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 عملکرد کسب و کارو ی نگهداری ها استراتژی
 

 ، شمس الضحی زمانلومحسن شفیعی نیک آبادی

 
 چکیده

نگهداری بر عملکرد ی ها استراتژی تاثیر تبیینهدف اصلی تحقیق، ارائه ساختاری چند بعدی جهت 
 –به صورتی پیمایشی باشد. این تحقیقِ کاربردی می ی کوچک و متوسط تولیدیها شرکتکسب و کار در 

کوچک و متوسط صورت گرفته است. در تولیدی ی ها شرکتمدیر در  91علّی و با کمک  –همبستگی
این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از دو روش بررسی محتوا و سازه، برای بررسی 

ها، از تحلیل عاملی تاییدی، همبستگی، آزمون همخطی  شده است. در تجزیه و تحلیل داده روایی استفاده
جدید به رابطه ایجاد نگاهی  توان میوری تحقیق را آجنبه نوو تحلیل مسیر استفاده شده است. 

ی کوچک و متوسط تولیدی و انتخاب ها شرکتی نگهداری با عملکرد کسب و کار در ها استراتژی
ی ها استراتژیتاثیر انواع  ها دانست. در این تحقیق شرکتاینگونه  برایاستراتژی مناسب نگهداری 

تی کمی، نه روابط موجود در مدل معرفی شده به صور وب و کار بررسی نگهداری بر عملکرد کس
، استراتژی پیشگویانه است. ها استراتژی از منظر مدیران شرکتمهمترین  توصیفی، بیان شده است.

به  سپاری برونور جامع و  های نگهداری بهره استراتژی. باشد میاستراتژی مهم بعدی، استراتژی اصالحی 
از اهمیت کمتری  ها شرکتر این ی تولیدی پیشرفته و وسیع دها سیستمهای باال و نبود  وجود هزینهعلت 

 برخوردار بودند.
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 مقدمه. 1

گیرد و با سایر کارکردهای سازمان در  میبرنامه کلی سازمان را در بر  ،نگهداریمدیریت 
. تعیین مدل مناسبی برای اجرای مدیریت نگهداری منوط به سیستم مدیریت [91] استتعامل 

باشد که موضوع تحقیق و بحث اصلی در دستیابی به اثربخشی و کارایی  عمومی سازمان می
. بنابراین، نگهداری یکی از وظایف [93]مدیریت نگهداری به منظور تحقق اهداف سازمان است 

رود. اثربخشی مدیریت نگهداری، زمانی  سازمان به شمار میاصلی پشتیبان کسب و کار در هر 
  .[93]شود که سازمان قادر به ارزیابی یک استراتژی نگهداری معین باشد  مشخص می

شورهای در ی فعال در کها شرکتی کوچک و متوسط، اکثریت ها شرکتاز طرفی دیگر هم 
یر بسیار زیادی بر اقتصاد کلیه تاث ،ی کوچک و متوسطها شرکتدهند.  حال توسعه را تشکیل می

ترین محرک رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی، اشتغال، توسعه منطقه ای و  کشورها داشته و عمده
  می باشند.محلی 

ی ها شرکتاین تحقیق به دنبال این هستیم که استراتژی مناسب نگهداری برای  حال در
تحلیل انواع  در توان می. جنبه نوآوری کار را یمکوچک و متوسط تولیدی را بدست آور

انتخاب استراتژی مناسب  و ی کوچک و متوسط تولیدیها شرکتدر  ی نگهداریها استراتژی
 ی کوچک و متوسط تولیدی جهت افزایش عملکرد کسب و کار دانست.ها شرکتنگهداری برای 

 تحقیق . مبانی و چارچوب نظری2

های تولیدی در ایران را  درصد بنگاه 51حدود  ها شرکت. این ی کوچک و متوسطها شرکت
خلق  ها شرکتدرصد ارزش افزوده اقتصاد ایران توسط این نوع  93دهند و نزدیک به  تشکیل می

ی فعال در ها شرکتاکثریت  عالوه بر اینکه ی کوچک و متوسط،ها شرکت. [39] شود می
بر اقتصاد کلیه کشورها داشته  نیز بسیار زیادیتاثیر ، دهند کشورهای در حال توسعه را تشکیل می

می ترین محرک رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی، اشتغال، توسعه منطقه ای و محلی  و عمده
 ،عامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به عنوان ها شرکتاینگونه تا آنجا که . باشند

  .[1] شوند شناخته میحذف فقر و رشد اشتغال زایی 
 ها شرکتاینگونه  ای ی کوچک و متوسط تعاریف مختلفی وجود دارد. عدهها شرکتمورد در 

را بر اساس محاسبات کمی همچون تعداد پرسنل و جابجایی دارایی ها تعریف کرده و برخی 
ای از روشهای کیفی در مورد چگونگی سازماندهی و اجرای کسب و کار و  دیگر از مجموعه

ترین تعاریف بر اساس تعداد نیروی انسانی  اند. ولی عمومی گرفته تجارت، برای این کار بهره
 باشند را شرکت کوچک و متوسط می کارمند می 133یی را که دارای ها شرکتشود.  مطرح می

نهد و یک  دانند. ایاالت متحده نیز تعریف خود را بر اساس موقعیت سازمان در کل بازار بنا می
داند که دارای مالکیت مستقل بوده و در حوزه عملیاتی  شرکت کوچک و متوسط را شرکتی می
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مدیریت دارای ویژگی های خاصی همچون  ها شرکت. اینگونه [13] باشد میخود غالب و برتر ن
گیری شهودی، وجود فرآیندهای غیر  مدت، تمایل به استقالل شدید، تصمیم متمرکز با دید کوتاه

ی بزرگتر در ها شرکتعدم توانایی در مقابله با  ریزی نشده، محصوالت محدود، رسمی و برنامه
. در [13]باشند  می رج و تمایل خیلی کم به پذیرش خطرصنعت خود، کنترل محدود محیط خا

نفر را به  13ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، واحدهایی با اشتغال کمتر از 
م کتاب استراتژی توسعه صنعتی است و در فصل شانزده عنوان واحدهای کوچک معرفی نموده

 113واحدهایی با تعداد کارکنان کمتر از  ،در بخش جایگاه و نقش صنایع مذکور در ایران ،کشور
ی ها شرکت. در این تحقیق [15]اند  ی کوچک و متوسط تعریف شدهها شرکتنفر به عنوان 

 د.نباش نفر می 113تا  133بین  ها آناند که تعداد کارمندان  کوچک و متوسطی برگزیده شده

توان نوعی معماری برای محصول، خدمت و جریان  را می کسب و کار. کسب و کارعملکرد 
، مزایای ها آنامالن مختلف کسب و کار، نقش اطالعات دانست که در برگیرنده توصیفی از ع

و کار، یک  . مدل کسب[91]باشد  می ها آنیک از این عاملین و منابع درآمدی  بالقوه هر
 .[11]کسب ارزش است  یا ی معقول و خلق رویکردی سازمانی برای درآمدزایی با میزان هزینه

از دو طریق انجام داد. یا اینکه به  توان میگیری عملکرد در هر موضوعی از کسب و کار را  اندازه
شده در این  ی سازمان مراجعه کرده و با استفاده از این پایگاه و مقادیر مشخص پایگاه داده

های کلیدی در ارزیابی عملکرد را  مجموعه، عملکرد را به صورتی کمّی سنجید و یا اینکه شاخص
مشخص کرده و با استفاده از پیمایش و انجام تحقیقی کیفی، عملکرد کسب و کار را مورد تحلیل 

 . شده استدر این تحقیق از رویکرد دوم استفاده . [95]قرار داد 
عملکرد با گذشت زمان روز به روز به صورت وسیعتری مورد توجه قرار گرفته گیری  اندازه

کارایی، سود محوری،  / است. مهم این است که ارزیابی عملکرد در گذشته بیشتر مبتنی بر هزینه
های مجزا بود در حالیکه با رقابتی شدن صنایع،  مدت با شاخص های زمانی کوتاه دوره

 توان به: ارزش ابی عملکرد مطرح شده است که از آن جمله میرویکردهای نوینی برای ارزی

های گروهی  مدت و استفاده از مجموعه شاخص های زمانی بلند محوری، دوره محوری، مشتری
توان گفت که ارزیابی عملکرد، اقدامی است جهت شناسایی  . پس می[93] برای ارزیابی اشاره کرد

ها ادامه پیدا کند یا اینکه مهندسی  اینکه آیا مسیر فعالیتنواحی بهبود در داخل سیستم و تعیین 
توان ارزیابی عملکرد را اقدامی جهت بهبود اثربخشی  . به طور کلی می[9] اجرا شودمجدد 

 هزینه با هدف تولید محصولی با [13،35] زنجیره و درک جریان مستمر منابع در داخل آن 

 1گاروین .[8]افزایش رضایت مشتری دانست  نهایتاً و مشتری به محصول تحویل به موقع ،کمتر

                                                           
1 . Garvin 
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های  است. وی شاخص های عملکرد را مورد بررسی قرارد داده در مطالعات خود به تفصیل شاخص
را شامل کیفیت، هزینه، تحویل به موقع، خدمات و انعطاف پذیری پیشنهاد عملکرد گیری  اندازه
ی برنامه ریزی در کارایی داخلی سازمان ها راتژیاستاست. وی از آنجا که به بررسی تاثیر  کرده

 است ی اندازه گیری عملکرد را از بعد عملیاتی مورد بررسی قرار دادهها شاخصاست،  پرداخته
به بررسی کارایی کسب و کار سازمانی توسط متغیرهای کارایی مالی، نرخ  (1331) 1. والکر[11]

. [31]است سهم بازار و کیفیت محصوالت پرداخته گویی به مشتریان، تنوع و انعطاف پذیری، پاسخ
ارائه  نیز که توسط محققین دیگر هایی ای از شاخص ر این نوشتار سعی شده است که مجموعهد

 از: ها عبارتند شاخصاین آوری شوند.  اند جمع گردیده

،کیفیت [38]، انعطاف پدیری در حجم و تنوع تولید [11]، تحویل به موقع [18]تولید  هزینه
  .[11 ،11 ،1] و بازگشت سرمایه [11 ،1 ،38]محصوالت 

ی کوچک و متوسط کدام ها شرکتهای عملکرد کسب و کار در  : مهمترین شاخص1سوال
 هستند؟

نگهداری یکی از وظایف اصلی پشتیبان کسب و کار در هر سازمان به . ی نگهداریها استراتژی
شود که سازمان قادر به ارزیابی  رود. اثربخشی مدیریت نگهداری، زمانی مشخص می شمار می

( حاکی از این مطلب است که 1333) 1تحقیقات مادو. [99]یک استراتژی نگهداری معین باشد 
داری )همبستگی زیادی( دارد و  اقابتی سازمان ارتباط معنمدیریت نگهداری تجهیزات با قابلیت ر

معتقد است که مدیریت نگهداری،  هنچنین( 1333باید مورد توجه ویژه سازمان قرار گیرد. مادو )
اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی است. از این رو،  های تجاریِ عنصری مهم در سازمان

ی نگهداری مناسب، برای تضمین تحویل کاال و خدمات با قابلیت اطمینان و ها استراتژیتوسعه 
 کنندگان، امری ضروری و حیاتی است.  کیفیت باال به مشتریان و مصرف

های نگهداری مورد توجه قرار  ی نگهداری از نظر مفاهیم و سیاستها استراتژیطور کلی، ه ب
را بعنوان شناسایی، تخصیص منابع و انجام  نگهداری  ( استراتژی1995) 9. کلی[91]گیرند  می

برداری از  ( حداکثر کردن بهره1998) 3تعمیر، تعویض و بازرسی مورد نظر قرار داده است. تیسانگ
هایی از  های اصلی را بعنوان نمونه ها، بهبود پاسخگویی و تمرکز بر توسعه شایستگی دارایی

( ترکیبی از 1988) 1دیگر، کوین و پنلسکیی نگهداری معرفی کرده است. از سوی ها استراتژی
های نگهداری، تجهیزات پشتیبان و تقویت تجهیزات را بعنوان  عناصر مختلف مانند سیاست

                                                           
1. Walker 

2. Madu  
3. Kelly  

4. Tsang  
5. Kevin and Penlesky  
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های نگهداری را  ( هر یک از سیاست1333) 1اند. بویالکوا و براگلیا استراتژی نگهداری دانسته
( سه نوع استراتژی 1331) 1سوناند. سوان بعنوان یک استراتژی نگهداری مجزا قلمداد کرده

و 3فعال ، استراتژی پیش9تشریح کرده است که عبارتند از: استراتژی واکنشیرا نگهداری 
، چهار تصمیم استراتژیک در خصوص نگهداری معرفی (1331). تیسانگ 1استراتژی تهاجمی

تدولوژی تحویل، سازماندهی کار و سازمان، م -های خدمت نموده است که عبارتند از: گزینه
( استراتژی نگهداری را بعنوان 1331) 1ی پشتیبان. پینتلون و همکارانشها سیستمنگهداری و 

همچنین  ها آنکرده است.  انند تولید یا هر وظیفه دیگری معنای هما سطوح سلسله مراتبی وظیفه
ها(، نگهداری  )یا تعمیرات خرابی 5های نگهداری مانند نگهداری اصالحی به معرفی سیاست

اند. گاهی اوقات مفاهیم نگهداری به دنبال نگهداری  پرداخته 9گویانه و نگهداری پیش8گیرانه  پیش
( 1338) 11و همکارانش گبائر هستند.11یا نگهداری با محوریت قابلیت اطمینان 13ور جامع بهره

عی در حوزه مدیریت عملیات ی نگهداری، معرف موضوعات فرها استراتژیکه  هستندمعتقد 
بندی کرده است که عبارتند از: نگهداری  ی نگهداری را در چهار گروه دستهها استراتژیاست. او 

 های نگهداری.  فعالیت سپاری برونور جامع و  گویانه، نگهداری بهره اصالحی، نگهداری پیش
های  که کل هزینهرا  13( استراتژی نگهداری وابسته به دوره عمر1991) 19استیج و زاکرمن

با  ها آناند.  کند، معرفی کرده ریزی نامحدود را حداقل می تنزیل مورد انتظار در طول افق برنامه
های تحلیلی و عددی برای تعیین استراتژی  های سیاست بهینه به ارائه روش استفاده از ویژگی

ی برای تعامل تولید و ( رویکرد1339) 11اند. چارلز و همکارانش نگهداری بهینه اقدام نموده
ی نگهداری ها استراتژیسازی  و اهمیت مالحظات زمانبندی در بهینه  نگهداری معرفی کرده

 اند.  پیشگیرانه را اثبات نموده
، ارتباط میان استراتژی یپیمایشتحقیق ( با استفاده از 1331) 11پینجاال و همکارانش

های  یی با الویتها شرکتاند که  دریافته ها آند. ان نگهداری و کسب و کار را مورد مطالعه قرار داده

                                                           
1. Bevilacqua and Braglia  
2. Swanson  

3. Reactive Strategy (CM) 
4. Proactive Strategy (PM) 
5. Aggressive Strategy(TPM) 
6. Pintelon  
7. Corrective Maintenance (CM) 
8. Preventive Maintenance (PM)  
9. Predictive Maintenance(PDM)  

10. Total Productive Maintenance (TPM) 

11. Reliability-Centered Maintenance (RCM) 
12. Gebauer 

13. Stadge and zuckerman  
14. Age-Dependent Maintenance Strategy  
15. Charles 

16. Pinjala 
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حاکی از  ها آنکنند. نتایج تحقیقات  ی نگهداری متفاوتی را دنبال میها استراتژی، مختلفرقابتی 
های نگهداری  کنندگان بر سر کیفیت در مقایسه با دیگران، دارای سیاست آن  است که رقابت

زمانی نگهداری کنترل بهتر و ساختارهای سا ریزی و ی برنامهها سیستمتر،  گسترده پیش
( چارچوبی برای ارزیابی و تعیین اثربخشی یک 1331) 1پینتلون و همکارانش غیرمتمرکز هستند.

اند. این چارچوب در مدیریت استراتژیک وظیفه  استراتژی نگهداری مشخص در سازمان ارائه داده
 تواند بسیار مفید واقع شود.  نگهداری قابل استفاده است و می

فازی به انتخاب ( با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 1335) 1وانگا و همکارانش
، 9ی نگهداری بهینه )مانند نگهداری اصالحی، نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر زمانها استراتژی

 اند.  و نگهداری پیشگویانه( پرداخته 3نگهداری مبتنی بر شرایط
ی چینی را ها شرکتی نگهداری تجهیزات تولیدی در ها استراتژی( 1338) و همکاران گبائر

ر این تحقیق، با بررسی رویکردهای نگهداری در صنایع تولیدی چینی، . داند  بررسی نموده
نتایج این تحقیق اند.  های نادیده گرفته شده در مدیریت عملیات شناسایی و معرفی شده حوزه

اند و تنها  ی نگهداری، اغلب به نگهداری اصالحی محدود شدهها استراتژیاست که  حاکی از آن
های  برنامه اجرای رویکرد نگهداری پیشگویانه،نی تاکنون به ی چیها شرکتتعداد اندکی از 

 اند.  های نگهداری روی آورده استراتژیک فعالیت سپاری برونور جامع یا  نگهداری بهره
های  سازی سنجی، با استفاده از شبیه ( در یک مطالعه امکان1339) 1کیگر و همکارانش

اند. بوسچیان و  مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهی نگهداری را ها استراتژی، 1مبتنی بر عامل
سازی یک سیستم تولیدی متشکل از دو ماشین  با استفاده از شبیهنیز ( 1339) 5همکارانش

اند. در استراتژی اول،  کننده به مقایسه دو استراتژی پرداخته موازی، یک خط مونتاژ و یک تامین
ید هر ماشین، مستقل فرض شده است. های نگهداری پیشگیرانه و نرخ تول تناوب عملیات

ها به منظور  های در دسترس نبودن ماشین و نرخ تولید ماشین استراتژی دوم بر اثر متقابل دوره
 ها، داللت دارد.  حداقل کردن میزان تولید از دست رفته در طی این دوره

دی ی تولیها شرکت( تصویر روشنی از مدیریت نگهداری در 1313) 8چاینز و گیراردو
و عملکرد نگهداری،  ها استراتژیتاکید بر این مطلب است که  ها آناند. هدف  ایتالیایی ارائه کرده

که بسیاری از  ی کوچک هستند. در حالیها شرکتتا چه اندازه تحت تاثیر بافت، معیارها و اهداف 

                                                           
1. Pintelon 
2. Wanga 
3. Time-Based Preventive Maintenance  

4. Condition-Based Maintenance  

5. Kaeger 
6. Agent-Based Simulations  
7. Boschian 

8. Chinese and Ghirardo  
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هداری به رسد که عملکرد نگ شوند، به نظر نمی به اندازه سازمان مرتبط می  عناصر استراتژی
ریزی و  خصوص عناصر برنامهه اندازه سازمان مربوط باشد. ظاهراً برخی از عناصر استراتژی، ب

کنترل، تاثیر کمی بر عملکرد دارند. در مقابل، استفاده پیشرفته از نگهداری پیشگیرانه مخصوصاً 
با ابعاد  ها شرکتنگهداری مبتنی بر شرایط، اقدامی بسیار موثر برای بهبود نگهداری در تمام 

ی نگهداری مناسب، ها استراتژیها و  ( چارچوبی برای ایجاد سیاست1313) 1مختلف است. یوتن
 های بادی سواحل دریا اجرا نموده است.  از تحلیل نیاز تا اجرا، معرفی کرده و آن را برای توربین

عناصر شود که مجموعه  در این تحقیق، چهار استراتژی در زمینه نگهداری مطرح می
این تعاریف اند.  دست آمده ( به1338) و همکارانش )فاکتورهای( عملیاتی آن توسط تحقیق گبائر

 بیان شده است.  یکدر جدول  ها آنچهار استراتژی و عناصر عملیاتی 

 ها آنی نگهداری و عناصر عملیاتی ها استراتژیانواع  .1جدول 
 عناصر عملیاتی تعریف ها استراتژی

ی 
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گه
ن

ی
الح

ص
ا

 

واژه نگهداری اصالحی برای نوعی از 
رود که  استراتژی نگهداری بکار می

وضعیت قبل از خرابی سیستم را به 
 .[18]گرداند بازمی

 تعمیرات اضطراری 

 عیب یابی 

 تحویل سریع قطعات یدکی 

 قطعات یدکی ارزان 
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گیری  نگهداری پیشگویانه شامل تصمیم
حفظ سیستم مطابق  نگهداری وبرای 

 .[5] وضعیت آن است

 نگهداری زمانبندی شده 

 کیفیت قطعات یدکی 

 های منظم بازرسی 

 آالت و تجهیزات تولید پایش وضعیت ماشین 

 آموزش عملیات ابتدایی 
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ور جامع برای حل مسایل  نگهداری بهره

استفاده مورد های کیفیت  نگهداری و حلقه
مزایای  TPMاجرای  .قرار می گیرد

بسیاری از جمله درک بهتر عملکرد 
تجهیزات، بهبود کار تیمی، کاهش تضاد و 

 .[5] تعارض میان تولید و نگهداری دارد

 سازی فرآیند به منظور حداکثرسازی اثربخشی تجهیزات بهینه 

  های پیشرفته در زمینه نگهداری پیشگیرانه و  آموزش
 ریزی شده تجهیزات برنامهپیشگویانه 

   ی زمانبندی و ها استراتژیانتقال دانش در زمینه استفاده از
 های نگهداری سازی روش ریزی برای بهینه برنامه

ن
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به انتقال بار کاری به خارج از  سپاری برون
سازمان داللت دارد که هدف از آن، 

های نگهداری با کیفیت  اجرای فعالیت
متر، سرعت و های عملیاتی ک باالتر، هزینه

 .[5] باشد ایمنی بیشتر می

  های استراتژیک با شخص ثالث شراکت 

  تجهیزات  کنندگان کنندگان نگهداری )تامین تامین
 کنندگان خدمات خارجی( تامینتولیدی یا 

   های نگهداری فعالیت سپاری بروندرجه 

 ی استراتژی نگهداری و تعمیرات کدام هستند؟ها شاخص: مهمترین 1سوال 

                                                           
1. Utne  
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 تحقیق شناسی روش. 3

ی نگهداری بر ها استراتژیهدف اصلی تحقیق، ارائه ساختاری چند بعدی جهت تبیین تاثیر 
به  . این تحقیقِ کاربردیباشد میی کوچک و متوسط تولیدی ها شرکتعملکرد کسب و کار در 

کوچک و تولیدی ی ها شرکتمدیر در  91علّی و با کمک  –همبستگی  –صورتی پیمایشی 
شرکت کوچک  91 را مدیرانِ پاسخ دهندگان در این پیمایشبنابراین . متوسط صورت گرفته است

در صنایع مختلف مواد شیمیایی، ماشین آالت دفتری، قطعات الکترونیکی، مواد  ایران و متوسط
این نمونه  دهند. تشکیل می ،قطعات خودروغذایی، محصوالت چوبی، صنعت پالستیک و صنعت 

مشغول به امر تولید  ها آنی کوچک و متوسط تولیدی که واحدهای ها شرکتاز میان مدیران 
  باشند، انتخاب شده اند.بوده و در دسترس محققین می 

برای طراحی مدل مفهومی تحقیق از رویکرد ساختارهای چندبعدی و تحلیل چندمتغیره 
های تجزیه  استفاده شده است. تجزیه و تحلیل چندمتغیره، یکی از قویترین و مناسب ترین روش

ویژگیهای مرتبط . ساختار چند بعدی ساختاری است که شامل تعدادی از باشد میها  و تحلیل داده
ای از ساختارهای یک  های چند بعدی وجود دارد و در مقایسه با مجموعه با هم است و در حوزه

 .[15]د با یک ساختار کلی مشخص شود توان میبعدیِ مرتبط با هم، ابعاد یک ساختار چند بعدی 
ابعادشان را  بعدی وریِ چند بعدی باید ساختارهای چندهای ساختا که در مدل الزم به ذکر است

های مربوط به مسیر ارتباطی بین ساختار  مدل، فرضیه یددر یک مدل یکسان گنجاند. همچنین با
ها باید به بررسی قوّت و تغییرپذیری ارتباطات بین  چندبعدی و ابعادشان را در برگیرد و تحلیل

 [.9] ساختار چندبعدی و ابعادشان بپردازند

مدل مفهومی تحقیق را به صورت  توان میصورت گرفته،  مبانی نظریبا توجه به مرور 
  ساختار چندبعدی زیر ترسیم نمود.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی نگهداریها استراتژیرابطه میان عملکرد کسب و کار و  – مفهومی تحقیق مدل .1شکل
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ی نگهداری را ها استراتژیهای مربوط به  شاخص توان میبا توجه به ساختار چندبعدی فوق، 
های عمکلرد کسب و کار را متغیر وابسته تحقیق معرفی نمود.  عنوان متغیر مستقل و شاخصبه 

 های تحقیق را به صورت زیر بیان نمود: فرضیه توان میلذا، 
 

 : استراتژی اصالحی، تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار دارد.1فرضیه 
 کسب و کار دارد. : استراتژی پیشگویانه، تاثیر معناداری بر عملکرد1فرضیه 
 : استراتژی نگهداری بهره ور جامع، تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار دارد.9فرضیه 
 ، تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار دارد.سپاری برون: استراتژی 3فرضیه 

 

بر محقق ساخته  ای ق، پرسشنامهابزار مورد استفاده در این تحقی. ها گردآوری داده و روش ابزار
 در این پرسشنامه میزان اهمیت هر یک از عناصر عملیاتیتایی لیکرت است.  اساس طیف پنج
و میزان اهمیت هر یک از شاخص های  (یکجدول ) ی نگهداریها استراتژیموجود در انواع 

قلمرو مکانی تحقیق  پرسش قرار گرفته است.عملکردی معرفی شده در ادبیات تحقیق مورد 
 جمع آوری دادهی کوچک و متوسط تولیدی ایران بوده و قلمرو زمانی ها شرکتشامل مجموعه 

 . باشد می 1993از مرداد ماه تا آذر ماه سال نیز،  های اولیه تحقیق
ی ساختار چندبعدی ها شاخصجهت ارزیابی کفایت و دقت  برای بررسی روایی محتوایی

گیری،  گیری روایی ظاهری ابزار اندازه تحقیق، ابتدا از مرور ادبیات استفاده شد. برای اندازه
پرسشنامه طراحی شده میان تعدادی از خبرگانی از جامعه آماری، به صورت حضوری توزیع شد. 

درباره میزان موافقت با اجزا چارچوب پیشنهادی در قالب اعداد کیفی دریافت شد.  ها آننظرات 
م جهت برآورده ساختن روایی سپس اشکاالت ساختاری پرسشنامه، شناسایی و اصالحات الز

ظاهری انجام گرفت. همچنین از روایی سازه جهت سنجش روایی عاملیِ ساختار چندبعدی 
اخ برای بررسی پایایی استفاده تحقیق نیز استفاده شده است. در این تحقیق، از روش آلفای کرونب

ای هر بعد به صورت میزان پایایی بر . مطابق این جدولآمده است دوکه نتایج آن در جدول  شد
و برای ابعاد  51/3آلفای کرونباخ برای ابعاد عملکرد کسب و کار . محاسبه شدمجزا 

 باشد. که نشان دهنده پایایی ابزار تحقیق میبدست آمد  89/3ی نگهداری ها استراتژی
در تجزیه و تحلیل میدانی خواهد بود.  -ای ها در این پژوهش، کتابخانه روش گردآوری داده

بررسی برازش مدل و تحلیل مسیر  ،ی تاییدی، همبستگی، آزمون همخطیها، از تحلیل عامل داده
  استفاده شده است

نفر از مدیران پاسخ دهنده به سواالت پرسشنامه  سهدر این تحقیق سعی شد که با همچنین 
بهتر مورد های تحقیق را هرچه  یافته صورت گیرد تا بتوان یافته ای ساختار تحقیق، مصاحبه

 بررسی و چراجویی قرار داد.
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 های پژوهش ها و یافته تحلیل داده. 4

 91پرسشنامه دریافت شد و در این میان تنها  139پرسشنامه توزیع شده، تنها  113از 
تمامی  .درصد( 59)نرخ پاسخ:  های آماری مناسب بودند پرسشنامه برای انجام تحلیل

 دارایدرصد  11درصد از پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی؛  91 اند. دهدگان مرد بوده پاسخ
درصد  93اند. در این میان،  بودهدکتری  درصد دارای مدرک سهارشد و تقریبا  مدرک کارشناسی

سال  13تا  هفتکاری  دارای سابقه درصد 13سال،  پنج تا هفتکاری  دهندگان دارای سابقه پاسخ
 می باشند.سال  13دارای سابقه کاری باالی  ها آندرصد  13 و حدوداً

. و تحلیل عاملی تاییدی )پاسخگویی به سواالت تحقیق( 1گیری بررسی شاخص کفایت نمونه

های ابعاد موجود در تحقیق، جهت  کارگیری تحلیل عاملی تاییدی، کاهش مولفههدف از ب
. اما پیش از انجام تحلیل عاملی، باید آزمون باشد میهایی با اهمیت باالتر  شناسایی مولفه

KMO  جهت حصول اطمینان از کفایت نمونه گیری انجام شود. در این نوشتار جهت اطمینان
 .[11] ایم در نظر گرفته 1/3را به جای  1/3بیشتر، 

در هر کدام از ابعاد،  ها مولفهتوان مشخص کرد که کدام یک از ج، میدوبا توجه به جدول 
االت تحقیق(. پاسخگویی به سوجهت اند ) و مورد تایید قرار گرفته باشد میدارای بیشترین اهمیت 
 گیری نیز مورد تایید قرار گرفته است. همچنین کفایت نمونه

لیزرل ، توسط نرم افزار تحقیقساختار چندبعدی  در جدول دو، یج حاصلابا توجه به نت
 اند.  ارائه شده سهبه صورت جدول  شی برازها شاخص و طراحی

، متناسب ها آنی مختلف برای برازش مدل، با مقدار مطلوب ها شاخصبا توجه به اینکه 
نتیجه گرفت که ساختار چندبعدی این تحقیق، از برازش مناسبی برخوردار  توان می، باشد می

 گیرد. جاست. در نتیجه روایی سازه تحقیق نیز مورد تایید قرار می
چندبعدی تحقیق، بارهای عاملی متفاوتی نیز ایجاد  برای هر یک از عوامل موجود در ساختار

با متغیر مکنون و میزان اهمیت هر یک از این  ها آنشده است که بیانگر میزان همبستگی 
برای هر یک از متغیرهای موجود در  بارعاملی چهارمتغیرها در ساختار چند بعدی است. جدول 

 دهد. مدل را نشان می

 

 

 

 
 

                                                           
1. Adequacy of Sampling 
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 پایایی و شناسایی شاخص های کلیدیِ ساختار چندبعدی تحقیق تحلیل . 1جدول 

 روایی سازه برای ساختار چند بعدی تحقیق .9جدول 
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χ2 /df 3 ; GFI, NFI, NNFI, CFI 0.90 ; AGFI 0.80; RMSEA 0.08;SRMSR 0.10 

                                                           
8
 مورد قبول هستند. 5.0بارهای عاملی باالی    

 ها مولفه ابعاد
بار 

 1عاملی

تایید یا 

 رد

آلفای 

 کرونباخ
KMO 

ار
 ک

 و
ب

س
 ک

رد
لک

عم
 3518 3551 تایید 3581 هزینه های تولید )هزینه تولید یک واحد محصول( 

 رد 3515 کیفیت محصول

 تایید 3581 بازگشت سرمایه

 رد 3539 انعطاف پذیری در حجم محصول )تولید محصول در حجم های متفاوت(

 تایید 3559 )قابلیت خط تولید در تولید محصوالت مختلف(انعطاف پذیری در تنوع تولید 

 تایید 3513 تحویل بهنگام )تحویل سفارش به مشتری در زمان مقرر(

ی
تژ

را
ست

ا
 

ها
ی

دار
گه

ی ن
 

ی
الح

ص
ا

 

 3551 3589 تایید 3555 وجود تعمیرات اضطراری و فوری

 تایید 3583 (Trouble shouting)اقدامات عیب یابی 

 تایید 3583 سریع قطعات یدکی و لوازم جانبی تحویل

 تایید 3555 وجود لوازم یدکی ارزان

 تایید 3558 وجود بازرسی ها

انه
گوی

یش
پ

 

 تایید 3581 یراتِ زمانبندی شدهموجود برنامه های نگهداری و تع

 تایید 3589 کیفیت قطعات یدکی

 تایید 3555 بازرسی های منظم و برنامه ریزی شده

 تایید 3581 تولید و تجهیزات آالت ماشین وضعیت مانیتورینگ

 تایید 3551 آموزش های پایه ای در مورد عملیات کاری

مع
جا

ور 
ره 

 به
ی

هدا
نگ

 

 تایید 3519 تجهیزات اثربخشی جهت به حداکثر رساندن بهینه سازی فرآیندها

برنامه ریزی شده  نگهداری و تعمیراتدر مورد  های پیشرفته ی آموزش
 از تجهیزات پیشگیرانه بینیانه و پیش ی

 تایید 3551

یِ برنامه ریزی و زمانبندی ها استراتژی در مورد استفاده از توزیع و انتقال دانش
 شده جهت بهینه سازی تکنیکهای نگهداری و تعمیرات

 تایید 3551

ون
بر

 
ی

پار
س

 

 رد 3539 (Third Party)سوم  یک طرفبا  استراتژیک مشارکت

تعمیرات و نگهداری  استفاده از ارائه کنندگان خدمات
 سرویس های خارجی( دهندگان ارائه یا و تولید تجهیزاتِ کنندگان )تامین

   رد 3513

   تایید 3553 بخشی از فعالیتهای نگهداری و تعمیرات سپاری برون
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 بار عاملی متغیرها در ساختار چندبعدی تحقیق .3جدول 

 اصالحی پیشگویانه نگهداری بهره ور جامع سپاری برون

 

 بار عاملی 3583 3581 3553 3519

قبل از ورود به تحلیل . عدم وجود همخطی در مدل ساختاری تحقیقروایی تشخیصی و ارزیابی 
مسیر، بایستی عدم وجود همخطی بین متغیرهای موجود در مدل ساختاری را مورد تایید قرار 

موظف به  ،گذارند متغیر وابسته در مدل تاثیر میدهیم. از آنجا که بیش از یک متغیر مستقل بر 
باشیم. برای این مهم، از شاخص  بررسی همخطی بین متغیرهای اثرگذار در ساختار چند بعدی می

. با [13] کنیم استفاده می (351از  )باالتر 1( و تلورانس13 مساوی با -)کوچکتر  1تورم واریانس
( و برقراری شروط فوق، امکان تحلیل مسیر پنجتوجه به بررسی عدم وجود همخطی )جدول 

 وجود خواهد داشت.

بعد از بررسی عدم وجود همخطی، از تحلیل مسیر، برای بررسی و تایید وجود . تحلیل مسیر
های مطرح شده استفاده خواهیم کرد. با استفاده از  رابطه علی بین متغیرها، جهت بررسی فرضیه

غیرمستقیم متغیرهای موجود در ساختار چندبعدی تحقیق  این تکنیک، میزان اثرگذاری مستقیم و
تاثیرات موجود در میان متغیر مستقل و وابسته تحقیق را  ششرا مشخص خواهیم کرد. جدول 

 .دهد نشان می
 موجود در مدلبررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای . 1جدول 

 تلورانس شاخص تورم واریانس 

 3583 1513 سپاری برون
 3595 1511 بهره ور جامعنگهداری 

 3598 1519 پیشگویانه
 3515 1559 اصالحی

 

 بر عملکرد کسب و کار( ها استراتژی)تاثیر انواع نتایج تحلیل مسیر .1جدول

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF( 

2. Tolerance 

استراتژی  

سپاری برون  

استراتژی نگهداری 

 بهره ور جامع

 استراتژی

 پیشگویانه

 استراتژی اصالحی

عملکرد 

 کسب و کار
0.39 0.42 0.54 0.46 

بررسی 

 فرضیه

 8518مقدارمعناداری:
 ضیهمعناداری فر

 9591مقدارمعناداری:
 ضیهمعناداری فر

 11538مقدارمعناداری:
 ضیهمعناداری فر

 13553مقدارمعناداری:
 ضیهعناداری فرم
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یعنی . اند مورد تایید قرار گرفته ها فرضیهتمامی بیان کرد که  توان می، ششبا توجه به جدول 
ی کوچک و ها شرکتتاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار در  ،ها استراتژیاینکه هر کدام از 

 .داشتخواهند  یمتوسط تولید

  ها گیری و پیشنهاد . نتیجه5

، استراتژی پیشگویانه است. استراتژی ها شرکتمهمترین استراتژی از منظر مدیران اینگونه 
به  سپاری برونور جامع و  ی نگهداری بهرهها استراتژی. باشد میمهم بعدی، استراتژی اصالحی 

از اهمیت  ها شرکتی تولیدی پیشرفته و وسیع در این ها سیستمهای باال و نبود  علت وجود هزینه
بیشترین توجه  دی کوچک و متوسط تولیدی بایها شرکتکمتری برخوردار بودند. بنابراین مدیران 

 وجود برنامه، تولید و تجهیزات آالت ماشین وضعیت مانیتورینگ، یدکیکیفیت قطعات خود را بر 

تحویل سریع قطعات یدکی و لوازم ، یابی اقدامات عیب، یراتِ زمانبندی شدهمهای نگهداری و تع
 قرار دهند. ها وجود بازرسیو  جانبی

ها  دهد که مهمترین شاخص که به بررسی سواالت تحقیق پرداخته است، نشان می دوجدول 
های تولید )هزینه تولید  هزینهی کوچک و متوسط به ترتیب ها شرکتدر عملکرد کسب و کار در 

پذیری در تنوع تولید )قابلیت خط تولید در تولید  انعطاف، بازگشت سرمایه، یک واحد محصول(
ی کوچک و ها شرکتدهنده این موضوع است که  . این امر نشانباشد می محصوالت مختلف(

ی ها استراتژیدی به دلیل محدودیتهای مالی که با آن مواجه هستند با کمک متوسط تولی
باشند. از طرفی جعملیاتی مختلف، همیشه به دنبال مدیریت هزینه های خود از طرق مختلف می

الی، چرا که اکثر م بیشتر دارای رویکرد مالی بوده تا رویکردهای غیر ها شرکتدیگر مدیران این 
به دنبال مدیریت مالی و مدیریت  غالبا و برای بقا، بودهمالک -صورت خود به ها شرکتاینگونه 

 .باشند میی خود ها شرکتهای  هزینه
( مربوط به 3513( و اثرگذاری )3581بار عاملی ) ن، بیشتریچهار و ششبا توجه به جدول 

ی بر نتیجه گرفت که بیشترین اثرگذار توان میاستراتژی پیشگویانه بوده است. بنابراین چنین 
ها در این  عملکرد کسب و کار از طرف استراتژی پیشگویانه خواهد بود. مهمترین مولفه

وجود ، تولید و تجهیزات آالت ماشین وضعیت مانیتورینگ، کیفیت قطعات یدکی ،استراتژی
موظف  ها شرکت. بنابراین مدیران اینگونه باشد می یراتِ زمانبندی شدهمهای نگهداری و تع برنامه

های کنترل کیفیت منسجمی را برای تهیه مجموعه قطعات یدکی خود فراهم  هستند که برنامه
سعی کنند که برای مجموعه ماشین آالت و قطعات تولیدی خود، شناسنامه  ،آورند. از طرفی دیگر

های خرابی، توزیع خرابی  رسی تجربی نرخنگهداری و تعمیرات فراهم آورند تا بتوانند ابتدا با بر
ها و اتالف زمان  از وقوع خرابیقبل  بدینوسیله قادر خواهند بود عه را بدست آورندماشین یا قط

 حاصل شده از توقف خط تولید، مشکالت فنی را رفع نمایند.
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. این باشد می( 3531( و اثرگذاری )358استراتژی اصالحی با بار عاملی ) ،بعدی موثرِ استراتژیِ
بینی رفع نواقص  ، ابتدا به دنبال پیشها شرکتدهنده این موضوع است که مدیران این  امر نشان

. این موضوع را در اهمیت کنند توجه میهستند و سپس به استراتژی اصالحی نگهداری 
ه متوجه شد. یعنی بیشتر ب توان مینیز  ها شرکتی مالی کسب و کار برای مدیران این ها شاخص

باشند. در  می ها آنها و رفع  بینی خرابی های مختلف خود از طریق پیش دنبال کاهش هزینه
تحویل سریع قطعات یدکی و لوازم ، یابی اقدامات عیبها  استراتژی اصالحی، مهمترین مولفه

هایی در این  جا است که شاخص باشند. نکته جالب توجه این می ها وجود بازرسیو  جانبی
های برتر در استراتژی پیشگویانه مرتبط هستند. یعنی عالوه جبا شاخص ،انتخاب شدنداستراتژی 

بر اینکه به دنبال قطعات یدکی با کیفیت باال هستیم، نیازمند دریافت سریع این قطعات نیز 
ز کاهش یابد. های حاصله از انتظار برای دریافت قطعات یدکی نی باشیم تا میزان هزینه می

های مانیتورینگ و  ها نیز در امتداد همان برنامه یابی و وجود بازرسی عیب همچنین اقدامات
تند که سبنابراین مدیران موظف ه .باشد میاالت و قطعات  زمانبندی شده برای نگهداری ماشین

ای برای سیستم تولیدی خود داشته تا بتوانند هر  های بازرسی مستمر و برنامه ریزی شده برنامه
ای  یابی و اصالح را انجام دهند. همچنین موظف هستند که با مجموعه اقدامات عیبچه سریعتر 

مدت  دادهای بلندسرعت در تحویل باالیی داشته قرارکنندگان قطعات یدکی مورد نیاز که  از تامین
مدت از تامین کنندگان، خودشان را نیز برای  ببندند تا از این طریق بتوانند عالوه بر حمایت بلند

 افت سریعتر قطعات یدکی با کیفیت مناسب بیمه نمایند.دری
  ور جامع نسبت به دو استراتژی قبلی اهمیت کمتری را پیدا کرده استراتژی نگهداری بهره

تقریبا بر کوچک یا متوسط بودن این واحدهای تولیدی و اهمیت  توان می. دلیل این امر را است
سازی  دانست. از طرفی دیگر هم، پیاده ها شرکتکم این نوع استراتژی عملیاتی در این گونه 

های تقریبا باالیی است که  ، دارای هزینهها شرکتهای این نوع استراتژی برای اینگونه  شاخص
 شود. برای استفاده از این استراتژی می ها آنهمین امر، مانع از ورود مدیران 

داشته است. چرا که  ها تراتژیاسنیز کمترین اهمیت را نسبت به دیگر  سپاری بروناستراتژی 
 ها آنمعتقدند که این استراتژی نه از لحاظ استراتژیک و نه از لحاظ عملیاتی برای  ها آنمدیران 

ی ها سیستمی بزرگ با ها شرکتاهمیت خاصی ندارد. چرا که اینگونه اقدامات بیشتر مربوط به 
رای نگهداری داشته و بخشی از واحد خاصی بتولیدی پیشرفته و یا در سطح وسیع می باشند که 

ی کوچک و ها شرکتاز آنجا که اکثر  دهند. های خود را برای این بخش تخصیص می سرمایه
اند و حاضر  واحد خاصی برای این امر نداشته و سطح تولیدی پیچیده و یا وسیعی نداشته ،متوسط

برایشان از اهمیت کمتری های سنگین در این موضوع نیستند، این استراتژی  گذاری به سرمایه
  برخوردار بوده است.
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اثرگذاری شود که محققین با ارئه مدلی به دنبال مقایسه انواع  برای تحقیقات آتی پیشنهاد می
ی تولید، تحقیق و توسعه، مالی، بازاریابی، فناوری ها استراتژیچون می عملیاتی )هها استراتژی

 ی کوچک و متوسط تولیدی باشند. ها شرکتدر  جهت بهبود عملکرد کسب و کار اطالعات و...(
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