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چکیده
نگهداری و تعمیر تجهیزات در تیپهای مستقل نزاجا از اهمیتت ویتژهای برختوردار استت ،بته
گونها ی که اجرای صحیح آن بیش از هر چیز در آمادگی تجهیزاتی و به دنبال آن افزایش تتوان
رزمی تیپهای زرهی مؤثر میباشد .هدف این پژوهش تبیین ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تتی
 13اس در تیپهای مستقل زرهی نزاجا متیباشتد .نتو پتژوهش کتاربردی و روش انجتام آن
توصیفی با رویکرد آمیخته میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و کارکنتان فنتی در
نگهداری و تعمیر ادوات و تجهیزات تیپهای مستقل زرهی نزاجا میباشد .جمعآوری دادهها از
طریق پرسشنامه محقق ساخته تحت عناوین نیروی انسانی و تجهیزات صتورت پذیرفتته استت.
جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو
استفاده شده است .در سطح معنیداری پنج درصد ،صحت فرضیههای پژوهش مورد تأیید قترار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر ارتقاء نگهداری و تعمیر
تانک تی  13اس دارد.
واژههای کلیدی:
آمادگی رزمی ،نگهداری و تعمیر ،تانک تی  27اس ،تیپهای مستقل.
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مقدمه
نگهداری و تعمیرات یکی از ارکان مهم و اصلی درهر سازمان است ،بنابراین متیتتوان آن را بته
عنوان یک فرهنگ که سعی در بهبود شرایط موجود را دارد نگاه کرد ،فرهنگتی کته بته نیتروی
انسانی میآموزد چه جهتی را انتخاب کند و چه مستیری را بییمایتد تتا بهتترین و بتیشتترین
بازدهی حاصل گردد .از سوی دیگر با توجه به ماهیت نظامی تجهیزات در سازمان ارتتش آمتاده
به کار بودن آنها نیز دارای اهمیت ویژهای است .هماکنون اکثریتت قریتب بته اتفتا متدیران،
توجه و عالقه فراوانی نسبت به بهرهگیری از دانش نگهتداری و تعمیترات دارنتد .امتروزه بختش
نگهداری وتعمیراتی پیش ازپیش مورد توجه مدیران قرار گرفتته و شتکل یتک دانتش بته ختود
گرفته است .وجود یک سیستم مجهز و برنامهریزی شده نگهداری و تعمیرات ضروری است کته
کنترل مستمر و اطال کامتل از اوضتا و احتوال راممکتن متیستازدو لتذا ارائته مطلتوبتترین
سرویس های تعمیراتی واتخاذ بهترین روش ها برای تداوم کارنگهداری باحداکثربازدهی وکتاهش
هزینه امکانپذیر میگردد (سیدحسینی.)0230،
مقوله نگهداری به عنوان ابزار پشتیبانی ،غیربهره ور ،وکتماهمیتت کته مزیتت نتاچیزی را بترای
کارخانجات در بر دارد موردنظر قرارگرفته شده است و لیکن در نگرش نوین ،نگهتداری ماشتین
آالت و تجهیزات به عنوان بخش ضروری عملیات سازمانهتا متورد توجته قترار متیگیترد و بته
کارگیری استراتژی اثربخش نگهداری ،ارزش افزوده قابتل تتوجهی را در فعالیتتهتای تولیتدی
موجب میگردد .سازمانهایی که در تالش برای رسیدن به سطوح عملکترد در مقیتاس جهتانی
هستند برای ایجاد مزیتهای رقابتی به وسیله نظام نگهداری و تعمیر مستقیم و افزایش اهمیت
نقش نگهداری و تعمیرات تاکید دارند .جتایگزینی ماشتین بته جتای انستان و خودکتار نمتودن
(اتوماسیون) و هوشمندسازی ماشینآالت در جهان صنعتی موجب شده است که بته آمتاده بته
کاربودن ماشینآالت در زنجیره تولید توجه فراوانی شود.
درنیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نگهداری و تعمیر تجهیزات جتدا از ایتن مستئله
نبوده ،به گونهای که اگر نگهداری و تعمیر به درستی انجام گیرد کارایی بتاالیی خواهتد داشتت.
فرماندهان با توجه به این اصل که قدرت آتش و تحتر از اصتول اساستی رزم متیباشتد بایتد
وسایل و تجهیزات خود را شناخته و از طریق نظارت بر نگهداری و تعمیر و یا بازرسیهای مکرر
از استفاده صحیح و آماده به کار بودن آنها اطمینان حاصل نمایند واین ستبب بتاال رفتتن تتوان
رزمی یک یگان خواهد شتد .درحتال حاضتر مهتمتترین مؤلفتههتای فرمانتدهی و متدیریت در
نگهداری ،کیفیت آموزشتی در نگهتداری ،مهتارت تعمیرکتار ،وضتعیت ستطوح آمتادی و نحتوه
نگهداری در یگانها میتوان تجهیزات را ارزیابی و مقایسه نمود،
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بنابراین منطقی خواهد بود که همانند دیگر فعالیتها ،در زمینه نگهداری و تعمیتر دوراندیشتی
و برنامهریزی مشخص صورت گیرد تا بر یک مبنای عملی در ارتباط با نیازهای یگانهای نزاجتا
اقدام نمود و لذا مطلوبترین سرویسها و خطمشی نگهداری و تعمیر و اتخاذ بهتترین روشهتا
برای تتداوم کتار تجهیتزات بته حتداکثر بهترهدهتی و حتداقل هزینته امکتان پتذیر متیگتردد
(ویسی .)0230،با توجه به اینکه طبقتات نگهتداری در نزاجتا بته  2طبقته (ستازمانی ،میتدانی،
آمادگاهی) تقسیم میشوند ،لذا طبقه سازمانی نگهداری میبایستی توسط یگتان دارنتده وستیله
صورت گیرد و طبقه میدانی توسط یگانهای نگهداری و تعمیر صورت میگیترد (گروهتانهتای
پشتیبانی مستتقیم و گروهتانهتای پشتتیبانی عمتومی در ستطح پشتتیبانی منتاطق) و طبقته
آمادگاهی توسط کارخانجات بازسازی و نوسازی انجام میگردد (سیدحسینی.)0230،
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نگهداری و تعمیر (نت) یک مفهوم دو وجهی هستندکه تحقق و عمتل بته آنهتا موجتب حفت
قابلیت عملیاتی و میزان آمادگی تجهیزات در شترایط مطلتوب و بته دنبتال آن کتاهش هزینته
نگهداری و تعمیر برای یگانها میباشد .کلیه فعالیتهایی را که برای حف و نگهتداری شترایط
اولیه و استمرار فرآیندهای پیش بینی شده بر روی داراییهای فیزیکی انجام میشتود نگهتداری
وتعمیرمینامند (محمدی .)0233،از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای نگهداری و تعمیر یگانهتا
مؤثر میباشد شامل :بازدیدهای سازمانی مؤثر ،استفاده از پرسنل کادر تعمیرکار متخصتص و بتا
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،
افزایش سطح انضباط پرسنل خدمه تانک و تعمیرکاران ،آشتنا نمتودن پرستنل خدمته تانتک و
تعمیرکاران با شماره فنی قطعات یدکی ،همتا سازی پرسنل تعمیرکتار ،افتزایش اعتبتارات ارزی
جهت خرید قطعات ،تأمین به موقع قطعات یدکی الزم برای انجتام تعمیترات و غیتره .بتا همته
این ها بازهم مشاهده میگردد که در یگانهای زرهی نزاجا مشکل نگهداری و تعمیر وجود دارد.
در حال حاضر یکی از عوامل مؤثر که متورد غفلتت واقتع شتده مستئله زیتر ستاخت و کیفیتت
زیرساخت تعمیر و نگهداری تانک در یگتانهتا استت .ایتن زیرستاخت از متوارد ستطح پتایینی
همچون یک پارکینگ برای تجهیزات و ادوات زرهی آغاز شتده (کته ادوات را از عوامتل مخترب
جوی حف میکند) و به سطوح باالتری همچون تکنولوژی به کار رفته در تجهیزات نگهداری و
تعمیرات و تطبیق این تجهیزات با نیازها ختم میشود.
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مسئله مهم دیگر تعیین سطوح تعمیراتی است تا با مقایسه وضعیت ادوات و تجهیزات با آن،
یگان بداند که میبایست به شکل مستقل تعمیرات را انجام دهد یا ادوات به مرکز تعمیرات
متمرکز در کارخانجات بهینه سازی و تولید نزاجا ارسال شود .زمانی تعمیر هزینه بر میشود که
یگان فاقد توان الزم برای تعمیر باشد اما با هزینه اضافی و صد البته وقت بیشتر به دنبال کسب
توان تعمیر برود .مسئله دیگر تعیین دوره بازبینی مشخص و فراگیر برای ادوات تمامی یگانها
است که براساس دستورالعملها و استانداردهای مشخص انجام میشود .در دوره جنگ جهانی
اول بود که استفاده از تانک مطرح شد و این مفهوم به شکلی که امروزه میشناسیم مطرح
گردید؛ اما تنها مسئله م طرح در این خصوص عدم آشنایی با نحوه تعمیر و نگهداری نبود بلکه
مشکالت تکنولوژیکی و ضعفهای طراحی تانکهای نسل اول نیز موجب از دور خارج شدن
آنها در اکثریت مواقع میشد.
در طول جنگ تحمیلی مسئولین یگانهای زرهی همیشه با در صدد باالیی از تعمیری بودن
تانکها در یگان خود روبه رو بوده و این روند در زمانهای گذشته تاکنون ادامه داشته که منجر
به کاهش توان رزمی یگان گردیده و در اجرای مأموریت محوله با مشکل مواجه میشود و این
روند بعلت عدم سرویس و نگهداری به موقع ،گردانهای تانک را به سمتی پیش میبرد که
کمکم تعداد تانکهای حاضر بکار درگردان کاهش مییافت و یک گردان از حالت زرهی بودن
خارج میشود و حال این مسئله مطرح میگرددکه انجام صحیح نگهداری و تعمیر بر روی تانک
تی  13اس و روشهای آمادن قطعات یدکی از طریق زیپ 0بوده که در هیچکدام از ردههای
تعمیراتی جاری در نزاجا (رده  4 ،3،2،0و یا  )1گنجانده نمیشود توجه بیشتری نمود.
با نگرش به اهمیت تانک تی  13اس و اینکه در حال حاضر تانک مورد بحث از تجهیزات
پیشرفته در نزاجا محسوب میگردد و استفاده از آن در جنگهای آتی از ضرویات است ،لذا
شناسایی عواملی که بر ارتقای تعمیرات این رده اثرگذار هستند از اهمیت ویژهای برخوردار بوده
و باعث افزایش توان رزمی یگانهای زرهی خواهد شد .در این تحقیق مهمترین مؤلفههای
نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس نظیر نیروی انسانی نگهداری و تعمیر (دانش فنی ،مهارت) و
ابزارآالت نگهداری و تعمیر (ابزارآالت عمومی ،ابزارآالت تخصصی) میباشد در این تحقیق
محقق سعی دارد در طبقه صحرایی با شناخت ارتقای نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس در
تیپهای مستقل زرهی نزاجا از جمله عوامل مدیریتی نت ،نیروی انسانی نت ،ابزارآالت و
تجهیزات نت ،فضا و مکاننت ،بودجه و اعتبارات میباشد پرداخته شود .از آنجا که پرداختن به

 .0زیپ در زبان روسی مخفف قطعات یدکی ،ابزارآالت و لوازم میباشد.
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همه مؤلفههای نگهداری و تعمیر نیازمند بررسی عوامل کثیری است .لذا مهمترین مؤلفههای
ارتقای نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس درسطح یگانهای زرهی نزاجا نظیر نیروی انسانی
نگهداری و تعمیر (دانش فنی ،حقو و مزایا ،مهارت ،آموزش ،بهداشت و ایمنی) وابزارآالت
نگهداری و تعمیر (ابزارآالت عمتومی ،ابزارآالت تخصصی) در این تحقیق توسط محقق مدنظر
قرار گرفته است.
اهمیت و ضرورت پژوهش

با نگرش به مأموریت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در حراست ازمرزهای کشور و
آرمانهای مقدس انقالب اسالمی و نقش اساسی نگهداری و تعمیر در حاضر بکاری و باال بتردن
توان رزمی و تالش در جهت ارتقاء آن و احساس نیاز بیش از پیش به نگهداری و تعمیتر و پیتدا
کردن علت و انگیزههای عدم نگهداری و تعمیر درست و ارائه یک راه حل منطقی جهت کتاهش
ویا به حداقل رساندن آن بنظتر متیرستد متیتتوان گتامی مهتم در جهتت ارتقتاء نگهتداری و
تعمیردرسطح تیپهای مستقل زرهتی نزاجتا و حفت آمتادگی بهتتر و بتاال بتردن تتوان رزمتی
تیپهای عملیاتی مستقل برداشت که نتیجه آن باال رفتن توان دفاعی کشورمیباشد.
درحال حاضر مدیریت نگهداری و تعمیرشامل فعالیتهتای مهمتی ماننتد ستازماندهی ،برنامته
ریزی ،استانداردسازی ،کنترل منابع ،نظارت بر اجرای برنامهها ،ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان،
ایجاد رقابت سالم و فراهم آوردن محیطی سرشار از تفاهم ،همدلی و همکتاری و ...نیتز مشخصتا
ضعفهای فراوانی وجود دارد و کار آنگونه که شایسته بوده انجام نشده است .در حال حاضر در
تیپهای مستقل به علت نداشتن نیروی انسانی (مهارت ،دانش فنی ،جایگاه شغلی) وآبتزار آالت
(ابزارآالت عمتومی ،ابتزارآالت تخصصتی) بوضتوح شتاهدخارج شتدن تانتک تتی  13اس از رده
حاضربکاری میشود و برگرداندن آن به حالت اول نیاز به صرف هزینههای هنگفتی میباشد.
پیشینه پژوهش

برای دستیابی به پیشینه های معتبتر و مترتبط بتا موضتو تحقیتق جهتت تکمیتل مطالعتات
اکتشافی و غنیسازی مبانی نظری پژوهش ،منابع مختلف تحقیقاتی مورد بررسی و کاوش قترار
گرفت که در نتیجه ،موارد زیر یافت شد:
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جدول ( )1پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق

چگونگی بکارگیری گردان نگهداری و تعمیر لشگرهای زرهی نزاجا در نبرد با
نیروهای فرامنطقهای

پژوهشگر

سرهنگ الکترومکانیک بهمن نقوی

محل و سال تحقیق

دافوس آجا0231 ،

اهداف تحقیق

تبیین چگونگی بکارگیری گردان نگهداری و تعمیر لشگرهای زرهی نزاجا در نبرد با نیروهای
فرا منطقهای با توجه به عوامل  2گانه (سازمان ،تحر  ،گسترش) میباشد.

سؤاالت تحقیق

 -0سازمان گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا (از نظر قابلیت انعطاف و تحر ) در
نبرد با نیروهای فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟
-3گسترش گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا (از نظر مداومت عملیاتی) در نبرد با
نیروهای فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟
 -2تحر گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا (از نظرچابکی) در نبرد با نیروهای
فرامنطقه ای چگونه باید باشد؟

جامعه مورد تحقیق

لشکرهای زرهی نزاجا

حجم نمونه و روش

حجم نمونه  21نفر – با توجه به گستردگی جامعه روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی،
حرفه ایی ،طبقه بندی خواهد رسید

روش تحقیق

توصیفی

نتایج تحقیق

نتایج پژوهش :سازمان گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای
بایستی قابلیت انعطاف وتحر داشته باشد و در انهدام نیروهای دشمن میتواند در جریان یک
نبرد ناهمطراز مؤثر واقع شود.
گسترش گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای مداومت
عملیاتی داشته باشد.
ج تحر گردان نگهداری و تعمیرلشگرهای زرهی نزاجا با نیروهای فرامنطقه ای بایستی
چابکی الزم داشته باشد.

نمونهگیری

جدول ( )7پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق

خوداتکایی سامانه نگهداری وتعمیرفرماندهیآمادوپشتیبانی نزاجادرمقابله با
نیروهای فرامنطقه ای

پژوهشگر

سرهنگ ستاد علی ابراهیمی

محل و سال تحقیق

دافوس آجا0231 ،

اهداف تحقیق

تببن چگونگی خود اتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا (سرعت
عمل ،تحر  ،استمرار آمادگی تجهیزات و استفاده از منابع مردمی و ظرفیتهای کشور) در
مقابله با نیروهای فرامنطقهای

سؤاالت تحقیق

-0چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت
(سرعت عمل ،تحر ) در مقابله با نیروهای فرامنطقه ای.
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-3چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت
(استمرارآمادگی تجهیزات) در مقابله با نیروهای فرا منطقهای.
-2چگونگی خوداتکایی سامانه نگهداری و تعمیر فرماندهی آمادوپشتیبانی نزاجا از جهت
(استفاده از منابع مردمی و ظرفیتهای کشور) در مقابله با نیروهای فرامنطقه ای
جامعه مورد تحقیق

فرماندهی اماد و پشتیبانی نزاجا

حجم نمونه و روش

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

روش تحقیق

توصیفی با رویکرد تحلیل کیفی

نتایج تحقیق

-0تشکیل گردان نت حرفهای ،استفاده از زیپ قطعات همراه ،چابک کردن الیههای پشتیبانی
تعمیرات اضطراری و بکارگیری اتیله های و تعمیرگاههای سیار.
-3در خصوص تخلیه و اخراجات ادوات آسیب دیده و همینطور جابجایی تجهیزات نت و
کارکنان بایستی از سامانه حمل ونقل مناسب استفاده نمود.

نمونهگیری

مدل مفهومی پژوهش

پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجود در ارتقای نگهداری و تعمیتر تانتک تتی
 13اس در تیپهای مستقل زرهی نزاجا وآنچه در تحقیقات مختلف به خصتوص در مطالعتات
بهمن نقوی ( ،)0231علی ابراهیمی ( )0231مورد بررسی قرار گرفتت و بتا توجته بته فرضتیات
پژوهش مدل مفهومی شکل شماره  0پیشنهاد میگردد.

شکل شماره ( )1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
با توجه به نتیجه این که تحقیق مورد استفاده در تیپهای مستقل زرهی نزاجا میباشد و هدف
آن ارتقاء نگهداری و تعمیرمی باشد لذا نو تحقیق کاربردی است .این تحقیق با روش توصتیفی
و با رویکرد آمیخته میباشد .برای انجام این پژوهش ،جمعآوری اطالعات به دو روش میتدانی و
کتابخانهای صورت گرفته است .برای اینکار ،اطالعات موردنیاز از طریق جستجوی کتابخانتهای،
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بانکهای اطالعات داخلی و خارجی بهدستآمده است .درروش میتدانی نیتز عمتده اطالعتات از
طریق پرسشنامه خودساخته محقق جمعآوریشده استت .پرسشتنامه ابعتاد نگهتداری و تعمیتر
توسط محقق تهیه و مشتمل بر  36سؤال است که در  3مؤلفته متورد بررستی قترار متیدهتد و
پرسشنامه نیروی انسانی مشتمل به  06سؤال ،پرسشنامه ابزارآالت مشتمل بر  01سؤال کته در
ارتقای نگهداری و تعمیر در تانک تی  13اس مورد بررسی قرار میدهد .پرسشنامهها بتر استاس
طیف پنج گزینهای لیکرت و مقیاس فاصتلهای انتدازهگیتری گردیتده و چگتونگی دانتش فنتی،
مهارت ،ابزارآالت عمومی و ابزارآالت تخصصی را دریگانهای مستتقل زرهتی نزاجتا بته صتورت
تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات انجام گردیده ،تنظیم شده است .پایایی بدست آمده بر استاس
فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشتنامه  1/31متیباشتد .بته منظتور اطمینتان از روایتی
پرسشنامه ،تعدادی از کارشناسان و متخصصتین در حتوزه نتت و ستیس پتس از تأییتد استاتید
راهنما و مشاور مورد بهرهبرداری قترار گرفتته استت .جامعته آمتاری ایتن تحقیتق  001نفتر از
مسئولین و کارکنان فنی در نگهداری و تعمیرادوات و تجهیزات تیپهای مستتقل زرهتی نزاجتا
میباشند .با توجه به این که تعداد یگانهای نزاجا زیاد و پراکنده متیباشتند لتذا تعتداد جامعته
آماری با حجم نمونه برابر میباشد( .جدول شماره )3
جدول ( )3جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری

کارشناسان موتوری
تانک تی  13اس

کارشناسان برجک تانک تی
 13اس

کارشناسان سوخت و بر
تانک تی  13اس

جمع
کل

41

21

21

001

در این پژوهش نگهداری و تعمیر به پنج بخش نیروی انسانی (دانش فنی ،مهتارت) و ابتزارآالت
(ابزارآالت عمومی ،ابزارآالت تخصصی) تقسیم میشود .باتوجه به ماهیت موضو پتژوهش ،ایتن
پژوهش از نو کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی میباشد .جهت تجزیه و لتحلی
دادهها از تحلیل کمی (آزمون کای دو) استفاده شده است .برای انجام این پتژوهش ،جمتعآوری
اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهای صورت گرفته است .برای اینکتار ،جهتت جمتعآوری
ادبیات موضو محقق استناد و متدار موجتود موردمطالعته قترار داده و ستعی دارد بتا دالیتل
منطقی و ارسال پرسشنامه ،راهکارهای مناستبی را ارائته نمایتد .همچنتین درروش میتدانی نیتز
عمده اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوریشده استت .ابتزار انتدازهگیتری ارتقتاء نگهتداری و
تعمیر پرسشنامه به روش آمیخته و با طیف لیکرت میباشد .این پرسشنامه  32گویهتای دارای
دو مؤلفه نیروی انسانی ،ابزارآالت میباشد.
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ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای نیروی انستانی و ابتزارآالت برابتر بتا  4/23و 4/01
بدست آمده است .جامعه آماری ایتن تحقیتق شتامل  001نفتر از خبرگتان علمتی ،اجرایتی و
مسئولین در نگهداری و تعمیر ادوات و تجهیزات تیپهای مستقل زرهی نزاجا میباشتد؛ کته در
این پژوهش نمونهگیری به روش تصادفی طبقاتی تعیین و حجم نمونه از فرمول کوکران به عدد
 55رسید.
ازآنجاییکه دادههای این تحقیق دارای مقیاس فاصلهای بوده و میتانگین پتذیر متیباشتند لتذا
برای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصلهای میانگین استفاده میشود
)110(1.96) 2 (3.7
 66
)(110  1)(0.3) 2  (1.96) 2 (3.7

n

= جامعه آماری که برابر با  001نفر میباشد.
= جامعه نمونه
= سطح خطا برابر  0/36در نظر گرفته شده است.
= واریانس جامعه که برابر  2/14در نظر گرفته شده است.
= اختالف میزان انحراف جامعه نمونه  1/2در نظر گرفته شده است.
با ضریب اطمینان  31۵از طریق جدول مربوطه محاسبهشده است .واریانس جامعه آماری از
روی تحقیق انجامگرفته شده تعیینشده است.
 = 45  30  35  110جمع کل
  65  0.6ضریب نمونه
110

 = 30  0.6  18کارشناسان برجک تانک تی  13اس
 = 45  0.6  26کارشناسان موتوری تانک تی  13اس
 = 35  0.6  21کارشناسان سوخت و بر تانک تی  13اس
جدول ( )4ویژگیهای جامعه آماری و نمونه
کارشناسان

کارشناسان برجک

کارشناسان سوخت و برق

جمع کل

جامعه آماری

41

21

21

001

تعداد نمونه

36

03

30

61
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مبانی نظری پژوهش
نگهداری و تعمیر

تعمیر و نگهداری در تعریف بهتر شامل :تمامی فعالیتتهتا و رونتدهایی استت کته بترای حفت
شرایط مطلوب عملکردی و جلوگیری از افت شاخص برخورداری تجهیزاتی و آماده نگتهداشتتن
آنها جهت استمرار فرایندهای پیشبینیشده انجام میشود .در تجهیزات نظامی همچون تانتک
مسئله فرسودگی وجود دارد که با وجود تعمیر نیز بعضا این فرسودگی و عمر تجهیزات تغییتری
نمیکند پس در نهایت سطح عملکرد تجهیزات با وجود تعمیر نیز بعضتا از شترایط اولیته آنهتا
(پس از خروج از خط تولید) تفاوت خواهد داشت( .احمدلو)0233،
نیروی انسانی

بررسی و تجزیه و تحلیل منظم و منطقی کلیه عوامل پرسنلی و پارامترهای تأثیرگتذار در آنهتا
که در انجام مأموریت یا راهکارهای در نظرگرفته شده مؤثرند (قانعی)0230،
مهارت

رسیدن به حد شایستگی در هر کار و وظیفهای ماننتد مهتارت در تیرانتدازی ،راننتدگی و غیتره
میباشد به بیانی دیگر مهارت یعنی توانایی در فرد به منظور این که معلوماتش را به طتور متؤثر
به کار ببرد .مهارتها ممکن است دستی (انجام شده با دست) یا ذهنی باشد درتعریفی دیگر در
مدیریت ،مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به عمتل ،بته نحتوی کته رانتدمان و نتتایج
مطلوب داشته باشد .این لیاقتی است که اجازه میدهدکه یک شخص به عملکرد باال در یتک یتا
...
چند جنبه کارش دست یابد
در حوزه ادوات زرهی و تانک دو سطح قابلیت و توان کاربری و سطح مهارت در کاربری مطترح
میشود  .قابلیت کاربری یعنی وجود توانایی در فرد به منظور اینکه معلوماتش را بته طتور متؤثر
برای استفاده از ادوات به کار ببرد و مهارت به این معنی که تواناییهای استتفاده از ادوات را بته
کمال رسانده باشد و برخی از کمبودها و ضعفهای ادوات را از طریق سطح باالی کاربری ختود
پوشش بدهد.
دانش فنی

دانایی وتوانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و
شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است .دانش فنی از طریق تحصیل ،کاروزی وتجربته حاصتل
میشوند .ویژگی بارز آن به باالترین درجه شایستگی و خبرگی در آن میتوان دستیافتت ،زیترا
این نو دانش فنی مشخص ،دارای ضوابط عینی و قابلاندازهگیتری استت از ایتن رو ،کنتترل و
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ارزشیابی آن ،هم در جریتان آمتوزش و هتم در مرحلته کتاربرد و عمتل آستان استت (صتدری
افشاری.)0230،
ابزارآالت

اقالمی که طبق فهرست سهمیه مجاز باید در انبار نگهداری شوند و برای نگهتداری و تعمیترات
ضروری هستند .افسر تدارکات مسئول و ناظر قطعتات یتدکی بتوده و بایتد همیشته متدیریت و
کنترل کافی داشته باشد (رستمی .)0213،ضمن اینکه جهت نظارت متؤثر بتر استتفاده قطعتات
یدکی میبایست شبکه یکیارچه تهیه ،توزیع ،مدیریت منابع و  ...نیز همراه با مسئله نظتارت یتا
مانیتورینگ در سطوح مختلف وجود داشته باشد.
ابزارآالت عمومی

وسایل و تجهیزاتی که بطور مداوم مورد استفاده روزانه تعمیرکار میباشتند و بترای تعتوی
تعمیر قطعات تند مصرف مورد استفاده قرار میگیرند( .درکه)0231 ،

یتا

ابزارآالت تخصصی

وسایل و تجهیزاتی که به ندرت مورد استفاده تعمیرکار میباشند وبرای تعوی یا تعمیر قطعات
کند مصرف مورد استفاده قرار میگیرند (درکه )0231 ،و اینکته ابزارآالتتی هستتند کته جهتت
استفاده یا کاربری نیازمند آموزشهای سطح باال و تخصصی میباشند.
ردههای نگهداری و تعمیر در آجا

سامانه نگهداری در ارتش به سهطبقه و پنج رده به شرح زیر تقسیمبندی میشود:
الف) نگهداری سازمانی شامل ردههای یک و دو
ب) نگهداری میدانی شامل ردههای سه و چهار
ج) نگهداری آمادگاهی یا دپویی شامل رده پنج (ویسی)0233،
الف) نگهداری سازمانی شامل ردههای یک و دو

نگهداری سازمانی اساس و زیر بنای سامانه نگهتداری بتوده و کوتتاهی در انجتام آن روی ستایر
ردههای نگهداری تأثیر بسزایی گذاشته و باعث افزایش حجم کار آنها میگردد؛ در برخی موارد
نیز باعث اتالف وقت ،صرف هزینههای جانبی و اضافی و انحراف از انجتام وظتایف اصتلی آنهتا
شده و در نهایت رکتورد در امتر نگهتداری را ایجتاد متینمایتد .مستئولیت ایتن طبقته برعهتده
سرویسکاران و تعمیرکاران یگان های استفادهکننده بوده و به منظور حف آمادگی یگان انجتام
میگیرد و شامل ردههای یک و دو است.
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ب) نگهداری میدانی شامل ردههای سه و چهار

مسئولیت این رده به عهده یگانهای پشتیبانی مستقیم و پشتیبانی عمتومی بتوده و شتامل رده
سه و چهار است.
ج) نگهداری آمادگاهی یا دپویی شامل رده پنج

این رده در سطح نیروی زمینی ،معاونت آماد و پشتیبانی نزاجتا (متدیریت نگهتداری و تعمیتر)،
یکی از ارکان ستاد نیرویی است که نظارت و پیگیری و سیاستگذاری میکنتد .مستئولیت ایتن
طبقه به عهده مراکز تعمیراتی و یگانهای آمادگاهی فرماندهی آماد و پشتتیبانی نزاجتا بتوده و
شامل رده  1است؛ وظیفه این رده تعمیرات اساسی و نوسازی وسایل عمده به مانند خودروهتای
چتترخ دار ،شتتنیدار ،تتتو هتتا و تجهیتتزات مهندستتی ستتنگین و تجهیتتزات مختتابراتی استتت.
(احمدلو)0231،
تجزیه و تحلیل یافتهها
الف) یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی اهداف اجرایی تحقیق (مطالعه اسناد و مدارک
و مصاحبه با صاحبنظران)

سعی و تالش پژوهشگران بر این اصل استوار است تا ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تتی  13اس
در تیپهای مستقل زرهی را تبیین و تشریح گردد؛ بنابراین با توجه به اطالعات متتقن و موثتق
از طریق مطالعه اسناد و مدار  ،مصاحبه با صاحبنظران پیرامتون متغیتر اثرپتذیر (تیتپهتای
مستقل زرهی نزاجا و متغیرهای اثرگذار (نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس) مرتبط بتا اهتداف
اجرایی اول و دوم جمعبندی و استنتاج گردید:
 )0نیروی انسانی یکی از مؤلفههای مهم در هتر ستازمان متیباشتد مخصوصتا در نزاجتا نیتروی
انسانی از ارکان مهم میباشتد  ،حتال اگتر ایتن نیتروی انستانی در حتوزه نگهتداری و تعمیترات
بیتفاوت باشد آن سازمان به اهداف اصلی خود نخواهد رسید با صرف مبالغ هنگفت نستبت بته
حاصربکار نمودن تجهیزات خرج خواهد نمود .به عبارت دیگربتی تفتاوتی در حتوزه نگهتداری و
تعمیرات خود قابل تقسیمبندی به سطوح مختلف است این بی تفاوتی در حوزه فرماندهی بیش
از هر حوزه دیگری اثربخش خواهد بود
 )3سازمان میبایست با فراهم آوردن شرایط مکانی و زمانی نسبت به اعزام افراد جهت طی
نمودن دورههای تعمیراتی اهتمام ویژه نماید.
 )2بهتر است سطوح آموزشی مراکز آموزشی ارتش و به طور کلی نیروهای مسلح منطبق با ایتن
نیازها افزایش یابد.
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012

 )4اعزام کارکنان مستعد به دانشگاههای خارجی و بتینالمللتی جهتت فراگیتری علتوم مترتبط
میتواند جهت ارتقاء توانمندی کارکنان نقش بسزایی ایفا نماید.
در خصوص اهداف دوم (ابزارآالت) میبایست در مراحل مختلف نگهداری و تعمیر تجهیزات بته
نحو مطلوب انجام استفاده میگردد ،لذا با توجه بته اینکته ابتزارآالت تانتک تتی  13اس بستیار
گرانقیمت بوده و این ابزارآالت در جعبههای بزرگ قرار داده شده و این جعبه بزرگ با وستایل
داخل آن زیپ نامیده میشود و این زیپهای متورد بحتث از نحتوه صتحیح تتدار قطعتات در
سطح نزاجا پیروی نکرده و در حال حاضر از کشور روسیه تدار نمیگردد لتذا شایستته استت
فرماندهان ضمن تأکید بر حف اصول نگهداری و تعمیر صتحیح آن نستبت بته آشتنایی هرچته
بهتر خدمه تانک تی  13اس و کارکنان تعمیراتی نسبت بته ابتزارآالت اهتمتام ورزنتد .ضتروری
میباشد خدمههای تانک تی  13اس را تنها بر گذارندن دوره عرضتی اولیته اکتفتا ننمتوده و بتا
اعزام آنان به مسجد سلیمان نسبت به رده سازمانی خود یک رده باالتر دوره را گذارنتده باشتند.
در شرایط فعلی توان با ایجاد مدیریت جهادی توسط فرماندهی تولیتد ،نوستازی و بهینتهستازی
نزاجا نسبت به طراحی اب زارآالت وتجهیتزات بتا فنتاوری پیشترفته از آلیاژهتای متدرن روز دنیتا
ساخت و در اختیار تیپهای مستقل زرهی نزاجا قرار داد.
ب) یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل کمی فرضیههای تحقیق (پرسشنامه)

در بیان یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش؛ ابتدا بته اثبتات فرضتیه اول پتژوهش پرداختته
میشود؛ فرضیه اول تحقیق عبارت است از؛ احتمتاال دانتش فنتی نیتروی انستانی باعتث ارتقتاء
نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس در تیپهای مستقل زرهی خواهتد شتد .بته همتین منظتور
فرضیه صفر آماری ( )HOعدم وجود رابطه بین این دو متغیر و فرضیه مقابل آماری ( )H1وجود
رابطه میان آنها را بررسی مینماید .دانش فنی نیروی انسانی بهمنظور ارتقاء نگهداری و تعمیتر
از طریق محاسبه جمع نمره سؤالهای مربوطه در پرسشنامه حاصل شده است و بترای توصتیف
این متغیر ،نمرههای آن به پنج رده خیلیزیاد ،زیتاد ،متوستط ،کتم و خیلتیکتم تقستیمبنتدی
گردیده است.
تدوین فرضیهها

 :HOاحتماال دانش فنی نیروی انستانی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در
تیپهای مستقل زرهی نخواهد شد.
 :H1احتماال دانش فنی نیروی انستانی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در
تیپهای مستقل زرهی خواهد شد.
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محاسبه آماره آزمون
جدول ( )5محاسبه آماره آزمون فرضیه اول
ردیف

Fo

رتبه

Fe–Fo

Fe

0

خیلی زیاد

20

06/31

3/11

16/1

4/11

3

زیاد

31

06/31

4/11

33/1

0/23

2

متوسط

3

06/31

-3/31

63

4/03

4

کم

0

06/31

-01/31

323/1

04/2

1

خیلی کم

1

1

1

1

1

61

61

-

-

34/1

جمع

استنتاج (قضاوت)

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )34/1و مقدار آماره بحرانی ( )1/30بهدستتآمتده ،از آنجتا کته
مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدستت آمتده بتزرگ تتر استت و در ناحیته  H1قترار
میگیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تأیید و تصدیق میگردد ،بنابراین با سطح اطمینتان
 ۵31میتوان ادعا نمود که "دانش فنی نیروی انسانی میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک
تی  13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا تحقق بخشید( .شکل شماره )3
y

H0

1

H1

X2

/1

1/30

34
مقدار
بحرانیمربوط به فرضیه اول
(خی )7
شکل ( )7مجذور کا
 )7مربوط به فرضیه اول

چون  نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستتگی وجتود دارد ،بترای محاستبه
شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده میشود.
2
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یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین دانش فنی کارکنان دارای ویژگیهای
موردنیاز در تیپهای مستقل زرهی نزاجا به میزان  10/36درصد بوده است بنابراین این دو
متغیر از یکدیگر مستقل نبوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند .در ادامه به بررسی و اثبات
فرضیه دوم پژوهش پرداخته میشود؛ فرضیه دوم تحقیق عبارت است از؛ احتماال مهارت نیروی
انسانی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس در تیپهای مستقل زرهی خواهد شد.
به همین منظور فرضیه صفر آماری ( )HOعدم وجود رابطه بین این دو متغیر و فرضیه مقابل
آماری ( )H1وجود رابطه میان آنها را بررسی مینماید .دانش فنی نیروی انسانی بهمنظور
ارتقاء نگهداری و تعمیر از طریق محاسبه جمع نمره سؤالهای مربوطه در پرسشنامه حاصل
شده است و برای توصیف این متغیر ،نمرههای آن به پنج رده خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلیکم تقسیمبندی گردیده است (جدول شماره )2
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOاحتماال مهارت نیروی انسانی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس در تیپهتای
مستقل زرهی نخواهد شد.
 :H1احتماال مهارت نیروی انسانی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس در تیپهتای
مستقل زرهی خواهد شد
گام دوم :محاسبه آماره آزمون
جدول شماره ( )6محاسبه آماره آزمون فرضیه دوم
ردیف

رتبه

Fo

Fe

Fe–Fo

0

خیلی زیاد

33

06/31

00/11

023/16

3/43

3

زیاد

34

06/31

1/11

61/16

2/63

2

متوسط

01

06/31

-1/31

23/16

3/41

4

کم

0

06/31

-02/31

011/16

01/31

1

خیلی کم

1

1

1

1

1

61

61

-

-

31/23

جمع
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گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

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

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )31/2و مقدار آماره بحرانی ( )1/30بهدست آمده ،از آنجا که
مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدست آمده بزرگتر است و در ناحیه  H1قرار
میگیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تأیید و تصدیق میگردد ،بنابراین با سطح اطمینان
 ۵31میتوان ادعا نمود " که"مهارت نیروی انسانی میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی
 13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا تحقق بخشید.
y

H0

1

H1

X2

/2

1/30

3
مقدار
بحرانیمربوط به فرضیه دوم
خی )7
شکل ( )3مجذور کا (
1

چون  نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستتگی وجتود دارد ،بترای محاستبه
شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده میشود:
2
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یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب تتوافقی) بتین دانتش فنتی کارکنتان دارای ویژگتیهتای
موردنیاز در تیپهای مستقل زرهی نزاجا به میزان  13/33درصد بتوده استت بنتابراین ایتن دو
متغیر از یکدیگر مستقل نبوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند.
در اینجا به بررسی و اثبات فرضیه سوم پژوهش پرداخته میشود؛ فرضیه ستوم تحقیتق عبتارت
است احتماال ابزارآالت عمومی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی خواهد شد .به همین منظور فرضیه صفر آماری ( )HOعدم وجود رابطه بتین ایتن
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دو متغیر و فرضیه مقابل آماری ( )H1وجود رابطه میان آنهتا را بررستی متینمایتد .ابتزارآالت
عمومی بمنظور ارتقاء نگهداری و تعمیر از طریق محاستبه جمتع نمتره ستؤالهتای مربوطته در
پرسشنامه حاصلشده است و برای توصیف این متغیر ،نمرههای آن به پنج رده خیلیزیاد ،زیتاد،
متوسط ،کم و خیلیکم تقسیمبندی گردیده است.
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOاحتماال ابزارآالت عمومی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی نخواهد شد.
 :H1احتماال ابزارآالت عمومی باعث ارتقاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی خواهد شد
گام دوم :محاسبه آماره آزمون:
جدول شماره ( )2محاسبه آماره آزمون فرضیه سوم

Fo

Fe

Fe – Fo

0

خیلی زیاد

34

06/31

رتبه

ردیف

1/11

61/16

2/63

3

زیاد

33

03/11 06/31

063/16

01/11

2

متوسط

1

-3/31 06/31

31/16

1/36

4

کم

1

-00/31 06/31

036/16

1/13

1

خیلی کم

1

1

1

1

1

61

61

-

-

36/12

جمع

گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

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

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )36/12و مقدار آماره بحرانی ( )1/30بهدست آمده ،از آنجا کته
مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدستت آمتده بتزرگ تتر استت و در ناحیته  H1قترار
میگیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تأیید
y

H0

1

H1

X2

1

1/30

شکل (/ )4
مجذور کا (خی  )7مربوط به فرضیه سوم
3

مقدار

بحرانی

و تصدیق میگردد ،بنابراین با سطح 6اطمینتان  ۵31متیتتوان ادعتا نمتود کته " کته"ابتزارآالت
عمومی میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا
تحقق بخشید "( .شکل شماره )4
چون  نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستگی وجود دارد ،برای محاسبه
شدت آنضریب توافقی از فرمول زیر استفاده میشود.
2
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یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین ابزارآالت عمومی دارای ویژگیهای موردنیاز
2

در تیپهای مستقل زرهی نزاجا به میزان  12/31درصد بتوده استت بنتابراین ایتن دو متغیتر از
یکدیگر مستقل نبوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشتند .در نهایتت مطتابق بتا نتتایج حاصتله از
طریق آزمون خیدو مرتبط با فرضیات تحقیتق متوارد ذیتل احصتاء گردیتد :بنتابراین بتا ستطح
اطمینان  ۵31میتوان ادعا نمود که "ابزارآالت عمومی میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک
تی  13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا تحقق بخشید.
در پایان به بررسی و اثبات فرضیه چهارم پژوهش پرداختته متیشتود؛ فرضتیه چهتارم تحقیتق
عبارت است احتماال ابزارآالت تخصصی باعتث ارتقتاء نگهتداری و تعمیتر تانتک تتی  13اس در
تیپهای مستقل زرهی خواهد شد .به همین منظور فرضیه صفر آماری ( )HOعدم وجود رابطته
بین این دو متغیر و فرضیه مقابل آماری ( )H1وجود رابطته میتان آنهتا را بررستی متینمایتد.
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ابزارآالت تخصصی بمنظور ارتقاء نگهداری و تعمیر از طریتق محاستبه جمتع نمتره ستؤالهتای
مربوطه در پرسشنامه حاصلشده است و برای توصیف ایتن متغیتر ،نمترههتای آن بته پتنج رده
خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم تقسیمبندی گردیده است( .جدول شماره )4
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOاحتماال ابزارآالت تخصصی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی نخواهد شد.
 :H1احتماال ابزارآالت تخصصی باعث ارتقاء نگهداری و تعمیر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی خواهد شد.
گام دوم :محاسبه آماره آزمون
جدول شماره ( )8محاسبه آماره آزمون فرضیه چهارم
رتبه

ردیف

Fo

Fe

Fe – Fo

0

خیلی زیاد

24

06/ 31

1/11

201/16

03/23

3

زیاد

33

06/31

1/11

22/16

3/12

2

متوسط

1

06/31

-3/31

31/16

1/36

4

کم

3

06/31

-04/31

312/16

03/43

خیلی کم

1

1

1

-

23/06

1

61

جمع

1

1
61

-

گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

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

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )23/06و مقدار آماره بحرانی ( )1/30بهدست آمتده ،از آنجتا
که مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدست آمده بزرگ تتر استت و در ناحیته  H1قترار
میگیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تأیید و تصدیق میگردد ،بنابراین با سطح اطمینتان
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 ۵31میتوان ادعا نمود که " که"ابزارآالت تخصصی میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیتر تانتک
شکل تی  13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا تحقق بخشید ".
y

H0

1

H1

X2

06

1/30

مربوط به فرضیه سوم
شکل ( )5مجذور کا( /خی 7
مقدار)بحرانی
23

چون  نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستگی وجود دارد ،برای محاسبه
شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده میشود:
2

39 / 16
 0 / 6131
39 / 16  65



2

C

 n
یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین ابزارآالت عمومی دارای ویژگیهای موردنیاز
2

در تیپهای مستقل زرهی نزاجا به میزان  12/31درصد بتوده استت بنتابراین ایتن دو متغیتر از
یکدیگر مستقل نبوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند.
در نهایت مطابق با نتایج حاصله از طریق آزمون خیدو مرتبط با فرضیات تحقیق موارد ذیل
احصاء گردید :بنابراین با سطح اطمینان  ۵31میتوان ادعا نمود که" که"ابزارآالت تخصصی
میتوان در ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس را در تیپهای مستقل زرهی نزاجا تحقق
بخشید.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج بدست آمده از هدف اول به شرح زیر میتوان بیان داشت:
 )0جهت ارتقاء نیروی انسانی نگهداری و تعمیر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای مستتقل
زرهی نزاجا بایستی ساختار سازمانی آن اصالح و در حال حاضر دسته نگهداری و تعمیر
چرخدار -شنی دار در گروهان نت تیپهای مستقل نزاجا به تعداد  2نفر متیباشتند بته
تعداد  1نفر ارتقاء یابد.
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 )3نیروی انسانی دسته نگهداری و تعمیرگروهان نگهداری و تعمیر تیپ مستقل زرهی
نزاجا بایستی جهت تکمیل آموزشهای تخصصی دورههای شنی دار تانک تی  13اس
را دیده باشند.
 )2به منظور ارتقاء مهارت نیروی انسانی نگهداری و تعمیر تیپهای مستقل زرهی افراد
گزینش شده در این رسته تخصصی بایستی مواردی مثل داشتن انگیزه ،مالکیت روانی
و همچنین پیش نیاز فنی بودن را داشته باشند.
 )4برگزاری دورههای آموزشی بصورت سالیانه و دورهای جهت تعمیرکاران ،خرید و
واگذاری تجهیزات آموزشی به مراکز آموزش فنی متناسب با خرید تجهیزات جدید،
مستقر نمودن ابزارهای آموزشی جهت آموزش کارکنان تعمیراتی در سطح یگانهای
تانک در ارتقای نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس مؤثر است.
 )1در اجرای افزایش مهارت کارکنان تعمیراتی میبایست به نکاتی از قبیل؛ دقت در
انتخاب مربیان و سرپرستان ،ایجاد انگیزه در آنها و ارزیابی به موقع از نتایج آموزش
توجه شود.
 )6حیات سازمان تا حدودی به مهارت و شایستگیهای فردی و جمعی کارکنان دارد و با
استفاده از آموزش و سایر روشها میتوان مهارت کارکنان فنی را به روز و بهینه نموده
تا قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیرون و رشد فناوری بیشتر کارکنان
تعمیراتی را در جهت کسب دانش برون سازمانی در حوزه نت به مراکز تعمیراتی اعزام
نماییم.
در نتایج هدف دوم این طور میتوان بیان داشت:
 )0جهت ارتقاء ابزارآالت عمومی نگهداری و تعمیرتانک تی  13اس در تیپهای مستقل زرهتی
میتوان از جعبه ابزار مهدی جهت تکمیل این ابزارآالت استفاده کرد.
 )3جهت ارتقاء ابزارآالت تخصصی نگهداری و تعمیر تانتک تتی  13اس در تیتپهتای مستتقل
زرهی میتوان از جعبهابزار بریتول 0جهت تکمیل این ابزارآالت استفاده کرد.
 )2با توجه به عدم تدار ابزارآالت از کشور روسیه ،در حال حاضر بستیار گترانقیمتت بتوده و
میبایست توسط فرماندهان مربوطه نسبت به نگهداری آن اهتمام ورزند.

 .0جعبه افزاری که دارای ابزارآالت ویژهای دارد
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 )4درحال حاضر نحوه تدار قطعات یدکی تانک تی  13اس در یگانهای زرهی بصورت زییتی
بوده و این دارای محاسنی میباشد ازجمله رفع هرگونه عیئب جزئتی توستط خدمته (سترویس
فنی دستگاهها ،سیستمها و جنگافزارهای تانک)
 )1از مهمترین محاسن روش زییی اینکه زیپ  0/01که وسایل و تجهیتزات روی تانتک تتی 13
اس بوده و به خدمه کمک میکند که تمام سرویسهای فنی تانتک را انجتام بدهتد تتا همیشته
تانک در وضعیت عملیاتی باقیمانده و انجام مأموریت نماید.
 )6بررسی امکان افزودن ابزارآالت و تجهیزات جدید جهت تسهیل تعمیر توسط خدمه تانک
 )1روش زییی معایبی مانند عدم شناخت و آگاهی خدمته تانتک بته تمتام ابتزارآالت موجتو در
داخل جعبه روی تانک که اصطالحا زیپ گفته میشود و تعدادی نیز بته علتت عتدم شتناخت و
عدم استفاده فرسوده و یا شکسته شدهاند.
 )3کارشناسان زرهی و تعمیراتی معتقدند روش تدار زییی برای تانک تتی  13اس بته دالیتل
زیر کاربردی و مفید نمیباشند:
وجود قطعات غیرقابل مصرف در زیپها
تحمیل هزینه اقتصادی زیاد به نزاجا
همخوان نبودن با روش تدارکاتی نزاجا
عدم شناخت خدمهها از اکثر وسایل و ابزارآالت موجود در جعبههای روی تانک.
در شرایط عملیاتی و بحران وسایل موجود جوابگو نمیباشد.
 )3با ایجاد مدیریت جهادی توسط فرماندهی تولید ،نوسازی و بهینتهستازی نزاجتا نستبت بته
طراحی ابزارآالت با فناوری پیشرفته از آلیازهای مدرن روز دنیا ساخت و در اختیتار تیتپهتای
مستقل زرهی قرار دارد.
پیشنهادات اجرایی تحقیق
معاونت طرح و برنامه نزاجا

 )0نسبت به مزید نمودن زیپهای تانک تی  13اس به جدول سازمان و تجهیزات گردانهای
زرهی تیپهای مستقل زرهی نزاجا اقدام نماید.
 )3اجرای برنامه مدون و دقیق سرویس نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس و اضافه نمودن
سؤاالت مرتبط به آن در دبیرخانه اشراف فرماندهی.
 )2بازنگری در جدول سازمان و تجهیزات گردانهای زرهی تیپهای مستقل بمنظور کسر
تانکهایی که رده  1اعالم نموده شده است.
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 )4معاونت آموزشی نزاجا با هماهنگی و همکاری مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی ،در مورد
استفاده از اساتید با تجربه و عالقمند به تدریس عملی جهت کارکنان تعمیراتی در حوزه
خودروهای شنیدار استفاده نموده و سطح مهارت تعمیرکاران را افزایش نمایند.
 )1ارائه یک استاندارد و سطح نگهداری مشخص برای ابزار آالت (تخصصی و عمومی) و تعریف
و تأمین یک بسته ابزار داخلی برای نگهداری از تانکها منطبتق بتا استتانداردهای ستازنده
روس اما براساس نیازهای داخلی
 )6بررسی امکان افزودن ابزارآالت و تجهیزات جدید جهت تسهیل تعمیر توسط خدمته و ارائته
ابزارآالت ابتکاری و استانداردسازی آن در سطح یگان.

شکل ( )6نمونهای از تجهیزات ابتکاری یک باالبر با مکانیزم محرک دستی جهت جداسازی پیشرانه
تانکروسی بدون نیاز به خودروی بازیابی و جرثقیل آن.
معاونت نیروی انسانی نزاجا

نسبت به پذیرش کارمندان تجربی که در حوزه تعمیراتی تجهیزات سنگین (تعمیرات موتتوری،
گیربکس ،هیدرولیک ،پمپ انژکتور و برقی) تبحر و مهارت دارند بصورت پیمانی استتخدام و بتا
کارکنان رسمی نگهداری و تعمیر همتا سازی نمایند.
معاونت آماد و پشتیبانی نزاجا
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با هماهنگی فرماندهی تولید ،نوسازی و بهینهسازی اقدام به طراحی و ساخت ابزارآالت عمومی
و تخصصی با آلیاژ مرغوب اقدام و جلوگیری از خرید زیپهتای تحمیلتی کشتور روستیه اقتدام
نمایند.
معاونت آموزشی نزاجا

)0
)3
)2
)4

)1
)6
)1
)3

نسبت به اجرای آزمون سطح مهارت تعمیرکاران با یک برنامه مدون در ستطح تیتپهتای
مستقل اقدام نماید.
کارکنانی که در نگهداری و تعمیر تانک تی  13اس خبره میباشند در تیپ  333مستتقل
زرهی جمع و با تشکیل کمیته آموزشی و فنی دروه عرضی کوتاهمدت اجرا نمود.
جمعآوری و تدوین آییننامه مرتبط با تانک تی  13اس و ترجمه آنکه در حال حاضر بته
صورت ناقص انجام گرفته و واگذاری به تیپهای مستقل زرهی.
تهیه نشریات و جزوات آموزشی و به روز تانک تی  13اس و حتی دستبرگهای آموزشتی
تعمیراتی با طبقات پنچگانه نگهداری مرتبط با موضو مورد بحث و در اختیتار قترار دادن
خدمه و تعمیرکاران.
بررسی دورهای روشهای آموزش و تعمیترات و نگهتداری و بته روز رستانی متداوم آنهتا
براساس نیازها و روشهای آموزش نگهداری نیز بایستی به روز رسانی مداوم داشته باشند.
احیای شارژ انبار قطعات یدکی تند مصرف و کند مصرف تانک تتی  13اس در تیتپهتای
مستقل زرهی نزاجا.
ازچرخه خارج نمودن کارکنانی که انگیزه تعمیراتتی ختود را ازدستتدادهانتد و جتایگزین
نمودن با نفرات دیگر تعمیراتی.
بهره گیری از روشهای نوین انبارداری و مدیریت ذخیرهسازی جهت دسترسی ستریع تتر و
آسانتر به اقالم مورد نیاز

منابع


ابوالقاسم شیبانی و همکاران ،راهنمای کامل مدیریت دانش ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی
صنایع دفاعی0213 ،



ابطحی ،سید حسین ،آموزش و بهسازی سرمایههای انسانی ،انتشارات موسسه فرهنگی کتاب
النیز ،تهران .0232



امید ویسی ،نگهداری و تعمیرات در یگانهای نظامی ،انتشارات دانشگاه افسری امام علی
( )0230،
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پورآمن ،بهزاد ،آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهرهوری سازمان ،انتشارات
مؤسّسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

 تعیرات رده میانی تا

تی  13اس ،اسماعلیان ابوالفضل ،چا مرآپش0211 ،



جان آرشرمرهورن و همکاران ،مدیریت رفتار سازمانی ،مترجم مهدی ایران نژاد وهمکاران،
انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش تهران0213،



حاجعلی درکه ،نشریه آماد همگانی ،چا مد آموزش0231 ،





















خواجه پور ،قاسم و همکاران ،مقاله اثربخشی آموزش ،ماهنامه استاندارد شماره 0233 ،301
دانستنیهای عمومی مدیریت ،معاونت آموزش بسیج0231 ،
داود محمدی و همکاران ،خودروهای شنیدار ویژه دوره عالی ،چا مرآپش0230،
رضا احدیان ،نشریه آماد همگانی ،چا مد آموزش مرآپش.0231 ،
سهراب اقتداری ،جزوه درسی دوره بر و الکترونیک تانک تی  13اس ،چا مرآپش 0233
شیوههای عملی ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی ،داود محب علی ،انتشارات مرکز آموزش
مدیریت دولتی
صدیق ،عیسی ،تاریخ تعلیم و تربیت ،تهران انتشارات آواه ،جلد اول 0231
عالقهبند علی ،مقدمات مدیریت آموزش ،نشر روان021633 ،
علی آبادی ،خدیجه ،مقدمات تکنولوژی آموزشی ،تهران ،انتشارات سیمرغ ،سال 0211
علی عالقه بند ،مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) انتشارات امیرکبیر0233 ،
غالمحسین صدری اقشاری ،فرهنگ معاصر فارسی امروز ،فاقد ناشر0230،
کامبیز سلمانی پور ،کنترل آتش ویژه دوره تخصصی ثانویه ،چا مرآپش0232 ،
کرم اهلل دانش فرد و همکاران ،مدیریت جامع با رویکرد عملیاتی ،سازمان عقیدتی و سیاسی
آجا0233،
محمدی داود ،آموزش فنّی خدمات کارکنان ،تهران ،انتشارات پیام0233 ،
مرتضی پیراسته و همکاران ،مدیریت لجستیکی ،جلد  ،1چاپ دافوس.1131 ،
منصور مدرسی ،فرهنگ توصیفی واژگان مدیریت و منابع انسانی ،انتشارات پیشبرد0233 ،
موسی احمدلو ،مدیریت نگهداری و کاربر روی فرمها ،چا مرآپش0231،
میر سیاسی ،ناصر ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ،تهران انتشارات0233 ،
نشریه آماد همگانی ،سلمانی پور ،کامبیز ،چاپ مد آموزش1131 ،

