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 چکیده

به شدیدی  وابستگی  ترابری  و  شکاری  هواپیماهای  پرواز  و  هوایی  نیروی  رزمی  حاضربکاری    توان 

، هواپیماهای شکاری و  هاسامانه ی پشتیبانی زمینی هواپیما دارد و در صورت آماده نبودن این  هاسامانه 

این پژوهش  .  باشندی نم  پروازی مسافربری و ترابری قادر به  ماهایاکثر هواپ   ر یتأثتعیین میزان  هدف 

های پشتیبانی  سازی روش نت سامانه ی نظارت و بازرسی، کارکنان فنی و تجهیزات بر بهینههامؤلفه 

هواپیما   میزان    سؤال  وبوده  زمینی  پژوهش:  و   ریتأثعمده  فنی  کارکنان  بازرسی،  و  )نظارت  عوامل 

در  چق   نهاجا  دری پشتیبانی زمینی هواپیما  هاسامانه   تعمیر  سازی روش نگهداری وبهینهتجهیزات( بر  

  جامعه .  استنوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته   بر این اساس  کهاست؟  

 نظر و مسئوالن بخش تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیماآماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان صاحب 

برابر  در یگان احتساب ضریبی  با  بوده که  نهاجا  از طریق  آوری داده جمع   باشند. می   نفر  120های  ها 

فته است.  نظارت و بازرسی، کارکنان فنی و تجهیزات صورت پذیر  ساخته تحت عناوینپرسشنامه محقق 

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

قرار گرفت.    دیتائهای پژوهش مورد  داری پنج درصد، صحت فرضیهاستفاده شده است. در سطح معنی

های  سامانه ت  سازی روش نرا بر بهینه  ریتأثنظارت و بازرسی بیشترین    مؤلفهنتایج پژوهش نشان داد  

 پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا دارد.

 : واژگان کلیدی
 .، مولد فشار هیدرولیک )میول()ای پی یو(  مایانداز هواپدستگاه راهنت، نهاجا، سامانه، 

 
 . رانیو ستاد ارتش، تهران، ا  یدانشگاه فرمانده اتیدر عمل قیتحق ار ی استاد  1
 . رانیو ستاد ارتش، تهران، ا  یدانشگاه فرمانده یعلم ئتیعضو ه  2

 . رانی و ستاد ارتش، تهران، ا یدانشگاه فرمانده ،یدفاع تی ریارشد مد  یکارشناس  3

   janparvar.m@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 
DOI: 10.22034/QJMST.2022.529743.1532 

 

 نوع مقاله: پژوهشی 

mailto:janparvar.m@yahoo.com


 1401 تابستان  ، 60 شماره ،هجدهم سال، ینظام  فنون  و علوم فصلنامه 60

 مقدمه 

مولد فشار    ،1)ای پی یو(   مایانداز هواپ: دستگاه راهاز  اندعبارتی پشتیبانی زمینی هواپیما  هاسامانه

مهمات  ف،یفشارضع   ی کمپرسورها  ی،فشارقو  یکمپرسورها  ، (ولی)م  ک ی درولیه ،  جابجاکننده 

  .خودروی کشنده هواپیما و تجهیزات هوا و های تهویهدستگاه

است   ی هیدرولیکی و نیودرالیکی هواپیما روی زمینهاستمیسها تست  یی این سامانهکارآعمده  

این وضعیت   جهت   جابجاکننده مهمات  یهادستگاه  خاموش است(. همچنینموتور هواپیما  )در 

هواپیما )ای پی یو( جهت   اندازراهو از دستگاه    شودیممسلح کردن هواپیماهای شکاری استفاده  

 ( 73:  1393)تشکری،   .گرددیم ن هواپیما استفاده نموداستارت زدن موتور و روشن 

های پشتیبانی زمینی هواپیما در  و اورهال سامانه  نتفوق، متأسفانه عملیات    مراتببهبا عنایت  

توجهی باعث ازکارافتادگی  شود و این بیکامل و دقیق انجام نمی  طورمراکز تعمیراتی نهاجا به

اقتصادی  های  تحریم  از طرفی  های پشتیبانی زمینی هواپیما شده وزودهنگام سامانه و  نظامی 

را در جهت ای  جمهوری اسالمی ایران؛ مشکالت عمده  هی( عل آمریکا  متحدهاالتیاسازنده )کشور  

 به وجود آورده است.  نهاجا ها، برای قطعات ریز آنحتی   ها واین سامانه خرید

چنین مراکز تعمیراتی و هم  ها،پایگاههای پشتیبانی زمینی هواپیما در  وجود انبوه سامانههمچنین  

وجود  نشانگر  هوایی؛  آمادوپشتیبانی  فرماندهی  سنگین  تعمیرات  اورهال  مرکز  در  قطعه  منتظر 

   های نگهداری و تعمیرات است.نارسایی در روش

می نشان  مدارک  و  اسناد  بررسی  و  اولیه  روش  دهد مطالعات  و  الگوها  برای  که  مختلفی  های 

یکی از    ازجملهها و تجهیزات، معرفی گردیده است که  نگهداری و تعمیر سامانه سازی روشبهینه

سازی مبتنی بر سه عامل؛ کارکنان فنی، نظارت و  در این زمینه بهینه مورداستفادههای بندیطبقه

 بازرسی و تجهیزات است.

نیز سه عامل اصلی؛ کارکنان فنی، نظارت و بازرسی و تجهیزات را که در بروز   پژوهشگر  رونیازا

تعمیراتی  سامانه  نتمشکالت   مراکز  در  هواپیما  زمینی  پشتیبانی  مینهاجا  های  را  مؤثر  باشند؛ 

 قرار خواهد داد.   یموردبررس

مند  نظام  یزیررنامهب  کی شود تا بتوان با    کاررفته بهخصوص    ن یها در اتمام تالش  یست یبا  نیبنابرا

به  ما یهواپ  ی ن یزم  ی بانیپشت  یهاسامانه  نتروش    دهی و سنج را  نهاجا  درنت  نهی در    ی آمادگ  جهی و 

 (2: 1400 ،پرور)جان  .خواهد یافت شینهاجا افزا ی هاگانی یات یو توان عمل یرزم

 

 

 
1 Auxiliary Power Unite 
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 و پیشینه تحقیق  مبانی نظری

 مبانی نظری 

 نهاجا در هواپیما  زمینی پشتیبانی  هایسامانه تعمیر و نگهداریتاریخچه 

ایران توسط نخستین    1309در سال    پوشسیاهستوان دوم سیاوش    تعمیر اساسی هواپیما در 

اپیما  صورت گرفت. وی موفق شد تا بدنه کامل یک هواپیمای مدل دی هاویالند را عوض کند و هو

 .(8 :1390، گهر بهنام ) را مجدداً آماده پرواز کند

در سال   4و اف    5و هواپیماهای جت جنگنده اف    1342در سال   130  –با ورود هواپیماهای ثی  

 های پشتیبانی زمینی هواپیما وارد کشور گردید. انواع سامانه 1347تا سال  1343

میالدی در نیروی هوایی    1964اولین دوره آموزش تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما در سال  

به ایران  اسالمی  جمهوری  و  ارتش  تئوری  استانداردهای  صورت  با  مطابق  امکانات  کمترین  با 

 . (14: 1400 ،پرور)جان میالدی ادامه پیدا کرد  1977آمریکایی تا سال 

مشاوران آمریکایی شعبات مختلف تجهیزات    1979بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  

در   هواپیما  زمینی  و یک وضعیت عملیاتی ضعیف  نهاجاپشتیبانی  کردند  ترک  در شعبات  را  ی 

 احساس شد. نهاجاتعمیری تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما در 

شامل تجهیزات پشتیبانی    نهاجادر حال حاضر دوره آموزش تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما در  

 ، 130، هواپیماهای ترابری نیمه سنگین ث 707، بوئینگ 747 بوئینگزمینی هواپیماهایی مثل 

 Gas)  دهدو کلیه هواپیماهای شکاری تاکتیکی را پوشش می  27ف  ترابری سبک ا  هواپیماهای 

Turbine Compressor GTC, 2018: 1) . 
سامانه تعمیرات  و  نگهداری  دستورالعمل روش  مطابق  نهاجا  در  هواپیما  زمینی  پشتیبانی  های 

تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما   های  1( و کتب فنی مربوطه )تی او 31-1مدیریت نگهداری )

ی و اجرایی تشکیل زیرطرحشود. نگهداری و تعمیرات در نهاجا از دو بخش  در نهاجا( انجام می

ها  ی در نهاجا و بعد اجرائی در پایگاهبانی آمادوپشتریزی به عهده معاونت  که مسئولیت طرح  شودیم

ستیکی( که جز واحدهای اجرایی تعمیراتی  ی هوایی )لجبان یآمادوپشت و مناطق هوایی و فرماندهی  

 . شوندیمگذاشته   مورداجرابه  گردند یم محسوب 

 رت و بازرسی نظا

 در نهاجا پشتیبانی زمینی هواپیما هایسامانهای دوره بازرسی نظارت و

 
1 TO: Technical Order 
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وسایل زمینی    و بازرس گردان   باتجربهها توسط متخصصین  یبازرساین    الف( نظارت و بازرسی روزانه:

بازدید مخزن سوخت ، بازدید ظاهری دستگاهی همچون و شامل موارد شدهانجامروزانه  صورتبه

 است.دستگاه و روغن  

  صورتبهوسایل زمینی    گردان  ها توسط فرمانده یا جانشینیبازرساین    ب( نظارت و بازرسی ماهیانه:

 و شامل موارد زیر است:  شدهانجامماهیانه 

 ی زدگزنگ عالئم و   ازحدشی بی، پوسیدگی خوردگترک ازنظر کلیه قطعات اصلیبازدید  ( 1

 سائیدگی  بندی، خوردگی و عایق ازنظر قطعات الکتریکی و الکترونیکی  اتصاالت و بازدید ( 2

  لوله اگزوز دستگاهای توربین و  ورودی هو  ، لولهروغن اویل کولر  کنندهخنک قطعه  بازدید  (  3

 مسدود بودن مسیر یا اجسام خارجی در مسیر هوا ازلحاظ 

باال در سطح دپو و مرکز اورهال    مهارت  با کارکنان  ها توسط  یبازرساین    ج( نظارت و بازرسی سالیانه:

شامل    شدهانجامسالیانه    صورتبه توربین،    بازدیدو  داخلی  قطعات  موتور جت،  داخلی  قطعات 

 است. 1قطعات داخلی کمپرسور و قسمت متعلقات گیربکس اکسسوری

لو  توجه: مراحل  انجام  وعدم  ریز  قطعات  بودن  خراب  حرارت    دگیری صحیح،  درجه  رفتن  باال 

 شود. باعث ترکیدن و صدمه دیدن قطعات مهم و اصلی دستگاه می ،مجاز ازحدشیب
 در نهاجا  های پشتیبانی زمینی هواپیماسامانهی غیرمترقبه هایبازرسو نظارت 

،  هاموردی و ناگهانی توسط بازرسین امنیت زمینی پایگاه صورت بههای غیرمترقبه یبازرس

شود که شامل موارد  یم نگهداری یا فرمانده گردان وسایل زمینی انجام  هایبازرسی فنی گروه

 زیر است:

لوله (1 تمام  ظاهری  جهت  بازدید  از  پوسیدگی  خوردگچی پها  خوردن،  ترک  ،  ازحدشیبی، 

 های ناشی از کارکرد زیاد. ی( و دیگر خسارتزدگزنگ عالئم کروژن )

ها،  ها )اتصاالت( از جهت شکستگی، خراب شدن دنده مهرهبازدید ظاهری تمام فیتینگ  (2

 ها ی و تمیزی آنخوردگ ترک 

تمام   (3 ترمینال  هایکشمی سبازدید ظاهری  بودن صحیح،  و  عایق  از جهت  الکتریکی  های 

 ی و صدمات دیگرزدگ زنگ سائیدگی،  

اشیاء   هرگونهعاری بودن از  حاظازلپرسور و اگزوز توربین قسمت ورودی هوای کم بازدید   (4

 .مسدودکنندهخارجی و دیگر موارد 

 .(32: 1387پورقاسم، ) روغن موتور بازدید سطح  (5

 

 
1 Accessory 
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 آموزش

تداوم  شود و به حفظ  ها و مدیران محسوب میعنوان یکی از وظایف مهم سازمانبه  آموزش امروزه

 .(1395)امیری،   شودو بقای سازمان منجر می

 گردان تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما: در آموزش   

درونآموزش دوره  الف(   فنی  فنی: های  کارکنان  مختص   یگانی  دوره  گروه   فنی   کارکنان کلیه    این 

مربوط به تخصص رهاساز خلبان )ایگرس(  فنی    آموزشهای  کالسبوده و شامل  نگهداری هواپیما  

  پشتیبانی  فنی   آموزشهای  کالسدر   کنندگانشرکت،  است  هواپیما زمینی    و تجهیزات پشتیبانی 

صورت تئوری و عملی  های پشتیبانی زمینی هواپیما را بهکار کردن با سامانه  باید  هواپیمازمینی  

و دیده  دستورالعمل  آموزش  و  ایمنی  موارد  دستگاهکلیه  از  استفاده  نمایند.های  رعایت  را   ها 

دریافت کرده و اجازه دارند داخل کابین هواپیما    35مجاز کارکنان فنی در پایان این دوره کارت 

 روی هواپیما انجام دهند.بر شده و یا کارهای سرویس و نت را 

میزان دانش و  افزایش    منظوربه  دوره نشریات نهاجادر این   دی کارکنان فنی:تیب( دوره آموزش اف 

همچنین و  کارکنان  تخصص  تعمیر  تکمیل  اورهال    نگهداری،  زمینی  سامانهو  پشتیبانی  های 

بوده و    مدتکوتاه  معموالً ها  . این دورهشودمطابق با کتب فنی مربوطه، آموزش داده می  هواپیما

 .گرددمنجر به تغییر تخصص نمی

  ها در مراکز آموزش گروه نگهداریاین کالس نویسی(:او خوانی و فرمهای آموزش زبان )تیج( کالس

نهاجایگان می  های  برگزار  فنی  کارکنان  انگلیسی  زبان  علمی  سطح  ارتقاء  شود. جهت 

این در    کنندگانشرکت بتوانند  دوره    پایان  کتابراحت بهبایستی  هواپیما،  ی  فنی  و    ها فرمهای 

نشریات مربوطه را مطالعه و ترجمه نمایند. کلیه کارکنان فنی باید هرساله در آزمون زبان انگلیسی  

 .(66 :1400 ،پرور)جان  ت نموده و نمره قبولی را اخذ نمایندشرک

 انگیزه 

روی نیروی انسانی مانند افزایش انگیزه، باال بردن روحیه خدمتی، آموزش )ارتقای    گذاری سرمایه

انسانی   ایجاد رقابت سالم بین کارکنان، حسن معاشرت و روابط نیروی  فنی کارکنان(،  مهارت 

: 1398)گروه مهندسی صنایع دانشگاه میشیگان،    در افزایش اثربخشی سازمان دارد  مؤثرنقش  

166). 

های  که حاصل تجربه و گذراندن دورهکارکنان فنی    تخصص و مهارت  ،انگیزه و روحیه خدمتی

بسیار    های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجاسامانه  نتسازی روش  بر بهینه  ،فنی بوده  آموزش

 .(41: 1393)تشکری، هستند  مؤثر 
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 تجهیزات

و ارتقاء    هاتیمأمورتواند جهت انجام  ترین عاملی است که میبعد از نیروی انسانی، تجهیزات اصلی

 .(1395)امیری،  کارآیی کمک کند 
 (84 الی 74  :1393تشکری، ) تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما (1)جدول 

 عملکرد دستگاه نام دستگاه ردیف 
 .شودانواع هواپیماها استفاده میجهت استارت زدن   - 60  استارتر 1
هیدرولیک تست میول   2

 T.T.U ینیبنز

شود. دارای  جهت رفع عیوب سیستم هیدرولیکی هواپیما روی زمین استفاده می

 کند.مهیا می Psi3000سه سیستم که هرکدام هیدرولیک با فشار 
های هوا به زمین تا وزن  جهت جابجایی و بلند کردن اسلحه هواپیما و موشک MJ-4بمب بلندکن  3

 شود.پوند استفاده می 6000
های هوا به زمین تا وزن  جهت جابجایی و بلند کردن اسلحه هواپیما و موشک MJ-1 کنبمب بلند  4

 شود.پوند استفاده می 3000
کمپرسور فشار قوی   5

MC-1 

شود. توانایی  جهت رفع عیوب سیستم نیودرالیکی هواپیما روی زمین استفاده می

 را دارد. Psi3500 فوت مکعب بر دقیقه و با فشار 15تولید هوا با ظرفیت 
کمپرسور فشار ضعیف   6

MC-2 

ضعیف استفاده    اندازی سیستم تغذیه فشنگ، دریل و ابزارهای بادی فشارجهت راه

 را دارد. Psi 120  شود. توانایی تولید هوا با فشار حدودمی
هیدرولیک تست میول   7

 بنزینی 
D-5 

شود. دارای  استفاده میجهت رفع عیوب سیستم هیدرولیکی هواپیما روی زمین  

 کند.مهیا می Psi3000 یک سیستم که هیدرولیک با فشار

هیدرولیک تست میول   8

 D-6  یبرق

شود. دارای یک سیستم جهت رفع عیوب سیستم هیدرولیکی هواپیما استفاده می

 کند.مهیا می Psi3000که هیدرولیک با فشار 
 ایرکاندیشن  9

 C-10 

را جهت کابین    درجه فارنهایت(  200الی    47هوای مطبوع با دمای قابل تنظیم )

 کندمسافربری مهیا می هواپیماهای ترابری و
 ایرکاندیشن  10

 NR-8 

  کردن   تمیز  ،الکترونیکی  قطعات  کردن  خنک  زدایی،رطوبت  تهویه،  جهت

 . شودمی استفاده P3F و ترابری  هواپیماهای بنزین  هایمخزن
استفاده   استارتر هوبارت  11 زمین  روی  هواپیما  الکترونیکی  قطعات  عیوب  رفع  و  استارت  جهت 

 شود.می
 شود. بالگرد استفاده می های سبک وجهت استارت و سرویس پرنده NC-8استارتر   12
ایجاد روشنایی    ب، بارگیری و تخلیه بار هواپیمابرای انجام کارهای نگهداری در ش  NF-2نورافکن  13

 شود. ولت، استفاده می 115و تولید برق 

تهویه   H-1هیتر  14 یا  کردن  گرم  برای  هیتر  کاناپی،  دستگاه  موشک،  بدنه  و  مقر  متعلقات 

 شود.شیلترهای هواپیما یا فضاهای محصور دیگر استفاده می
هیدرولیک تست   15

 برقی  میول
MK-3 

شود. دارای  استفاده میروی زمین  جهت رفع عیوب سیستم هیدرولیکی هواپیما  

 کند. مهیا می Psi3000سه سیستم که هرکدام هیدرولیک با فشار 



 65 و همکاران                            پرتوی .../ محمدتقی  ریو تعم ی روش نگهدار  یسازنهیبه

 
 

 عملکرد دستگاه نام دستگاه ردیف 
روی زمین    ، کابین  جنگی و رفع عیب نشتی هوای  جهت پرشرایز کابین هواپیمای کابین تست  16

 کند. تولید می Psi30 هوایی به فشار و ؛شوداستفاده می
 شود. هواپیماهای ترابری و مسافربری استفاده میجهت جابجایی  کشنده کلمن  17
جهت جابجایی هواپیماهای جنگنده و تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما استفاده   پوشکار  18

 شود.می
هواپیماهای   ماشین مولد برق آپا  19 نگهداری  امور  انجام  و  زدن  استارت    29  میگ و    24  سوخوجهت 

 شود.استفاده می
ی  ویس سرکامیون س 20

66 

شارژ   و  سرویس  استفاده    29  میگو    24  سوخوهواپیماهای  نیتروژن  جهت 

 شود. می

 قطعات یدکی

. است  دسترس  دردر نت، وجود قطعات یدکی با کیفیت و کمیت باال و    موضوع مهم و حیاتی

این قطعات از کیفیت الزم برخوردار نبوده و یا در زمان نیاز در دسترس نباشند،    کهدرصورتی

 .(96: 1393)تشکری،  طبع آن کاهش توان رزمی خواهد شد موجب کاهش توان تعمیراتی و به

)در   هاآنکلیه قطعات تعمیری و بازسااازی و آماده عملیاتی نمودن    تعمیرات اساااساایدر نهاجا  

ی و تولیاد انبوه قطعاات موردنیااز نهااجاا در  ساااازنموناهرده آماادگااهی( و طراحی و مهنادسااای،  

و    هااگااهیپااقطعااتی کاه در    کاهینحوباه  .گرددانجاام میفرماانادهی آماادوپشاااتیباانی )لجساااتیکی(  

 .ارسال گردند  این فرماندهی  به دپوجهت تعمیر  مناطق قابل تعمیر نیستند باید  

پیشاارانه  فرماندهی مرکز تعمیرات هواپیما، فرماندهی مرکز    خود شااامل فرماندهی آمادوپشااتیبانی هوایی 

فرماندهی مرکز  و    کز پطوس )پژوهش، طراحی و سااخت(فرماندهی مر،  ( دار ملخ   موتورجت و موتورهای ) 

 .(118: 1393)شریفان و تقوی فرهی،    است   تولید   تعمیرات پشتیبانی 

ساخت(مر و  طراحی  )پژوهش،  پطوس  و   کز  هواپیما  ریز  قطعات  ساخت  و  طراحی  وظیفه 

تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما را در مجتمع سی ان سی و مجتمع ساخت و تعمیرات بر 

های نگهداری و ارتباط با ازجمله خدمات این مرکز دریافت قطعات بحرانی از گروه  عهده دارد. 

سازمان  مراکز   ، هاکارگاه  ،هاشرکت کشورو  داخل  انبوه  بوده   های  و  تولید  توان  این   ی سازکه 

 . (103 :1394 تشکری،)  دنسپاری داشته باش برونصورت را بهقطعات 

از مراکز و   فرماندهی آمادوپشتیبانی هوایی  هاسازمانبرخی  با  به همکاری  قادر  ی داخلی که 

 از:  اندعبارتنهاجا در حوزه ساخت قطعات ریز هستند 

دفاع ب  -الف اوج    - وزارت  خودکفایی   - پ   نهاجا مجتمع  جهاد  و  تحقیقات  مرکز   - ث   سازمان 

 .(84الی  74 :1394 ، تشکری) شیراز خدمات فنی قائم پایگاه هوایی شهید دوران
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در نهاجا، زیرمجموعه مرکز تعمیرات    1هواپیما   پشتیبانی زمینی   های گردان تعمیرات سنگین )دپو( سامانه 

 . ( 119:  1393)شریفان و تقوی فرهی،    کندفعالیت می  فرماندهی آمادوپشتیبانی هواییهواپیما در  
 : اند ازبرخی از مشکالت موجود در راستای تهیه قطعات یدکی عبارت

کمبود اعتبار واگذاری  الف(  

تحریم اقتصادی و کاهش منابع آمادی ب(   

 یجهدرنت خرید که  ای بودن روشهای سازنده و واسطهعدم دسترسی و هماهنگی با کمپانیت(  

.کندزمان تهیه و تحویل را طوالنی و هزینه را چند برابر میمدت  

کند یم  تهیه و تأمین قطعات طلبی را جهت ها که هزینه و وقت بیشترسامانهمتنوع بودن  ث(  

های  برداری و هزینهقطعه  یجهمت خدمت که درنت دموجود به علت ق  ی هااستهالک سامانه ج(

. دهدرا افزایش مینت   

.(55: 1387پورقاسم، )  اجاهعدم انگیزه و دلگرمی کافی در ساخت قطعات برای کارکنان نچ(   

 ابزارآالت 

روزانه تعمیرکار بوده و   مورداستفادهمداوم  طوربهوسایل و تجهیزاتی هستند که  عمومی: ابزارآالت

 ( 48: 1395گیرند. )درکه، قرار می مورداستفاده  تندمصرف برای تعویض یا تعمیر قطعات 

و تجهیزاتی هستند که    ابزارآالت تخصصی: و    مورداستفاده   ندرتبهوسایل  بوده  تعمیرکار  روزانه 

ابزارآالت    .(48:  1395گیرند )درکه،  قرار می  مورداستفاده یر قطعات کندمصرف  برای تعویض یا تعم 

های سطح باال و تخصصی نیاز  ابزارآالتی هستند که جهت استفاده یا کاربری به آموزش تخصصی

 .(1397)رضایی،  دارند
 شدهانجام ( پیشینه تحقیقات 2)جدول 

 هاشناسیروش اهداف  پژوهشگر

 نظری 

 محمدصادق 

های نگهداری و تعمیر  ی روشسازنهیبهچگونگی 

 های پدافند هوایی نزاجا م م در یگان 23های توپ

کاربردی و   شده انجامنوع تحقیق  

 روش آن توصیفی موردی 

ذوالفقاری  

 غالمرضا 

های نت هواپیما در نیروی  نگهداری یگانارتقاء توان  

 هوایی آجا با تکیه بر مدیریت دانش 

کاربردی و   شده انجامنوع تحقیق  

 روش آن توصیفی موردی 

زیاری  بهمن 

 مسعود

ور جامع در دپوهای  کارگیری روش نت بهرهچگونگی به

ص( ارتش جمهوری  )  اءیاالنبخاتمقرارگاه پدافند هوایی 

 اسالمی ایران 

کاربردی و   شده انجامنوع تحقیق  

 روش آن توصیفی

 
1 Air Power Ground Equhpment (AGE) 
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 شناسی پژوهش روش

بوده و روش تحقیق  ،به ماهیت موضوع پژوهش  توجه  با نوع کاربردی  از  روش   از   این پژوهش 

انطباق دارد. برای انجام این پژوهش،    ها )آمیخته( با رویکرد تحلیل کیفی و کمی داده  توصیفی 

جهت ای صورت گرفته است. برای این کار،  آوری اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهجمع

موضوعآوری  جمع مدادبیات  و  اسناد  محقق  را  ،  موجود  دالیل   موردمطالعه ارک  با  و  داده  قرار 

با صاحب انجام مصاحبه  و  پرسشمنطقی  ارسال  و  راهنظران  ارائه می  کارنامه،  را   دهد.مناسبی 

 آوری شده است. نامه جمعاز طریق پرسشاطالعات همچنین در روش میدانی نیز عمده 

 روایی ابزارها

اختیار چند صاحب  روایی مصاحبه: در  و  انجام مصاحبه سؤاالت طرح  از  قرار  قبل  و    گرفت نظر 

و سپس سؤاالت نهایی    شد   پوشانی آن نیز مدنظر قرارگرفته اشکاالت مربوطه برطرف و نقاط هم 

صاحب اختیار  و  در  آن  شوندگان مصاحبهنظران  همگی  که  گرفت  و قرار  باتجربه  افراد  جزء  ها 

 .بودندوهش موضوع پژ متخصص درزمینۀ

ها  و کتب معتبر که نویسندگان آن  اولدستها از منابع  آوری دادهدر جمع  روایی اسناد و مدارک:

رسیدهصاحب چاپ  به  معتبر  و  مهم  انتشاراتی  مؤسسات  توسط  و  بوده  استفاده  نام  و   شدهاند 

این تحقیق   تا روایی    قرار گرفت   مورداستفادههمچنین منابع بدون هرگونه دخل و تصرفی در 

ها نیز نامهها و آییناسناد و مدارک و منابع موردمطالعه را به اثبات رساند. نشریات، دستورالعمل

همگی مورد تأیید دبیرخانه نهاجا بوده و بدون هرگونه دخل و تصرفی در این تحقیق مورداستفاده  

 قرار گرفت.

پرسش پرسش  منظور به  نامه: روایی  اروایی  و  پرسشیننامه  آیا  اندازه  عنوان بهنامه  که  گیری ابزار 

شده است را مورد ارزیابی قرار دهد، اقدامات زیر تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحیمی

 انجام گرفت:

د محترم مشاور و خبرگان  نامه پس از تهیه مورد قضاوت استاد محترم راهنما و استاپرسش  -1

بررسی  صوری، محتوایی و اثربخشی    ازنظرو تغییرات الزم    و بعد از مشورت با ایشان  قرار گرفت

 گردید. 

پرسش-2 جمعتعدادی  با  و  ارائه  نمونه  جامعه  به  آننامه  نظرات  محتوای    ازنظرها  آوری  فرم، 

آن نظرات  نقطه  نمودن  لحاظ  با  و  نگارش  نحوه  بیشتر پرسشسؤاالت،  روایی  موجبات  نامه ها، 

 ردید. فراهم گ
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-به صاحب منظور تعیین پایایی مصاحبه، همین سؤاالت را درزمانی دیگر  بهمحقق    پایایی مصاحبه:

های پیشین به مشابهت و تکرارپذیری های دریافتی با پاسخی پاسخو با مقایسه   نظران یادشده ارائه 

 .فتاست، دست یا  اعتماد( )  ییایپاکه همان 

ی معتبر در  هانامهنیآئاعتماد( اسناد و مدارک از نشریات و  )  ییا یپاجهت    مدارک: پایایی اسناد و  

پوشانی کامل نظرات  سطح نیروهای مسلح و مقایسه آنان با منابع و اسناد موردمطالعه جهت هم

 د. یگردمحققان استفاده  

نامه اعتماد( پرسش)  ییایپادر این تحقیق از روش آلفای کرون باخ جهت تعیین    نامه:پایایی پرسش

 استفاده شد. 
نظر، مدیران و مسئوالن بخش تجهیزات پشتیبانی زمینی  صاحب آماری کلیه فرماندهان   جامعه  

سابقه خدمت بوده   سال   15حداقل دارای  و  خدمت بوده    مشغول  های نهاجا یگانکه در   هواپیما

 هستند.  نفر 120که با احتساب ضریبی برابر 
تعیین  بنابراین برای    ؛ است  ریپذ  نیانگ یم ای بوده و  های این پژوهش دارای مقیاس فاصلهچون داده

 شود.ای میانگین استفاده میتخمین فاصلهنمونه از  حجم

n =
N × (Zα/2)

2
× δ2

d2 × (N − 1) + (Zα/2)
2

× δ2
=

120 × 1.962 × 3.74

0.252 × 119 + 1.962 × 3.74
≈ 80 

N:  درصد،   95ی، سطح اطمینان  حجم جامعه آمارd:  ( 0.25مقدار خطا) 

n: حجم نمونه ،δ2:    (3.74واریانس جامعه )بر اساس تحقیقات پیشین 

 های پژوهش یافته  لیوتحل هیتجز

یکم  تحلیل هدف  بهینه  کیفی  بر  بازرسی  و  نظارت  تأثیر  میزان  روش  )تعیین    نت سازی 

 های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا(:سامانه

های  سازی روش نت سامانهنفر از مسئولین و فرماندهان در ارتباط با بهینه  7در این پژوهش با  

است   شده انجامهای نظارت و بازرسی مصاحبه  بهبود روشپشتیبانی زمینی هواپیما با استفاده از  

ینی  های پشتیبانی زمسامانهچون  ها بر این باور بودند که:  بیشتر آن  ،سؤاالتکه در پاسخ به  

از اهمیت کمتری برخوردار بوده و نظارت و بازرسی    وی زمین هستند، نسبت به هواپیما هواپیما ر

بر بوده و در صورت  که این تجهیزات بسیار هزینهدرصورتی  شود.ها انجام نمیدقیقی روی آن

می را  بیشتری  انسانی  نیروی  و  مادی  منابع  دقیق  بازرسی  و  نظارت  انجام  بیشتر   طلبد. عدم 

یگان است که بر عهده خود  نظارت  نمیبه  مسئولیت  انجام  از خوبی  اگر هرکدام  شود. درواقع 

های پشتیبانی سامانه  نت   خود را انجام دهند،  وظیفه   موقع و دقیق های نظارتی بهها و اهرمرده

 .(105 :1400 ،پرور)جان  نخواهد شددچار مشکل زمینی هواپیما  
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  6الی  1 سؤال ) سؤال  6هدف یکم تعداد  کمی تحلیل  منظور به :هدف یکم  تحلیل کمی )آماری(

سؤال    6های  آوری و تکمیل پاسخنتایج حاصل از جمع( تنظیم گردیده است که  9  جدول شماره

 صورت خالصه آورده شده است: به 3یادشده در جدول 
 نتایج حاصله از نظر جامعه نمونه در ارتباط با هدف یکم  (3)جدول 

تأثیر بعد نظارت و  

 بازرسی 

فراوانی  

 مطلق 

فراوانی  

 درصد 
 فراوانی وزنی  ارزش 

 240 5 60 48 خیلی زیاد

 124 4 75/38 31 زیاد

 3 3 25/1 1 متوسط 

 0 2 0 0 کم

 0 0 0 0 خیلی کم 

 367 0 100 80 جمع 

𝑓𝑖 ∑ (𝑓𝑖𝑥𝑖)
𝑘

𝑖=1

n
=

367

80
=  مرکب   انگینمی =    4.59

 
 نتایج حاصله از نظر جامعه نمونه در ارتباط با هدف یکم   (1)نمودار 

درصد جامعه نمونه؛ میزان تأثیر بعد نظارت    99گردد که حدود  مالحظه می  :تشریح جدول و نمودار

خیلی زیاد    های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،سامانه  نتسازی روش  و بازرسی را در بهینه

کم و خیلی    ،کسهیچنفر از جامعه نمونه، متوسط و  فقط یک    کهدرحالیاند  و زیاد ارزیابی نموده

میزان این تأثیر   طورکلیبه(  59/4)  شدهمحاسبهکم ارزیابی نکرده، با توجه به میانگین مرکب  

زیاد   از میان    .استدر حد خیلی  اندازه گرفته  6همچنین  بازرسیمتغیر  از  شده،  های ماهیانه 

ن تأثیر و درصد زیاد( بیشتری  20درصد خیلی زیاد و    80تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما )با  

درصد   10درصد زیاد و    40درصد خیلی زیاد،    50های سیستماتیک سالیانه )با  متغیر بازرسی

ی زمینی هواپیما در های پشتیبانسامانه  نت سازی روش  هم متوسط( کمترین تأثیر را در بهینه

 . (103 :1400 ، پرور)جاننهاجا، دارند 

خیلی 
زیاد

زیاد متوسط کم
خیلی 

کم
جمع

فراوانی مطلق 48 31 1 0 0 80

0

50

100

فراوانی مطلق



 1401 تابستان  ، 60 شماره ،هجدهم سال، ینظام  فنون  و علوم فصلنامه 70

مشخص   اینکه  بین   شدهآوریجمعاطالعات    نماییمبرای  و  نبوده  گمان  و  حدس  نتیجه 

داری وجود دارد، از آزمون  و فراوانی مورد انتظار، تفاوت مهم و معنی  شدهمشاهدههای  فراوانی

 : کنیممی( به شرح زیر استفاده 2 خی مجذور کا )

 ها فرضیهگام یکم: تدوین  

های پشتیبانی زمینی  سامانه  نتسازی روش  بهینهبعد نظارت و بازرسی در افزایش    :0H  فرضیه

 هواپیما در نهاجا مؤثر نیست. 

های پشتیبانی زمینی  سامانه  نتسازی روش  بهینهبعد نظارت و بازرسی در افزایش    :1H  فرضیه

 هواپیما در نهاجا مؤثر است.

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون 

تعیین   معنیبرای  بهینه  داررابطه  افزایش  در  بازرسی  و  نظارت  تأثیر  روش  بودن   نت سازی 

 : شودمیهای پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا آماره آزمون برابر جدول زیر محاسبه سامانه
 محاسبه آماره آزمون هدف یکم (4)جدول 

ف 
ردی

 

 رتبه 

فراوانی  

مشاهد

 ه شده

ij
fo

 

 فراوانی 

 نظری 

ij
fe

 

انحراف از  

 ن یانگ یم

ijij
fefo −

 

مجذور انحراف از  

 ن یانگ یم
2

)(
ijij

fefo −
 

2)( ijij fefo −  

ijfe  

 64 1024 32 16 48 خیلی زیاد 1

 06/14 225 15 16 31 زیاد 2

 06/14 225 -15 16 1 متوسط  3

 16 256 -16 16 0 کم 4

 16 256 -16 16 0 خیلی کم  5

 12/124 - - 80 80 جمع 

 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی( 

مقدار بحرانی از روی جدول   %5داری ( و سطح معنی2  یخکا ) با توجه به جدول توزیع مجذور 

 49/9)ضمیمه( مساوی با 

 49/92

4,05/0

2

, ==  df05/0     = مقدار بحرانی=   41=−= rdfدرجه آزادی 
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12/124  آزمون مقدار آماره         داری= سطح معنی 5%
)(

1

2
2 =

−
=

=

k

i i

ii

Fe

FeFo
 

 

 

 

 

 

 
 مقایسه آماره آزمون آمار بحرانی هدف یکم   (2)نمودار 

 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم

شود آماره آزمون در مالحظه می  49/9و مقدار بحرانی    12/124با مقایسه مقدار آماره آزمون  

 % 95با اطمینان    % 5در سطح خطای    شود. لذارد می  0Hقرارگرفته و بنابراین فرضیه    1Hناحیه  

فرضیه پژوهشی مبنی بر اظهار جامعه نمونه در مورد ارتباط بین تأثیر بعد نظارت و بازرسی در  

روش  بهینهافزایش   نهاجا  سامانه  نتسازی  در  هواپیما  زمینی  پشتیبانی  و   شدهپذیرفتههای 

سازی روش نگهداری داری بین تأثیر بعد نظارتی در افزایش بهینهگردد رابطه معنیمشخص می

 وجود دارد.  های پشتیبانی زمینی هواپیما و تعمیر سامانه

های سامانه  نتی روش  ساز)تعیین میزان تأثیر کارکنان فنی بر بهینه  تحلیل کیفی هدف دوم

 پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا(:

 است.  ضروری،  نت دیده که همان کارکنان فنی هستند، در اموروجود پرسنل ماهر و آموزش

دارای مشکالت اساسی از قبیل عدم توجه کافی به پرسنل تعمیراتی، جابجایی  نهاجا  ها  انیگاکثر  

 های تخصصی، هستند.های دیگر، کافی نبودن آموزشیگانو انتقال پرسنل باتجربه به 

های اقتصادی و ایجاد تورم شدید در جامعه، حقوق و مزایای نامناسب تحریم  واسطهبههمچنین  

ترین حد ممکن قرار  را در پایین  کارکنان فنی توان و انگیزه    متأسفانهو امکانات رفاهی ضعیف  

انگیزه کافی در کارکنان وجود نداشته باشد، رغبتی برای دریافت   کهیدرصورتداده است. مسلماً  

 . (23: 1400پرور، )جان یش اطالعات فنی وجود نخواهد داشتآموزش و افزا

مجتمع کارگاهی  محیط  تعمیراتیشرایط  هواپیما  سامانه  های  زمینی  پشتیبانی  نهاجا  های  در 

؛  مناسب نبوده و اغلب در فصل سرما، سرد و در فصل گرما، گرم هستند و روشنایی کافی ندارند

تواند بر انگیزه و روحیه  های تعمیراتی میبنابراین ایجاد شرایط محیطی مناسب و شاد در مجتمع

 .(25: 1400پرور، )جان باشد مؤثرفنی  کارکنان خدمتی 

1H

0H

2X

y

−1

49 /9  

 مقدار بحرانی

12 /124  
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به شرکت در  های پشتیبانی زمینی هواپیما؛ عالقهکارکنان فنی سامانه های آموزش کالسای 

فرمزبان )تی و  بهاو خوانی  و معموالً  نداشته  فرماندنویسی(  این کالساجبار  ها شرکت هان در 

 .(115 :1400 ،پرور)جان کنند می
الی    7  سؤال)سؤال    8منظور دسترسی به هدف دوم تعداد  به  :هدف دوم  تحلیل کمی )آماری(

 8های  آوری و تکمیل پاسخنتایج حاصل از جمع( تنظیم گردیده است که  9شماره  جدول    14

 صورت خالصه آورده شده است: به 5سؤال یادشده در جدول 
 دوم  باهدف نظر جامعه نمونه در ارتباط  (5)جدول 

 فراوانی وزنی ارزش  فراوانی درصد  مطلق  فراوانی تأثیر کارکنان فنی 

 245 5 25/61 49 خیلی زیاد 

 100 4 25/31 25 زیاد 

 12 3 5 4 متوسط 

 4 2 5/2 2 کم

 0 0 0 0 خیلی کم 

 361  100 80 جمع 

𝑓𝑖 ∑ (𝑓𝑖𝑥𝑖)
𝑘

𝑖=1

n
=

361

80
=  مرکب  نمیانگی  =      4.51

 
 ارتباط با هدف دوم نظر جامعه نمونه در   (3)نمودار 

درصد جامعه نمونه میزان تأثیر کارکنان فنی   5/92گردد که مالحظه می تشریح جدول و نمودار:

های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، در حد زیاد و خیلی سامانه  نتسازی روش  را در بهینه

درصد جامعه نمونه این میزان را در حد کم ارزیابی    5/2فقط    کهیدرحالاند،  زیاد ارزیابی نموده

( 51/4)  شدهمحاسبهبا توجه به میانگین مرکب  درصد هم متوسط ارزیابی نمودند.    5اند و  کرده

، شدهگرفتهمتغیر اندازه   8همچنین از میان    .استمیزان این تأثیر در حد خیلی زیاد    طورکلیبه

درصد زیاد( بیشترین تأثیر    1درصد خیلی زیاد و    90فنی )با  متغیر تخصص و مهارت کارکنان  

  درصد  1درصد زیاد و    60درصد خیلی زیاد،    30دی کارکنان فنی )با  تیو متغیر دوره آموزش اف

خیلی 
زیاد

زیاد متوسط کم
خیلی 

کم
جمع
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های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  سامانه  نتسازی روش  بهینهکم( کمترین تأثیر را در  

 . (107 :1400 ، پرور)جان دارند

مشخص   اینکه  جمع  میی نمابرای  بین آوریاطالعات  و  نبوده  گمان  و  حدس  نتیجه  شده 

انتظار، تفاوت مهم و معنی  شدهمشاهدههای  فراوانی فراوانی مورد  داری وجود دارد و آزمون و 

 کنیم: ( به شرح زیر استفاده می2 ی خمجذور کا )

 ها گام یکم: تدوین فرضیه

های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  سامانه نت سازی روش بهینهکارکنان فنی در  :0H  فرضیه

 مؤثر نیستند. 

های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  سامانه نت سازی روش بهینهکارکنان فنی در  :1H  فرضیه

 مؤثر هستند. 

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون 

های پشتیبانی  سامانه  نتسازی روش  بودن تأثیر کارکنان فنی در بهینه  دار برای تعیین رابطه معنی

 شود:محاسبه میزیر زمینی هواپیما در نهاجا، آماره آزمون برابر جدول 
 محاسبه آماره آزمون هدف دوم  (6)جدول 

ف 
ردی

 

 رتبه 

فراوانی  

مشاهده 

 شده

ij
fo

 

 فراوانی 

 نظری 

ij
fe

 

انحراف از  

 ن یانگ یم

ijij
fefo −

 

مجذور انحراف از  

 ن یانگ یم

2
)(

ijij
fefo −

 

2)( ijij fefo −  

ijfe  

1 
خیلی  

 زیاد
49 16 33 1089 1/68 

 1/5 81 9 16 25 زیاد 2

 9 144 -12 16 4 متوسط  3

 25/12 196 -14 16 2 کم 4

5 
خیلی  

 کم
0 16 16- 256 16 

 45/110 - - 80 80 جمع 
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 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی( 

مقدار بحرانی از روی   %5داری  ( و سطح معنی2 ی خبا توجه به جدول توزیع مجذور کا )

 9/ 49جدول )ضمیمه( مساوی با 

 49/92

4,05/0

2

, ==  df =05/0    مقدار بحرانی=    41=−= rdfدرجه آزادی 

 داری = سطح معنی5%

45/110  آزمون مقدار آماره  
)(

1

2
2 =

−
=

=

k

i i

ii

Fe

FeFo
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 مقایسه آماره آزمون و آماره بحرانی هدف دوم (4)نمودار 

 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم

شود آماره آزمون در  مالحظه می  49/9و مقدار بحرانی    45/110با مقایسه مقدار آماره آزمون  

  % 95با اطمینان    %5شود. لذا در سطح خطای  رد می  0Hو بنابراین فرضیه    قرارگرفته  1Hناحیه  

ی  سازفرضیه پژوهشی مبنی بر اظهار جامعه نمونه در مورد ارتباط بین تأثیر کارکنان فنی بر بهینه

و مشخص   شدهرفتهیپذهای پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  سامانهروش نگهداری و تعمیر  

های  سامانهسازی روش نگهداری و تعمیر  بهینهداری بین کارکنان فنی و  گردد رابطه معنیمی

 پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، وجود دارد. 

 

بهینه بر  تجهیزات  تأثیر  میزان  )تعیین  کیفی هدف سوم  روش  تحلیل  های سامانهنت  سازی 

 پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا(:

ی که باعث یفدر بحث قطعات یدکی مشکالت زیادی وجود دارد چه ازلحاظ کمی و چه ازلحاظ ک 

اکثر یگان با مشکالت اساسی در تأمین قطعات یدکی  شده  اینکه   مواجهه شوند.ها  به  با توجه 

ندرت در بازار داخلی یافت به  ،آمریکایی هستند  پشتیبانی زمینی هواپیمای  هاقطعات اصلی سامانه

جهت خرید    باالیی های خیلی زیاد که نیاز به اختصاص بودجه و اعتبار  قیمت هم باشوند و آنمی

1H

0H

2X

y

−1

49/9  

 مقدار بحرانی

45/110  
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های اقتصادی و نظامی تأمین ل تحریماین قطعات است که در چندین سال اخیر با توجه به اعما

میسر نشده و مشکالت زیادی را در بعد نگهداری و    اعتبار اختصاصی جهت خرید قطعات یدکی

 وجود آمده است.  های پشتیبانی زمینی هواپیما بهتعمیر سامانه

داده    در بحث ابزارآالت؛ به تعداد کافی ابزار مخصوص و ابزار عمومی در اختیار کارکنان فنی قرار

 . (124 :1400 ، پرور)جان  روز نیستندارها قدیمی بوده و بهشود ولی این ابزمی

الی    15  سؤال)سؤال    6منظور دسترسی به هدف سوم تعداد  به  :هدف سوم تحلیل کمی )آماری(

 6های  آوری و تکمیل پاسخنتایج حاصل از جمع( تنظیم گردیده است که  9شماره  جدول    20

 صورت خالصه آورده شده است: به 7سؤال یادشده در جدول 
 نظر جامعه نمونه در ارتباط با هدف سوم  (7)جدول 

تأثیر  

 تجهیزات 

  فراوانی

 مطلق 

فراوانی   ارزش  فراوانی درصد 

 وزنی 

 215 5 75/53 43 خیلی زیاد

 116 4 25/36 29 زیاد

 15 3 25/6 5 متوسط 

 6 2 75/3 3 کم

 0 0 0 0 خیلی کم 

 352  100 80 جمع 

𝑓𝑖 ∑ (𝑓𝑖𝑥𝑖)
𝑘

𝑖=1

n
=

352

80
=  مرکب   نمیانگی   =      4.4

 

 
 نظر جامعه نمونه در ارتباط با هدف سوم  (5)نمودار 

درصد جامعه نمونه میزان تأثیر تجهیزات را در    90گردد که  مالحظه می  تشریح جدول و نمودار:

های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، در حد زیاد و خیلی زیاد  سامانه  نتسازی روش  بهینه

با توجه به میانگین درصد هم متوسط ارزیابی نمودند.    25/6درصد کم و    75/3اند و  ارزیابی نموده

خیلی 
زیاد

زیاد متوسط کم
خیلی 

کم
جمع
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همچنین از میان    .استمیزان این تأثیر در حد خیلی زیاد    طورکلی به(  4/4) شدهمحاسبهمرکب  

درصد    20درصد خیلی زیاد و    80شده، متغیر قطعات یدکی باکیفیت )با  متغیر اندازه گرفته  6

زیاد( بیشترین تأثیر و متغیرهای کمیت قطعات یدکی و مخصوص بودن ابزارآالت )هرکدام با  

درصد هم متوسط( کمترین تأثیر را در   1درصد کم و  1رصد زیاد، د 40درصد خیلی زیاد،  40

 : 1400  ،پرور)جان  های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، دارند.سامانه  نتسازی روش  بهینه

 ( 122الی  118

مشخص   اینکه  جمع  میی نمابرای  بین آوریاطالعات  و  نبوده  گمان  و  حدس  نتیجه  شده 

انتظار، تفاوت مهم و معنی  شدهمشاهدههای  فراوانی فراوانی مورد  داری وجود دارد و آزمون و 

 کنیم. ( به شرح زیر استفاده می2 ی خمجذور کا )

 ها گام یکم: تدوین فرضیه

های پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانهسازی روش نگهداری و تعمیر  بهینهتجهیزات در    :0H  فرضیه

 در نهاجا، مؤثر نیست. 

های پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانهسازی روش نگهداری و تعمیر  بهینهتجهیزات در    :1H  فرضیه

 در نهاجا، مؤثر است.

سازی روش بودن تأثیر تجهیزات در بهینه  داربرای تعیین رابطه معنی  گام دوم: محاسبه آماره آزمون:

 شود:های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، آماره آزمون برابر جدول زیر محاسبه میسامانه  نت
 محاسبه آماره آزمون هدف سوم  (8)جدول 

ف 
ردی
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2)( ijij fefo −  
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 56/45 729 27 16 43 خیلی زیاد 1

 56/10 169 13 16 29 زیاد 2

 56/7 121 -11 16 5 متوسط  3

 56/10 169 -13 16 3 کم 4

 16 256 -16 16 0 خیلی کم  5

 24/90 - - 80 80 جمع 
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 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی(   

مقدار بحرانی از روی جدول   %5داری ( و سطح معنی2 یخ با توجه به جدول توزیع مجذور کا ) 

=−=41                                              49/9)ضمیمه( مساوی با  rdf درجه آزادی 

49/92

4,05/0

2

, ==  df05/0                       = مقدار بحرانی= 

 داری = سطح معنی5%

24/90  مقدار آماره آزمون 
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 آماره آزمون و آماره بحرانی هدف سوم   سهیمقا (6)نمودار 

 

 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم

آزمون   آماره  بحرانی    24/90با مقایسه مقدار  آزمون در  مالحظه می  49/9و مقدار  آماره  شود 

  %95با اطمینان    % 5شود. لذا در سطح خطای  رد می  H0قرارگرفته و بنابراین فرضیه    H1ناحیه  

افزایش  در  تجهیزات  تأثیر  بین  ارتباط  مورد  در  نمونه  اظهار جامعه  بر  مبنی  پژوهشی  فرضیه 

 شده رفتهیپذهای پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  سامانهسازی روش نگهداری و تعمیر  بهینه

سازی روش نگهداری بهینهتجهیزات در افزایش داری بین تأثیر گردد رابطه معنیو مشخص می

 های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، وجود دارد.سامانهو تعمیر 
 نامه پرسش  سؤاالت ( 9جدول )

 هاسؤال ردیف 

نت  سازی روش  بهینه  بازدید روزانه از تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما توسط کاربران، بر  تأثیر 1

 چقدر است؟   در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانه 

نت  سازی روش  بهینه   های ماهیانه از تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما، برتأثیر بازرسی 2

 چقدر است؟   ر نهاجادهای پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانه 

1H

0H

2X

y

−1

49 /9  

 مقدار بحرانی

24 /90  
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 هاسؤال ردیف 

سازی روش  بهینه  های وسایل زمینی به چه میزان برهای سیستماتیک سالیانه از مجتمعبازرسی  3

 مؤثر است؟  در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  نت سامانه 

  نتسازی روش  بهینه  تأثیر نظارت و بازرسی غیرمترقبه توسط بازرسی و ایمنی پایگاه بر 4

 چقدر است؟   در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانه 

( گروه نگهداری،  QCفنی )بازدید غیرمترقبه از تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما، توسط بازرسی  5

 مؤثر است؟  در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  نت سامانه سازی روش  بهینه  چه اندازه بر

های  نت سامانه سازی روش  بهینه  ها، برفرمانده گردان از وضعیت دستگاه بازدید غیرمترقبه   6

 به چه میزان مؤثر است؟   در نهاجاپشتیبانی زمینی هواپیما  

های پشتیبانی زمینی  نت سامانه سازی روش  بهینهتخصص و مهارت کارکنان فنی، چه اندازه بر   7

 مؤثر است؟  در نهاجاهواپیما  

سازی روش  بهینه(، به چه میزان بر  35مجاز  گانی کارکنان فنی )کارت  یهای فنی درونآموزش  8

 مؤثر است؟  در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  نت سامانه 

های  نت سامانه سازی روش  بهینه دوره آموزش اف تی دی کارکنان فنی، به چه میزان بر   9

 مؤثر است؟   در نهاجاپشتیبانی زمینی هواپیما  

نت  سازی روش  بهینه نویسی(، به چه میزان بر  های آموزش زبان )تی او خوانی و فرمکالس  10

 مؤثر است؟   در نهاجاهای پشتیبانی زمینی هواپیما  سامانه 

سازی  بهینه مندی از حقوق و مزایای مناسب و منطبق با تالش کارکنان فنی به چه میزان بر  بهره  11

 های پشتیبانی زمینی هواپیما مؤثر است؟ نت سامانه روش  

های پشتیبانی  نت سامانه سازی روش  بهینه های مادی و معنوی، به چه میزان بر  پاداش و تشویق  12

ست؟ مؤثر ا   در نهاجازمینی هواپیما    

های  نت سامانه سازی روش  بهینهرضایت شغلی کارکنان فنی در حوزه انضباط، به چه میزان بر   13

 مؤثر است؟   در نهاجاپشتیبانی زمینی هواپیما  

های وسایل زمینی در جهت بهبود انگیزه کارکنان فنی، به چه میزان  بازسازی و نوسازی مجتمع  14

 مؤثر است؟   در نهاجایبانی زمینی هواپیما  های پشتنت سامانه سازی روش  بهینهبر  

های پشتیبانی زمینی نت سامانه سازی روش  بهینهقطعات یدکی باکیفیت، به چه میزان بر   15

 مؤثر است؟  در نهاجاهواپیما  

های  نت سامانه سازی روش  بهینه قطعات یدکی، به چه میزان بر    موقعبه تأمین و واگذاری   16

 مؤثر است؟   در نهاجاپشتیبانی زمینی هواپیما  

های پشتیبانی زمینی هواپیما  نت سامانهسازی روش  بهینهکمیت قطعات یدکی، به چه میزان بر   17

 مؤثر است؟   در نهاجا

های پشتیبانی زمینی هواپیما  نت سامانهسازی روش  بهینهروز بودن ابزارآالت، به چه میزان بر  به 18

 مؤثر است؟   در نهاجا
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 و پیشنهادها  گیرینتیجه 

ها و سؤاالت باز پرسشنامه( مربوط به هدف بندی و تحلیل نهایی )مطالعه منابع، مصاحبهدر جمع

کند و  در حال حاضر سامانه نظارت و بازرسی چندان مطلوب عمل نمییکم نیز مشخص گردید  

یگانفرمانده گردان تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپ بهیما در  بهها  قادر  این مهم    تنهایی  انجام 

باشند و نیاز به پشتیبانی بیشتر از بقیه زنجیره، مخصوصاً بازرسی و ایمنی پایگاه و بازرسی  ینم

 ختصم  بازرس های نهاجا،  همچنین در بخش بازرسی و ایمنی پایگاهدارد.    1گروه نگهداری   فنی 

نفر   انتصاب یک  ندارد؛ که  زمینی هواپیما وجود  پشتیبانی    بازرس تجهیزات   عنوانبهتجهیزات 

 ها بسیار مؤثر است. در بخش بازرسی و ایمنی پایگاه هواپیما  زمینی پشتیبانی 

ها و سؤاالت باز پرسشنامه( مربوط به هدف بندی و تحلیل نهایی )مطالعه منابع، مصاحبهدر جمع

دیده که همان کارکنان  در امور نگهداری، وجود پرسنل ماهر و آموزشنیز مشخص گردید    دوم

بازسازی    ،کارکنان فنیرفع مشکالت معیشتی  و  بوده    مؤثرسازی روش نت  در بهینه  فنی هستند

تواند  روشنایی، سرمایشی و گرمایشی می  ازلحاظهای تعمیراتی(  و نوسازی محیط کار )مجتمع

 یزه و روحیه خدمتی کارکنان فنی گردد. باعث بهبود انگ

ها، استفاده از اساتید  سامانه فرماندهی باید با اتخاذ تدابیر الزم همانند بازسازی و نوسازی کالس

پایان    هایمادی نفرات ساعی در آزمون هاییدوره، تشویقهر مجرب، مرخصی تشویقی در پایان 

 . دباال ببر، ی آموزش درون یگانیهاجهت حضور در کالسرا دوره و ... انگیزه کارکنان فنی 

ها و سؤاالت باز پرسشنامه( مربوط به هدف بندی و تحلیل نهایی )مطالعه منابع، مصاحبهدر جمع

با کمبود شدید قطعات یدکی و در حال حاضر کلیه پایگاهنیز مشخص گردید    سوم نهاجا  های 

تلفیق های نظارتی با  و انجام تعمیرات و اعمال روشطعات اصلی آمریکایی مواجهه هستند  ویژه ق به

است. پذیرفته  انجام  به مصلحت کشور  بنا  و  اقتصادی  نظر می  شرایط  از  به  استفاده  رسد، عدم 

ها و دیگر مراکز صنعتی و تحقیقاتی  صنعت به علت عدم ارتباط و تعامل مؤثر با صنعت، دانشگاه

 .استها سازی نیز از دیگر مشکالت تأمین قطعات یدکی این سامانهقطعه نه یدرزم

 
1 QC: Qulite Control 

 هاسؤال ردیف 

های پشتیبانی زمینی نت سامانه سازی روش  بهینهکالیبره بودن ابزارآالت، به چه میزان بر   19

 مؤثر است؟  در نهاجاهواپیما  

های پشتیبانی زمینی نت سامانه سازی روش  بهینهمخصوص بودن ابزارآالت، به چه میزان بر   20

 مؤثر است؟  در نهاجاهواپیما  
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 ا:پیشنهاده

ی هوایی، نسبت به تسریع  بانیآمادوپشتبا هماهنگی فرماندهی    ی نهاجابانیآمادوپشت معاونت  (  1

و  های پشتیبانی زمینی هواپیما  های مربوط به تعمیر و بازسازی سامانهدر تصویب طرح و پروژه

 در نهاجا، اقدام نماید. ها های تعمیراتی این سامانهمجتمع

ها و دیگر مراکز با صنعت، دانشگاه  مؤثربا برقراری ارتباط و تعامل    ی نهاجا بانیآمادوپشت معاونت  (  2

های بومی و کارکنان خالق  سازی نسبت به استفاده از ظرفیتزمینه قطعهدر    صنعتی و تحقیقاتی

 ها اقدام نماید.قطعات یدکی این سامانه  نیتأمبرای رفع مشکل 

نهاجابانیآمادوپشتمعاونت  (  3 نفر با    ی  انتصاب یک  به  نهاجا نسبت  بازرسی  هماهنگی معاونت 

های  بازرس در بخش امنیت زمینی پایگاه  عنوانبه  های پشتیبانی زمینی هواپیماسامانهمتخصص  

 نهاجا اقدام نماید. 

تجهیزات و تدوین یک برنامه منسجم و سیستماتیک جهت بازدید از معاونت بازرسی نهاجا با ( 4

 ماهیانه و سالیانه   صورتبههای پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا،  های تعمیراتی سامانهمجتمع

 اقدام نماید. 

و  (  5 طرح  معاونت    نهاجا  وبودجهبرنامهمعاونت  هماهنگی  به بانیآمادوپشتبا  نسبت  هوایی،  ی 

های  و تصویب طرح و پروژه  ت یف یباک بینی ردیف بودجه اختصاصی جهت خرید قطعات یدکی  پیش

 های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا، اقدام نماید. تعمیر و بازسازی سامانه

ای  ه های آموزشی ویژه کارکنان فنی که از سامانهبرگزاری کالس و کارگاه  معاونت آموزش نهاجا(  6

 اقدام نماید.سیستماتیک  صورتبهنمایند پشتیبانی زمینی هواپیما استفاده می

نهاجا   (7 انسانی   بر   باال رده  فرماندهان   و   نهاجا  رئیسههیئت  سازی آگاه  به  نسبت   معاونت نیروی 

 . نماید اقدام فنی  کارکنان   از پشتیبانی و  حمایت ضرورت

افزایش    منظور بهنهاجا،    وبودجهبرنامهبا هماهنگی معاونت طرح و  ( معاونت نیروی انسانی نهاجا 8

های تشویقی جهت کارکنان فعال و  انگیزه و اشتیاق در کارکنان فنی، ارتقاء مزایای فنی و برنامه

 های نهاجا اجرا نماید. در امر نگهداری را تهیه و در پایگاه مؤثر

 

 قدردانی  

  در پایان از تمامی عزیزانی که بنده را در راساتای انجام این تحقیق یاری رسااندند، کمال تشاکر و

 آید.امتنان بعمل می
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 . انتشارات راهبردی نهاجا. لجستیک( هوایی) یبانیپشت آماد  (.  1394زینلی نصراهلل. ) •

. دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.  راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی(.  1391)  .ناصر  شهالیی •

 . انتشارات دافوس

 انتشارات آواه. جلد اول. . ریزی نگهداری و تعمیراتبرنامه(.   1391و دیگران. ) الدیننظام فقیه •

م م در   23های  های نگهداری و تعمیر توپ ی روش سازنه یبه  نامهپایان(.  1397. )محمدصادق نظری   •
 . دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. های پدافند هوایی نزاجایگان
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