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 چکیده
ی برختوردار استت، بته    ا ژهیت وی مستقل نزاجا از اهمیتت  ها پیتنگهداری و تعمیر تجهیزات در 

ی که اجرای صحیح آن بیش از هر چیز در آمادگی تجهیزاتی و به دنبال آن افزایش تتوان  ا گونه

. هدف این پژوهش تبیین ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تتی  باشد یم مؤثرزرهی  یها پیترزمی 

 روش انجتام آن و  نتو  پتژوهش کتاربردی   باشتد.   ی مستقل زرهی نزاجا متی ها پیتاس در  13

مسئولین و کارکنتان فنتی در   . جامعه آماری پژوهش شامل باشد یمتوصیفی با رویکرد آمیخته 

از  ها دادهی آور جمع. باشد یم ی مستقل زرهی نزاجاها پیتزات نگهداری و تعمیر ادوات و تجهی

ساخته تحت عناوین نیروی انسانی و تجهیزات صتورت پذیرفتته استت.     محقق پرسشنامهطریق 

جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو 

ی پژوهش مورد تأیید قترار  ها هیفرضد، صحت ی پنج درصدار یمعناستفاده شده است. در سطح 

نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر ارتقاء نگهداری و تعمیر  مؤلفهگرفت. نتایج پژوهش نشان داد 

 .اس دارد 13تانک تی 
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 مقدمه

 آن را بته  تتوان  یمت یکی از ارکان مهم و اصلی درهر سازمان است، بنابراین نگهداری و تعمیرات 

عنوان یک فرهنگ که سعی در بهبود شرایط موجود را دارد نگاه کرد، فرهنگتی کته بته نیتروی     

 نیتتر  شیبت چه جهتی را انتخاب کند و چه مستیری را بییمایتد تتا بهتترین و      آموزد یمانسانی 

ر با توجه به ماهیت نظامی تجهیزات در سازمان ارتتش آمتاده   از سوی دیگ بازدهی حاصل گردد.

 متدیران، اکثریتت قریتب بته اتفتا       اکنون هم است. یا ژهیونیز دارای اهمیت  ها آنبه کار بودن 

 بختش  امتروزه . دارنتد  تعمیترات  و نگهتداری  دانش از گیری بهرهتوجه و عالقه فراوانی نسبت به 

شتکل یتک دانتش بته ختود      وجه مدیران قرار گرفتته و  مورد ت ازپیش پیشوتعمیراتی  نگهداری

ریزی شده نگهداری و تعمیرات ضروری است کته   یک سیستم مجهز و برنامه وجود گرفته است.

 تترین  مطلتوب  ارائته  لتذا  ستازدو  متی راممکتن  کنترل مستمر و اطال  کامتل از اوضتا  و احتوال    

 وکتاهش  باحداکثربازدهی گهداریکارن تداوم برای ها روش بهترین واتخاذ تعمیراتی های سرویس

 .(0230،)سیدحسینی گردد می پذیر امکان هزینه

کته مزیتت نتاچیزی را بترای      تیت اهم وکتم مقوله نگهداری به عنوان ابزار پشتیبانی، غیربهره ور، 

قرارگرفته شده است و لیکن در نگرش نوین، نگهتداری ماشتین    موردنظرکارخانجات در بر دارد 

و بته   ردیت گ یمت متورد توجته قترار     هتا  سازمانوان بخش ضروری عملیات آالت و تجهیزات به عن

تولیتدی   یهتا  تیت فعالکارگیری استراتژی اثربخش نگهداری، ارزش افزوده قابتل تتوجهی را در   

که در تالش برای رسیدن به سطوح عملکترد در مقیتاس جهتانی     ییها سازمان. گردد یمموجب 

له نظام نگهداری و تعمیر مستقیم و افزایش اهمیت رقابتی به وسی یها تیمزهستند برای ایجاد 

ودن نقش نگهداری و تعمیرات تاکید دارند. جتایگزینی ماشتین بته جتای انستان و خودکتار نمت       

در جهان صنعتی موجب شده است که بته آمتاده بته     آالت نیماش)اتوماسیون( و هوشمندسازی 

 در زنجیره تولید توجه فراوانی شود. آالت نیماشکاربودن 

درنیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نگهداری و تعمیر تجهیزات جتدا از ایتن مستئله     

ی که اگر نگهداری و تعمیر به درستی انجام گیرد کارایی بتاالیی خواهتد داشتت.    ا گونهنبوده، به 

بایتد   باشتد  یمت م قدرت آتش و تحتر  از اصتول اساستی رز   فرماندهان با توجه به این اصل که 

ی مکرر ها یبازرسهیزات خود را شناخته و از طریق نظارت بر نگهداری و تعمیر و یا وسایل و تج

از استفاده صحیح و آماده به کار بودن آنها اطمینان حاصل نمایند واین ستبب بتاال رفتتن تتوان     

فرمانتدهی و متدیریت در    یهتا  مؤلفته  نیتتر  حاضتر مهتم  حتال  در .خواهد شتد رزمی یک یگان 

در نگهتداری، مهتارت تعمیرکتار، وضتعیت ستطوح آمتادی و نحتوه         نگهداری، کیفیت آموزشتی 

 تجهیزات را ارزیابی و مقایسه نمود، توان یم ها گانینگهداری در 
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 یشت یدوراند، در زمینه نگهداری و تعمیتر  ها تیفعالبنابراین منطقی خواهد بود که همانند دیگر  

نزاجتا   یها گانیباط با نیازهای مبنای عملی در ارت کیبر مشخص صورت گیرد تا  یزیر برنامهو 

 هتا  روشنگهداری و تعمیر و اتخاذ بهتترین   یمش خطو  ها سیسرو نیتر مطلوبذا اقدام نمود و ل

 گتردد  یمت و حتداقل هزینته امکتان پتذیر      یدهت  بهتره برای تتداوم کتار تجهیتزات بته حتداکثر      

، میتدانی ، یمانطبقته )ستاز   2بته   در نزاجتا  یه طبقتات نگهتدار  کنیا توجه به اب .(0230ویسی،)

له یگتان دارنتده وست   یتوسط  یستیبا یم ینگهدار یشوند، لذا طبقه سازمان یم می( تقسیآمادگاه

 یهتا  )گروهتان  ردیت گ یمر صورت یو تعم ینگهدار یها گانیتوسط  میدانیرد و طبقه یصورت گ

منتاطق( و طبقته    یبانیدر ستطح پشتت   یعمتوم  یبانیپشتت  یهتا  م و گروهتان یمستتق  یبانیپشت

 .(0230)سیدحسینی، گردد یانجام م یو نوساز یارخانجات بازسازکتوسط  یهآمادگا
 

 مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش

موجتب حفت     هتا  آننت( یک مفهوم دو وجهی هستندکه تحقق و عمتل بته   ) ریتعمنگهداری و 

قابلیت عملیاتی و میزان آمادگی تجهیزات در شترایط مطلتوب و بته دنبتال آن کتاهش هزینته       

را که برای حف  و نگهتداری شترایط    ییها تیفعال هیکل .باشد یم ها گانیری و تعمیر برای نگهدا

نگهتداری   شتود  یمفیزیکی انجام  یها ییدارااولیه و استمرار فرآیندهای پیش بینی شده بر روی 

 هتا  گاندر ارتقای نگهداری و تعمیر ی مؤثراز مهمترین عوامل   .(0233محمدی،) نامند یرمیوتعم

، استفاده از پرسنل کادر تعمیرکار متخصتص و بتا   مؤثری سازمانی دهایبازدشامل:  باشد یم مؤثر

تجربه در مشاغل سازمانی خود، هزینه نمودن تمرکتزی اعتبتارات تعمیراتتی واگتذاری، داشتتن      

آموزش و طرز استفاده صحیح از ادوات زرهی توستط خدمته، وجتود امکانتات رفتاهی مناستب،       

رسنل خدمه تانک و تعمیرکاران، آشتنا نمتودن پرستنل خدمته تانتک و      افزایش سطح انضباط پ

تعمیرکاران با شماره فنی قطعات یدکی، همتا سازی پرسنل تعمیرکتار، افتزایش اعتبتارات ارزی    

بتا همته     .رهیت غم برای انجتام تعمیترات و   به موقع قطعات یدکی الز نیتأمجهت خرید قطعات، 

 مشکل نگهداری و تعمیر وجود دارد. زرهی نزاجا یها گانیکه در  گردد یممشاهده  بازهم ها نیا

که متورد غفلتت واقتع شتده مستئله زیتر ستاخت و کیفیتت          مؤثریکی از عوامل در حال حاضر 

از متوارد ستطح پتایینی     رستاخت یزاستت. ایتن    هتا  گتان یتعمیر و نگهداری تانک در  رساختیز

)کته ادوات را از عوامتل مخترب    همچون یک پارکینگ برای تجهیزات و ادوات زرهی آغاز شتده  

( و به سطوح باالتری همچون تکنولوژی به کار رفته در تجهیزات نگهداری و کند یمجوی حف  

 .شود یمختم  ازهاینتعمیرات و تطبیق این تجهیزات با 
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 ،یسه وضعیت ادوات و تجهیزات با آنمسئله مهم دیگر تعیین سطوح تعمیراتی است تا با مقا 

به شکل مستقل تعمیرات را انجام دهد یا ادوات به مرکز تعمیرات  ستیبا یمبداند که  گانی

که  شود یمارسال شود. زمانی تعمیر هزینه بر  در کارخانجات بهینه سازی و تولید نزاجامتمرکز 

یگان فاقد توان الزم برای تعمیر باشد اما با هزینه اضافی و صد البته وقت بیشتر به دنبال کسب 

 ها گانیمسئله دیگر تعیین دوره بازبینی مشخص و فراگیر برای ادوات تمامی  ود.توان تعمیر بر

در دوره جنگ جهانی  .شود یممشخص انجام  یاستانداردهاو  ها دستورالعملاست که براساس 

مطرح  میشناس یماول بود که استفاده از تانک مطرح شد و این مفهوم به شکلی که امروزه 

طرح در این خصوص عدم آشنایی با نحوه تعمیر و نگهداری نبود بلکه اما تنها مسئله م؛ گردید

نسل اول نیز موجب از دور خارج شدن  یها تانکطراحی  یها ضعفمشکالت تکنولوژیکی و 

 .شد یمدر اکثریت مواقع  ها آن

زرهی همیشه با در صدد باالیی از تعمیری بودن  یها گانیدر طول جنگ تحمیلی مسئولین  

گذشته تاکنون ادامه داشته که منجر  یها زمانیگان خود روبه رو بوده و این روند در در  ها تانک

و این  شود یممحوله با مشکل مواجه  تیمأموربه کاهش توان رزمی یگان گردیده و در اجرای 

که  برد یمتانک را به سمتی پیش  یها گردان روند بعلت عدم سرویس و نگهداری به موقع،

و یک گردان از حالت زرهی بودن  افتی یمگردان کاهش حاضر بکار در یها تانکتعداد  کم کم

ی و تعمیر بر روی تانک نگهدارصحیح انجام  گرددکه یممطرح و حال این مسئله  شود یمخارج 

 یها ردهاز  کدام چیهکه در  بوده 0آمادن قطعات یدکی از طریق زیپ یها روشو اس  13تی 

 توجه بیشتری نمود. شود ینم( گنجانده 1یا  و 4، 0،3،2تعمیراتی جاری در نزاجا )رده 

و اینکه در حال حاضر تانک مورد بحث از تجهیزات  اس 13با نگرش به اهمیت تانک تی 

آتی از ضرویات است، لذا  یها جنگو استفاده از آن در  گردد یمپیشرفته در نزاجا محسوب 

برخوردار بوده  یا ژهیوهستند از اهمیت  راثرگذاشناسایی عواملی که بر ارتقای تعمیرات این رده 

 یها مؤلفه نیتر مهمتحقیق  نیدر ازرهی خواهد شد.  یها گانیو باعث افزایش توان رزمی 

و  (دانش فنی، مهارت) ریتعمگهداری و اس نظیر نیروی انسانی ن 13نگهداری و تعمیر تانک تی 

در این تحقیق  باشد یمتخصصی(  ابزارآالت عمومی، ابزارآالت) ریتعمابزارآالت نگهداری و 

اس در  13محقق سعی دارد در طبقه صحرایی با شناخت ارتقای نگهداری و تعمیر تانک تی 

و  ابزارآالت ،نت یانسان یروین ،نت یتیریعوامل مدمستقل زرهی نزاجا از جمله  یها پیت

که پرداختن به  جا نآاز باشد پرداخته شود.  می راتعتباو ا بودجه ،نت نمکاو  فضا ،نت زاتیتجه

                                                           
. باشد زیپ در زبان روسی مخفف قطعات یدکی، ابزارآالت و لوازم می   0.  
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 یها مؤلفه نیتر مهملذا  .نیازمند بررسی عوامل کثیری استنگهداری و تعمیر  یها مؤلفههمه 

 یانسان نیروینظیر زرهی نزاجا  یها گانیاس درسطح  13نگهداری و تعمیر تانک تی  ارتقای

 تالآابزارو (یمنیو ا شتابهد ،آموزش رت،مها ،یاامزو و تعمیر )دانش فنی، حقو   ینگهدار

مدنظر  محققدر این تحقیق توسط  (یابزارآالت تخصص ،ومیتعم تالآاربزانگهداری و تعمیر )

 قرار گرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در حراست ازمرزهای کشور و  تیمأموربا نگرش به  

ری و تعمیر در حاضر بکاری و باال بتردن  مقدس انقالب اسالمی و نقش اساسی نگهدا یها آرمان

توان رزمی و تالش در جهت ارتقاء آن و احساس نیاز بیش از پیش به نگهداری و تعمیتر و پیتدا   

 عدم نگهداری و تعمیر درست و ارائه یک راه حل منطقی جهت کتاهش  یها زهیانگکردن علت و 

جهتت ارتقتاء نگهتداری و    گتامی مهتم در    تتوان  یمت  رستد  یمت ویا به حداقل رساندن آن بنظتر  

مستقل زرهتی نزاجتا و حفت  آمتادگی بهتتر و بتاال بتردن تتوان رزمتی           یها پیتتعمیردرسطح 

 .باشد یکشورمجه آن باال رفتن توان دفاعی عملیاتی مستقل برداشت که نتی یها پیت
مهمتی ماننتد ستازماندهی، برنامته      یهتا  تیفعالشامل مدیریت نگهداری و تعمیر درحال حاضر 

، ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان، ها برنامه، کنترل منابع، نظارت بر اجرای یاستانداردساز ریزی،

 مشخصتا  نیتز   ...و ایجاد رقابت سالم و فراهم آوردن محیطی سرشار از تفاهم، همدلی و همکتاری 

 در حال حاضر در که شایسته بوده انجام نشده است. گونه آنفراوانی وجود دارد و کار  یها ضعف

( وآبتزار آالت  )مهارت، دانش فنی، جایگاه شغلی علت نداشتن نیروی انسانیبه مستقل  یها پیت

از رده اس  13خارج شتدن تانتک تتی    )ابزارآالت عمتومی، ابتزارآالت تخصصتی( بوضتوح شتاهد     

 .باشد یمهنگفتی  یها نهیهزو برگرداندن آن به حالت اول نیاز به صرف  شود یمحاضربکاری 

 پیشینه پژوهش

های معتبتر و مترتبط بتا موضتو  تحقیتق جهتت تکمیتل مطالعتات          یابی به پیشینه رای دستب

مبانی نظری پژوهش، منابع مختلف تحقیقاتی مورد بررسی و کاوش قترار   یساز یغناکتشافی و 

گرفت که در نتیجه، موارد زیر یافت شد:
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 پیشینه تحقیق (1جدول )

 عنوان تحقیق
داری و تعمیر لشگرهای زرهی نزاجا در نبرد با چگونگی بکارگیری گردان نگه

 ای نیروهای فرامنطقه

 سرهنگ الکترومکانیک بهمن نقوی پژوهشگر

 0231، دافوس آجا محل و سال تحقیق

 اهداف تحقیق
تبیین چگونگی بکارگیری گردان نگهداری و تعمیر لشگرهای زرهی نزاجا در نبرد با نیروهای 

 .باشد یمگانه )سازمان، تحر ، گسترش(  2مل با توجه به عوا یا منطقهفرا 

 تحقیق سؤاالت

سازمان گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا )از نظر قابلیت انعطاف و تحر ( در  -0

 نبرد با نیروهای فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟

ر نبرد با گسترش گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا )از نظر مداومت عملیاتی( د-3

 نیروهای فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟

تحر  گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا )از نظرچابکی( در نبرد با نیروهای  -2

 فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟

 لشکرهای زرهی نزاجا جامعه مورد تحقیق

حجم نمونه و روش 

 یریگ نمونه

دگی جامعه روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی، با توجه به گستر – نفر 21حجم نمونه 

 حرفه ایی، طبقه بندی خواهد رسید

 توصیفی روش تحقیق

 نتایج تحقیق

نتایج پژوهش: سازمان گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای 

در جریان یک  اندتو میبایستی قابلیت انعطاف وتحر  داشته باشد و در انهدام نیروهای دشمن 

 واقع شود. مؤثرنبرد ناهمطراز 

گسترش گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای مداومت 

 عملیاتی داشته باشد.

گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای بایستی  تحر  ج

 چابکی الزم داشته باشد.

 
 ینه تحقیق( پیش7جدول )

 عنوان تحقیق
ی نزاجادرمقابله با بانیآمادوپشت یرفرماندهیوتعمخوداتکایی سامانه نگهداری 

 فرامنطقه ای نیروهای

 سرهنگ ستاد علی ابراهیمی پژوهشگر

 0231دافوس آجا،  محل و سال تحقیق

 اهداف تحقیق

تیبانی نزاجا )سرعت تببن چگونگی خود اتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آماد و پش

ی کشور( در ها تیظرفعمل، تحر ، استمرار آمادگی تجهیزات و استفاده از منابع مردمی و 

 یا فرامنطقهمقابله با نیروهای 

 تحقیق سؤاالت
چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت -0

 ای فرامنطقه ای.تحر ( در مقابله با نیروه )سرعت عمل،
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 پژوهش مدل مفهومی

ری و تعمیتر تانتک تتی    ارتقای نگهدا پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجود در

 مطالعتات آنچه در تحقیقات مختلف به خصتوص در  مستقل زرهی نزاجا و های تیپاس در  13

گرفتت و بتا توجته بته فرضتیات       رد بررسی قراروم (0231(، علی ابراهیمی )0231بهمن نقوی )

 گردد. پیشنهاد می 0پژوهش مدل مفهومی شکل شماره 

 
 پژوهش مفهومی مدل (1)شکل شماره 

 

 پژوهش شناسی روش

و هدف  باشد می نزاجا مستقل زرهی های تیپدر  مورد استفادهتحقیق که با توجه به نتیجه این 

ش توصتیفی  این تحقیق با رو ربردی است.لذا نو  تحقیق کا آن ارتقاء نگهداری و تعمیرمی باشد

اطالعات به دو روش میتدانی و   یآور ن پژوهش، جمعیانجام ا یبرا. باشد میرویکرد آمیخته و با 

 ،یا تابخانته ک یق جستجویاز طر ازیموردن، اطالعات کار این یصورت گرفته است. برا یا تابخانهک

 چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت-3

 ای. در مقابله با نیروهای فرا منطقه( استمرارآمادگی تجهیزات)

 چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت-2

 های کشور( در مقابله با نیروهای فرامنطقه ای ظرفیت استفاده از منابع مردمی و)

 فرماندهی اماد و پشتیبانی نزاجا جامعه مورد تحقیق

حجم نمونه و روش 

 یریگ نمونه

با توجه به منطبق بودن جامعه نمونه برجامعه آماری نیازی به تعیین حجم نمونه و نمونه 

 گیری نیست.

 یتوصیفی با رویکرد تحلیل کیف روش تحقیق

 نتایج تحقیق

های پشتیبانی  چابک کردن الیه استفاده از زیپ قطعات همراه، ای، تشکیل گردان نت حرفه-0

 های سیار. تعمیرات اضطراری و بکارگیری اتیله های و تعمیرگاه

جابجایی تجهیزات نت و  طور همیندر خصوص تخلیه و اخراجات ادوات آسیب دیده و -3

 .ل ونقل مناسب استفاده نمودکارکنان بایستی از سامانه حم
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میتدانی نیتز عمتده اطالعتات از      درروشاست.  آمده دست به یو خارج یاطالعات داخل یها بانک

ابعتاد نگهتداری و تعمیتر    پرسشتنامه  استت.   شده یآور جمعمحقق طریق پرسشنامه خودساخته 

و  دهتد  متی مؤلفته متورد بررستی قترار      3است که در  سؤال 36 برتوسط محقق تهیه و مشتمل 

در کته   سؤال 01مشتمل بر  ابزارآالت، پرسشنامه سؤال 06به مشتمل نیروی انسانی پرسشنامه 

بتر استاس    ها پرسشنامه. دهد میمورد بررسی قرار  اس 13در تانک تی  نگهداری و تعمیرارتقای 

، دانتش فنتی  گردیتده و چگتونگی    گیتری  انتدازه  ای فاصتله لیکرت و مقیاس  ای گزینهطیف پنج 

بته صتورت    مستتقل زرهتی نزاجتا    های دریگانو ابزارآالت تخصصی را  ابزارآالت عمومی، مهارت

تنظیم شده است. پایایی بدست آمده بر استاس   ،گردیدهیل توصیفی اطالعات انجام جزیه و تحلت

. بته منظتور اطمینتان از روایتی     باشتد  متی  31/1فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشتنامه  

از کارشناسان و متخصصتین در حتوزه نتت و ستیس پتس از تأییتد استاتید        پرسشنامه، تعدادی 

از  نفتر  001ق یت ن تحقیت ا یجامعته آمتار   .گرفتته استت  قترار   یبردار بهره راهنما و مشاور مورد

 ی مستتقل زرهتی نزاجتا   ها پیتمسئولین و کارکنان فنی در نگهداری و تعمیرادوات و تجهیزات 

لتذا تعتداد جامعته     باشتند  یمت نزاجا زیاد و پراکنده  یها گانیبا توجه به این که تعداد  .باشند یم

 (3شماره جدول ). باشد یم آماری با حجم نمونه برابر
 جامعه آماری تحقیق (3)جدول 

 
کارشناسان موتوری 

 اس 13تانک تی 

کارشناسان برجک تانک تی 

 اس 13

کارشناسان سوخت و بر  

 اس 13تانک تی 

جمع 

 کل

 001 21 21 41 جامعه آماری

 

ابتزارآالت  نیروی انسانی )دانش فنی، مهتارت( و  بخش  به پنج در این پژوهش نگهداری و تعمیر

موضو  پتژوهش، ایتن    ماهیتبه  باتوجه .شود یم)ابزارآالت عمومی، ابزارآالت تخصصی( تقسیم 

تحلی لجهت تجزیه و . باشد میروش تحقیق در این پژوهش توصیفی پژوهش از نو  کاربردی و 

 یآور ن پتژوهش، جمتع  یانجام ا یبرااز تحلیل کمی )آزمون کای دو( استفاده شده است.  ها داده

 آوری جمتع جهتت  ، کتار  این یصورت گرفته است. برا یا تابخانهکاطالعات به دو روش میدانی و 

قترار داده و ستعی دارد بتا دالیتل      موردمطالعته محقق استناد و متدار  موجتود    ات موضو  یادب

میتدانی نیتز    درروش همچنتین  .مناستبی را ارائته نمایتد    کارهای راهمنطقی و ارسال پرسشنامه، 

ارتقتاء نگهتداری و    گیتری  انتدازه ابتزار  استت.   شده یآور جمعاز طریق پرسشنامه عمده اطالعات 

دارای  هتای  گوی 32. این پرسشنامه باشد میبا طیف لیکرت  و آمیخته به روش پرسشنامه تعمیر

 .باشد میابزارآالت  ،نیروی انسانی مؤلفه دو
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 01/4و  23/4 بتا  برابتر  آالتو ابتزار  نیروی انستانی ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای  

خبرگتان علمتی، اجرایتی و    نفتر از   001جامعه آماری ایتن تحقیتق شتامل     .آمده است بدست

در  کته  ؛باشتد  میمستقل زرهی نزاجا  های تیپاری و تعمیر ادوات و تجهیزات مسئولین در نگهد

ران به عدد طبقاتی تعیین و حجم نمونه از فرمول کوک یگیری به روش تصادف این پژوهش نمونه

 .رسید 55

لتذا   باشتند  متی بوده و میتانگین پتذیر    ای فاصلههای این تحقیق دارای مقیاس  داده که ییازآنجا 

 ودش یمای میانگین استفاده  برای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصله

 
 

 .باشد مینفر  001جامعه آماری که برابر با   =

 ونهجامعه نم  =

 در نظر گرفته شده است. 36/0 برابرسطح خطا  =

 در نظر گرفته شده است. 14/2واریانس جامعه که برابر  =

 در نظر گرفته شده است. 2/1 نمونهمیزان انحراف جامعه  اختالف =

از  یانس جامعه آماریاست. وار شده همحاسبق جدول مربوطه یاز طر 31۵نان یب اطمیبا ضر

 است. شده نییتعشده  گرفته انجامق یتحق یرو

110353045 جمع کل = 

6.0
110

65
ضریب نمونه 

186.030   اس 13= کارشناسان برجک تانک تی 

266.045   اس 13= کارشناسان موتوری تانک تی 

216.035   اس 13= کارشناسان سوخت و بر  تانک تی 

 
 جامعه آماری و نمونه های یژگیو (4جدول )

 جمع کل کارشناسان سوخت و برق کارشناسان برجک کارشناسان 

 001 21 21 41 جامعه آماری

 61 30 03 36 تعداد نمونه

66
)7.3()96.1()3.0)(1110(

)7.3()96.1(110
22

2




n
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 مبانی نظری پژوهش
 نگهداری و تعمیر

استت کته بترای حفت       ییرونتدها و  هتا  تیت فعالیف بهتر شامل: تمامی تعمیر و نگهداری در تعر

 داشتتن  نگته شرایط مطلوب عملکردی و جلوگیری از افت شاخص برخورداری تجهیزاتی و آماده 

تجهیزات نظامی همچون تانتک   در .شود یمانجام  شده ینیب شیپ یندهایاستمرار فراجهت  ها آن

این فرسودگی و عمر تجهیزات تغییتری   بعضا میر نیز مسئله فرسودگی وجود دارد که با وجود تع

 هتا  آناز شترایط اولیته    بعضتا  پس در نهایت سطح عملکرد تجهیزات با وجود تعمیر نیز  کند ینم

 (0233و،احمدل) )پس از خروج از خط تولید( تفاوت خواهد داشت.
 

 نیروی انسانی

 هتا  آندر  رگتذار یتأثپارامترهای  بررسی و تجزیه و تحلیل منظم و منطقی کلیه عوامل پرسنلی و

 (0230قانعی،) مؤثرنددر نظرگرفته شده  یکارها راهیا  تیمأمورکه در انجام 
 مهارت

ماننتد مهتارت در تیرانتدازی، راننتدگی و غیتره       یا فهیوظو  هر کاردر  یستگیحد شارسیدن به 

 متؤثر وماتش را به طتور  بیانی دیگر مهارت یعنی توانایی در فرد به منظور این که معل به باشد یم

ممکن است دستی )انجام شده با دست( یا ذهنی باشد درتعریفی دیگر در  ها مهارتبه کار ببرد. 

مدیریت، مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به عمتل، بته نحتوی کته رانتدمان و نتتایج       

اال در یتک یتا   دهدکه یک شخص به عملکرد ب که اجازه میمطلوب داشته باشد. این لیاقتی است 

 ...چند جنبه کارش دست یابد

مهارت در کاربری مطترح   سطح کاربری و قابلیت و توان در حوزه ادوات زرهی و تانک دو سطح 

 متؤثر معلوماتش را بته طتور    اینکه. قابلیت کاربری یعنی وجود توانایی در فرد به منظور شود می

استتفاده از ادوات را بته    های تواناییمعنی که برای استفاده از ادوات به کار ببرد و مهارت به این 

ادوات را از طریق سطح باالی کاربری ختود   های ضعفو  کمبودهاکمال رسانده باشد و برخی از 

 پوشش بدهد.
 دانش فنی

و  ژهیابزار ودانایی وتوانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و 

فعالیت است. دانش فنی از طریق تحصیل، کاروزی وتجربته حاصتل    ر ورفتاشایستگی عملی در 

، زیترا  افتت ی دست توان یمبارز آن به باالترین درجه شایستگی و خبرگی در آن  یژگیو .شوند یم

استت از ایتن رو، کنتترل و     یریت گ اندازه قابلاین نو  دانش فنی مشخص، دارای ضوابط عینی و 
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آستان استت )صتدری     و هتم در مرحلته کتاربرد و عمتل     ارزشیابی آن، هم در جریتان آمتوزش  

 .(0230افشاری،
 ابزارآالت

اقالمی که طبق فهرست سهمیه مجاز باید در انبار نگهداری شوند و برای نگهتداری و تعمیترات   

متدیریت و   تدارکات مسئول و ناظر قطعتات یتدکی بتوده و بایتد همیشته      افسر ضروری هستند.

بتر استتفاده قطعتات     متؤثر ضمن اینکه جهت نظارت . (0213رستمی،) کنترل کافی داشته باشد

... نیز همراه با مسئله نظتارت یتا   تهیه، توزیع، مدیریت منابع و  شبکه یکیارچه ستیبا یمیدکی 

 مانیتورینگ در سطوح مختلف وجود داشته باشد.
 

 ابزارآالت عمومی

تعتوی  یتا    یو بترا  باشتند  یموسایل و تجهیزاتی که بطور مداوم مورد استفاده روزانه تعمیرکار 

 (0231 درکه،) .رندیگ یممورد استفاده قرار  تند مصرفتعمیر قطعات 
 ابزارآالت تخصصی

وبرای تعوی  یا تعمیر قطعات  باشند یموسایل و تجهیزاتی که به ندرت مورد استفاده تعمیرکار 

هستتند کته جهتت    اینکته ابزارآالتتی   و  (0231 )درکه، درنیگ یمکند مصرف مورد استفاده قرار 

 .باشند یمسطح باال و تخصصی  یها آموزشاستفاده یا کاربری نیازمند 
 نگهداری و تعمیر در آجا یها رده

 :شود یم یبند میتقسو پنج رده به شرح زیر  طبقه سهسامانه نگهداری در ارتش به 

 یک و دو یها ردهری سازمانی شامل الف( نگهدا

 و چهار سه یها ردهشامل  میدانی ی( نگهدارب

 (0233)ویسی،آمادگاهی یا دپویی شامل رده پنج  ی( نگهدارج
 یک و دو یها ردهالف( نگهداری سازمانی شامل 

نگهداری سازمانی اساس و زیر بنای سامانه نگهتداری بتوده و کوتتاهی در انجتام آن روی ستایر      

؛ در برخی موارد دگرد یم ها آنبسزایی گذاشته و باعث افزایش حجم کار  ریتأثنگهداری  یها رده

 هتا  آنجانبی و اضافی و انحراف از انجتام وظتایف اصتلی     یها نهیهزنیز باعث اتالف وقت، صرف 

ایتن طبقته برعهتده     تیمستئول  .دیت نما یمت شده و در نهایت رکتورد در امتر نگهتداری را ایجتاد     

ان انجتام  بوده و به منظور حف  آمادگی یگ کننده استفاده یها گانیو تعمیرکاران  کاران سیسرو

 یک و دو است. یها ردهو شامل  ردیگ یم
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 سه و چهار یها ردهشامل  میدانیب( نگهداری 

پشتیبانی مستقیم و پشتیبانی عمتومی بتوده و شتامل رده     یها گانیمسئولیت این رده به عهده 

 .سه و چهار است
 آمادگاهی یا دپویی شامل رده پنج ی( نگهدارج

نزاجتا )متدیریت نگهتداری و تعمیتر(،      یبانیو پشتاونت آماد این رده در سطح نیروی زمینی، مع

. مستئولیت ایتن   کنتد  یم یگذار استیسیکی از ارکان ستاد نیرویی است که نظارت و پیگیری و 

آمادگاهی فرماندهی آماد و پشتتیبانی نزاجتا بتوده و     یها گانیطبقه به عهده مراکز تعمیراتی و 

ت اساسی و نوسازی وسایل عمده به مانند خودروهتای  است؛ وظیفه این رده تعمیرا 1شامل رده 

 و تجهیتتزات مهندستتی ستتنگین و تجهیتتزات مختتابراتی استتت.  هتتا تتتو ، دار یشتتنچتترخ دار، 

 (0231حمدلو،)ا
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی اهداف اجرایی تحقیق )مطالعه اسناد و مدارک  یها افتهیالف( 

 (نظران صاحبو مصاحبه با 

اس  13ن اصل استوار است تا ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تتی  یو تالش پژوهشگران بر ا یسع

مستقل زرهی را تبیین و تشریح گردد؛ بنابراین با توجه به اطالعات متتقن و موثتق    یها پیتدر 

 یهتا  پیت تپیرامتون متغیتر اثرپتذیر )    نظران صاحباز طریق مطالعه اسناد و مدار ، مصاحبه با 

اس( مرتبط بتا اهتداف    13مستقل زرهی نزاجا و متغیرهای اثرگذار )نگهداری و تعمیر تانک تی 

 و استنتاج گردید: یبند جمعاجرایی اول و دوم 

در نزاجتا نیتروی    مخصوصتا   باشتد  یمت مهم در هتر ستازمان    یها مؤلفهنیروی انسانی یکی از ( 0

، حتال اگتر ایتن نیتروی انستانی در حتوزه نگهتداری و تعمیترات         باشتد  یمانسانی از ارکان مهم 

باشد آن سازمان به اهداف اصلی خود نخواهد رسید با صرف مبالغ هنگفت نستبت بته    تفاوت یب

بتی تفتاوتی در حتوزه نگهتداری و     به عبارت دیگر حاصربکار نمودن تجهیزات خرج خواهد نمود.

است این بی تفاوتی در حوزه فرماندهی بیش به سطوح مختلف  یبند میتقستعمیرات خود قابل 

 خواهد بود اثربخشهر حوزه دیگری از 

با فراهم آوردن شرایط مکانی و زمانی نسبت به اعزام افراد جهت طی  ستیبا یمسازمان ( 3

 .تعمیراتی اهتمام ویژه نماید یها دورهنمودن 

های مسلح منطبق با ایتن  بهتر است سطوح آموزشی مراکز آموزشی ارتش و به طور کلی نیرو (2

 افزایش یابد. ازهاین
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جهتت فراگیتری علتوم مترتبط      یالمللت  نیبت خارجی و  یها دانشگاهاعزام کارکنان مستعد به ( 4

 ی کارکنان نقش بسزایی ایفا نماید.جهت ارتقاء توانمند تواند یم

یزات بته  و تعمیر تجه یمختلف نگهداردر مراحل  ستیبا یمدر خصوص اهداف دوم )ابزارآالت(  

اس بستیار   13لذا با توجه بته اینکته ابتزارآالت تانتک تتی       ،گردد یمنحو مطلوب انجام استفاده 

بزرگ قرار داده شده و این جعبه بزرگ با وستایل   یها جعبهابزارآالت در  نیاو  بوده متیق گران

قطعتات در    ح تتدار یمتورد بحتث از نحتوه صتح     یها پیزو این  شود یمداخل آن زیپ نامیده 

لتذا شایستته استت     گردد ینمرده و در حال حاضر از کشور روسیه تدار  کن یرویسطح نزاجا پ

نگهداری و تعمیر صتحیح آن نستبت بته آشتنایی هرچته       بر حف  اصول دیتأکفرماندهان ضمن 

ضتروری   تعمیراتی نسبت بته ابتزارآالت اهتمتام ورزنتد.     و کارکناناس  13بهتر خدمه تانک تی 

اس را تنها بر گذارندن دوره عرضتی اولیته اکتفتا ننمتوده و بتا       13نک تی تا یها خدمه باشد یم

 را گذارنتده باشتند.   اعزام آنان به مسجد سلیمان نسبت به رده سازمانی خود یک رده باالتر دوره

 یستاز  نته یبهی توان با ایجاد مدیریت جهادی توسط فرماندهی تولیتد، نوستازی و   شرایط فعل در

زارآالت وتجهیتزات بتا فنتاوری پیشترفته از آلیاژهتای متدرن روز دنیتا        نسبت به طراحی اب نزاجا

 .مستقل زرهی نزاجا قرار داد یها پیتساخت و در اختیار 

 تحقیق )پرسشنامه( یها هیفرضحاصل از تجزیه و تحلیل کمی  یها افتهیب( 

 داختته پژوهش؛ ابتدا بته اثبتات فرضتیه اول پتژوهش پر     یها هیفرضمربوط به  یها افتهیدر بیان 

دانتش فنتی نیتروی انستانی باعتث ارتقتاء        احتمتاال   اول تحقیق عبارت است از؛ ؛ فرضیهشود یم

بته همتین منظتور    . مستقل زرهی خواهتد شتد   یها پیتاس در  13نگهداری و تعمیر تانک تی 

( وجود H1( عدم وجود رابطه بین این دو متغیر و فرضیه مقابل آماری )HOفرضیه صفر آماری )

 ارتقاء نگهداری و تعمیتر  منظور بهدانش فنی نیروی انسانی . دینما یمرا بررسی  ها آن رابطه میان

است و بترای توصتیف    شدهحاصل  در پرسشنامهمربوطه  یها سؤالسبه جمع نمره از طریق محا

 یبنتد  میتقست  کتم  یلت یخ، زیتاد، متوستط، کتم و    ادیز یلیخآن به پنج رده  یها نمرهاین متغیر، 

 گردیده است.
 ها هیفرضن تدوی

HO : اس در  13دانش فنی نیروی انستانی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی         احتماال

 مستقل زرهی نخواهد شد. یها پیت

:H1  اس در  13دانش فنی نیروی انستانی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی         احتماال

 مستقل زرهی خواهد شد. یها پیت
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 آماره آزمون محاسبه

 اول هیآزمون فرض آماره محاسبه (5) جدول

  Fo Fe Fe–Fo رتبه ردیف
 

 11/4 1/16 11/3 31/06 20 خیلی زیاد 0

 23/0 1/33 11/4 31/06 31 زیاد 3

 03/4 63 -31/3 31/06 3 متوسط 2

 2/04 1/323 -31/01 31/06 0 کم 4

 1 1 1 1 1 خیلی کم 1

 1/34 - - 61 61 جمع

 

 ستنتاج )قضاوت(ا

ه کت  آنجتا ، از آمتده  دستت  به( 30/1) ی( و مقدار آماره بحران1/34با توجه به مقدار آماره آزمون )

قترار   H1ه یت تتر استت و در ناح   آمتده بتزرگ   دستت  به یمقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحران

ان گردد، بنابراین با سطح اطمینت یو تصدیق م دییتأه مقابل یه صفر رد و فرضی؛ لذا فرضردیگ یم

در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک   توان یم دانش فنی نیروی انسانی"که ادعا نمود  توان یم۵ 31

 (3. )شکل شماره تحقق بخشید مستقل زرهی نزاجا یها پیترا در  اس 13تی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چون
2  محاستبه   یاوجتود دارد، بتر   یبستتگ همر ین دو صفت متغیه بکنشان دهنده آن است

 .شود یمفرمول زیر استفاده  از ی(ب توافقیضرآن )شدت 

 

1H

0H

2X

y

1

30/1  

 مقدار بحرانی

1/

34 

5196/0
655/24

5/24
2

2








n

C




 ( مربوط به فرضیه اول7 مجذور کا )خی (7) شکل

 ( مربوط به فرضیه اول7
 



             011                                                       نزاجا زرهی مستقل های تیپ در اس 13 تی تانک تعمیر و نگهداری ارتقاء

 یها یژگیوبین دانش فنی کارکنان دارای  ضریب توافقی() یهمبستگشدت ضریب  یعنی 

ن دو ین ایبنابرادرصد بوده است  36/10مستقل زرهی نزاجا به میزان  یها پیتموردنیاز در 

در ادامه به بررسی و اثبات  .باشند یمر تأثیرگذار بر همدیگ گر مستقل نبوده ویدیکاز  ریمتغ

مهارت نیروی  احتماال  دوم تحقیق عبارت است از؛ ؛ فرضیهشود یمفرضیه دوم پژوهش پرداخته 

. مستقل زرهی خواهد شد یها پیتاس در  13انسانی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 

رابطه بین این دو متغیر و فرضیه مقابل ( عدم وجود HOبه همین منظور فرضیه صفر آماری )

 منظور بهدانش فنی نیروی انسانی . دینما یمرا بررسی  ها آنن ( وجود رابطه میاH1آماری )

حاصل  در پرسشنامهمربوطه  یها سؤالاز طریق محاسبه جمع نمره  ارتقاء نگهداری و تعمیر

، زیاد، متوسط، کم و ادیز یلیخآن به پنج رده  یها نمرهاست و برای توصیف این متغیر،  شده

 (2شماره  جدول) گردیده است یبند میتقس کم یلیخ

 ها فرضیهگام یکم: تدوین 

HO : یهتا  پیتاس در  13مهارت نیروی انسانی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  احتماال 

 مستقل زرهی نخواهد شد.

:H1  یهتا  پیتاس در  13و تعمیر تانک تی مهارت نیروی انسانی باعث ارتقاء نگهداری  احتماال 

 مستقل زرهی خواهد شد

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون
 دوم هیآزمون فرض آماره محاسبه (6)شماره  جدول

  Fo Fe Fe–Fo رتبه ردیف
 

 43/3 16/023 11/00 31/06 33 خیلی زیاد 0

 63/2 16/61 11/1 31/06 34 زیاد 3

 41/3 16/23 -31/1 31/06 01 متوسط 2

 31/01 16/011 -31/02 31/06 0 کم 4

 1 1 1 1 1 خیلی کم 1

 23/31 - - 61 61 جمع
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 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی(

 
DF = R – 1 = 4 – 1 = 3

 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

ه ک آنجاه، از آمد دست به( 30/1) ی( و مقدار آماره بحران2/31با توجه به مقدار آماره آزمون )

قرار  H1ه یتر است و در ناح آمده بزرگ دست به یمقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحران

گردد، بنابراین با سطح اطمینان یو تصدیق م دییتأه مقابل یه صفر رد و فرضی؛ لذا فرضردیگ یم

و تعمیر تانک تی در ارتقاء نگهداری  توان یم مهارت نیروی انسانی"که "ادعا نمود  توان یم۵ 31

 .تحقق بخشید مستقل زرهی نزاجا یها پیترا در  اس 13

 

 

 

 

 

 

 ( مربوط به فرضیه دوم7 خیمجذور کا ) (3شکل )

 

چون
2  محاستبه   یوجتود دارد، بترا   یبستتگ همر ین دو صفت متغیه بکنشان دهنده آن است

 شود:یم ر استفادهیاز فرمول ز ی(ب توافقیضرآن )شدت 

5299/0
6538/25

38/25
2

2








n

C


 

 یهتا  یژگت یوبتین دانتش فنتی کارکنتان دارای      ضریب تتوافقی( ) یهمبستگشدت ضریب  یعنی

ن دو یت ن ایبنتابرا درصد بتوده استت    33/13مستقل زرهی نزاجا به میزان  یها پیتموردنیاز در 

 .باشند یمبر همدیگر تأثیرگذار  گر مستقل نبوده ویدیکاز  ریمتغ

ستوم تحقیتق عبتارت     ؛ فرضیهشود یمبه بررسی و اثبات فرضیه سوم پژوهش پرداخته  در اینجا

 یهتا  پیت تاس در  13ابزارآالت عمومی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک تتی     احتماال است 

( عدم وجود رابطه بتین ایتن   HO. به همین منظور فرضیه صفر آماری )مستقل زرهی خواهد شد

1H

0H

2X

y

1

30/1  

 مقدار بحرانی

2/

3

1 
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 ابتزارآالت  .دیت نما یمت ستی  را برر هتا  آن( وجود رابطه میان H1آماری )دو متغیر و فرضیه مقابل 

در مربوطته   یهتا  ستؤال از طریق محاستبه جمتع نمتره     عمومی بمنظور ارتقاء نگهداری و تعمیر

، زیتاد،  ادیز یلیخآن به پنج رده  یها نمرهشده است و برای توصیف این متغیر،  پرسشنامه حاصل

 گردیده است. یبند میتقس کم یلیخمتوسط، کم و 

 ها فرضیهگام یکم: تدوین 

HO:  یهتا  پیت تاس در  13ابزارآالت عمومی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک تتی     احتماال 

 مستقل زرهی نخواهد شد.

:H1  یهتا  پیت تاس در  13باعث ارتقاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی      عمومیابزارآالت  احتماال 

 مستقل زرهی خواهد شد
 

 :اسبه آماره آزمونگام دوم: مح

 سوم هیآزمون فرض آماره محاسبه (2شماره ) جدول

Fo Fe Fe رتبه ردیف  – Fo  
 

 63/2 16/61 11/1 31/06 34 خیلی زیاد 0

 11/01 16/063 11/03 31/06 33 زیاد 3

 36/1 16/31 -31/3 31/06 1 متوسط 2

 13/1 16/036 -31/00 31/06 1 کم 4

 1 1 1 1 1 خیلی کم 1

 12/36 - - 61 61 جمع

 

 
 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی(

 
DF = R – 1 = 4 – 1 = 3 
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 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

جا کته   دست آمده، از آن ( به30/1( و مقدار آماره بحرانی )12/36با توجه به مقدار آماره آزمون )

قترار   H1تتر استت و در ناحیته     آمتده بتزرگ  دستت   مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی به

 دییتأ؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل ردیگ یم

 

 

 

 

 

 
 ( مربوط به فرضیه سوم7 ( مجذور کا )خی4شکل )

 

ابتزارآالت  "کته  "کته  ادعتا نمتود    تتوان  ی۵ مت 31گردد، بنابراین با سطح اطمینتان  و تصدیق می

 ی مستقل زرهی نزاجاها پیرا در ت اس 13نک تی در ارتقاء نگهداری و تعمیر تا توان یم عمومی

 (4شکل شماره . )" دیبخشتحقق 

چون
2 بستگی وجود دارد، برای محاسبه همکه بین دو صفت متغیر  نشان دهنده آن است

 د.شوشدت آنضریب توافقی از فرمول زیر استفاده می

5397/0
6573/26

73/26
2

2








n

C


 

ی موردنیاز ها یژگیوبین ابزارآالت عمومی دارای  ضریب توافقی() یبستگیعنی شدت ضریب هم

از  ریت بنتابراین ایتن دو متغ  درصد بتوده استت    31/12ی مستقل زرهی نزاجا به میزان ها پیتدر 

در نهایتت مطتابق بتا نتتایج حاصتله از       .باشتند  ییکدیگر مستقل نبوده و بر همدیگر تأثیرگذار م

متوارد ذیتل احصتاء گردیتد: بنتابراین بتا ستطح         ات تحقیتق فرضی دو مرتبط با طریق آزمون خی

در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک  توان یم ابزارآالت عمومی"که ادعا نمود  توان ی۵ م31اطمینان 

 تحقق بخشید. ی مستقل زرهی نزاجاها پیرا در ت اس 13تی 

چهتارم تحقیتق    رضتیه ؛ فشتود  یپژوهش پرداختته مت   چهارم در پایان به بررسی و اثبات فرضیه 

اس در  13ابزارآالت تخصصی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی        احتماال عبارت است 

( عدم وجود رابطته  HO. به همین منظور فرضیه صفر آماری )ی مستقل زرهی خواهد شدها پیت

 .دیت نما یهتا را بررستی مت    ( وجود رابطته میتان آن  H1بین این دو متغیر و فرضیه مقابل آماری )

1H

0H

2X

y

1

30/1  

مقدار 

 بحرانی

1

/

3

6 
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 یهتا  از طریتق محاستبه جمتع نمتره ستؤال      تخصصی بمنظور ارتقاء نگهداری و تعمیر ابزارآالت

آن بته پتنج رده    یهتا  شده است و برای توصیف ایتن متغیتر، نمتره    مربوطه در پرسشنامه حاصل

 (4 شماره گردیده است. )جدول یبند میتقس کم یلی، زیاد، متوسط، کم و خادیز یلیخ

 ها فرضیهگام یکم: تدوین 

HO:  یهتا  پیت تاس در  13ابزارآالت تخصصی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک تتی    احتماال 

 مستقل زرهی نخواهد شد.

:H1  یهتا  پیت تاس در  13ابزارآالت تخصصی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک تتی    احتماال 

 .مستقل زرهی خواهد شد

 

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون
 چهارم هیآزمون فرض آماره حاسبهم (8شماره ) جدول

Fo Fe Fe رتبه ردیف  – Fo  
 

 23/03 16/201 11/1 06/ 31 24 خیلی زیاد 0

 12/3 16/22 11/1 31/06 33 زیاد 3

 36/1 16/31 -31/3 31/06 1 متوسط 2

 43/03 16/312 -31/04 31/06 3 کم 4

 1 1 1 1 1 خیلی کم 1

 06/23 - - 61 61 جمع

 

 
 م سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی( گا

 
DF = R – 1 = 4 – 1 = 3 

 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

 جتا  آنآمتده، از   دست به( 30/1) ی( و مقدار آماره بحران06/23با توجه به مقدار آماره آزمون )

 قترار  H1ه یت تتر استت و در ناح   آمده بزرگ دست به یه مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانک

گردد، بنابراین با سطح اطمینتان  یو تصدیق م دییتأه مقابل یه صفر رد و فرضی؛ لذا فرضگیرد می
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در ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک    توان میابزارآالت تخصصی "که "که ادعا نمود  توان می۵ 31

 ." دیبخشتحقق  مستقل زرهی نزاجا های تیپرا در  اس 13تی شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

چون
2  محاسبه  یوجود دارد، برا یبستگهمر ین دو صفت متغیه بکنشان دهنده آن است

 شود:یر استفاده میاز فرمول ز ی(ب توافقیضر) آنشدت 

6131/0
6516/39

16/39
2

2








n

C


 

موردنیاز  های ویژگیبین ابزارآالت عمومی دارای  ضریب توافقی() همبستگیشدت ضریب  یعنی

از  ریت ن دو متغیت ن ایبنتابرا درصد بتوده استت    31/12قل زرهی نزاجا به میزان مست های تیپدر 

 .باشند میبر همدیگر تأثیرگذار  گر مستقل نبوده ویدیک

موارد ذیل  ات تحقیقدو مرتبط با فرضی در نهایت مطابق با نتایج حاصله از طریق آزمون خی

 ابزارآالت تخصصی"که "مود کهادعا ن توان می۵ 31احصاء گردید: بنابراین با سطح اطمینان 

تحقق  مستقل زرهی نزاجا های تیپرا در  اس 13در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  توان می

 د.بخشی
 

 شنهادهایپو  یریگ جهینت

 بیان داشت: توان میبه شرح زیر  ج بدست آمده از هدف اولیبا توجه به نتا

مستتقل   هتای  تیتپ اس در  13ی جهت ارتقاء نیروی انسانی نگهداری و تعمیر تانتک تت   (0

زرهی نزاجا بایستی ساختار سازمانی آن اصالح و در حال حاضر دسته نگهداری و تعمیر 

بته   باشتند  متی نفر  2مستقل نزاجا به تعداد  های تیپشنی دار در گروهان نت  -چرخدار

 نفر ارتقاء یابد. 1تعداد 

1H

0H

2X

y

1

30/1  

 مقدار بحرانی

06

/

23 
 ( مربوط به فرضیه سوم7 مجذور کا )خی (5شکل )
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یر تیپ مستقل زرهی نیروی انسانی دسته نگهداری و تعمیرگروهان نگهداری و تعم (3

اس  13شنی دار تانک تی  های دورهتخصصی  های آموزشنزاجا بایستی جهت تکمیل 

 را دیده باشند.

مستقل زرهی افراد  های تیپبه منظور ارتقاء مهارت نیروی انسانی نگهداری و تعمیر  (2

گزینش شده در این رسته تخصصی بایستی مواردی مثل داشتن انگیزه، مالکیت روانی 

 .چنین پیش نیاز فنی بودن را داشته باشندو هم

 و دیخر اران،کریتعم جهت ای دوره و انهیسال بصورت یآموزش های دوره یبرگزار (4

 د،یجد زاتیتجه دیخر با متناسب یفن آموزش زکمرا به یآموزش زاتیتجه یواگذار

 های یگان سطح در یراتیتعم نانکارک آموزش جهت یآموزش یابزارها نمودن مستقر

 .است مؤثر اس 13 تی تانک تعمیر و نگهداری ارتقای در کتان

 در دقت ل؛یقب از یاتکن به بایست می یراتیتعم نانکارک مهارت شیافزا یاجرا در (1

 آموزش جینتا از موقع به یابیارز و ها آن در زهیانگ جادیا سرپرستان، و انیمرب انتخاب

 .شود توجه

 با و دارد نانکارک یجمع و یفرد ایه شایستگی و مهارت به یحدود تا سازمان اتیح (6

نموده  نهیبه و روز به را یفن نانکارک مهارت توان می ها روش ریسا و آموزش از استفاده

 کارکنان شتریب یفناور رشد و رونیب ریمتغ طیمح با سازمان یسازگار تیقابل تا

 اعزام تعمیراتی مراکز به نت حوزه در سازمانی برون دانش کسب جهت در را تعمیراتی

 .نماییم

 بیان داشت: توان مینتایج هدف دوم این طور  در

مستقل زرهتی   یها پیتاس در  13جهت ارتقاء ابزارآالت عمومی نگهداری و تعمیرتانک تی ( 0

 کمیل این ابزارآالت استفاده کرد.جهت ت یمهد ابزاراز جعبه  توان یم

مستتقل   یهتا  پیت تاس در  13 جهت ارتقاء ابزارآالت تخصصی نگهداری و تعمیر تانتک تتی  ( 3

 تکمیل این ابزارآالت استفاده کرد. جهت 0بریتول ابزار جعبهاز  توان یمزرهی 

بتوده و   متت یق گتران با توجه به عدم تدار  ابزارآالت از کشور روسیه، در حال حاضر بستیار  ( 2

 توسط فرماندهان مربوطه نسبت به نگهداری آن اهتمام ورزند. ستیبا یم

                                                           
ای دارد جعبه افزاری که دارای ابزارآالت ویژه .0  
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زرهی بصورت زییتی   یها گانیاس در  13ر نحوه تدار  قطعات یدکی تانک تی درحال حاض( 4

ازجمله رفع هرگونه عیئب جزئتی توستط خدمته )سترویس      باشد یمدارای محاسنی  نیا وبوده 

 (تانک یافزارها جنگو  ها ستمیس، ها دستگاهفنی 

 13تانتک تتی   که وسایل و تجهیتزات روی   01/0 پیزمحاسن روش زییی اینکه  نیتر مهماز ( 1

فنی تانتک را انجتام بدهتد تتا همیشته       یها سیسروکه تمام  کند یماس بوده و به خدمه کمک 

 نماید. تیمأمورو انجام  مانده یباقتانک در وضعیت عملیاتی 

 تانک امکان افزودن ابزارآالت و تجهیزات جدید جهت تسهیل تعمیر توسط خدمه یبررس( 6

خت و آگاهی خدمته تانتک بته تمتام ابتزارآالت موجتو در       زییی معایبی مانند عدم شنا روش (1

عتدم شتناخت و    علتت  بته و تعدادی نیز  شود یمزیپ گفته  اصطالحا داخل جعبه روی تانک که 

 .اند شدهعدم استفاده فرسوده و یا شکسته 

اس بته دالیتل    13زرهی و تعمیراتی معتقدند روش تدار  زییی برای تانک تتی   کارشناسان (3

 :باشند ینمو مفید  زیر کاربردی

 ها پیزمصرف در  رقابلیغوجود قطعات 

 تحمیل هزینه اقتصادی زیاد به نزاجا

 همخوان نبودن با روش تدارکاتی نزاجا

 روی تانک. یها جعبهاز اکثر وسایل و ابزارآالت موجود در  ها خدمهعدم شناخت 

 .باشد ینمدر شرایط عملیاتی و بحران وسایل موجود جوابگو 

نزاجتا نستبت بته     یستاز  نته یبهجاد مدیریت جهادی توسط فرماندهی تولید، نوسازی و ای با (3

 یهتا  پیت تطراحی ابزارآالت با فناوری پیشرفته از آلیازهای مدرن روز دنیا ساخت و در اختیتار  

 مستقل زرهی قرار دارد.
 

 پیشنهادات اجرایی تحقیق

 معاونت طرح و برنامه نزاجا

 یها گردانبه جدول سازمان و تجهیزات  اس 13تانک تی  یها پیزنسبت به مزید نمودن  (0

 مستقل زرهی نزاجا اقدام نماید. یها پیتزرهی 

اس و اضافه نمودن  13اجرای برنامه مدون و دقیق سرویس نگهداری و تعمیر تانک تی  (3

 اشراف فرماندهی. رخانهیدر دبمرتبط به آن  سؤاالت

مستقل بمنظور کسر  یها پیتزرهی  یها گردانبازنگری در جدول سازمان و تجهیزات  (2

 اعالم نموده شده است. 1که رده  ییها تانک
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 مورد در امانی، شهید پشتیبانی آموزش مرکز همکاری و هماهنگی با نزاجا آموزشی معاونت (4

 حوزه در تعمیراتی کارکنان جهت عملی تدریس به عالقمند و تجربه با اساتید از استفاده

 .نمایند افزایش را تعمیرکاران مهارت سطح و مودهن استفاده شنیدار خودروهای

ارائه یک استاندارد و سطح نگهداری مشخص برای ابزار آالت )تخصصی و عمومی( و تعریف  (1

ستازنده   یاستتانداردها منطبتق بتا    ها تانکیک بسته ابزار داخلی برای نگهداری از  نیتأمو 

 روس اما براساس نیازهای داخلی

تجهیزات جدید جهت تسهیل تعمیر توسط خدمته و ارائته    ارآالت وبررسی امکان افزودن ابز (6

 .آن در سطح یگان یاستانداردسازابزارآالت ابتکاری و 

 

 
جهت جداسازی پیشرانه  از تجهیزات ابتکاری یک باالبر با مکانیزم محرک دستی یا نمونه( 6شکل )

 روسی بدون نیاز به خودروی بازیابی و جرثقیل آن.تانک

 وی انسانی نزاجامعاونت نیر

نسبت به پذیرش کارمندان تجربی که در حوزه تعمیراتی تجهیزات سنگین )تعمیرات موتتوری،  

دارند بصورت پیمانی استتخدام و بتا    و مهارتگیربکس، هیدرولیک، پمپ انژکتور و برقی( تبحر 

 کارکنان رسمی نگهداری و تعمیر همتا سازی نمایند.
 معاونت آماد و پشتیبانی نزاجا
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اقدام به طراحی و ساخت ابزارآالت عمومی  یساز نهیبها هماهنگی فرماندهی تولید، نوسازی و ب

تحمیلتی کشتور روستیه اقتدام      یهتا  پیزو تخصصی با آلیاژ مرغوب اقدام و جلوگیری از خرید 

 نمایند.

 معاونت آموزشی نزاجا

 یهتا  پیت ت نسبت به اجرای آزمون سطح مهارت تعمیرکاران با یک برنامه مدون در ستطح  (0

 مستقل اقدام نماید.

مستتقل   333در تیپ  باشند یماس خبره  13کارکنانی که در نگهداری و تعمیر تانک تی  (3

 اجرا نمود. مدت کوتاهزرهی جمع و با تشکیل کمیته آموزشی و فنی دروه عرضی 

در حال حاضر بته   که آناس و ترجمه  13مرتبط با تانک تی  نامه نییآو تدوین  یآور جمع (2

 مستقل زرهی. یها پیتت ناقص انجام گرفته و واگذاری به صور

آموزشتی   یها برگ دستاس و حتی  13 یتتهیه نشریات و جزوات آموزشی و به روز تانک  (4

ار قترار دادن  تعمیراتی با طبقات پنچگانه نگهداری مرتبط با موضو  مورد بحث و در اختیت 

 .خدمه و تعمیرکاران

 هتا  آنتعمیترات و نگهتداری و بته روز رستانی متداوم      آموزش و  یها روش یا دورهبررسی  (1

 براساس نیازها و روشهای آموزش نگهداری نیز بایستی به روز رسانی مداوم داشته باشند.

 یهتا  پیت تاس در  13احیای شارژ انبار قطعات یدکی تند مصرف و کند مصرف تانک تتی   (6

 مستقل زرهی نزاجا.

و جتایگزین   انتد  داده ازدستت یراتتی ختود را   ازچرخه خارج نمودن کارکنانی که انگیزه تعم (1

 نمودن با نفرات دیگر تعمیراتی.

 و تتر  ستریع  دسترسی جهت یساز رهیذخ مدیریت و یانباردار نوین های روش از یریگ بهره (3

 نیاز مورد اقالم به تر آسان

 

 منابع

  ،ی ، موسسه آموزشی و تحقیقاتراهنمای کامل مدیریت دانشابوالقاسم شیبانی و همکاران

 0213صنایع دفاعی، 

 انتشارات موسسه فرهنگی کتاب های انسانی ، آموزش و بهسازی سرمایهابطحی، سید حسین ،

 .0232النیز، تهران 

  ،انتشارات دانشگاه افسری امام علی نظامی های یگاننگهداری و تعمیرات در امید ویسی ،

،) (0230 
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  ،انتشارات سازمان وری بهرهش یر افزاوسته دیپ یفراگرد یانسان یرویآموزش نپورآمن، بهزاد ،

 .ریزی برنامه ت ویریآموزش و پژوهش مد یمؤسّسة عال

  0211مرآپش،  چا  ابوالفضل، اسماعلیان ،اس 13تعیرات رده میانی تا  تی 

  ،مهدی ایران نژاد وهمکاران، مترجم ،مدیریت رفتار سازمانیجان آرشرمرهورن و همکاران 

 0213تهران، موزشآ وموسسه تحقیقات  انتشارات

  ،0231، چا  مد آموزش، یه آماد همگانینشرحاجعلی درکه 

 0233، 301، ماهنامه استاندارد شماره آموزش اثربخشیمقاله اران، کخواجه پور، قاسم و هم 

 0231، معاونت آموزش بسیج، عمومی مدیریت های دانستنی 

  ،0230مرآپش، ، چا ویژه دوره عالی خودروهای شنیدارداود محمدی و همکاران 

  ،0231، چا  مد آموزش مرآپش، یه آماد همگانینشررضا احدیان. 

  ،0233 مرآپش، چا  اس 13جزوه درسی دوره بر  و الکترونیک تانک تی سهراب اقتداری 

 مرکز آموزش  انتشارات ، داود محب علی،نیروی انسانی وری بهرهعملی ارتقاء  های شیوه

 مدیریت دولتی

  ،0231، تهران انتشارات آواه، جلد اول تیم و تربیلخ تعیتارصدیق، عیسی 

 021633، نشر روان، ت آموزشیریمقدمات مد، یعل بند عالقه 

  ،0211 ، تهران، انتشارات سیمرغ، سالیآموزش یمقدمات تکنولوژعلی آبادی، خدیجه 

  ،0233انتشارات امیرکبیر،  کاربرد منابع انسانی() سازمانیمدیریت رفتار علی عالقه بند 

  ،0230، فاقد ناشر،فرهنگ معاصر فارسی امروزغالمحسین صدری اقشاری 

 ،0232، چا  مرآپش، آتش ویژه دوره تخصصی ثانویه کنترل کامبیز سلمانی پور 

 سازمان عقیدتی و سیاسی ، مدیریت جامع با رویکرد عملیاتیکرم اهلل دانش فرد و همکاران ،

 0233آجا،

 0233ام، ی، تهران، انتشارات پاننکارکخدمات  ی، آموزش فنّداود یمحمد 

  ،1131، چاپ دافوس، 1، جلد مدیریت لجستیکیمرتضی پیراسته و همکاران. 

  ،0233، انتشارات پیشبرد، فرهنگ توصیفی واژگان مدیریت و منابع انسانیمنصور مدرسی 

  ،0231، چا  مرآپش،ها فرممدیریت نگهداری و کاربر روی موسی احمدلو 

 0233، تهران انتشارات، ارکو روابط  یمنابع انسان یکاستراتژ یریتمد ، ناصر،یر سیاسیم 

 1131، چاپ مد آموزش، کامبیز ، سلمانی پور،یه آماد همگانینشر 


	اقلامی که طبق فهرست سهمیه مجاز باید در انبار نگهداری شوند و برای نگهداری و تعمیرات ضروری هستند. افسر تدارکات مسئول و ناظر قطعات یدکی بوده و باید همیشه مدیریت و کنترل کافی داشته باشد (رستمی،1378). ضمن اینکه جهت نظارت مؤثر بر استفاده قطعات یدکی میبایست...



