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Abstract:
	Purpose:	Nowadays,	the	cost	of	maintaining	and	maintaining	an	equipment	over	
time	can	be	much	higher	than	the	cost	of	buying	it.	As	a	result,	decisions	on	how	
to	plan	and	maintain	maintenance	activities	can	have	a	significant	impact	on	the	
total	cost	of	a	physical	asset’s	lifespan.	The	main	purpose	of	this	study	is	to	provide	
a	framework	for	measuring	the	causal	relationships	of	performance	management	
system	maintenance	criteria	with	physical	asset	management	approach	in	defense	
industries.
Methodology:	In	order	to	achieve	the	goals	and	answer	the	research	questions,	this	
research	was	conducted	 in	 two	steps.	 In	 the	first	 step,	by	studying	 the	scientific	
literature	 and	 obtaining	 expert	 opinion	 on	 maintenance	 issues,	 physical	 asset	
management	was	 identified	 based	 on	 the	 extracted	main	 dimensions	 and	 based	
on	the	preparation	of	the	first	questionnaire.	After	collecting	expert	opinions,	11	
main	 criteria	 of	 localization	were	 selected	 and	 selected.	 In	 the	 second	 step,	 the	
interpretive	structural	method	was	used	to	influence	the	factors	of	these	criteria.
Results:	 The	 results	 indicate	 that	 in	 the	 defense	 industry,	 among	 the	 identified	
variables,	the	process	of	decay	and	standardization	of	equipment	knowledge	have	
high	penetration	power	and	low	dependence.
Key words: Performance Assessment, Maintenance, Physical Asset 
Management, Military Industries, Interpretive Structural Approach. 
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چکیده:

از  امروزه هزینه نگهداری و تعمیرات و عملیاتی یک تجهیز در طول زمان استفاده  اهدف پژوهش: 
آن ممکن است بسیار بیشتر از هزینه خرید آن گردد. در نتیجه، تصمیم ها در نحوه برنامه ریزی و انجام 
فعالیت های نگهداری و تعمیرات می تواند بر کل هزینه طول عمر یک دارایی فیزیکی تأثیر به سزایی داشته 
باشد. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به منظور سنجش روابط علی و معلولی معیارهای ارزیابی 

عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی صنایع دفاعی می باشد.

متدلوژی/روش شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال های پژوهش، این پژوهش در دو گام 
و  نگهداری  مسائل  به  آشنا  خبرگان  نظر  کسب  و  علمی  متون  مطالعه  با  اول  گام  در  است.  انجام شده 
تعمیرات، مدیریت دارایی فیزیکی، بر اساس ابعاد اصلی استخراج شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه 
اول قرار گرفت. پس از جمع آوری نظرات خبرگان 11 معیار اصلی بومی سازی و انتخاب شد. در گام دوم از 

روش ساختاری تفسیری به منظور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل معیارهای مزبور استفاده شد.

نتایج پژوهش: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع دفاعی در بین متغیرهای شناسایی شده، 
فرآیند اسقاط کردن و استاندارد دانش تجهیزات دارای قدرت نفوذ باال و میزان وابستگی پایین هستند.

صنایع  فیزیکی،  دارایی  مدیریت  تعمیرات،  و  نگهداری  عملکرد،  ارزیابی  کلیدی:  واژه های 
نظامی، روش ساختاری تفسیری.
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1- مقدمه

علم نگهداري و تعمیرات )نت( در حال حاضر بستري مساعد براي رسیدن به بهبود کیفي و در پي آن، بهبود سود را فراهم 
آورده است. این علم که بهتر است نام آن را روشي کاربردي براي رسیدن به بهبود در وضیعت غیر نظام مند صنایع نظامی 

گذارد، در عمل داراي پایه و اساس نظري بسیار کاربردي است.

از دیرباز بشر براي طرح ریزی تولید، ملزم به بررسي معیارهاي اساسي مانند، برآورد میزان تولید و برآورد نیازمندی هایی 
مانند دستگاه ها، نیروي انساني و... بوده است، اما یکي از مشکالت بزرگي که راه را بر تحقق این اهداف ناهموار می ساخته، 
بحث خرابي هاي ناگهاني دستگاه ها بوده که تأثیر خود را به صورت کاماًل محسوس روي تولید داشته است. این علم در حال 
حاضر به صورت نظري و عملي قادر به حل درصد زیادي از این مشکل است؛ البته باید یادآوري شود که این کاربرد، تنها 

بخش کوچکي از علم وسیع نگهداري و تعمیرات است ]1[.

در صنایع نظامی، هزینه نگهداری و تعمیرات و عملیاتی یک تجهیز در طول زمان استفاده از آن ممکن است بسیار بیشتر 
از هزینه خرید آن گردد. در نتیجه، تصمیم ها در نحوه برنامه ریزی و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات می تواند بر کل 

هزینه طول عمر یک دارایی فیزیکی تأثیر به سزایی داشته باشد ]2[.

از طرف دیگر، پیچیده تر شدن تجهیزات، باعث افزایش هزینه سرمایه ای سازمان ها، شرکت ها و در نتیجه کاهش توانایی 
خرید آن ها شده است. این در حالی است که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی خود با 
توجه به افزایش تقاضا و پیچیده شدن فرآیندهای تولید ناگزیر به استفاده از این تجهیزات هستند ]3[. لذا انگیزه باالیی برای 
شرکت ها وجود دارد تا این تجهیزات را از روش های با هزینه کمتر تأمین کنند. از طرف دیگر، تأمین کنندگان نیز تمایل دارند 
که با ارائه روش های متنوع تأمین، طیف مشتریان خود را گسترش دهند. در نتیجه، در عمل تصمیم گیران با روش های متنوع 
تأمین تجهیزات مواجه هستند و انتخاب گزینه بهینه بین آن ها چالشی جدی می باشد. در حال حاضر، چنین تصمیم هایی 
بر اساس تجربه خبرگان انجام می پذیرد که با افزایش پیچیدگی ماشین آالت و نوسانات هزینه ای و فاکتورهای زیاد دخیل 

در تصمیم گیری، این تصمیم گیری ها نمی تواند قابل اطمینان باشد ]4[.

نقش  اول  گروه  چهار  هستند،  قابل تقسیم  فیزیکی  و  دانشی  اعتباری،  انسانی،  مالی،  گروه:  پنج  به  سازمان  دارایی های 
ارائه خدمات به عهده دارند  ]5[. بنابراین برای مدیران سازمان، صیانت از  پشتیبانی دارایی فیزیکی را برای تولید کاال و 
تجهیزات و تأسیسات تولیدی و بهره برداری درست همیشه یک مسئله بوده است. از سال 1930 که خط تولید مونتاژ توسط 
هنری فو1رد با استراتژی تولید انبوه راه اندازی شد، سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برای صیانت از تجهیزات از منظر 
افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی تجهیزات مورد توجه بوده است ]6[. با توسعه تکنولوژی از دهه ی 60 سیستم های 
دیگر به آن اضافه شدند. سیستم مدیریت خوردگی و بازرسی فنی بعدها به عنوان سیستم های پیشگیرانه در صنایع تجهیز 
ارزیابی  برای  چندوجهی  ساختار  ارائه  اگرچه  آمدند.  به حساب  فیزیکی  دارایی  مدیریت  یکپارچه  سیستم های  جزو  محور 
عملکرد سیستم، دقت و صحت آن و در نتیجه درستی تصمیم گیری را باالتر نشان می دهد، در مقابل تعیین شاخص های 
هر معیار و اندازه گیری آن به مراتب مسئله را پیچیده و سخت کرده است. این پیچیدگی و این مشکل زمانی بیشتر نمایان 
می شود که ارتباط متقابل معناداری بین معیارهای ارزیابی وجود داشته باشد. در این خصوص، محققین مدل سازی ساختاری 

تفسیری را برای حل این گونه مسائل پیشنهاد داده اند ]7[.

با  تعمیرات  و  نگهداری  مدیریت  سیستم  عملکرد  گزارش دهی  تاکنون  که  می شود  مشخص  تاریخی  سوابق  مشاهده  با 
رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی توسط سازمان ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته و به طور سنتی در تاریخچه مدیریت عملیات 

1 Henry Ford
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بر شاخص های عملکردی مرتبط با هزینه، کیفیت، تحویل و انعطاف پذیری تأکید شده است.

بی توجهی به امر نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی به ویژه در صنایع دفاعی، حساس و گران قیمت، 
هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل می کند و مشکالت زیادی را برای آن سازمان به وجود می آورد. اهمیت مأموریت ها 
در بخش دفاعی، تجهیزات گران قیمت و همچنین مشکالت جایگزینی آن، اهمیت این موضوع را بیشتر کرده و لزوم توجه 

به نگهداری و تعمیرات با رویکرد دفاعی و افزایش اثربخشی تجهیزات را زیاد می کند.

از جنبه نظری این پژوهش برای نخستین بار به شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری 
و تعمیرات در صنایع دفاعی می پردازد. از منظر کاربردی در این پژوهش محقق بر آن است تا با توجه به اهمیت نگهداری و 
تعمیرات به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی 
بپردازد. تا در نهایت بتوان نتایج را در سایر صنایع تابعه به کار بسته تا گامی در راستای توسعه بهتر این صنایع برداشته شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد 
مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی با استفاده از تکنیک MADM در صنایع دفاعی است، در این پژوهش، مشخص 
ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات  تأثیرپذیری عوامل مختلف  تأثیرگذاری و   ISM از روش  استفاده  با  می شود 

صنایع دفاعی به چه صورت خواهد بود.

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- نگهداری و تعمیرات1

ناگهانی  خرابی  از  جلوگیری  هدف  با  و  برنامه ریزی شده  به صورت  معموالً  و  مشخص  به طور  که  فعالیت هایی  مجموعه   
ماشین آالت و تجهیزات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن ماشین آالت افزایش می یابد، فعالیت های 
نگهداری نامیده می شوند و تعمیرات، شامل مجموعه فعالیت هایی که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و 
یا ازکارافتادگی گردیده انجام می گیرد تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول 
گردیده است بازگردانده شود. همچنین نگهداری و تعمیرات که به اصطالح از آن به عنوان "نت" یاد می شود عبارت است از 
مجموعه ای از فعالیت های مختلف که به منظور حفظ و بقای قطعات، تجهیزات و ماشین آالت و نیز صیانت از سرمایه ها و 
دارایی هایی که در صنعت به کار می رود، هست؛ تا حتی االمکان از بروز حوادثی که منجر به خرابی دستگاه ها و وقفه در فرآیند 

تولید و یا روند بهره برداری از تجهیزات و کارخانه ها مربوط می گردد، پیشگیری الزم به عمل آید ]8[.

2-2- اهداف سیستم های نگهداری و تعمیرات

بیشینه کردن عمر مفید ماشین آالت، قابلیت اطمینان و اثربخشی کلی ماشین آالت.  -

اطمینان از حصول اقتصادی ترین شرایط بهره برداری از ماشین آالت و تجهیزات.  -

کمینه کردن تعمیراتی اتفاقی ماشین آالت و هزینه های توقف تولید براثر تعمیرات دستگاه.  -

ISM2 روش  -3-2

مدل ساختاری تفسیری ISM یا Interpretive Structural Modelling توسط اندرو سیج به سال 1977 ارائه شد. 
روش ISM یک روش ساختار تفسیری است که در سال 2006 توسط آگاروال مطرح گردید و در سال 2007 توسط کانان 

1 Optimum Maintenance
2 Interpretive Structural Modeling
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در مقاله ای ارائه شد. در این روش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخته و سپس با استفاده از روشی که ارائه شده 
است، روابط بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت توسط این عوامل ارائه شده است. روش ISM با تجزیه معیارها در چند 
سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص ها می پردازد. مدل ساختار تفسیری قادر است ارتباط بین شاخص که به صورت 

تکی یا گروهی به یکدیگر وابسته اند را تعیین نمای1د ]9[.

3- پیشینه پژوهش
جدول 1- ادبیات موضوع

یافته هاعنوان پژوهشسالنویسنده/ نویسندگان

2018اوکو و همکاران 1 

مدیریت  سیســتم  ارتقاء 
نگهــداری و تعمیــرات به 
دارایی  مدیریت  سیســتم 
فیزیکی به دلیل کاستی ها 

در مدیریت نگهداری

نتایج نشان می دهد که در صنایع فرآیندی، درصد قابل توجهی 
از حوادث عمده به دلیل ضعف سیستم نگهداری و تعمیرات در 
ارتباط با دارایی های بحرانی شناخته شده است. در همین رابطه 
بــرای بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات دارایی برای کمک به 
بهینه ســازی ارزش کل دارایی در کل دوره عمر ســرمایه مورد 
نیاز است. برای این منظور، ســازمان استاندارد بین المللی، ایزو 
55000 را همراه با سیستم مدیریت آن برای توانایی در افزایش 
مدیریت نگهداری در ســال 2014 به دنیا معرفی نموده اســت 

.]10[

2017شاه و همکاران 2 
چالش هــا،  ارزیابــی 
چشم اندازهای  و  کاستی ها 
به کارگیری مدیریت دارایی 

در بزرگراه ها

نتایج پژوهش نتایج نشان داد که اجرای اصول مدیریت دارایی ها 
در بزرگراه ها اثربخش نیســتند و نیاز به بهبود قابلیت مدیریت 

دارایی ها برای اثربخش کردن داده های دارایی ها دارد ]11[.

مطالعه مدیریت دارایی در 2017هوندا و همکاران 3 
راه آهن

نتایج آن ها نشــان داد که روش مدیریت دارایی ها برای یافتن 
سیاســت نگهداری و تعمیرات اثربخش از لحاظ هزینه بســیار 

سودمند است ]12[.

2017کامپوس و همکاران 4
ارائــه چارچــوب تحلیل 
داده ای جهــت مدیریــت 

دارایی

آن ها بــه این نتیجه رســیدند که ایمنی و قابلیــت اطمینان 
تجهیزات اثر بســیار مهمی در شرکت های امروزه تولیدی دارند. 
عالوه بر آن، عقاید مشــتریان و عملکــرد خدمات و محصول ها 
به عنوان بهبود مزیت رقابتی بســیار حیاتی هســتند. در نهایت 
عملکرد موفق مدیریت دارایی ها نقش مهمی در صنایع تولیدی 
که برای موفقیت بیشــتر به پشــتیبانی تکنولــوزی اطالعات و 

ارتباطات نیاز دارند اجرا می کنند ]13[.

چالش هــای موجــود در 2016پارلیکات و جعفری 5
شالوده مدیریت دارایی ها

آن ها به این نتیجه رســیدند که این شــالوده به خودی خود با 
چالش هــای متعددی همچــون روبرویی با افزایش مشــکالت 
اقتصادی و سیاســی روبرو هســتند و در جستجوی روش های 
نوینی برای پاســخ گویی به نیازهای مشتریان، اپراتورها و دیگر 

ذینفعان می باشند ]14[.

1 Okoh et al
2 Shah et al
3 Honda et al
4 Ilangkumaran
5 Campos et al
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4- جامعه آماری و ابزار گردآوری داده ها

تعداد آن ها 15  تعمیرات صنایع دفاعی می باشد که  و  نگهداری  پژوهش شامل کلیه خبرگان بخش  این  آماری  جامعه 
نفر است. با توجه به این که افراد با جامعه ما را خبرگان این صنایع تشکیل خواهند داد که این تعداد محدودی می باشند، 
نمونه گیری صورت نگرفته است. از روش میدانی برای گردآوری داده ها استفاده، که به طورکلی شامل دو پرسشنامه می باشد. 
در پرسشنامه اول جهت بومی سازی معیارها از نظر خبرگان این صنایع استفاده  می شود و سپس پرسشنامه شماره دو بر 

اساس رویکرد ISM تدوین می شود.

5- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها

روایی پرسشنامه با توجه به اینکه مؤلفه هایی که ما استخراج کردیم متکی است به مطالعات پیشین، لذا نتیجه می شود 
در  که  است  عواملی  تمامی  از  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  بر  مبتنی  تعمیرات  و  نگهداری  مؤثر  عوامل  گزارش  کیفیت 
پرسشنامه ها ذکر شده است. لذا عوامل دارای روایی کافی برای سنجش میزان کیفیت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت 

دارایی های فیزیکی صنایع دفاعی می باشد. پایایی روش هم بر اساس فرمت استاندارد پرسشنامه   ISM تدوین شده است.

6- نرم افزارهای مورد استفاده

به منظور انجام محاسبات از نرم افزارهای Excel استفاده شده است.

7- مؤلفه های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دارایی فیزیکی صنایع دفاعی

یکپارچه  و  فعالیت های هماهنگ  از  از مجموعه ای  عبارت اند  فیزیکی  دارایی  مدیریت  ایزو 55000،  استاندارد  اساس  بر 
سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد. بر همین اساس موسسه ی مدیریت دارایی انگلستان، فعالیت هایش را در 

شش گروه اصلی )شکل 1( برای مدیریت دارایی فیزیکی تعریف کرده است. ]15[.

 
شکل 1. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دارایی فیزیکی
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معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی با توجه 
به مرور ادبیات موضوع 11 مورد بود که عبارت اند از:

توسعه پایدار  -

استراتژی اطالعات تجهیزات  -

تصمیم سازی سرمایه گذاری  -

فرآیند اکتساب  -

ارتباطات ذینفعان  -

-  فرآیند اسقاط کردن

بهینه سازی و استراتژی تأمین منابع  -

مدیرت تغییر  -

مدیریت رفتار و شایستگی  -

استاندارد دانش تجهیزات  -

بهینه سازی ارزش و هزینه چرخه عمر  -

8- روش شناسی پژوهش

در این پژوهش با توجه به هدف آن مبنی بر "شناسایی و اولویت بندی معیارهای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با 
رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی با استفاده از تکنیک ISM"، ابتدا عوامل مختلف مؤثر در ارزیابی نگهداری 
و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی با مرور ادبیات شناسایی و عوامل مؤثر در صنایع دفاعی، پس از مصاحبه و 
نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان نگهداری و تعمیرات، غربال شد. با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر رتبه بندی 
معیارهای مزبور، روش ISM بدین منظور مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش از نظر مکانی، میدانی است، زیرا داده های 
پژوهش با حضور در جامعه آماری )صنایع دفاعی( و با استفاده از ابزار کاربرگ تصمیم گیری گردآوری شده است و از نظر 

زمانی، مقطعی می باشد، زیرا در فاصله 3 ماهه دوم سال 1398 صورت پذیرفته است.

9- روش های بررسی و تحلیل داده ها

گام های اجرای تکنیک ISM به شرح زیر است:

گام 1: شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله

گام 2: تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری، در این مرحله، متغیرهای مسئله به صورت دوبه دو و زوجی باهم بررسی می 
شوند و پاسخ دهنده با استفاده از نمادهای زیر، به تعیین روابط بین متغیرها می پردازد:

V: متغیر i به تحقق متغیر j کمک می کند.

A: متغیر j به تحقق متغیر i کمک می کند.

X: متغیر i، j هر دو به تحقق هم کمک می کنند.
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O: متغیر i وj باهم ارتباطی ندارند.

گام 3: ایجاد ماتریس دسترسی اولیه: از طریق تبدیل نمادهای O.X.V.A در ماتریس خود تعاملی ساختاری به اعداد صفر 
و یک، ماتریس دسترسی اولیه به دست می آید، بدین صورت که:

ماتریس  در   )j،i( ورودی  در  باشد،   V ساختاری  تعاملی  خود  ماتریس  در   j ستون  و   i سطر  تالقی  محل  درصورتی که 
دسترسی، عدد یک و در ورودی )i،j(، صفر قرار داده می شود.

درصورتی که محل تالقی سطر i و ستون j در ماتریس خود تعاملی ساختاری A باشد، در ورودی )j،i( در ماتریس دسترسی، 
عدد صفر و در ورودی )i،j(، یک قرار داده می شود.

درصورتی که محل تالقی سطر i و ستون j در ماتریس خود تعاملی ساختاری X باشد، در ورودی )j،i( در ماتریس دسترسی، 
عدد یک و در ورودی )i،j( نیز، یک قرار داده می شود.

گام 4: ایجاد ماتریس دسترسی نهایی، در این گام، پس از بررسی روابط ثانویه و اطمینان از سازگاری مقایسات، ماتریس 
دسترسی نهایی به دست می آیند.

گام 5: بخش بندی سطح؛ در این گام، به منظور شفاف سازی هر یک از متغیرها و تسهیل فرآیند تجزیه وتحلیل، اقدام به 
بخش بندی ماتریس دسترسی بر اساس سه مفهوم مجموعه خروجی، مجموعه ورودی و مجموعه مشترک می شود:

مجموعه خروجی یک متغیر: شامل اجزایی از سیستم است که از آن جزء نشاءت می گیرد. تعداد )1( های موجود در هر 
سطر، نشان دهنده تعداد خطوط جهت داری است که از متغیر مربوط به آن سطر خارج می شود.

مجموعه ورودی یک متغیر: شامل اجزایی از سیستم است که به آن جزء منتهی می شود. تعداد )1( های موجود در هر 
ستون، نشان دهنده تعداد خطوط جهت داری است که به متغیر مربوط به آن سطر وارد می شود.

مجموعه مشترک: شامل اجزایی از سیستم است که در مجموعه ورودی و خروجی مشترک هستند. درواقع، مجموعه 
مشترک عبارت است از: اشتراک مجموعه ورودی و خروجی.

ماتریس  در   )j،i( ورودی  در  باشد،   O ساختاری  تعاملی  خود  ماتریس  در   j ستون  و   i سطر  تالقی  محل  درصورتی که 
دسترسی، عدد صفر و در ورودی )i،j( نیز، صفر قرار داده می شود.

درصورتی که i=j باشد، در ورودی ماتریس دسترسی عدد یک قرار داده می شود.

قرار  تفسیری  ساختاری  مدل  باالترین سطح  در  باشند،  مشابه  کاماًل  آن ها  مشترک  و  مجموعه خروجی  که  متغیرهای 
می گیرند. به منظور یافتن اجزای تشکیل دهنده سطح بعدی سیستم، اجزای باالترین سطح که در مرحله قبلی تعیین شدند، 
از محاسبات ریاضی جدول مربوطه حذف می شوند و عملیات مربوط به تعیین اجزای سطح بعدی، مشابه همان روش تعیین 
تا آنجا تکرار می شود که اجزای تشکیل دهنده کلیه سطوح سیستم  انجام می شود. این عملیات  اجزای باالترین سطح 

مشخص شوند.

گام 6: ترسیم مدل ساختاری تفسیری؛ در این گام با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی و همچنین حذف 
انتقال پذیری ها، مدل ساختاری تفسیری رسم می شود.

گام 7: ترسیم نمودار MICMAC؛ در این گام متغیرها در چهار گروه به ترتیب زیر، دسته بندی می شوند:

متغیرهای خودمختار: متغیرهای این گروه، قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند.
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متغیرهای وابسته: متغیرهای این گروه، قدرت نفوذ کم، اما وابستگی باالی دارند.

متغیرهای پیوندی: متغیرهای این گروه، قدرت نفوذ زیاد و همچنین وابستگی باالی دارند.

متغیرهای نفوذ: متغیرهای این گروه که اصطالحاً متغیرهای کلیدی نامیده می شوند، قدرت نفوذ زیاد اما وابستگی ضعیفی 
دارند ]16[.

9. تجزیه وتحلیل داده ها

9-1. تلفیق ماتریس نظرات خبرگان

مرحله اول: جهت ادغام کردن نظرات خبرگان ابتدا تک تک ماتریس های پرشده را به اعداد صفر یا یک تبدیل کرده سپس 
درایه های متناظر تمام ماتریس های حاصل را باهم جمع می کنیم.

جدول 2. تلفیق ماتریس خبرگان

C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

44332331430C1

22201133204C2

53643343035C3

32413120232C4

31223201432C5

42235042323C6

31230441322C7

31303342433C8

33022363332C9

30522343244C10

03444453363C11

9-2. به دست آوردن ماتریس دستیابی

ُمد  مقدار  ماتریس حاصله  از  باهم جمع کردیم،  را  متناظر  درایه های  ماتریس های حاصل  تمام  دوم: هنگامی که  مرحله 
می گیریم هر عدد که برابر یا کوچک تر از مقدار ُمد )MODE=3( بود مقدار صفر و اگر بزرگ تر از مقدار ُمد بود مقدار یک 

می گیرد که از این طریق ماتریس دستیابی اولیه به دست می آید.
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جدول 3. ماتریس دستیابی اولیه

C14C62C32C64C23C61C33C41C51C42C52

11000000100C1

00000000001C2

10110010001C3

00100000000C4

00000000100C5

10001010000C6

00000110000C7

00000010100C8

00000010000C9

00100010011C10

00111110010C11

9-3. تشکیل ماتریس دستیابی اصالح شده )ماتریس دستیابی نهایی(

مرحله سوم: داده ها را از طریق ماتریس دستیابی اصالح شده به داده های نهایی تبدیل می کنیم. بر اساس جدول 4 روابط 
نهایی عوامل شناسایی شده با یکدیگر مشخص می شوند.

جدول 4. ماتریس دستیابی نهایی

C14C62C32C64C23C61C33C41C51C42C52

11000000100C1

00000000001C2

10110010001C3

00100000000C4

00000000100C5

10001010000C6

00000110000C7

00000010100C8
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C14C62C32C64C23C61C33C41C51C42C52

00000010000C9

00100010011C10

00111110010C11

9-4. سطح بندی

مرحله چهارم: ماتریس به دست آمده به روش زیر به سطوح مختلفی تقسیم می شود و مجموعه خروجی و مجموعه ورودی 
برای هر شاخص به دست  می آید. با  به  دست  آوردن ماتریس دستیابی برای تعیین شاخص ها، دو مجموعه ورودی و خروجی را 
تعریف کرده و سپس اشتراک آن ها را به دست  آورده، بدین  ترتیب که مجموعه خروجی، مجموعه ای است که در آن سطر ها، 
عدد معیارها به صورت یک ظاهرشده باشند و مجموعه ورودی، مجموعه ای است که در آن ستون ها، عدد شاخص ها، به صورت 
یک ظاهرشده باشند. با به دست  آوردن اشتراک این دو مجموعه، ستون بعدی جدول )اشتراک( تکمیل خواهد شد. اولین 

سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه خروجی باشد، سطح یک مشخص خواهد شد.
جدول 5. اولین تکرار بخش بندی سطوح ماتریس دستیابی

متغییرهامتغیرهای خروجیمجموعه ورودیمجموعه مشترکسطح

1,2,3,5,8,10,111,2,3,5,8,10,111,2,3,5,6,7,8,9,10,11C1

11,2,3,10,111,2,3,6,10,111,2,3,10,11C2

11,2,3,5,6,7,8,9,10,111,2,3,5,6,7,8,9,10,111,2,3,5,6,7,8,9,10,11C3

444,5,9C4

11,3,5,8,9,111,3,4,5,6,7,8,9,10,111,3,5,8,9,11C5

3,6,7,111,3,6,7,112,3,5,6,7,8,9,11C6

3,6,7,111,3,6,7,113,5,6,7,11C7

1,3,5,8,111,3,5,6,8,111,3,5,8,9,11C8

13,5,91,3,4,5,6,8,9,10,113,5,9C9

1,2,3,101,2,3,101,2,3,5,9,10,11C10

1,2,3,5,6,7,8,111,2,3,5,6,7,8,10,111,2,3,5,6,7,8,9,11C11

بر اساس جدول 5 چهار شاخص C9 ،C5 ،C3 ،C2 به عنوان متغیرهای شناسایی شده در سطح اول تعیین گردیده اند.
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جدول 6. دومین تکرار بخش بندی سطوح ماتریس دستیابی

متغییرهامتغیرهای خروجیمجموعه ورودیمجموعه مشترکسطح

1,8,10,111,8,10,111,6,7,8,10,11C1

2444C4

6,7,111,6,7,116,7,8,11C6

26,7,111,6,7,116,7,11C7

21,8,111,6,8,111,8,11C8

1,101,101,10,11C10

21,6,7,8,111,6,7,8,10,111,6,7,8,11C11

همان طور که در جدول شماره 6 مشهود است، متغیرهای C11 ،C8 ،C7 ،C4 در سطح دوم متغیرهای شناسایی شده 
قرارگرفته اند.

جدول 7 سومین تکرار بخش بندی سطوح ماتریس دستیابی

متغییرهامتغیرهای خروجیمجموعه ورودیمجموعه مشترکسطح

1,101,101,6,10C1

361,66C6

31,101,101,10C10

شناسایی شده  متغیرهای  سوم  سطح  در   C10  ،C6 متغیرهای  است،  مشهود   7 شماره  جدول  در  که  همان طور 
قرارگرفته اند.

جدول 8. چهارمین تکرار بخش بندی سطوح ماتریس دستیابی

متغییرهامتغیرهای خروجیمجموعه ورودیمجموعه مشترکسطح

1,101,101,6,10C1

و درنهایت با انجام چهارمین مرحله تکرار در بخش بندی سطوح ماتریس دستیابی، متغیر C1 در سطح چهارم )جدول 
شماره 8( در بین متغیرهای شناسایی شده قرار گرفت.

با عنایت به تجزیه وتحلیل های صورت گرفته می توان صورت خالصه، سطح  بندی متغیرهای شناسایی شده را به شرح جدول 
9 نمایش داد.
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RFID جدول 9. سطح بندی نهایی متغیرهای مؤثر چالش های پیاده سازی

سطوحنام معیار

C14
C21

C31

C42

C51

C63

C72

C82

C91

C103

C112

 9-5. تعیین روابط بین عوامل شناسایی شده

نهایی و همچنین بخش بندی  از طریق ماتریس دستیابی  این بخش، روابط بین عوامل شناسایی شده  مرحله پنجم: در 
سطوح تعیین شده مشخص می شود. همان طور که در شکل 2. مشخص است برخی عوامل رابطه دوطرفه و برخی رابطه 

یک طرفه با دیگر عوامل دارند.

9 532

4 7 11 8

6 10

1

سطح یک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار
 

شکل2. دیاگرام قدرت نفوذ و میزان وابستگی )تحلیل میک مک(
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9-6. محاسبه میزان وابستگی و قدرت نفوذ )تحلیل میک مک(

مرحله ششم: در ادامه، قدرت نفوذ و همچنین میزان وابستگی عوامل شناسایی شده را برای انجام تحلیل میک مک تعیین 
کرده )جدول شماره 10( و بر اساس آن نمودار تحلیلی میک مک )نمودار شماره 1( ترسیم می گردد.

RFID جدول 10. ماتریس تعیین قدرت نفوذ و میزان وابستگی میک مک برای چالش های پیاده سازی

قدرت 
C14C62C32C64C23C61C33C41C51C42C52نفوذ

1011111110111C52

511000000111C42

1011111110111C51

300100011000C41

610110010101C33

810111110110C61

510001110100C23

610110010101C64

300100010100C32

711100010111C62

910111110111C14

میزان 9496551011067
وابستگی

  

RFID نمودار  1. نمودار قدرت نفوذ وابستگی شاخص های
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بخش  این  در  منابع،  تأمین  استراتژی  و  بهینه سازی  و  پایدار  توسعه  شاخص های،   :)1 )ناحیه  خود مختار  متغیرهای   •
قرارگرفته است. این نشان از آن دارد که قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص ها ضعیف است؛ و این شاخص ها تا حدودی 

از سایر شاخص ها مجزا هستند و ارتباطات کمی با آن ها دارند.

و  سرمایه گذاری  تصمیم سازی  شاخص های  است  مشهود   )1( نمودار  در  که  همان طور   :)2 )ناحیه  وابسته  متغیرهای   •
مدیریت رفتار و شایستگی در این ناحیه قرارگرفته اند که این نشان از آن دارد که این شاخص ها از قدرت نفوذ ضعیف اما 

میزان وابستگی باال برخوردار هستند.

• متغیرهای پیوندی )ناحیه 3(: نتایج تحلیل در قالب نمودار فوق نشان می دهد که از بین شاخص های شناسایی شده، 
استراتژی اطالعات تجهیزات، فرآیند اکتساب، ارتباطات ذینفعان، مدیریت تغییر و بهینه سازی ارزش و هزینه چرخش عمر از 
قدرت نفوذ و میزان وابستگی باالی برخوردار هستند. به گونه ای که هرگونه تغییری بر روی این شاخص ها باعث تغییر سایر 

شاخص ها می گردد.

• متغیرهای مستقل )ناحیه 4(: در بین متغیرهای شناسایی شده، فرآیند اسقاط کردن و استاندارد دانش تجهیزات دارای 
قدرت نفوذ باال و میزان وابستگی پایین هستند.

10- بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر در دو مرحله متفاوت انجام شد. در گام نخست، 11 معیار ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و 
تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان صنایع دفاعی استخراج شد و مبنای 
تهیه پرسشنامه قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها معیارهای مزبور بومی سازی شد؛ سپس در گام دوم، پس از انتخاب 

معیارهای اصلی، برای پیدا کردن روابط علی و معلولی آن ها از روش ISM استفاده شد. 

این پژوهش با رویکرد شناسی مؤلفه ها و همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مباحث نگهداری و تعمیرات و نیز توجه 
بیشتر جامعه به این مورد و همچنین الزامات و قوانین مبنی بر مدنظر قرار دادن مالحظات دارایی های فیزیکی توسط صنایع 
نظامی و دفاعی، می تواند زمینه مساعدی برای اجرای نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع، 
به ویژه صنایع دفاعی، ایجاد کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع دفاعی در بین متغیرهای شناسایی شده، فرآیند 

اسقاط کردن و استاندارد دانش تجهیزات دارای قدرت نفوذ باال و میزان وابستگی پایین هستند.

11-  پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

بررسی فعالیت هاي نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان،

انتخاب راهُبرد بر بهبود در عملکرد نگهداری و تعمیرات در صنایع نظامی با کمک مدل ANP فازی.
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