.
دافوس نزاجا ،تهران،
)1367/07/25

 ایجــاد فرهنــگ تعمیرات ونگهداری

ما از لحاظ ابزار ،تعمیر و نگهداری وســایل موردنیاز ارتش بهشدت (در ســالگرد بیعت
وابســته به خارج بودیم و این ایمان و شــور و شــوق پرسنل غیور و تاریخی نیروی هوایی
متعهد ارتش بود که توانســت از این ابزارها به بهترین وجه استفاده با امــام خمینی (ره)،
حســینیه جمــاران،
کرده و کارایی آنها را باال ببرند.
)1366/11/19

 باال بــردن کارایــی ابزارها وتجهیزات

(در مراسم صبحگاه
ما امروز از تجهیزاتی اســتفاده میکنیم کــه دنیا انتظار ندارد مورد مشــترک نیروهــای
مســلح در پایــگاه
استفاده قرار گیرد و این به برکت انقالب اسالمی است.
دوم شــکاری تبریز،
)1366/04/29

 پیشــرفت و اقتــدار ایــراناسالمی

به حمــداهلل روزبهروز توانایی ،تجربه و پختگی در نیروهای مســلح
جمهوری اسالمی ایران رو به افزایش بوده و هست و این امر اثر خود
را چه در جنگ و عرصه زورآزمایی با دشــمنان متجاوز و زورگو و چه
در عرصه سیاســی تا آنجا که ناظران و تحلیلگــران جهانی حضور
دارند گذاشــته است و این به کوشــش شما برادران عزیز و مسئوالن
و نیروهای مؤمن و فرماندهان و کســانی است که حقیقتاً برای ارتش
جمهوری اســامی ایران نقش شایسته آن را قائل هستند .در گذشته
نیروهای متجاوز و مداخلهگر ،نیروهای مســلح مــا را با یک
ارزیابی (در مراسم صبحگاه
به
حتی
بســیار سبک و ناشایســتهای مورد بررســی قرار می
دادند ،اما امروز مشــترک نیروهــای
کردند؛
سران رژیم ستمشاهی نیز به چشــم تحقیر نگاه م
ی چشم سردارانی مســلح در پایــگاه
به
آنها و دیگران به افراد ســطح پایین و متوسط
هراسماو وحشــت بود .آن دوم شــکاری تبریز،
نــگاه میکنند که میبایســتی از آنان در
)1366/04/29
روز بــا آنکه تجهیزات نظامی را آمریکاییهــا به ما فروخته بودند اما
خود آنــان از راهاندازی این تجهیزات عاجز بودهاند و افرادی را که به
کشــورمان میفرستادند از نظر کارشناسی در سطح پایینی بودند؛ اما
امروز همافر و یا افســر فنی ما همان وسایل و تجهیزات را راهاندازی
میکنند و برادران ما با سرانگشــت معجزهگر خود وســایل پیچیده
نظامی را تعمیر و بازســازی میکنند .ما امروز از تجهیزاتی اســتفاده
میکنیم که دنیا انتظار ندارد مورد استفاده قرار گیرد و این به برکت
انقالب اسالمی است.
(در مراسم صبحگاه
برادران ارتشی و سپاهی با همه امکانات موجودی که در دست دارند ،مشــترک نیروهــای
در بهترین شکل باید بجنگند و آنچه را که دارند نگه دارند.
مسلح استان زنجان،
)1364/08/29
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 رو بــه افزایش بودن تجربه وپختگی در نیروهای مسلح
 برکت انقالب اسالمی در ارائهعزت به نیروهای مسلح

 جنگیدن با امکانات موجود -نگهداری امکانات موجود

ارائه مدل نگهداری و تعمیرات انقالبی در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)  /امین پاشایی هوالسو

منبع

جمالت

مضمون پایه
 توجه به تعمیر و نگهداری ابزارهاو وسایل جنگی

بنده در دیدارهایی که با برادران نظامی داشتم ،غالباً بر روی تعمیر و
نگهداری ابزارها و وسایل جنگی تکیه مردم؛ حاال هم میخواهم
روی (در دیــدار بــا
احتیاج
این مسئله تکیه کنم .نیروی دریایی ،بهخصوص در این
مورد،قدرتمان فرماندهــان نظامــی
و
توان
بــه فعالیت مضاعف و فوقبرنامه دارد .ما البته هرچه
دریایی را تا حد ممکن در مراســم معارفــه
باشد ،سعی خواهیم کرد که تجهیزات
نیرویکنیم؛ اما فکر و نظر شما فرمانــده نداجــا،
نزدیک
به شــکل مدرن و کارآمد و موردنیاز
)1364/04/08
باید این باشد که با شرایط موجود و با وضع موجود ،خودتان را بسازید
و وظایفتان را انجام دهید و این امکانپذیر است.

 -خودکفایــی در تولید محصوالت

از دیگــر کارهایی که خیلی باید بر آن تکیه کنید ،مســئله تعمیر و (در دیــدار بــا
نگهداری اســت .به تعمیر جدا ً بپردازید .از آنچه داریم ،باید حداکثر فرماندهان و مسئوالن
اســتفاده بشــود .متمم تعمیر هم «نگهداری خوب» اســت .هر چه عقیدتی سیاسی نداجا،
هست ،نگهداری بشود.
)1363/04/18

 اهمیت تعمیر و نگهداری نگهــداری خوب از امکانات وتجهیزات

(در اجتماع خلبانان
یکی از توصیههای من تعمیر و نگهداری وسایل نظامی است .وسایل نیــروی هوایــی در
نظامی را باید تعمیر و نگهداری کنید.
منطقه هوایی شیراز،
)1362/09/20

تعمیــر و نگهــداری وســایل
نظامی

امروز آن روزی نیســت که ما حق داشته باشیم یک چیزی را بعد از (در مراسم صبحگاه
عمر قانونی از رده خارج بدانیم« .عمر قانونی» دروغ است .بعد از پایان وحدت نیروی مسلح
یافتن عمر قانونی« ،عمر انقالبی» این ابزار شروع میشود .به آن عمر ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران،
انقالبی بدهید .آن را بسازید .آن را خوب نگه دارید.
)1362/05/21

 تبدیــل عمر قانونــی به عمرانقالبی
 عمر انقالبی یعنی ســاختنمجدد و نگهداری خوب

(در بازدیــد از
امــروز نگهداری بایــد یکی از مهمترین اصــول در ارتش جمهوری ســتاد مشــترک
ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران باشد.
اســامی ایــران،
)1362/05/18

 -نگهداری مهمترین اصول -تقویت با ایمان

خودکفایــی و نگهداری و دقت در بکار بردن لوازم و اشــیاء و ایجاد
روابط صمیمانه میان افراد ،وجود یک نظم قوی و دقیق ،پرهیز جدی
از کــمکاری و بیکاری و پرداختن بــه آموزشهای دینی ،مهمترین
دستورالعمل امروزی ارتش جمهوری اسالمی است و شما میبایست
این دستورالعملها را مورد مطالعه قرار دهید.

(در بازدیــد از
ســتاد مشــترک
ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران،
)1362/05/18

(در دیدار با فرمانده،
روحانیــون سیاســی
ایدئولوژیــک
پرسنل نیروی دریایی و هوایی بایستی به تعمیر ،نوآوری و نگهداری –
وسایل پرداخته و در هر زمینه طرحی آماده کنند.
پایگاههــای
و
نیــروی هوایــی،
)1362/02/10
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 تبدیــل امکانــات و تجهیزات بهمدرن و کارآمد و موردنیاز

و تجهیزات

 خودکفایی و نگهداری دقت در بکار بردن لوازم و اشیاء ایجاد روابط صمیمانه میان افراد وجود یک نظم قوی و دقیق پرهیز جدی از کمکاری و بیکاری -پرداختن به آموزشهای دینی

 غلــط و خباثتآمیــز بودنحــرکات آزمایشــی و تمرینی
تخریبکننده نگهداری
 توجــه به تعمیر ،نــوآوری ونگهداری وسایل
 ارائــه طرحهــای جدیــد درزمینه نت
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(دیدار بــا فرمانده،
هر نوع حرکت آزمایشــی و تمرینی که مــا را در زمینه نگهداری از روحانیــون سیاســی
ایدئولوژیــک،
–
امکاناتمــان قدری عقب براند ،غلط و در مواردی خباثتآمیز
اســت .فرماندهــان ســتاد و
نگهداری
پرســنل نیروی دریایی و هوایی بایستی به تعمیر ،نوآوری و
پایگاههــای نیــروی
وسایل پرداخته و در هر زمینه طرحی آماده کنند.
هوایی سراسر کشور،
)1362/02/10

 فعالیــت مضاعف و فوقبرنامه درخصوص نت

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

 -2-4تحلیل مفاهیم
از تحلیل شناسهها به مجموعهای از مفاهیم ،دست یافته میشود که در جدول ذیل (جدول شماره  )2به برخی از آنها
اشاره میشود:
مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

ایمــان و اعتقاد به خداوند  +حمایت ،مدد و کمک الهی  +ایمان به
خداوند ،ایمان به کار و ایمان به ملت

ایمان و باور دینی

نوآوری و خالقیت  +استفاده از قدرت خالقیت در نگهداری تجهیزات
 +پیــدا کردن راههای میانبر  +ارائه طرحهای جدید در زمینه نت +
سازندگی و نوآوری و تعمیر و نگهداری ،جزء وظایف حتمی

نوآوری و خالقیت

خوداتکایــی  +ایمان به خود  +اعتماد به عزم و اراده خویشــتن +
آموزش در درون کشور  +خودکفایی در تولید محصوالت و تجهیزات
 +خودکفایی و نگهداری

خوداتکایی و استقالل ملی

نگهداری مهمترین اصول  +ممنوع بودن اســراف و تفریط  +ممنوع
بودن اسراف و تفریط در سرمایههای مادی و معنوی  +دقت در بکار
بردن لوازم و اشــیاء  +توجه به حفظ و حراســت از وسایل موجود +
غلط و خباثتآمیز بودن حرکات آزمایشــی و تمرینی تخریبکننده
نگهداری  +نگهداری از تمامی وســایل  +نگهداری امکانات موجود +
نگهداری خوب از امکانات و تجهیزات

مراقبت و صرفهجویی

پیششمارۀ  ، 4پاییز و زمستان 1399

 -3-4یافتههای پژوهش
پس از دستهبندی تکتک شناسهها و مفاهیم (مضامین پایه) ،مضامین سازماندهنده تدوین و ذیل مضمون فراگیر بیان
میشوند که در جدول ذیل (جدول شماره  )3ارائه میگردند:
مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر

مضمون پایه

 ایمان و اعتقاد به خداوند -حمایت ،مدد و کمک الهی

ایمان و باور دینی

 -ایمان به خداوند ،ایمان به کار و ایمان به ملت
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مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر

مضمون پایه

 ایمان و اعتقاد به خداوند -حمایت ،مدد و کمک الهی

ایمان و باور دینی

 ایمان به خداوند ،ایمان به کار و ایمان به ملت نوآوری و خالقیت استفاده از قدرت خالقیت در نگهداری تجهیزات -پیدا کردن راههای میانبر

نوآوری و خالقیت

 ارائه طرحهای جدید در زمینه نت سازندگی و نوآوری و تعمیر و نگهداری ،جزء وظایف حتمی خوداتکایی ایمان به خود -اعتماد به عزم و اراده خویشتن

خوداتکایی و استقالل ملی

 آموزش در درون کشور -خودکفایی در تولید محصوالت و تجهیزات

نت انقالبی

 خودکفایی و نگهداری نگهداری مهمترین اصول ممنوع بودن اسراف و تفریط ممنوع بودن اسراف و تفریط در سرمایههای مادی و معنوی دقت در بکار بردن لوازم و اشیاء -توجه به حفظ و حراست از وسایل موجود

مراقبت و صرفهجویی

 غلط و خباثتآمیز بودن حرکات آزمایشی و تمرینی تخریبکننده نگهداری نگهداری از تمامی وسایل -نگهداری امکانات موجود

 بهرهگیری از عناصر کارآمد و شایسته -بهرهگیری از استعدادها در زمینه نت

نیروی انسانی

 -ساختن ابزارهای کارآمد توأم با تربیت نیروهای ماهر
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 -نگهداری خوب از امکانات و تجهیزات

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر

مضمون پایه

 بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان ایجاد فرهنگ تعمیرات و نگهداری -ایجاد روابط صمیمانه میان افراد

نیروی انسانی

 وجود یک نظم قوی و دقیق پرهیز جدی از کمکاری و بیکاری پرداختن به آموزشهای دینی بازسازی ابزار و تجهیزات و نیز تعمیر و نگهداری -تبدیل امکانات و تجهیزات به امکانات و تجهیزات مدرن و کارآمد و موردنیاز

مهندسی مجدد

 استفاده خوب از امکانات بدوناستفاده اهمیت تعمیر و نگهداری اولویت تعمیرات و نگهداری رعایت آمادگیها ،آموزشها ،تعمیر و نگهداری و کمک به یکدیگر آمادگی تجهیزاتی مبتنی بر نگهداری ،ساخت ،ابتکار و نوآورینت انقالبی

 آمادگی همهجانبه (علمی و تجهیزاتی) -سازندگی و نوآوری و تعمیر و نگهداری ،جزو وظایف حتمی و مهم

آمادگی تجهیزاتی

 دوران صلح فرصتی برای بازسازی ابزار و تجهیزات و امکانات تقویت نیروهای مسلح با ابزار مدرن و پیشرفته ،نگهداری و خودکفایی و سازندگی تقویت با تجربه و آزمایش و تمرین دائم و مستمر -تقویت با ایمان

پیششمارۀ  ، 4پاییز و زمستان 1399

 آمادگی و پرداختن به تعمیر و نگهداری و پشتیبانی و اهتمام به خودکفایی و تولید و ابتکار باال بردن کارایی ابزارها و تجهیزات استفاده و بهرهبرداری خوب از امکانات و تجهیزات -استفاده اعال از تمامی امکانات و تجهیزات

بهرهوری تجهیزات

 عالی انجام دادن کارها -فعالیت مضاعف و فوقبرنامه در خصوص نت
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مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر
 -تبدیل عمر قانونی به عمر انقالبی

مضمون پایه

عمر انقالبی

 عمر انقالبی یعنی ساختن مجدد و نگهداری خوب -استفاده از امکانات موجود

استفاده از امکانات موجود

 جنگیدن با امکانات موجود توجه به سازماندهی ،دانش ،ساخت ،نگهداری و ابتکار جدی گرفتن تعمیرات توجه به تعمیر ،نوآوری و نگهداری وسایل -توجه به تعمیر و نگهداری ابزارها و وسایل جنگی

مراقبتهای پایه

 -شناسایی تجهیزات و نگهداری از آنان

نت انقالبی

 تعمیر و نگهداری وسایل نظامی برنامهریزی برای استفاده از تمامی امکانات افزایش تولید اثبات توانمندیها -تجربه و پختگی در نیروهای مسلح

پیامدهای نت انقالبی

 پیشرفت و اقتدار ایران اسالمی -دفاع از عزت اسالمی

با توجه به خروجی جدول شماره  ،3الگوی نت انقالبی در نمودار ذیل (نمودار شماره  )1ارائه میگردد:
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شکل شامره  .1الگوی نت انقالبی

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

همچنین بهمنظور بررسی روایی مدل ،نسبت به محاسبه حساسیت نظری آن اقدام شده است که یک جامعه آماری 20
نفره نسبت به مدل ارائهشده نظر دادهاند .حساسیت نظری در جدول شماره  4ارائه میگردد:
جدول شماره  .4حساسیت نظری الگوی نت انقالبی
ردیف

مفهوم

کام ً
ال مخالفم

نهموافقم؛ نهمخالفم

مخالفم

کام ً
ال موافقم

موافقم

میانگین

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

1

ایمان و باور دینی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

نوآوری و خالقیت

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

خوداتکایی و استقالل ملی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

مراقبت و صرفهجویی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

نیروی انسانی

19

%95

1

%5

0

0

0

0

0

0

4/95

6

مهندسی مجدد

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

آمادگی تجهیزاتی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8

بهرهوری تجهیزات

18

%90

2

%10

0

0

0

0

0

0

4/90

9

عمر انقالبی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

10

استفاده از امکانات موجود

19

%95

1

%5

0

0

0

0

0

0

4/95

11

مراقبتهای پایه

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

12

افزایش تولید

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

13

اثبات توانمندیها

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

14

تجربه و پختگی در نیروهای
مسلح

19

%95

1

%5

0

0

0

0

0

0

15

پیشرفت و اقتدار ایران
اسالمی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

16

دفاع از عزت اسالمی

20

%100

0

0

0

0

0

0

0

0

4/95
5
5
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با توجه به میانگین محاسبهشده پاسخهای جامعه آماری راجع به مؤلفههای نت انقالبی و اختالف آن با طیف لیکرت (در
این تحقیق عدد  5میباشد) ،میتوان نتیجه گرفت که مؤلفههای مزبور به درستی انتخاب شدهاند.
 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
همانطور که بیان شد ،سیستم نگهداری و تعمیرات ،نظامی پویا و ساختیافته ،متشکل از مجموعه هماهنگی از فعالیتها
است که بهمنظور حفظ ،نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات در سازمان ایجاد و مبتنی بر رضایت مشتری و انطباق با
نیازهای او پیادهسازی میشود و بهعنوان یک کل متشکل از اجزای درهمتافته ،مجموعهای هماهنگ از فعالیتها به همراه
منابع ،فرهنگ ،ساختار و سیستم مدیریت یکپارچه با ایجاد ساختاری پویا و زنده برای کنترل و تسلط و یا رقابت در محیط
با ویژگیهای بینظمی و آشفتگی طراحی گردیده است که در آن کل یا نتیجه فعالیتها ،بزرگتر از تکتک اجزای آن
است .در پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی) ،بر اساس روش کتابخانهای و مطالعه در فرمایشات معظم له در دیدار با فرماندهان و مسئولین نیروهای
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مسلح و بازدیدهای صورتگرفته از مجموعههای نظامی ،گردآوری اطالعات صورت گرفته و برای تحلیل دادهها از روش
تحلیل مضمون استفاده شده است .بر اساس الگوی این روش 74 ،مضمون پایه 12 ،مضمون سازنده تحت عناوین «ایمان
و باور دینی»« ،نوآوری و خالقیت»« ،خوداتکایی و استقالل ملی»« ،مراقبت و صرفهجویی»« ،نیروی انسانی»« ،مهندسی
مجدد»« ،آمادگی تجهیزاتی»« ،بهرهوری تجهیزات»« ،عمر انقالبی»« ،استفاده از امکانات موجود»« ،مراقبتهای پایه» و
«پیامدهای نت انقالبی» استخراج شده است که تمامی این مضامین سازنده ،تحت یک مضمون فراگیر به نام «نت انقالبی»
قرار میگیرند.
همچنین بر اساس تجزیهوتحلیل فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)« ،پیامدهای نت انقالبی» عبارتند از:
«افزایش تولید»« ،اثبات توانمندیها»« ،تجربه و پختگی در نیروهای مسلح»« ،پیشرفت و اقتدار ایران اسالمی» و در نهایت
«دفاع از عزت اسالمی».
در پایان پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با بهرهگیری از روشهای آماری نسبت به اولویتبندی این عوامل اقدام
نموده و با دستهبندی آنها بر اساس ماتریس  SWOTنسبت به تدوین راهبردهای اجرایی در صنایع نیروهای مسلح اقدام
گردد.
 -6منابع و مآخذ
[ ]1آقاسیزاده ،زهرا (« .)1397انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی
( ،»)AHPنشریه شباک ،سال چهارم ،شماره  ،34ص .51 - 56
[ ]2کریمی ،محمدحسین؛ قیدر خلجانی ،جعفر؛ بیگیان ،حسین (« .)1397تعیین یک الگوی اندازهگیری سطح بلوغ در
حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات» ،نشریه مدیریت فردا ،سال هفدهم ،ص .251 - 260
[ ]3آقایی ،میالد (« .)1390عوامل مؤثر بر چابکسازی سیستم نگهداری و تعمیرات» ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،
سال ششم ،شماره  ،4ص .628 - 644
[ ]4داگالس ،املمبرت؛ جیمز ،آر استاک ( .)1382مدیریت راهبردی لجستیک ،ترجمه محمد ازگلی و سیدسعادت
حسینی ،تهران :مرکز مطالعات و پژوهشهای آماد و پشتیبانی ناجا.
[ ]5آقایی ،رضا؛ آقایی ،اصغر؛ محمدحسینی ناجیزاده ،رامین (« .)1394شناسایی و رتبهبندی شاخصهای کلیدی مؤثر
بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی» ،فصلنامه مدیریت صنعتی ،دوره هفتم ،شماره
 ،3ص .641 - 672
[ ]6سیدحسینی ،محمد ( .)1384برنامهریزی سیستمی تعمیر و نگهداری و معرفی  ،TPMتهران :انتشارات موسسه
مدیریت صنعتی.

[ ]8شفیعی نیکآبادی ،محسن؛ فرجپور ،حبیب؛ افتخاری ،حسین؛ سعدآبادی ،علیاصغر (« .)1394بکارگیری رویکرد
ترکیبی  FA، AHPو  TOPSISبرای انتخاب و رتبهبندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات» ،فصلنامه مطالعات
مدیریت صنعتی ،سال سیزدهم ،شماره  ،39ص .35 - 62
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[ ]7مقدسی ،محمد؛ فرخیزاده ،فرشید؛ احمدزاده ،امالبنین؛ کرمی ،رضا (« .)1398شناسایی و اولویتبندی معیارهای
انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک  ،»MADMدوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت
دفاعی ،دوره  ،1پیششماره  ،1ص .66 - 77

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

[ ]9تقیپور ،راضیه؛ آوخ دارستانی ،سروش (« .)1397انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسلهمراتبی
فازی» ،فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی ،سال شانزدهم ،شماره  ،50ص .193 - 228
[ ]10رحمانی ،نیما؛ ایرجپور ،علیرضا (« .)1392ارائه الگویی بهمنظور تعیین راهبرد اثربخش تعمیرات و نگهداری با
استفاده از رویکرد تفکر ناب» ،فصلنامه بهبود مدیریت ،سال هفتم ،شماره  ،3ص .43 - 61
[ ]11عابدیجعفری ،حسن؛ تسلیمی ،محمدسعید؛ فقیهی ،ابوالحسن؛ شیخزاده ،محمد ،)1390( ،تحلیل مضمون و شبکه
مضامین ،روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی ،فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی ،شماره
دهم ،ص .151 - 198
[ ]12بیات ،عبدالحمید؛ محمددینی ،محسن؛ صادقی ،مجید؛ حیدری دلگرام ،محمدمهدی ،)1395( ،بررسی ویژگیهای
استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم ،فصلنامه مدیریت اسالمی ،سال بیستوچهارم ،شماره  ،4ص .161 - 186
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