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چکیده
مدیریت بهرهوری ماشینآالت نیازمند تصمیمگیری آیندهنگر با رویكردی جامع است .در
دنیای پررقابت امروز بهرهوری ماشینآالت یكی از مؤلفههای اساسی و مهم تضمین موفقیت
و سودآوری در پروژههای ساخت است .با توجه به اینكه هرساله بیشترین بودجه عمرانی
کشور صرف هزینههای مربوط به ماشینآالت ساختمانی میشود ،بنابراین ،افزایش بهرهوری
در این زمینه ،نیازمند یک چارچوب مفهومی دقیق و نظاممند است .مدیریت ماشینآالت یک
پدیده پویا است که با گذر زمان تغییر میکند و عوامل متعددی روی آن تأثیرگذار است که
هر یک از آنها نیز درگذر زمان تغییر میکنند .در این تحقیق ،برای پیادهسازی و درک بهتر
مدلسازی مدیریت بهرهوری ماشین آالت از ابزار پویایی سیستم (نمودارهای علت و معلولی)
بهره بردیم .از آنجاییکه مدلهایی که به دور از بینش خبرگان ،کارشناسان و عوامل پروژه
استفادهکننده از مدل باشند ،کاربردی و قابلاجرا نخواهد بود .در همین راستا ،به عنوان
مطالعه موردی 02 ،پروژه بزرگ (باالی یک میلیارد) عمران شهرداری اصفهان در بین
سالهای  10تا  12با استفاده از توزیع  20پرسشنامه در بین عوامل پروژه (کارفرما ،پیمانكار
و مشاور) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیقات نشان داد که نحوه مدیریت ،عملكرد فنی
ماشین ،شرایط کارگاه ،نیروی انسانی و آموزش ،از مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری
ماشینآالت در پروژههاست.
واژگان کلیدی :مدیریت بهرهوری ماشینآالت ،مدت زمان خرابی ماشینآالت ،پویایی
سیستمها.
* .دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر
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مقدمه
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت را ﻣﯽﺗﻮان ﯾکﯽ از ﻣﻬمﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارهﺎ در هﺮ ﭘﺮوژه عﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ هﺪف ﭘﺮوژه ﮐﻪ هﻤﺎن
اﻧجﺎم ﭘﺮوژه در زﻣﺎن ﺗعﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮدجﻪ ﺗنظﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .افﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،جﺰء اﻗالم ﭘﺮهﺰﯾنﻪ ﺑﺮاي
ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ عﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ صحﯿح آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎعث ﮐﺎهﺶ ﺳﻮد و حﺘﯽ زﯾﺎن ﻣﺎلﯽ ﺷﻮد (علﻮي و
ﻣﺮﺗﻬب .)8911 ،در ﭘﺮوژههﺎي ﺑﺰرگ ،ﻗسﻤﺖ عﻤﺪه هﺰﯾنﻪ ﭘﺮوژه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و ﺗجﻬﯿﺰات اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو ﯾکﯽ از عﻮاﻣل ﻣﻬم در اﻧجﺎم ﻣﻮفق طﺮحهﺎ و ﭘﺮوژههﺎ ،ﻧقﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧحﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
صحﯿح آﻧﻬﺎ اﺳﺖ (ﻧﺎدري و هﻤکﺎران .)8911 ،ﺑﻬﺮهوري ﻣفﻬﻮﻣﯽ جﺎﻣﻊ و ﺑﻪ ﻣعنﺎي ﮐﺎراﯾﯽ و اثﺮﺑخشﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮهوري از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿسﺘﻤﯽ عﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧسﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣجﻤﻮعﻪ خﺮوجﯽهﺎي ﯾک ﺳﯿسﺘم ﺑﻪ وروديهﺎي آن.
اﯾﻦ ﺗعﺮﯾف در ﺳﯿسﺘمهﺎي ﻣخﺘلف اجﺘﻤﺎعﯽ ،فﺮهنگﯽ و صنعﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .طﺒق راﺑطﻪ  ،8صﻮرت ﮐسﺮ ﮐﻪ
خﺮوجﯽهﺎي ﺳﯿسﺘم هسﺘنﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷکل فﯿﺰﯾکﯽ (ﻣﯿﺰان ﺗﻮلﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ حجم ﮐﺎر اﻧجﺎمﺷﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ) و
ﻣخﺮج ﮐسﺮ (ﺳﺎعﺎت ﮐﺎري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت) ﺗعﺮﯾف ﺷﻮد (طﺎهﺮي.)8999 ،
( )8وروديهﺎ /خﺮوجﯽهﺎ = ﻧﻬﺎده (هﺎ) /ﺳﺘﺎﻧﺪه(هﺎ)= p

در دﻧﯿﺎي ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز ،ﺑﻬﺮهوري ﯾکﯽ از ﻣؤلفﻪهﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬم ﺗضﻤﯿﻦ ﻣﻮفقﯿﺖ و ﺳﻮدآوري ﯾک
صنعﺖ ﯾﺎ ﯾک ﭘﺮوژه ﻣحسﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺮهوري را ﻣﯽﺗﻮان ﻣسﺘقﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎهﺶ هﺰﯾنﻪهﺎ و ﯾﺎ افﺰاﯾﺶ
ﺳﻮدآوري ﭘﺮوژه ﻧسﺒﺖ داد .از آﻧجﺎ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﭘﺮوژههﺎ ضﻤﻦ حفظ ﮐﯿفﯿﺖ ،ﮐﺎهﺶ هﺰﯾنﻪهﺎ و زﻣﺎن اجﺮا و ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿشﺘﺮ ﻣﺪ ﻧظﺮ اﺳﺖ ،ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮدآوري ﭘﺮوژه را ﺗضﻤﯿﻦ ﮐﺮد
(علﻮي و ﻣﺮﺗﻬب .)8911 ،اﻣﺮوزه ﺑﺎ وجﻮد ﺑسﯿﺎري از اجﺰاي فنﺎوري در داخل ﮐشﻮر ،اعم از اﻧﺒﻮه ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ
جﻮان و ﻣﺘخصص ،ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﭘﯿشﺮفﺘﻪ ﻣﻮجﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳعﻪ ﻧسﺒﯽ داﻧﺶهﺎي فنﯽ ﻣسﺘنﺪ و ﺳﯿسﺘمهﺎي
اطالعﺎﺗﯽ ،هنﻮز ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﮐشﻮر ﺑﻪ درجﻪاي ﺷﺎﯾسﺘﻪ و ﻣطلﻮب از ﺑﻬﺮهوري دﺳﺖ ﻧﯿﺎفﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺘأﺳفﺎﻧﻪ
ارﻗﺎم ﺑﻬﺮهوري در ﮐشﻮر از وضعﯿﺖ ﻣطلﻮﺑﯽ ﺑﺮخﻮردار ﻧﯿسﺖ (ﺳﺒط و ﺷﺎه حسﯿنﯽ :8911 ،طﺎهﺮي .)8999 ،ﻣﺎ
ﻣعﻤﻮالً ﺑﻪ جﺎي ﺑﺮرﺳﯽ علل اصﻮلﯽ و رﯾشﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣشکالت ﺑﻪ ﻧشﺎﻧﻪهﺎي ﻣشکالت ﺗﻮجﻪ ﻣﯽﮐنﯿم .ﺑﺮاي حل اﯾﻦ
ﻣشکل ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ اﺑﺰاري اﯾجﺎد ﮐنﯿم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿم ﺳﺎخﺘﺎر ﺳﯿسﺘمهﺎي ﭘﯿچﯿﺪه و رفﺘﺎر آﻧﻬﺎ را
درک ﮐنﯿم .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺷنﺎﺳﯽ ﺳﯿسﺘمهﺎ ،دﯾﺪﮔﺎه و ﻣجﻤﻮعﻪاي از اﺑﺰارهﺎي ﻣفﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک
ﺳﺎخﺘﺎر و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘمهﺎي ﭘﯿچﯿﺪه را ﻣﯽدهﺪ .هﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘغﯿﺮ ﺗنﻬﺎ ﻧشﺎندهنﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ افﺰاﯾﺶ
ﯾﺎ ﮐﺎهﺶ ﯾک ﻣﺘغﯿﺮ ﭼﻪ ﺗأثﯿﺮي ﺑﺮافﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﺘغﯿﺮ دﯾگﺮ دارد ،ولﯽ اﯾﻦ هﻤﺒسﺘگﯽ ضﺮورﺗﺎً دال ﺑﺮ راﺑطﻪ
علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ﻧﯿسﺖ .ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣفﺎهﯿم هﻤﺒسﺘگﯽ و راﺑطﻪ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺗفﺎوت ﻗﺎئل
ﺷﻮﯾم .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾگﺮ ،ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ دو ﻣﺘغﯿﺮ هﻤﺒسﺘگﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ ولﯽ لﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾکﯽ از ﻣﺘغﯿﺮهﺎ علﺖ و
دﯾگﺮي ﻣعلﻮل ﺑﺎﺷﺪ (اﺳﺘﺮﻣﻦ .)0111 ،ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ اﯾنکﻪ ﻣقﻮلﻪ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت
ﯾک ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔذر زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗغﯿﯿﺮ و ﺗحﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺗعﺪد عﻮاﻣل ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،ﺗعﺎﻣل و اثﺮ ﺗقﺎﺑل هﺮ ﯾک از عﻮاﻣل ﺑﺮ ﯾکﺪﯾگﺮ ،ﻣﺘغﯿﺮ ﺑﻮدن عﻮاﻣل در طﯽ زﻣﺎن و درک ﺳﺎخﺘﺎر
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ﭘﯿچﯿﺪه ﺳﯿسﺘم حﺎﮐم ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،اﺳﺘفﺎده از اﺑﺰار ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘم ﺑﻪ ﻣنظﻮر درک و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،روﯾکﺮد الزم و ﻧﻮﯾﻦ خﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺷنﺎﺳﯽ ﺳﯿسﺘمهﺎ 8از اﺑﺰارهﺎي ﻧﻤﻮداري ﻣخﺘلفﯽ
از جﻤلﻪ :ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ 0ﺑﺮاي درک ﺳﺎخﺘﺎر ﺳﯿسﺘم اﺳﺘفﺎده ﻣﯽﮐنﺪ .از آﻧجﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوري در صنعﺖ
ﺳﺎخﺖ ﻣسﺘقﯿﻤﺎً ﺑﺎ خﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و عﻮاﻗب آن ﻣﺮﺗﺒط اﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧنﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿنﯽ عﻮاﻣل و
اثﺮات خﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﭘﺮوژه ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣنﺎﺳب از ﮐﺎهﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت جلﻮﮔﯿﺮي ﮐننﺪ (ﭘﺮاﺳﺮﺗﺮاﻧگ
و هﺎدي ﮐﻮﺳﻮﻣﻮ .)0111 ،ﭘﺮاﺳﺮﺗﺮاﻧگ 9و هﺎدي ﮐﻮﺳﻮﻣﻮ 4ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘم(ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ)
ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي خﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران ﮐﻮﭼک ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳط ﺑﺰرﮔﺮاه ﭘﺮداخﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و
ﻣعلﻮلﯽ خﻮد را در  1زﯾﺮﺳﯿسﺘم ﮐلﯽ ،ﺑﺎزخﻮرد ﮐسب ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎزخﻮرد عﻤلﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎزخﻮرد ﺗعﻤﯿﺮ و
ﻧگﻬﺪاري ،ﺑﺎزخﻮرد ﺗﺮخﯿص ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺎزخﻮرد ﻣﺪتزﻣﺎن خﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿم ﮐﺮده اﺳﺖ .هﻤچنﯿﻦ در اﯾﻦ
ﭘژوهﺶ ،ﺑﻪ طﻮر ﺗصﺎدفﯽ ﺑﺎ جﻤﻊآوري اطالعﺎت از  1ﺗﺎ از ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران ﮐﻮﭼک ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳط ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻤﻮدارهﺎي
علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ خﻮد را اعﺘﺒﺎرﺳنجﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ (ﭘﺮاﺳﺮﺗﺮاﻧگ و هﺎدي ﮐﻮﺳﻮﻣﻮ .)0119 ،ﭘﺮاﺳﺮﺗﺮاﻧگ و هﺎدي
ﮐﻮﺳﻮﻣﻮ هﻤچنﯿﻦ ﺑﺎ ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ روشهﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗجﻬﯿﺰات و ﮔﺮوهﺑنﺪي آﻧﻬﺎ طﺒق  1ﮔﺮوه ﻣعﺮفﯽﺷﺪه ﻗﺒلﯽ
(ﮐسب ،عﻤلﯿﺎﺗﯽ ،ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري ،ﺗﺮخﯿص و ﻣﺪتزﻣﺎن خﺮاﺑﯽ) آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ عنﻮان  1ﻣﺘغﯿﺮ ﭘنﻬﺎن ﻣعﺮفﯽ و ﺑﺎ
ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘغﯿﺮهﺎي آﺷکﺎر از طﺮﯾق ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از روش ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري از طﺮﯾق ﻧﺮمافﺰار لﯿﺰرل
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭼنﺪ عﺎﻣل ﻣﻬم را ﻣﺪلﺳﺎزي ﮐﺮده اﺳﺖ(ﭘﺮاﺳﺮﺗﺮاﻧگ و هﺎدي ﮐﻮﺳﻮﻣﻮ .)0119 ،ﯾکﯽ از ﻣﻬمﺗﺮﯾﻦ
ﻣسﺎئلﯽ ﮐﻪ اغلب ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران ﺑﺮاي اجﺮاي ﭘﺮوژههﺎي خﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاجﻪ هسﺘنﺪ ،ﺑحث اجﺎره ﯾﺎ خﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت
اﺳﺖ .هﺰﯾنﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي خﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت صﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ عنﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي در ﻧظﺮ ﮔﺮفﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﻣقﺪاري ﺳﻮد در ﻣﺪت طﻮل عﻤﺮ ﻣفﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع و اﻗسﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژهاي را ﮐﻪ اﻧجﺎم ﻣﯽدهﺪ ،خﺮﯾﺪاري ﮐنﺪ ولﯽ اﻣکﺎن دارد
ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ خﺮﯾﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦآالﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺑﯿشﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘفﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﺎز خﻮد را ﺑﺮطﺮف ﮐنﺪ (ﻧﻬﺮي
و ﮐﺎردان .)8990 ،ﺳﯿﺪارف 1و ﭘﯿﺘﺮودا  6ﺑﺎ جﻤﻊآوري ﮐلﯽ ﻣقﺎالت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اجﺎره و خﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﻪ ﺗجﺰﯾﻪ
و ﺗحلﯿل و ﻣقﺎﯾسﻪ اﯾﻦ دو روش در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداخﺘﻪاﻧﺪ و راﯾجﺗﺮﯾﻦ روشهﺎ ﺑﺮاي ﺗصﻤﯿمﮔﯿﺮي اجﺎره
ﯾﺎ خﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ(ﺳﯿﺪارف و ﭘﯿﺘﺮودا .)0181 ،در اﯾﻦ ﭘژوهﺶ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ عﻮاﻣل
ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت از ﺳﻮي عﻮاﻣل ﭘﺮوژه (ﮐﺎرفﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر و ﻣشﺎور) ،ﻣﺪلهﺎي ارائﻪﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ
ﺗحلﯿلهﺎي آﻣﺎري ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ و ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري ﺗجﺰﯾﻪ و ﺗحلﯿل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳپس ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از
ﻧﻤﻮدارهﺎي علﯽ و ﻣعلﻮلﯽ و ﺗفکﺮ ﺳﯿسﺘﻤﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ هﺮ ﯾک از ﻣﺘغﯿﺮهﺎ در غﺎلب حلقﻪهﺎي ﺑسﺘﻪ ﻣﻮرد

1.Systems dynamics
)2.Causal Loop Diagrams(CLD
3.prasertrungruang
4.hadikusumo
5. Siddharth
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ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗجﺰﯾﻪ و ﺗحلﯿل ﻗﺮار ﮔﺮفﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ علل ﺑﻬﺮهوري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و اﻧﺘخﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ صنعﺖ ﭘﯿشنﻬﺎد ﺷﻮد.
روش تحقیق
روش پویایی سیستم
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺷنﺎﺳﯽ ﺳﯿسﺘمهﺎ روﺷﯽ ﺑﺮاي درک رفﺘﺎرهﺎي ﯾک ﺳﯿسﺘم ﭘﯿچﯿﺪه در طﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ .هﻤﻪ اﻧسﺎنهﺎ در
هﻤﻪجﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪههﺎي دﯾنﺎﻣﯿکﯽ در هﻤﻪ زﻣﯿنﻪهﺎ و ﺳطﻮح ﻣخﺘلف رو ﺑﻪ رو هسﺘنﺪ .ﺗﻤﺎم آدﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪههﺎي واﻗعﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺪل در ذهﻦ جﺎ ﻣﯽدهنﺪ و ﺳپس ﻧﺘﯿجﻪﮔﯿﺮي و درک ﻣﯽﮐننﺪ .ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪلهﺎ ﺗنﻬﺎ اﺑﺰار فﻬم ﺑﯿﺮون
(دﻧﯿﺎي واﻗﻊ) هسﺘنﺪ .ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﯾکﯽ از اﺑﺰارهﺎي ﻣﻬم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘم ﺑﺮاي ﻧشﺎن دادن ﺳﺎخﺘﺎر
ﺑﺎزخﻮردي ﺳﯿسﺘمهﺎﺳﺖ (اﺳﺘﺮﻣﻦ .)0111 ،ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﯿم ﻣﺪلهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ از ﻧﺮمافﺰار وﻧسﯿم 8اﺳﺘفﺎده
ﮐﺮدﯾم .ﯾکﯽ از اﺑﺰارهﺎي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺷنﺎﺳﯽ ﺳﯿسﺘمهﺎ ،اﺳﺘفﺎده از ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑخﺶ
ﺑعﺪي ﺑﻪ اخﺘصﺎر ﺗﻮضﯿح داده ﻣﯽﺷﻮد.
نمودارهای علت و معلولی

ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ اﺑﺰاري ﻣﻬم ﺑﺮاي ﻧشﺎن دادن ﺳﺎخﺘﺎر ﺑﺎزخﻮردي ﺳﯿسﺘمهﺎﺳﺖ .ﯾک ﻧﻤﻮدار علﯽ از
ﺗعﺪادي ﻣﺘغﯿﺮ ﺗشکﯿلﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ ﭘﯿکﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧشﺎندهنﺪه ﺗأثﯿﺮهﺎي علﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ هسﺘنﺪ ﺑﻪ هم
ﻣﺘصل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﺎد حلقﻪ در جﻬﺖ ﺗأثﯿﺮ ﮐلﯽ حلقﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺗﺮﺳﯿم ﻣﯽﺷﻮد .ﯾک راﺑطﻪ ﻣثﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣعنﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ علﺖ افﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣعلﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﯿشﺘﺮ ازآﻧچﻪ در غﯿﺮ اﯾﻦ صﻮرت ﻣﯽﺑﻮد ،افﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ علﺖ
ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣعلﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧچﻪ در غﯿﺮ اﯾﻦ صﻮرت ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﺎهﺶ خﻮاهﺪ ﯾﺎفﺖ .ﻣعنﯽ ﯾک
راﺑطﻪ ﻣنفﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ علﺖ افﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣعلﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از آﻧچﻪ در غﯿﺮ اﯾﻦ صﻮرت ﻣﯽﺑﻮد،
ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ علﺖ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣعلﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از آﻧچﻪ در غﯿﺮ اﯾﻦ صﻮرت ﻣﯽﺑﻮد ،افﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .هنگﺎم ﺗعﯿﯿﻦ عالﻣﺖ هﺮ ﮐﺪام از راﺑطﻪهﺎ ،دﯾگﺮ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ثﺎﺑﺖ فﺮض ﻣﯽﺷﻮد (اﺳﺘﺮﻣﻦ.)0111 ،
صحتسنجی مدل
ﻣﺪلﺳﺎزي اثﺮﺑخﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادههﺎي ﻗﻮي و درک اﯾﻦ ﻣﻮضﻮعهﺎ ﻗﺮار دارد .ﻣﺪلﺳﺎزي ﯾک ﻣکﻤل عﺎلﯽ ﺑﺮاي
دﯾگﺮ اﺑﺰارهﺎﺳﺖ ﻧﻪ جﺎﯾگﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ .ﻣﺪلهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺑﯿنﺶ خﺒﺮﮔﺎن ،ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اجﺮاﯾﯽ
اﺳﺘفﺎدهﮐننﺪه از ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ ،هﺮﮔﺰ ﺑﺎعث ﺗغﯿﯿﺮ ﻣﺪلهﺎي ذهنﯽ عﻤﯿق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿجﻪ ،رفﺘﺎر او را ﺗغﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽدهنﺪ (اﺳﺘﺮﻣﻦ .)0111 ،ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪلهﺎ ﺑعﺪ از ﺗکﻤﯿل ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗأﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن و عﻮاﻣل
ﭘﺮوژه (ﮐﺎرفﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر و ﻣشﺎور) ﻗﺮار ﺑگﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾج از طﺮﯾق ﻣقﺎﯾسﻪ دائﻤﯽ ﻣﺪل ﺑﺎ دادههﺎي ﻗﺒلﯽ (ادﺑﯿﺎت
ﻣﻮضﻮع) و ﻧظﺮ ﻣﺘخصصﺎن (از طﺮﯾق ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ) ﻣﺪل ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗأﯾﯿﺪ و اعﺘﺒﺎرﺳنجﯽ ﻗﺮار ﺑگﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮحلﻪ،
1. vensim
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حلقﻪهﺎي اصلﯽ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ از طﺮﯾق ﺗحلﯿل آﻣﺎري ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ،ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري و هﻤﺒسﺘگﯽ ،ﺗأﯾﯿﺪ و
اعﺘﺒﺎرﺳنجﯽ ﺷﺪ.
جمعآوری اطالعات
در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ،ﺑﺮاي جﻤﻊآوري اطالعﺎت از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ (ﻣصﺎحﺒﻪ و ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ) اﺳﺘفﺎده ﺷﺪ .از جﻤلﻪ
وﯾژﮔﯽهﺎي ﺑﺎرز ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﯿﻮه ﮔﺮدآوري دادههﺎ و روش ﺗحلﯿل آﻧﻬﺎﺳﺖ (ﻧﺎﯾﺒﯽ .)8994 ،ﺑﻪ ﻣنظﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اهﺪاف
ﺗحقﯿق ،ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪاي در ﭘنج ﮔﺮوه طﺮاحﯽ ﺷﺪ .ﭘنج ﮔﺮوه ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ ﺑﻪ طﻮر خالصﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ هسﺘنﺪ:
 .8ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه :ﺗخصﯿص ،ﭘﯽﮔﯿﺮي و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣنﺎﺑﻊ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اهﺪاف ﻣشخص در ﯾک دوره
زﻣﺎﻧﯽ خﺎص را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾنﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾگﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتهﺎ ،اﺑﺰارهﺎ و
ﺗکنﯿکهﺎ ﺑﺮاي فعﺎلﯿﺖهﺎي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣنظﻮر ﺗحقق الﺰاﻣﺎت ﭘﺮوژه اﺳﺖ .از جﻤلﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ عﺒﺎرتاﻧﺪ از:
داﻧﺶ ،ﺗجﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣسئﻮالن اجﺮاﯾﯽ در ﺗأﻣﯿﻦ ﻣنﺎﺑﻊ ﻣﺎلﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔذاريهﺎ و اﺗخﺎذ ﺗصﻤﯿﻤﺎت ﻣنﺎﺳب
ﻣﺎﻧنﺪ :ﺗﺮخﯿص و جﺎﯾگﺰﯾنﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ رعﺎﯾﺖ ﻣسﺎئل اﯾﻤنﯽ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و اﺳﺘفﺎده از ﻧﯿﺮوهﺎي
اﻧسﺎﻧﯽ ﻣنﺎﺳب و ﺑﺎزرﺳﯽهﺎي روزاﻧﻪ اﺳﺖ؛
 .0ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري :ﮐلﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﯾک ﻣشکل و هﻤچنﯿﻦ در هنگﺎم وﻗﻮع
آن ،ﺑﺮاي ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري و افﺰاﯾﺶ ﮐﯿفﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت اﻧجﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧنﺪ :ﺗعﻤﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت خﺮاب و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗعﻤﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧگﻬﺪاري ﭘﯿشگﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧنﺪ ﺗأﻣﯿﻦ ﻗطعﺎت ﯾﺪﮐﯽ ،ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﮐﯿفﯿﺖ ﻗطعﺎت و
ﺷﺮاﯾط ﻧگﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت اﺳﺖ؛
 .9ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه :ﯾکﯽ از ﻣﺒﺎحث ﻣﻬم و اثﺮﮔذار در ﭘﯿشﺮفﺖ ﮐﺎر،ﮐﯿفﯿﺖ اجﺮاي ﭘﺮوژه و افﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮضﻮع ﺑﻪطﻮر ﻣسﺘقﯿم و غﯿﺮﻣسﺘقﯿم ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ و
ﺑﻬﺮهوري و اثﺮﺑخشﯽ ﻣنﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ﺗأثﯿﺮ ﺑسﺰاﯾﯽ دارد .ﯾک ﺗجﻬﯿﺰ خﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾک فﺮاﯾنﺪ خﻮب را
هﺪاﯾﺖ ﺳﯿسﺘﻤﺎﺗﯿک ﮐنﺪ و ﯾک ﺗجﻬﯿﺰ ﺑﺪ،آﺷفﺘگﯽ ،روزﻣﺮﮔﯽ و هﺪر دادن ﻣنﺎﺑﻊ ﻣﻮجﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه را ﻣﻮجب
ﻣﯽﺷﻮد .از جﻤلﻪ آﯾﺘمهﺎي ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه عﺒﺎرتاﻧﺪ از :وجﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣشخص ﮐﺎري در ﮐﺎرﮔﺎه و هﻤچنﯿﻦ
ﺷﺮاﯾط ﻣحﯿطﯽ ﻣنﺎﺳب ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻧنﺪ ﺷﺮاﯾط ﻣکﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧظم در ﻣحﯿط ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ.
 .4ﺷﺮاﯾط ﻣﺎﺷﯿﻦآالت :ﺷﺮاﯾط ﻣﺎﺷﯿﻦآالت در حقﯿقﺖ ﻣشخصﺎت و عﻤلکﺮد فنﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را
ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ عﺒﺎرتاﻧﺪ از :عﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،ﺷﺮاﯾط فنﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮلﯿﺪ و حجم ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗعﺪاد ﺳﺎعﺎت
ﮐﺎري ﻣﺎﺷﯿﻦ و غﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .1ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣنﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧﯽ ﻣعطﻮف ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿسﺘمهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رفﺘﺎر،
طﺮز فکﺮ و عﻤلکﺮد ﮐﺎرﮐنﺎن را ﺗحﺖ ﺗأثﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدهنﺪ .اﯾﻦ ﭘژوهﺶ ﻣعطﻮف ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻣکﺎﻧﯿک اﺳﺖ .از
جﻤلﻪ عﻮاﻣل ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل :داﻧﺶ ،ﺗجﺮﺑﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣسئﻮلﯿﺖﭘذﯾﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
ﺑعﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣعﺮفهﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿنﺎن حﺎصل ﮐنﯿم ،آﻧﺎن هﻤﺎن ﻣفﻬﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺳنجنﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽخﻮاهﯿم اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﮐنﯿم (اعﺘﺒﺎر) 8و ﻧﯿﺰ ﻣطﻤئﻦ ﺷﻮﯾم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿم ﺑﻪ ﭘﺎﺳخهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎي ﻣﺎ دادهاﻧﺪ ،اعﺘﻤﺎد ﮐنﯿم.
ﭘﺮﺳشﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي و فﺮدا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾگﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳخ ﻣﯽدهنﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽفﺎﯾﺪهاي اﺳﺖ (اﯾﻦ
هﻤﺎن ﻣسئلﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ) .عﺎﻗالﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اعﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣعﺮفهﺎ را ﻗﺒل از اﻧجﺎم ﻣطﺎلعﻪ اصلﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐنﯿم .ﺑﺪﯾﻦ ﻣنظﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ از آزﻣﻮن ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ (ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ اولﯿﻪ) ﺳﻮد جسﺖ و ﭘﺮﺳﺶهﺎ را ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣشﺎﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اصلﯽ ولﯽ ﮐﻮﭼکﺗﺮ از آن ﻣطﺮح ﮐﺮد (ﻧﺎﯾﺒﯽ.)8994 ،
بررسی پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ

ﺷﺎخص آلفﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﯾکﯽ از آﻣﺎرههﺎي ﻣنﺎﺳب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ﺑﻪ آن
اﺳﺘنﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .آلفﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣعﻤﻮالً ﺷﺎخص ﮐﺎﻣالً ﻣنﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳنجﺶ ﻗﺎﺑلﯿﺖ اعﺘﻤﺎد اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و
هﻤﺎهنگﯽ دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن عنﺎصﺮ آن اﺳﺖ .ضﺮﯾب آلفﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ،ﺑﯿﻦ صفﺮ و ﯾک اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ،هﻤﺎن ضﺮﯾب
هﻤﺒسﺘگﯽ دادههﺎ در زﻣﺎنهﺎي ﻣخﺘلف اﺳﺖ .عﺪد ﯾک ،حﺪاﮐثﺮ هﻤﺒسﺘگﯽ و عﺪد صفﺮ ،حﺪاﻗل هﻤﺒسﺘگﯽ را
ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﻗﺎﺑلذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ضﺮﯾب آلفﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻤﺘﺮ از  61درصﺪ ﻣعﻤﻮالً ضعﯿف ﺗلقﯽ ﻣﯽﺷﻮد .داﻣنﻪ
 11درصﺪ ﻗﺎﺑلﻗﺒﻮل و ﺑﯿﺶ از  11درصﺪ خﻮب ﺗلقﯽ ﻣﯽﺷﻮد .الﺒﺘﻪ هﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ضﺮﯾب اعﺘﻤﺎد ﺑﻪ عﺪد ﯾک
ﻧﺰدﯾکﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ (راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﭼﺎرﺳﺘﺎد .)8994 ،در جﺪول  8ﻣقﺪار ﺷﺎخص آلفﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي هﺮ
ﯾک از ﮔﺮوههﺎي ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣحﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﻣقﺪار اﯾﻦ ﺷﺎخص هﻤﻪ ﮔﺮوههﺎي طﺮاحﯽﺷﺪه
از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺒﻮلﯽ ﺑﺮخﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
جدول :1شاخص آلفای کرونباخ برای هر یک از فاکتورهای پرسشنامه
تعداد سؤاالت
86
1
1
1
81

فاکتور
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري
ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه
ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ

آلفای کرونباخ
1/164
1/110
1/148
1/191
1/989

آمار توصیفی
در اﯾﻦ ﭘژوهﺶ 81 ،ﻧفﺮ از ﭘﺎﺳخدهنﺪﮔﺎن ﻣشﺎور 01 ،ﻧفﺮ ﮐﺎرفﺮﻣﺎ و  81ﻧفﺮ را ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران در ﭘﺮوژههﺎي ﺑﺰرگ
عﻤﺮان ﺷﻬﺮداري اصفﻬﺎن ﺗشکﯿل دادﻧﺪ .ﮐل جﺎﻣعﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗحقﯿق  01ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﮐﻪ در هﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺘﻮﺳط ﺗعﺪاد  9ﻧفﺮ (ﮐﺎرفﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر و ﻣشﺎور) اﻧﺘخﺎب ﺷﺪﻧﺪ (اﻧﺪازه حجم ﻧﻤﻮﻧﻪ  10ﻧفﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾق
1. Validity
990
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فﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و جﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ) .ﭘﺎﺳخدهنﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳؤاالت ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ
طﺮاحﯽ ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ ﺑﻪ دو صﻮرت ﺑﻪ ﺳؤاالت ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎﺳخ ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﯾک ﮔﺮوه از ﭘﺎﺳخدهنﺪﮔﺎن درخﻮاﺳﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ عﻮاﻣل را ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ آﻧچﻪ اﻧﺘظﺎر دارﻧﺪ ،ﻣشخص ﮐننﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه را از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑعﺪ در اﯾﻦ ﺗحقﯿق وضعﯿﺖ ﻣطلﻮب ﻣﺎﺷﯿﻦآالت از ﻧظﺮ ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿم .در ﮔﺮوه ﺑعﺪي از
ﭘﺎﺳخدهنﺪﮔﺎن درخﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وضعﯿﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت را ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اجﺮاﯾﯽ خﻮدﺷﺎن ﮐﻪ
ﻣشغﻮل ﺑﻪ فعﺎلﯿﺖ هسﺘنﺪ ،ﻣشخص ﮐننﺪ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑعﺪ در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه را وضعﯿﺖ ﻣﻮجﻮد
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿم .ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ در ﻧظﺮ داﺷﺘﻦ دو ﮔﺮوه وضعﯿﺖ ﻣطلﻮب ﺑﻬﺮهوري
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت از ﻧظﺮ عﻮاﻣل ﭘﺮوژه و وضعﯿﺖ ﻣﻮجﻮد ﮐﻪ در اجﺮاي واﻗعﯽ ﭘﺮوژههﺎ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو هسﺘﯿم،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿم ﺑﺎ ﻣقﺎﯾسﻪ اﯾﻦ دو وضعﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐنﯿم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﻣﺎ از ﻧظﺮ ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن و
عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ﺑﺎ حﺎلﺖ ﻣطلﻮب فﺎصلﻪ دارد .هﻤچنﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐنﯿم ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻗسﻤﺖهﺎﯾﯽ ضعف ﺑﯿشﺘﺮي وجﻮد
دارد و ﺑﺘﻮاﻧﯿم ﺑﺎ در ﻧظﺮ ﮔﺮفﺘﻦ اﯾﻦ ضعفهﺎ در ﭘﺮوژههﺎي آﺗﯽ ،ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت را در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑخشﯿم.
تعیین نحوه توزیع دادهها

ﺑﺮاي ﺗعﯿﯿﻦ ﻧحﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﯾﺎ غﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل دادههﺎ ،فﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن هﺮ ﯾک از ﮔﺮوههﺎي ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ در دو
وضﻊ ﻣطلﻮب و وضﻊ ﻣﻮجﻮد ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿجﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از آزﻣﻮن ﮐﻮلﻤﻮﮔﺮوف-
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف در جﺪول  0فﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن هﺮ ﭘنج ﮔﺮوه ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ در وضﻊ ﻣطلﻮب و ﻣﻮجﻮد در ﺳطح  1/11رد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ جﺰ وضﻊ ﻣﻮجﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري ،ﻣقﺪار احﺘﻤﺎل آزﻣﻮن فﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺮاي آن
 1/111ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘس از ﺗحلﯿل  ،spssدر ﺑﺮوﻧﺪاد آزﻣﻮن ﮐﻮلﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﮔﺮ آزﻣﻮن
ﻣعنﯽدار ﺑﻮد ،ﯾعنﯽ ﻣقﺪار احﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼکﺗﺮ از  1صﺪم ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣعنﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿسﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از
آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎرﻣﺘﺮﯾک ﺑﺮاي ﺗحلﯿلهﺎي آﻣﺎري اﺳﺘفﺎده ﮐنﯿم .ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري از
ﻧﺮمافﺰار اﯾﻤﻮس 8ﮐﻪ ﻗﺎﺑلﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮنهﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾک را دارد ،اﺳﺘفﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
جدول :2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،نرمال بودن پنج گروه پرسشنامه
مديريت

ماشین

برنامهريزی تعمیر

شرايط

نیروی

و نگهداری

کارگاه

انسانی

وضع

آماره مربع کای

25922

25922

25925

25902

25925

مطلوب

مقدار احتمال

25295

25222

25220

25225

25220

وضع

آماره مربع کای

25922

25902

25955

25902

25972

موجود

مقدار احتمال

25227

25227

25252

25225

25229
1 .Amos
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 تعیین همبستگی بین متغیرها

ضﺮﯾب هﻤﺒسﺘگﯽ ،8آﻣﺎرهاي اﺳﺖ ﮐﻪ جﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻗﺪرت ﯾﺎ درجﻪﯾک راﺑطﻪي خطﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘغﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود.هﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ﺑﻪصﻮرت ضﺮﯾﺒﯽ ﻧشﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ از  1ﺗﺎ  +8و  1ﺗﺎ  -8ﺗغﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐنﺪ.
ضﺮﯾب هﻤﺒسﺘگﯽ  +8را ضﺮﯾب هﻤﺒسﺘگﯽ ﮐﺎﻣل ﻣثﺒﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣنﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘغﯿﺮ هﻤﺒسﺘگﯽ ﻣثﺒﺖ ﻗﻮي
وجﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از روي ﯾکﯽ دﯾگﺮي را ﭘﯿﺶﺑﯿنﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪطﻮرﮐلﯽ دو ﻧﻮع ضﺮﯾب هﻤﺒسﺘگﯽ
ﭘﯿﺮﺳﻮن و اﺳپﯿﺮﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ﺗعﺮﯾف ﻣﯽﺷﻮد (فﺮﺑﺪ و هﻤکﺎران .)8999 ،وجﻮد هﻤﺒسﺘگﯽ ﻣثﺒﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘغﯿﺮ
لﺰوﻣﺎً ﺑﯿﺎنﮐننﺪه راﺑطﻪ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﺘغﯿﺮ ﻧﯿسﺖ .ﺑلکﻪ وجﻮد هﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ دوﻣﺘغﯿﺮ ﺑﺪان ﻣعنﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنهﺎ عﻮاﻣل ﻣشﺘﺮﮐﯽ وجﻮد دارد و ﯾﺎ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ هﺮ دو ﻣﺘغﯿﺮ ،ﻣعلﻮل علﺖ واحﺪي ﺑﺎﺷنﺪ( .ﺷﺮﯾفﯽ و
هﻤکﺎران .)8994 ،ﺷکل ،8راﺑطﻪ دوﺑﻪدو ﻣﺘغﯿﺮهﺎي اصلﯽ ﭘژوهﺶ را ﺑﺎ ﯾکﺪﯾگﺮ در وضﻊ ﻣطلﻮب و وضﻊ ﻣﻮجﻮد
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ .در اﯾﻦ ﺷکل ضﺮاﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳطح  1/11و  1/18ﻣعنﯽدار هسﺘنﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب ﺑﺎ ﯾک ﺳﺘﺎره و
دوﺳﺘﺎره ﻣشخصﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ رواﺑط دوﺑﻪدو ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ﺑﻪ دلﯿل اﯾنکﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎ غﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از
ضﺮﯾب هﻤﺒسﺘگﯽ اﺳپﯿﺮﻣﻦ ﻣحﺎﺳﺒﻪﺷﺪهاﻧﺪ.

شکل  -:1ضریب همبستگی اسپیرمن بین عوامل اصلی

 مدل مفهومی و مدل عملیاتی

در اﯾﻦ ﭘژوهﺶ ،ﺑﺮاي ﺗأﯾﯿﺪ و اعﺘﺒﺎرﺳنجﯽ ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ از دو ﻣﺪل ﻣفﻬﻮﻣﯽ و عﻤلﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘفﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺪل ﻣفﻬﻮﻣﯽ ،ﻣﺪلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣحقق رواﺑط ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧظﺮي ﺗحقﯿق حﺪس ﻣﯽزﻧﺪ و
ﭘﯿﺶفﺮض ﺗحلﯿلﯽ خﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﻣﺪل عﻤلﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﯿﯿﻦﮐننﺪﮔﯽ ﺑﺎ واﻗعﯿﺖ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و لﺰوﻣﺎً هﻤﺎن ﻣﺪل ﻣفﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿسﺘﺪ ﺑلکﻪ ﻣﺪل عﻤلﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روشهﺎي
آﻣﺎري و ﺗﻮجﯿﻪ ﻧظﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ(راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﭼﺎرﺳﺘﺎد.)8994 ،
)1. Correlation Coefficient (r
992

مدلسازی مدیریت بهرهوری ماشینآالت بر اساس رویکرد پویایی سیستم

مدل مفهومی تحقیق

ﺷکل  ،0ﻣﺪل ﻣفﻬﻮﻣﯽ ﺗحقﯿق ﺑﻪ ﻣنظﻮر آزﻣﻮن فﺮضﯿﻪهﺎي ﻣطﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ﺗﺮﺳﯿم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل
ﺗﺮﺳﯿمﺷﺪه در صﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣعﯿﺎري ﺑﺮاي ﻗضﺎوت و آزﻣﻮن فﺮضهﺎ ﻗﺮار ﺑگﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮازش ﻣنﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دادههﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش ﻣنﺎﺳب دادههﺎ و ﺑﻪ عﺒﺎرﺗﯽ حﻤﺎﯾﺖ دادههﺎ از ﻣﺪل ﭘﯿشنﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺷﺎخصهﺎي
ﻧﯿکﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣشخص ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

ﭘﯿﺶ از اﺳﺘفﺎده از ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮازش دادههﺎ الزم اﺳﺖ صحﺖ اﯾﻦ ﺳﺎخﺘﺎرهﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﺗأﯾﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ فﺮاﯾنﺪ در ﻣﺘﻮن آﻣﺎري ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ عالوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑلﯿﺖ
اطﻤﯿنﺎن ﺳﺎخﺘﺎرهﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي طﺮاحﯽﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ عنﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗشخﯿص ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽهﺎ در ﺳﺎخﺘﺎر
طﺮاحﯽﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺘغﯿﺮ غﯿﺮﻗﺎﺑل ﻣشﺎهﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘفﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي
حﺎلﺖ خﺎصﯽ از ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري اﺳﺖ.
تحلیل عاملی تأییدی

در ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي از ﻗﺒل ﯾک ﻣﺪل و ﺗئﻮري از ﭘﯿﺶ ﺗعﺮﯾفﺷﺪه وجﻮد دارد و ﻣحقق ﻗصﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮضﻮع را دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻮاهﺪ ﺗجﺮﺑﯽ (ﻧظﺮ ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن) اﯾﻦ ﺗئﻮري را ﻣﻮرد حﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدهنﺪ ﯾﺎ خﯿﺮ .در اﯾﻦ
ﺗحقﯿق ،ﻣﺪل از ﭘﯿﺶ ﺗعﯿﯿﻦﺷﺪه از طﺮﯾق ادﺑﯿﺎت ﺗحقﯿق ،ﻣصﺎحﺒﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ اولﯿﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن
ﭘﺮوژه ،ﻣطﺎﺑق ﺷکل  ،0ﺗﺮﺳﯿﻤشﺪ .در ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي ﻣحﺪودﯾﺖهﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺪل در ﻧظﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾم،
ﺗعﺪاد عﻮاﻣل (ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﭘنﻬﺎن) ﻣشخص اﺳﺖ و هﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﻣکنﻮن ﺑﺎ ﻣﺘغﯿﺮهﺎي
ﻣشﺎهﺪهﺷﺪه(ﺳؤاالت ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ) اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر از طﺮﯾق ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎرهﺎي عﺎﻣلﯽ و ﻣعنﺎداري آﻧﻬﺎ (ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
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ضﺮاﯾب ﺗعﯿﯿﻦ) ﺑﯿﻦ ﯾک ﻣﺘغﯿﺮ ﻣکنﻮن و ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﻣشﺎهﺪهﺷﺪه صﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .هﺪف اصلﯽ ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ
ﺗأﯾﯿﺪي ،ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ طﻮر ﺗجﺮﺑﯽ اﺳﺖ (راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﭼﺎرﺳﺘﺎد.)8994 ،
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی

ﺷﺎخصهﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣشخص ﻣﯽﮐنﺪ ﮐﻪ دادههﺎي ﮔﺮدآوريﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ حﺪ حﻤﺎﯾﺖﮐننﺪه ﻣﺪلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
لحﺎظ ﻧظﺮي ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه اﺳﺖ .در جﺪول  ،9ﺷﺎخصهﺎي ﻧﯿکﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﺑﺮاي ﻣﺪلهﺎي عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي ارائ هﺷﺪه
اﺳﺖ.
جدول  :3مقادیر آمارههای نیکویی برازش مدلهای عاملی تأییدی
AGFI
GFI
CFI
X2/df
1/911
1/961
1/991
1/191
مدیریت

RMSEA
1/118

برنامهریزی تعمیر و نگهداری

8/004

1/990

1/968

1/940

1/141

شرایط کارگاه

8/811

1/999

1/961

1/981

1/149

عملکرد ماشینآالت

1/191

1/991

1/961

1/911

1/118

نیروی انسانی

8/100

1/998

1/911

1/919

1/141

مقدار مطلوب

<9

> 1/9

>1/9

>1/9

<1/11

در جﺪول  ،9ﺷﺎخصهﺎي ﻧﯿکﻮﯾﯽ ﺑﺮازش اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ آﻣﺎرههﺎي  RMSEA ،GFI ،AGFIو
 CFIﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮفﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣشﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳطﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ جﺪول ﻣحﺪوده ﻣﻮرد اﻧﺘظﺎر ﺑﺮاي ﯾک
ﻣﺪل ﺑﺎ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑلﻗﺒﻮل را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ از ﻣقﺎلﻪ ﺷﻮﻣﺎﮐﺮ و لﻮﻣﺎﮐس 8اﺳﺘخﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺷﻮﻣﺎﮐﺮ و
لﻮﻣﺎﮐس.)0114 ،
مدلسازی مدل مفهومی تحقیق به روش معادالت ساختاری( 2مدل عملیاتی تحقیق)
ﺑﻪ طﻮرﮐلﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔفﺖ روش ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري ﯾکﯽ از روشهﺎي اصلﯽ و جﺪﯾﺪ ﺑﺮاي حل
ﻣﺪلهﺎي ﭘﯿچﯿﺪه ﺑﺎ رواﺑط علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ در علﻮم اجﺘﻤﺎعﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘژوهشگﺮ اﻣکﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﺗأثﯿﺮات
همزﻣﺎن ﻣﺘغﯿﺮهﺎ را ﺑﺮ ﯾکﺪﯾگﺮ ﺑﺎ ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧقﺶ خطﺎهﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧشﺎن دهﺪ .هﺪف ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑط ﻣﯿﺎن ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﻣکنﻮن و ﻣﺪل ﺳﺎخﺘﺎري رواﺑط اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،دادههﺎ ﺑﻪ صﻮرت
ﻣﺎﺗﺮﯾسهﺎي ﮐﻮوارﯾﺎﻧس ﯾﺎ هﻤﺒسﺘگﯽ درآﻣﺪه و ﯾک ﻣجﻤﻮعﻪ ﻣعﺎدالت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد
(راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﭼﺎرﺳﺘﺎد .)8994 ،ﭘس از حصﻮل اطﻤﯿنﺎن از صحﺖ ﻣﺪلهﺎي طﺮاحﯽﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﭘنﻬﺎن در ﺑخﺶ ﻗﺒل ،ﻣﺪل ﻣفﻬﻮﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿمﺷﺪه در ﺷکل  ،0ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﻧﺮمافﺰار اﯾﻤﻮس 9در دو

1. Schumacker & Lomax
)2. Structural Equation Modeling(SEM
3. Amos
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وضﻊ ﻣطلﻮب و وضﻊ ﻣﻮجﻮد ﺑﻪ طﻮر جﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دادههﺎ ﺑﺮازش داده ﺷﺪ .جﺪول  ،4ﺷﺎخصهﺎي ﻧﯿکﻮﯾﯽ ﺑﺮازش
هﺮ ﯾک از اﯾﻦ دو ﻣﺪل را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ حﺎﮐﯽ از ﺑﺮازش ﻣنﺎﺳب ﻣﺪل ﺑﻪ دادههﺎﺳﺖ.
جدول :4شاخصهای نیکویی برازش برای مدلسازی معادالت ساختاری
وضع مطلوب

1/191

CFI
1/991

GFI
1/961

AGFI
1/940

RMSE
1/18

وضع موجود

1/191

1/998

1/911

1/941

1/149

مقدار مطلوب

<9/1

> 1/9

>1/9

>1/9

<1/11

زیرسیستمهای علت و معلولی
ﻧﻤﻮدار زﯾﺮﺳﯿسﺘم ،ﻣعﻤﺎري ﮐلﯽ ﻣﺪل را ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺘقﺎل ﺳﺎخﺘﺎر ﺳلسﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺪلهﺎي ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺗﻮان از ﭼنﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮﺳﯿسﺘم اﺳﺘفﺎده ﮐﺮد (اﺳﺘﺮﻣﻦ .)0111 ،ﺳﺎخﺘﺎر ﯾک ﺳﯿسﺘم در ﻣﺘﺪولﻮژي
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽهﺎي ﺳﯿسﺘم ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ حلقﻪهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ارائﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾژﮔﯽهﺎي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘم زﻣﺎﻧﯽ آﺷکﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑط علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﻣﺘعﺪد و درهمﺗنﯿﺪه ﺑﺎ ﯾکﺪﯾگﺮ آﻣﯿخﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و حلقﻪهﺎي ﺑسﺘﻪ ﭼﺮخشﯽ را
ﺷکل دهنﺪ (ﺗﺮﺑﺘﯽ و هﻤکﺎران .)8994 ،ﭘس از ﻧﺘﺎﯾج ﺗحلﯿل آﻣﺎري ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ و ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿجﻪ رﺳﯿﺪﯾم ﮐﻪ زﯾﺮﺳﯿسﺘمهﺎي اصلﯽ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت را ﻣﯽﺑﺎﯾسﺖ ﺑﻪ 1
زﯾﺮﺳﯿسﺘم علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﮐﺎرﮔﺎه و آﻣﻮزش طﺒقﻪﺑنﺪي ﮐﺮد .ﻧحﻮه ارﺗﺒﺎط هﺮ
ﯾک از زﯾﺮﺳﯿسﺘمهﺎي ﮐلﯽ در ﺷکل  9ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
مديريت
 سیاست های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تامین منابع مالی مورد نیاز -فشار زمانبندی

فشارزمانبندی

انگیزه نیروی
انسانی

نیروی انسانی
 توانايی و قابلیت نیروی انسانی مهارت و تجربه نیروی انسانی کیفیت تعمیر و نگهداری ماشین توسطنیروی انسانی

بهره وری نیروی
انسانی

تعهد مديريت
ترخیص و
جايگزينی ماشین
آالت

استهالک ماشین
آالت

ماشین
 عمر مفید ماشین تکنولوژی ماشین -استهالک ماشین

بهره وری ماشین
آالت

نیروی کار موجود
دسترسی ماشین
آالت به محوطه
کاری

دانش و تجربه
نیروی کار

دانش و تجربه
مديران

آموزش
 مهارت و تجربه نیروی انسانی فرهنگ تعمیر و نگهداری پیشگیرانه هماهنگی بین راننده ها -رعايت ايمنی

کارگاه
ايمنی

 اجرای برنامه کاری کارگاه چیدمان کارگاه -تداخل واحدهای اجرايی

شکل :3نمودار زيرسیستم مدل مديريت بهرهوری ماشینآالت ساخت
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هﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣالحظﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗنﻬﺎ ﺗفﺎوت زﯾﺮﺳﯿسﺘم ﮐلﯽ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺗأﯾﯿﺪﺷﺪه ،ﻗﺒل از اﻧجﺎم
ﺗحلﯿلهﺎي صحﺖ ﺳنجﯽ و ﭘساز آن ،جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ زﯾﺮﺳﯿسﺘم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري ﺑﺎ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
دالئل اصلﯽ اﯾﻦ جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ در ﻧﺘﺎﯾج اثﺮات ﻣسﺘقﯿم ،غﯿﺮﻣسﺘقﯿم و ﮐل هﺮ ﯾک از ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﺗﻮضﯿحﯽ ﺑﺮ
ﻣﺘغﯿﺮهﺎي ﭘﺎﺳخ در دو وضعﯿﺖ ﻣﺪل ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري ﺑﻮد .هﻤچنﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﻧظﺮ عﻮاﻣل ﭘﺮوژه دلﯿل دﯾگﺮ
اﯾﻦ جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ و حذف ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري از زﯾﺮﺳﯿسﺘمهﺎي اصلﯽ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ،ﻧشئﺖ ﮔﺮفﺘﻦ ﻣسﺘقﯿم اﯾﻦ
زﯾﺮﺳﯿسﺘم از زﯾﺮﺳﯿسﺘم ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ اﯾنکﻪ ﻣقﻮلﻪ ﺗعﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاري از ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ ﻧشئﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪوﯾژه اﮔﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ در اﯾنجﺎ ،ﻣکﺎﻧﯿک ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﻣسﺘقﯿم ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗعﻤﯿﺮ و
ﻧگﻬﺪاري ﻣﯽﭘﺮدازد .حﺎال ﭼﺮا آﻣﻮزش ﺑﻪ عنﻮان ﯾک زﯾﺮﺳﯿسﺘم علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﻣعﺮفﯽ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ دلﯿل اﯾنکﻪ عﺪم آﻣﻮزش ﻣنﺎﺳب ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎدرهﺎي اجﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ و ﻣصﺎحﺒﻪ ﺑﺎ عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ،دلﯿل اصلﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻬﺮهوري ﺑﺎالي ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﮔﺰارش ﺷﺪ .طﺒق ﺗحلﯿل
آﻣﺎري از ﻧظﺮ عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ،آﻣﻮزش اﭘﺮاﺗﻮر و ﻣکﺎﻧﯿک ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اهﻤﯿﺖ را دو وضعﯿﺖ ﻣطلﻮب از ﻧظﺮ
ﮐﺎرﺷنﺎﺳﺎن و وضعﯿﺖ ﻣﻮجﻮد در ﮐﺎرﮔﺎههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ خﻮد اخﺘصﺎص داده اﺳﺖ.
نمودارهای علت و معلولی تحقیق
در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﭼگﻮﻧگﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ و ارائﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﺎ  1ﻧﻤﻮدار
علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ هﻤﺎﻧنﺪ ﺷکلهﺎي زﯾﺮ ﺗﺮﺳﯿم ﺷﺪ (ﺷکل  1، 6، 1 ، 4و )1

شکل :7زيرسیستم مديريت
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شکل :0زيرسیستم نیروی انسانی
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شکل :7زيرسیستم ماشین

شکل  :7زيرسیستم کارگاه
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شکل :9زيرسیستم آموزش

نتیجهگیری
ارائﻪ ﯾک ﭼﺎرﭼﻮب ﻣفﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳعﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت هﺪف اصلﯽ اﯾﻦ ﻣقﺎلﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ،ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ اﯾنکﻪ ﻣقﻮلﻪ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﯾک ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔذر زﻣﺎن دﭼﺎر
ﺗغﯿﯿﺮ و ﺗحﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺗعﺪد عﻮاﻣل ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،ﺗعﺎﻣل و اثﺮ ﺗقﺎﺑل هﺮ ﯾک از
عﻮاﻣل ﺑﺮ ﯾکﺪﯾگﺮ ،ﻣﺘغﯿﺮ ﺑﻮدن عﻮاﻣل در طﯽ زﻣﺎن و درک ﺳﺎخﺘﺎر ﭘﯿچﯿﺪه ﺳﯿسﺘم حﺎﮐم ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،از اﺑﺰار ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿسﺘم ﺑﻪ ﻣنظﻮر درک و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت اﺳﺘفﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﭘژوهﺶ ،ﺑﺮاي ﺗأﯾﯿﺪ رواﺑط ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﭼﺎرﭼﻮب ﻧظﺮي ﺗحقﯿق (ﭘﯿشﯿنﻪ
ﺗحقﯿق ،ﭘﺮﺳشنﺎﻣﻪ اولﯿﻪ و ﻣصﺎحﺒﻪ) از ﺗحلﯿل آﻣﺎري ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ﺗأﯾﯿﺪي و ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري اﺳﺘفﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺗحقﯿقﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﺘﺎﯾج ﺗجﺰﯾﻪ و ﺗحلﯿلﯽ ﮐﻪ اﻧجﺎم دادﯾم ،ﻣالحظﻪ ﮐﺮدﯾم ﮐﻪ ﭘﺮوژههﺎي اجﺮاﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ حﺎلﺖ
ﻣطلﻮب ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت فﺎصلﻪ زﯾﺎدي دارﻧﺪ .اﮔﺮ در آﯾنﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ عﻮاﻣل ﮐﺎهﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺗﻮجﻪ ﮐﺎفﯽ
ﻧشﻮد ،ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺎ دﭼﺎر عﻮاﻗب ﮐﺎهﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧنﺪ ﺑﻪراحﺘﯽ ﻣﻮجب
ﺷکسﺖ ،افﺰاﯾﺶ هﺰﯾنﻪ ،زﻣﺎن و ﺗأخﯿﺮات ﺑلنﺪﻣﺪت ﻧﺎﺷﯽ از خﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺷﻮﻧﺪ .هﻤچنﯿﻦ ﻣشﺎهﺪه ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اخﺘالف ﺑﯿﻦ وضﻊ ﻣﻮجﻮد و وضﻊ ﻣطلﻮب در ﻧظﺮ ﮐﺎرفﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر و ﻣشﺎور در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ
ﯾکسﺎن ﻧﯿسﺖ .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرفﺮﻣﺎ و ﻣشﺎوران از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺰدﯾکﺗﺮي ﺑﻪ هم ﺑﺮخﻮردار ﺑﺎﺷنﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران وضﻊ ﻣﻮجﻮد را ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ وضﻊ ﻣطلﻮب ﺑﺪﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اخﺘالف ﺑﯿﻦ وضﻊ ﻣﻮجﻮد و ﻣطلﻮب در ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران و فﺮوﺷنﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ،علﺖ اصلﯽ اﺳﺘفﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﻗﺪﯾﻤﯽ و
عﺪم ﺗﺮخﯿص و جﺎﯾگﺰﯾنﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﭘﺮوژههﺎ ،عﺪم ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎران و فﺮوﺷنﺪﮔﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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در ﺷﺎخص اخﺘالف ﻣﯿﺰان اهﻤﯿﺖ ﻣؤلفﻪهﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ در وضعﯿﺖ ﻣﻮجﻮد و ﻣطلﻮب ،ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ اخﺘالف
ﺑﯿﻦ دو وضعﯿﺖ ازﻧظﺮ عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ،در آﻣﻮزش اﭘﺮاﺗﻮر و ﻣکﺎﻧﯿک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژههﺎي ﻣﺎ
ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ اهﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ عﺪم اهﻤﯿﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣنجﺮ ﺑﻪ دوﺑﺎرهﮐﺎري ،ﺗأخﯿﺮ در
اﻧجﺎم ﭘﺮوژه در اثﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎري ،اﯾجﺎد حﺎدثﻪ در اثﺮ عﺪم ﻣقﺮرات اﯾﻤنﯽ ﻣنﺎﺳب و ﮐﺎهﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دلﯿل اهﻤﯿﺖ ﺑﺎالي آﻣﻮزش در ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ،اﯾﻦ عﺎﻣل را ﺑﻪ عنﻮان ﯾک زﯾﺮﺳﯿسﺘم ﮐلﯽ در
ﻧﻤﻮدار علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ارائﻪ ﮐﺮدﯾم و اثﺮات ﻣﻬم آن در حلقﻪهﺎي علﯽ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوي
اﻧسﺎﻧﯽ لحﺎظ ﺷﺪ.
در ﺷﺎخص ﻣﯿﺰان اهﻤﯿﺖ ﻣؤلفﻪهﺎي ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه از دﯾﺪﮔﺎه عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ،ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اخﺘالف در ﺑﯿﻦ
وضعﯿﺖ ﻣطلﻮب و ﻣﻮجﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮد .عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ﻣعﺘقﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎري ﮐﺎرﮔﺎه در ﭘﺮوژههﺎي ﻣﺎ ﺑﯿشﺘﺮ ﻧقﺶ ﻧﻤﺎدﯾﻦ را دارد .هﻤﺎنطﻮر هم ﮐﻪ در ﺗجﺰﯾﻪ وﺗحلﯿل ﻣشﺎهﺪه ﮐﺮدﯾﺪ،
عﻮاﻣل ﭘﺮوژه ﺗصﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ صﻮرت غﯿﺮﻣسﺘقﯿم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺗأثﯿﺮ
ﺑگذارد؛ درحﺎلﯽﮐﻪ در ﭘﺮوژههﺎي اﻧجﺎمﺷﺪه ،اﯾﻦ عﺎﻣل ﺑﻪ صﻮرت ﻣسﺘقﯿم ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺗأثﯿﺮ
ﻣﯽﮔذارد.
ﺑﻪ عنﻮان ﻧﺘﯿجﻪﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و افﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري آن در
ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗالش هﻤﻪ ﻣﺮدم ،هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و عﻮاﻣل ﭘﺮوژه (ﮐﺎرفﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧکﺎر و ﻣشﺎور) اﻣکﺎنﭘذﯾﺮ
خﻮاهﺪ ﺑﻮد .رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﮐﺎري ﻧﯿسﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر از ﺑﺎال اﻣکﺎنﭘذﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .هﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿم ﺑﺎ حﺪاﮐثﺮ اﺳﺘفﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦآالت ﺑﻪ روشهﺎي علﻤﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي عﻤل ﮐنﯿم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ عﻮاﻣل ﻣؤثﺮ
ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت و ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﻧقﺶ افﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺑﺮ عﻤلکﺮد ﭘﺮوژههﺎ ،ﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ خﺮوجﯽ را ﺑﻪ ازاي
هﺮ ﺳﺎعﺖ ﮐﺎرﮐﺮد از ﻣﺎﺷﯿﻦآالت درﯾﺎفﺖ ﮐنﯿم .طﺒق ﻧﺘﺎﯾج ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗحقﯿق ،ﻣشخص ﺷﺪﮐﻪ 1
عﺎﻣل :ﻧحﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺗخﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي ﻣﺪﯾﺮان ،عﻤلکﺮد فنﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ ،ﺷﺮاﯾط ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻧﯿﺮوي اﻧسﺎﻧﯽ و
آﻣﻮزش ،از ﻣﻬمﺗﺮﯾﻦ عﻮاﻣل ﻣؤثﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت در ﭘﺮوژههﺎي عﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮاي
ﻣشخص ﺳﺎخﺘﻦ راﺑطﻪ علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘغﯿﺮهﺎ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾج ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ارائﻪ ﯾک ﭼﺎرﭼﻮب ﻣفﻬﻮﻣﯽ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺎﺷﯿﻦآالت از ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ ﺑﺮاي درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣفﺎهﯿم آن اﺳﺘفﺎده ﮐﺮدﯾم.
هﻤچنﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗأﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدارهﺎي علﺖ و ﻣعلﻮلﯽ از ﺗحلﯿلهﺎي آﻣﺎري ،ﺗحلﯿل عﺎﻣلﯽ ،ﻣعﺎدالت ﺳﺎخﺘﺎري اﺳﺘفﺎده
ﺷﺪ.
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