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 شركت برق منطقه اي تهران
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Kamrani47@yahoo.co.uk 

 
 

با توجه به افق بلند مدت سند پايايي شبكه برق كشور، —چكيده 

مناسب چه در بخش دولتي و يا بخش  نقش تعميرات و نگهداري

خصوصي، دقيقاً همراستا با هدف گذاري و ماموريت سند پايايي شبكه 

است.سطح مطلوب پايايي، متناسب با شرايط محيطي و خواسته هاي 

 ساله كشور و برنامه 20جامعه تعيين مي شود.با مطالعه سند چشم انداز 

هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي درمي يابيم، آرمان صنعت برق 

، به عنوان صنعتي پيشرو كه خدمات مهمي براي صنعت و اقتصاد كشور 

و رفاه جامعه انجام مي دهد و داراي نقش حساس در فراهم ساختن يكي 

از زيرساخت هاي توسعه پايدار مي باشد، در مسير تحقق اين اهداف و 

برنامه ها شكل گرفته است . از طرفي مي دانيم ، ضمانت اجرايي چشم 

انداز در هر سازماني ، تعهد همه دست اندركاران سازمان ، نسبت به آن 

است. در اين مقاله كه نتيجه يك مطالعه پژوهشي و تحقيقاتي است 

،پژوهشگران كوشش نموده اند ضمن بررسي كليد واژه هاي مرتبط با 

انواع سيستم نت و همچنين عوامل اثرگذار در آن؛ ، نگهداري و تعميرات

براي نخستين بار از يك مدل تلفيقي و خود ساخته استفاده نمايند تا ابعاد 

و مولفه هاي موثر بر پياده سازي نگهداري و تعميرات شبكه هاي توزيع 

 شامل ابعاد كارفرمايي،پيمانكاري و محيطي مورد بازشكافي قرار گيرد.    

 : نگهداري،تعميرات، نگهداري و تعميرات واژه هاي كليدي
  پيشگيرانه، شبكه توزيع.

 مقدمه   .1

پيشرفت هاي حاصل از رشد تكنولوژي و گسترش روز افزون صنايع 
موجب گرديده است تا ماشين آالت و تجهيزات صنعتي از پيچيدگي هاي 

) 2006). ريچارد ال.دفت (1384بيشتري برخوردار گردند(سيد حسيني،
 افزايش يابد، عرضه دانش فني �0Fعقيده دارد هر قدر پيچيدگي فن آوري

پشتيبان فن آوري نيز داراي شرايط خاص و ويژه اي مي شود(دفت،جلد 
).بنابراين، دو مفهوم بسيار مهم و دو مقوله اساسي كه تحقق و 1385اول،

عمل به آن ها موجبات بقا و تداوم خطوط مختلف توليد و كاهش هزينه ها 
 (نت) هستند(همان منبع). �2F و تعميرات�1Fرا فراهم مي آورند، نگهداري

تجربه نشان داده است كه سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه( 
PM(3F� شاهين و حق)باعث كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات مي گردد

 .�4F)5،ص1384شناس،

) تاكيد مي نمايند كه نگهداري و تعميرات 2003نجار و سيوف (
گيري استراتژي ها بستگي دارد و عملكرد  اثربخش به توانايي ما در به كار

اثربخش آن ها از اطالعات  اين استراتژي ها نيز وابسته به ميزان استفاده
مربوط به فاكتورها و عوامل مؤثر در دوره عمر تجهيزات است 

)2003:Alsyouf، Al-Najjar.( 
                                                           

1 Technical Complexity 
2 Maintenance 
3Repairs  
4 Preventive Maintenance 

پيشگيرانه عبارت است از يك روش سيستماتيك براي انجام  نگهداري و تعميرات �
 )Probert، Ogaji، Eti:2006بر پايه زمان ( فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
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 مي بايست دارد را آوري فن انتقال و انتخاب قصد سازمان كه هنگامي

) 1385دهد (دفت،جلد دوم، قرار ارزشيابي مورد مختلف جهات فناوري را از
 ويژه به . باشند سازگار بايد آوري نيز ،ساختار و فن استراتژي عامل و سه

 نتواند كه سازماني. كند رقابتي تغيير صورت به اوضاع يا شرايط كه هنگامي

 سازماني ساختار و استراتژي بين نتواند يا و كند استفاده مناسب آوري فن از

 باشد ميدان پيروز رقابت اين در تواند نمي كند، را برقرار الزم هماهنگي

 (همان منبع،جلد اول).

رقابت شديد به همراه فناوري پيشرفته و رو به رشد كنوني ، تغييرات 
زيادي را در دورنماي صنعت برق پديد آورده است. به طور پيوسته 

محصوالت ، روش ها ، فرآيندها و سيستم هاي جديد ابداع و مورد بهره 
).در حال حاضر به دليل ضعف و 10،ص1387برداري قرار مي گيرند (عنا،

نارسايي سيستم مناسب جامع نگهداري ، عدم مراقبت صحيح و انجام 
تعميرات به موقع دستگاهها و تجهيزات ، ضايعات بزرگي در اغلب صنايع ما 

رخ مي دهد؛ لذا وجود يك سيستم جامع و برنامه ريزي شده نگهداري و 
تعميرات بهره ور از آن رو ضروري و الزامي است كه كنترل مستمر و اطالع 

كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد مجموعه فعاليت ها را ممكن مي 
سازد . در نتيجه ارايه مطلوب ترين خدمات نگهداري و تعميرات و اتخاذ 

بهترين روشها براي تداوم كار با هزينه كم امكان پذير مي گردد (سيد 
 ) .22 ، ص1384حسيني ، 

نگهداري و تعميرات صحيح علمي و برنامه ريزي شده با روش هاي 
نوين جهاني مستقيما ً به روي   بهره وري ، كيفيت ، هزينه هاي مستقيم 

توليد (انتقال) ، قابليت اطمينان و سود آوري اثر مي گذارد؛ لذا تالش براي 
تدارك ارتقاء نگهداري و تعميرات و بهبود مستمر آن در هر موسسه و 

 شبيه به جنبشي است كه تحولي مهم ]به ويژه در شبكه هاي توزيع[سازماني
و تعيين كننده  را در فضاي آن بوجود مي آورد و حداقل در بخشهاي 

صنعتي هيچ كس را ياراي اعالم بي نيازي از آن نيست (معيني و همكاران ، 
  ).102 ،ص 1385

 اهميت موضوع و مسأله پژوهش .2
    در يك سازمان ، نگهداري و تعميرات نقش كليدي در تمامي جنبه 

هاي فيزيكي، مالي و رقابتي محسوب مي گردد و نقش اساسي آن در كسب 
و كار و تجارت مي باشد. تاكيد و توجه بر روي روش هاي نگهداري و 

تعميرات براي حفظ وظايفي است كه براي هر دارايي تعريف مي 

 ) از اين رو، اهميت حياتي و راهبردي 3 ،ص 1384شود.(جعفري ، 
نگهداري و تعميرات به طور روزافزوني براي صنايع مختلف برجسته و 

نمايان مي شود . در اينجاست كه نيروي انساني متخصص، در زمينه هاي 
نگهداري و تعميرات را با فرصت ها و چالش هاي بزرگي مواجه ساخت و 
نياز به تحوالت رفتاري را پر رنگتر و حياتي تر مي سازد. در اين ميان ، نياز 
به تغيير و تحول در برنامه هاي نگهداري و تعميرات به گونه اي كه بتواند 

سازمان را در پيكار در رقابت جهاني ياري دهد ، نقش تعيين كننده اي 
 (Moubray,2000 ) .خواهد داشت

در گذشته ، هدف از فعاليت هاي تعميراتي، بهينه كردن قابليت دسترسي 
تجهيز با حداقل هزينه بوده است در حالي كه ديدگاه هاي جديد فعاليت 
هاي نت، بر اثرات اشكال در بخش تجارت، بازدهي ، كيفيت محصول و 

). در 4 ،ص 1384خطرات ايمني و زيست محيطي تاكيد دارند(جعفري ، 
تعمير و نگهداري به روش سنتي،تعمير و نگهداري به صورت دوره اي و 
طبق يك برنامه از پيش تعيين شده انجام مي گيرد؛در بعضي موارد حين يا 

بعد از انجام تعميرات دوره اي ، اشكاالت مختلفي در سيستم برق ايجاد مي 
شود؛در بسياري موارد دليل علمي قابل قبولي كه توجيه كننده بهترين فاصله 

زماني دوره تعمير و نگهداري تجهيز باشد وجود ندارد (نوري و 
)؛اما در روش هاي نوين و جديد تعمير و نگهداري ،نحوه 3،ص1386ساعي،

انجام تعمير و نگهداري تجهيزات طبق برنامه زمانبندي ديگري و توسط 
كارفرما تعيين مي شود؛شركت ها به دنبال اين هستند تا بر اساس ديدگاه 

مهندسي و داليل علمي، فواصل دوره تعمير و نگهداري تجهيزات را تا حد 
ممكن افزايش دهند تا عالوه بر پائين آوردن هزينه تعمير و نگهداري ، 
احتمال آسيب به تجهيزات ، ضمن انجام تعميرات دوره اي نيز كاهش 

يابد؛شركت ها قادر خواهند بود معيارها و سياست هاي بهينه سازي 
تجهيزات در شركت خود را با شركت هاي ديگر مقايسه و اصالح نمايند 

 ).4(همان منبع،ص

نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبكه هاي توزيع به داليل  «افزايش 
پايداري در حداكثر بار شبكه،كاهش ضرر ناشي از عدم فروش انرژي توليد 

شده ( انرژي توزيع نشده )،كاهش تعداد تجهيزات اضافي ،كاهش ذخاير 
اطمينان ،افزايش عمر تجهيزات  و افزايش كيفيت انرژي تحويلي» ، داراي 

).بنابراين ،اهميت و ضرورت 28،ص1387اهيمت بسزايي مي باشند (عنا،
استفاده از سيستم هاي نوين نگهداري و تعميرات بر هيچ كس پوشيده 

)؛چرا كه صنعت برق يكي از پيچيده ترين و در 34نيست (همان منبع،ص
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عين حال به هنگام ترين صنايع در دنيا است. اصوال در شبكه هاي توزيع 
برق ،ظرفيت ذخيره سازي وجود ندارد ؛بنابراين، عرضه و تقاضا در آن لحظه 

اي بوده و همواره بايد يك توازن دايمي بين توليد انرژي الكتريكي و 
مصرف آن برقرار باشد. شبكه هاي انتقال برق در واقع مهم ترين عامل در 
انتقال انرژي الكتريكي توليدي نيروگاه ها به پست هاي مصرف كننده برق 

مي باشند. نگهداري به موقع و صحيح از اين شبكه ها و همچنين رفع 
نقايص و خرابي ها (تعميرات به هنگام ) عامل اصلي پايداري و حفظ و 

 تداوم انتقال انرژي الكتريكي و يا همان برق است.

به اين ترتيب، مي توان گفت كه حوزه شبكه هاي توزيع در تحقق 
خدمات رساني به مشتركين و افزايش سطح رضايت آنان و در نتيجه تحقق 
اهداف كالن صنعت مورد مطالعه، نقش مهمي دارند. از سوي ديگر ،حوزه 

ياد شده با توجه به رسالت و ماموريت محوله نسبت به ساير حوزه هاي 
سازماني ديگر از ويژگي ها و حساسيت هاي خاصي برخوردار هستند.در 

اين راستا،ابعاد كارفرمايي،پيمانكاري و محيطي به همراه مولفه هايي همچون 
رهبري، برنامه ريزي،سازماندهي، كنترل  و ساير مولفه هاي ديگر مي تواند 

نقش به سزايي در عملكرد  برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه 
 حوزه شبكه هاي توزيع به دنبال داشته باشد. 

    با عنايت به اهميت و ضرورت اشاره شده ، موضوع اساسي كه 
پژوهش حاضر به دنبال آن است بررسي عملكرد سيستم نگهداري و 

تعميرات(نت) پيشگيرانه  با رويكرد بهره برداري بهينه در شبكه هاي توزيع 
مي باشد؛ و به عبارت ديگر، اين پژوهش قصد دارد ، با شناسايي مشكالت 
و تنگناهاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شبكه هاي توزيع، راهكارها و 
پيشنهادهايي براي تغيير وضع موجود و رسيدن به وضعي مطلوب تر ، ارايه 

 نمايد.

 مروري بر پيشينه نظري پژوهش .3

 ) تعاريف و مفاهيم نگهداري و تعميرات (نت)1-3

 نگهداري و تعميرات كه به منظور حفظ تاسيسات و تجهيزات صنعتي

در حد استاندارد و قابل قبول صورت مي پذيرد ، شامل فعاليت هاي برنامه 
مي باشد ) ريزي ، كنترل و ثبت آن ها ( اقدامات انجام شده

 ).25،ص1388(جماليان،

اين برنامه ريزي به مواردي از قبيل نگهداري پيشگيري ، تعميرات 
اصالحي ، تعميرات اساسي ، تعويض برنامه ريزي شده قطعات ، پيش بيني 

و تهيه لوازم يدكي ، فعاليت هاي كارگاه هاي تعميراتي ، پيش بيني و در نظر 
گرفتن تعميرات اتفاقي ، ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به ماشين ، بهبود 
شرايط محيط كار به منظور سهولت امر نگهداري و ساخت قطعات يدكي را 

 ).21-22 ،صص1373شامل مي گردد(وايت ،ئي ،

اغلب سيستم هايي كه امروزه به نحوي در امور توليدي، خدماتي و 
تأسيساتي و يا ساير موارد بكار گرفته مي شوند در زمانهايي از سيكل عمر 

عمليات خود دچار شكست و از كار افتادگي مي گردند و لذا به فعاليت 
 ).26،ص1388نگهداري و تعمير نيازمند مي شوند (جماليان،

گر چه واژه ها و اصطالحات نگهداري و تعميرات در بسياري از 
كاربردها در يك رديف بكار برده مي شوند؛ ولي در حقيقت در معنا اندكي 

متفاوت بوده و در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات، هر يك از آن ها با 
مفهوم خاص خود بكار مي آيند كه در زير به طور مختصر به آن ها اشاره 

 مي شود.

 U:تعريف نگهداري 

«مجموعه فعاليتهايي كه بطور مشخص و معموالً بصورت برنامه ريزي 
شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني تجهيزات و تأسيسات شبكه 
هاي برق انجام گرفته و با اين كار قابليت اطمينان و بهره برداري بهينه را 

 ).23،ص1384افزايش مي دهيم، فعاليتهاي نگهداري مي ناميم»(سيد حسيني،

 U:تعريف تعميرات 

«شامل مجموعه فعاليتهايي است كه بر روي شبكه هاي برق كه دچار 
خرابي و يا از كار افتادگي گرديده، انجام مي دهيم تا آن را به حالت آماده و 

قابل بهره برداري باز گردانده و در جهت انجام وظيفه اي كه به آن محول 
 شده كه تأمين برق است، آماده اش سازيم»(همان منبع).

 Uتعريف نگهداري و تعميراتU: 

« نگهداري و تعميرات عبارتست از مجموعه اي از فعاليتهاي مختلف كه 
به منظور حفظ و بقا قطعات ، تجهيزات و ماشين آالت ونيز صيانت از 

سرمايه و دارائي هائي كه در صنعت به كار مي رود،  مي باشد ، تا حتي 
االمكان از بروز حوادثي كه منجر به خرابي دستگاهها و وقفه در فرآيند توليد 
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و يا روند بهره برداري از تجهيزات و كارخانجات مربوطه مي گردد ، 
 ).33پيشگيري الزم به عمل آيد» ( همان منبع ،ص 

از دو تعريف فوق به راحتي درمي يابيم كه از كار افتادگي هر قطعه از 
تجهيزات شبكه، يك متغير تصادفي است كه مي توان وقوع و خرابي آن را 
بصورت تخميني پيش بيني كرد و براي رفع و تعمير آن، آمادگي الزم را از 

قبل احراز نمود. انجام اين امر مستلزم اتخاذ تدابير الزم و برنامه ريزي 
صحيحي است كه تحت عنوان (برنامه ريزي نگهداري و تعميرات شبكه) 

 ). 23نامگذاري شده است(همان منبع ،ص

 ) ضرورت و اهميت نگهداري و تعميرات2-3

اهدافي كه در سيستم هاي نگهداري و تعميرات موجود بوده و در واقع 
بيانگر اهميت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات صحيح و عملي مي باشد ، 

 به شرح ذيل است : 

  افزايش عمر دستگاه ها و تجهيزات و در نتيجه افزايش
 كارآيي سيستم . 

  افزايش اثر بخشي برنامه هاي تعميراتي و هدفمندي عملياتي
 مديريت . 

  . ارتقاء سطح بهره وري 

  . كاهش ساعات بيكاري و توقف دستگاه ها 

  معنوي و –جلوگيري از ضايعات جبران ناپذيري مادي 
 انساني و ارتقاء سطح ايمني كار و محصول 

  . ( يا هزينه هاي توليد ) كاهش هزينه هاي بهره برداري 

 . كاهش هزينه هاي ناشي از مصرف قطعات يدكي 

  . امكان پيش بيني ميزان و زمان مصرف قطعات 

   . امكان بازسازي ، بازيابي و مصرف مجدد قطعات 

     . بهبود كيفيت كار و كيفيت عملياتي سيستم 

 13بهبود كيفيت محصول و يا خدمات . ( وايت ،ئي ، ص  ( 

 مدل مفهومي پژوهش .4
مبناي نظري و علمي مدل مفهومي پژوهش حاضر، جستجو و مطالعه در 

مدل هاي مختلف بوده است . به همين منظور سه بعد كارفرمايي(شامل 
مولفه هاي رهبري،برنامه ريزي،سازماندهي و كنترل) ،بعد پيمانكاري(شامل 

عوامل مديريتي،عوامل فني و عوامل جانبي) و بعد محيطي(شامل عوامل 
درون سازماني و عوامل برون سازماني) ،بدنه و ساختار اصلي مدل مفهومي 

، مدل مفهومي پژوهش را به تصوير 1را تشكيل داده اند. نمودار شماره 
 كشيده است.

 

 
 :مدل مفهومي پژوهش1نمودار شماره 

 فرضيه هاي پژوهش .5
در اين تحقيق ـ با عنايت به مدل مفهومي پژوهش ـ فرضيه هاي 

 پژوهش به شكل زير تعريف گرديد:

U  :فرضيه اهم يك 

ميان ابعاد كارفرمايي(شامل مولفه هاي رهبري،برنامه ريزي،سازماندهي و 
كنترل) و عملكرد نگهداري و تعميرات  در حوزه شبكه هاي توزيع رابطه 

 معني داري وجود دارد ؛
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U :فرضيه اهم دو 

 ميان ابعاد پيمانكاري(شامل عوامل مديريتي،فني و جانبي) و عملكرد 
نگهداري و تعميرات در حوزه شبكه هاي توزيع رابطه معني داري وجود 

 دارد ؛

U: فرضيه اهم سه 

 ميان ابعاد محيطي(شامل عوامل درون سازماني و برون سازماني) و 
عملكرد نگهداري و تعميرات در حوزه شبكه هاي توزيع رابطه معني داري  

 وجود دارد ؛

 روش شناسي پژوهش .6
 است؛ �5Fتحقيق يادشده ـ از لحاظ روش پژوهشي ـ يك تحقيق كاربردي

و از آن جهت كه به بررسي عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات حوزه 
خواهد بود. �6Fشبكه هاي توزيع در شرايط موجود مي پردازد، تحقيق توصيفي 

در تحقيقات توصيفي مي توان ويژگي هاي جامعه مورد مطالعه را از طريق 
 ارزيابي نمود. روش پيمايشي، نوعي بررسي منظم است كه �7Fروش پيمايشي

عمدتاً با استفاده از پرسشنامه يا مصاحبه در جمع آوري اطالعاتي به منظور 
توصيف و تبيين عقايد، نگرش ها و رفتار گروه هاي نمونه از مردم بكار 

 گرفته مي شود.

جامعه آماري در اين پژوهش، شامل كليه مديران ارشد شركت هاي 
توزيع نيروي برق استان در سراسر ايران مي باشد كه در مشاغل مديريتي 
نگهداري و تعميرات (نت) به طور مستقيم و كاربردي مشغول به فعاليت 

هستند. حجم جامعه آماري بر اساس اطالعات موجود در آمار تفصيلي 
 نفر برآورد گرديد. 234 شركت در حدود 39صنعت برق و نيز با توجه به 

دليل توجيهي گزينش اين گروه از طبقات شغلي ـ به عنوان جامعه آماري ـ 
بدين لحاظ است كه مديران ارشد حوزه نت  در شبكه هاي توزيع به جهت 

موقعيت شغلي (سابقه و تجربه) از ويژگيها و خصوصيات جامعه آماري 
برخوردار بوده و با وضعيت موجود شركت ـ به ويژه عملكرد نگهداري و 

تعميرات پيشگيرانه ـ آشنايي كامل دارند. به همين منظور تنگناها، نارسايي ها 
و مشكالت كارفرمايي، پيمانكاري و محيطي را به خوبي لمس مي كنند. از 

اينرو، پژوهشگران جامعه آماري را در سطح مديران ارشد نت تعريف نموده 

                                                           
6Applied Research  
7 Descriptive Research   
8 Survey Research   

اند.به منظور رعايت ويژگي هاي مذكور در تحقيق حاضر و به دليل متنوع 
بودن و توزيع جغرافيايي مناطق تحت پوشش شبكه هاي توزيع در سراسر 

ايران، از روش تصادفي طبقه اي (و از نوع متناسب با حجم هر طبقه) استفاده 
شده است. در نمونه گيري طبقه اي، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه 

هايي كه از نظر صفت متغير همگن تر هستند، گروه بندي مي شوند تا 
تغييرات آن ها در درون گروه ها كمتر شود. پس از آن از هر يك از طبقه ها 

،بدين )184، ص1383(سرمد و همكاران،تعدادي نمونه انتخاب مي شود
ترتيب كه مجموعه نمونه هاي انتخابي به نسبت تعداد جامعه آماري هر حوزه 
و نيز تعداد نمونه اختصاص يافته به هر شركت به روش تصادفي ساده ـ و با 
شانس برابر ـ ميان آن ها توزيع شده است. به منظور تعيين تعداد نمونه و با 

توجه به جدول جامعه آماري، از مدل تصميم گيري كرجسي و مورگان و 
  .��9F) استفاده گرديد8F�)  Sekaram,1992,p:333فرمول كوكران 

 نمونه انتخاب شد. 142با توجه به تعداد جامعه آماري مورد نظر ،تعداد 
پرسشنامه تهيه و از روش هاي مختلف (جلسات 142از اين رو، تعداد 

مشترك، فاكس، پست و ايميل) ميان جامعه آماري مورد نظر توزيع گرديد 
پرسشنامه عودت داده شد و كار تجزيه و تحليل با 123كه از اين تعداد، 

 همين تعداد اشاره شده اجرا گرديد.

در پژوهش حاضر براي تعيين پايايي ابزار اندازه گيري، پرسشنامه نهايي 
 نفر از افراد نمونه آماري به صورت تصادفي توزيع شد و ضريب 30بين 

  مورد محاسبه قرار داده SPSS17آلفاي كرونباخ پرسشنامه به كمك نرم افزار 
 سوال مي 34شد و ضريب اعتبار محاسبه شده براي كل پرسشنامه كه شامل 

 است. ضرايب همبستگي محاسبه شده براي هر كدام از 92/0باشد، برابر 
خرده مقياس ها يا سواالت مربوط به هر متغير ضريب آلفاي كرونباخ 

)، بعد 86/0محاسبه شده است كه به ترتيب عبارتند از: بعد كارفرمايي(
 ). 83/0)  و بعد محيطي(87/0پيمانكاري(

 بحث و نتيجه گيري  .7
يافته هاي استنباطي حاصل از اين پژوهش حاكي از ان است كه با توجه 

به ميانگين رتبه ها،اولويت بيشترين تاثير و ضريب اهميت در ميان ابعاد موثر 

                                                           
�Cochran's Sampling Formula  

هاي مختلفي روي مي آورند. يكي از اين   محققان براي محاسبه حجم نمونه به روش��
است. در مواردي كه واريانس جامعه يا درصد مورد نياز را در  فنون، استفاده از روش مورگان

اختيار نداشته باشيد، مي توانيد از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده نمائيد. اين 
كوكران نيز محاسبه كنيد حتما  جدول حداكثر تعداد نمونه را نشان مي دهد و آگر با فرمول

  .كمتر از آن بايد باشد
http:// www.alimir20.persianblog.ir/post/22   
http://www.mohagheghan.com/post-54.aspx 
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بر عملكرد نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در شبكه هاي توزيع ـ از منظر و 
 ديدگاه پاسخگويان ـ ،به شرح زير حاصل گرديد:

  بعد كارفرمايي(رتبه اول) ؛ 

 بعد پيمانكاري(رتبه دوم)؛و 

 .(رتبه سوم)بعد محيطي 

با توجه به ميانگين رتبه ها، مشخص مي شود كه كمترين رتبه مربوط به 
 است. اين عامل به نوعي آسيب محسوب مي گردد و در "بعد محيطي"

مجموع پاسخ ها، اولويت سوم را  دارا مي باشد؛ كه ريشه آن بر اساس نظر 
 كل پاسخگويان به شرح زير است: 

1. Uعوامل درون سازماني. 

  باور به سيستم پاداش دهي در قالب عملكرد مطلوب، در بين
 كاركنان نگهداري و تعميرات (نت ) وجود ندارد ؛

  بستر فرهنگي الزم براي طراحي و استقرار بانك اطالعاتي
جامع و كارا براي نگهداري و تعميرات (نت ) فراهم نشده 

 است ؛

  دانش و مهارت كاركنان نگهداري و تعميرات (نت ) ،با
 فناوري و تكنولوژي هاي نوين همسو نبوده است؛

  تكنولوژي هاي سازماني متناسب با نياز ها و اهداف نگهداري
 و تعميرات (نت ) استقرار نيافته اند؛

  بهره مندي ازICT در اخذ آخرين اطالعات، دانش كاري و 
 يافته هاي علمي مرتبط با نت مؤثر نبوده است؛

 براي شبكه هاي تأمين قطعات يدكي مورد نيازفرآيند 
 توزيع،به آساني صورت نمي پذيرد؛ 

 از كيفيت (ساخت داخلي)قطعات يدكي موجود در بازار 
 بااليي برخوردار نيست؛

  كنترل موجودي قطعات يدكي و ابزارآالت به خوبي انجام
 ؛ي شودنم

2. Uعوامل برون سازماني 

  قوانين و مقررات مرتبط با نگهداري و تعميرات (نت) از
 شفافيت كافي برخوردار نيست؛

  قوانين و مقررات دولتي،فرايند منطقي نگهداري و تعميرات
 (نت) را به دقت تعريف وتبيين ننموده است؛

  مطالعه و بررسي الزم بر روي تجهيزات در راستاي اقتصادي
شدن و بهبود بهره برداري به صورت ادواري صورت نمي 

 پذيرد؛و

 نگهداري و تعميرات (نت ) از ديدگاه بازده سرمايه  عمليات
 مورد توجه قرار نمي گيرد.

 بنابراين ،براي آسيب زدايي و رهايي پيامدهاي منفي ناشي از آن، 
پيشنهاد مي گردد مديران ارشد شركت هاي توزيع نيروي برق به منظور بهره 
برداري بهينه در شبكه هاي توزيع، بستر مناسب فرهنگي و پژوهشي را براي 

آسيب شناسي درست و منطقي از عوامل درون سازماني و برون سازماني 
 اشاره شده ـ با توجه جدي به ريشه يابي مشكالت مورد نظر ـ فراهم نمايند.

 در مقايسه با ساير زيرساخت ها، بيشترين تاثير و "بعد كارفرمايي"
ضريب اهميت را از منظر و ديدگاه پاسخگويان داشته و در مجموع اولويت 

اول را دارا مي باشد.ريشه هاي مثبت بودن بعد كارفرمايي در مقياس با بعد 
 پيمانكاري و نيز بعد محيطي به شرح زير است: 

Uالف.مولفه رهبري 

  نگرش مديريت در حوزه شبكه هاي توزيع ، مبتني بر اهميت
نت در راستاي حفظ و تداوم پايداري شبكه مي  دادن به

 باشد؛

 ديدگاه هاي مديريت بر مهندسي و عملي بودن موضوع 
 (نت) تاكيد دارد؛ونگهداري و تعميرات

  در حل مسايل و مشكالت مرتبط با برنامه هاي نگهداري و
تعميرات(نت) از سبك رهبري مشاركتي و تيمي بهره گيري 

 مي شود.

Uب.مولفه برنامه ريزي 
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  از سازوكارهاي مناسب مديريت عملكرد ـ به ويژه برنامه
استفاده  (نت)نگهداري و تعميراتريزي ـ در موضوع 

 مي شود؛و

  مديريت به تجارب پرسنل برنامه ريز تعميرات در پياده سازي
 برنامه ريزي نت اهميت مي دهد.

Uپ.مولفه سازماندهي 

 (نت)نگهداري و تعميراتهاي مرتبط با شرح وظايف واحد 
 ؛ است شدهبه خوبي تدوين

 از  (نت) نگهداري و تعميراتمسووليتها و اختيارات كاركنان
 شفافيت كافي برخوردار است؛

  دستورالعمل هاي دفاتر فني و مهندسي شبكه هاي توزيع
 نموده اند؛وطور كامل تدوين ه  برانگهداري و تعميرات 

  از آرشيو مناسبي براي دفاتر فني و مهندسي شبكه هاي توزيع
 هستند.نگهداري مستندات و دستورالعمل ها برخوردار 

Uت.مولفه سازماندهي 

  ارزيابي كمي و كيفي نيروي انساني پيمانكار نت به صورت
 مستمر و سيستماتيك صورت مي پذيرد؛

  دفاتر فني و مهندسي شبكه هاي توزيع از نيروي انساني
 هاي نت واحدمتخصص و مجرب براي ارزيابي عملكرد

 و استفاده مي نمايند؛

  ارزيابي و نظارت عاليه فني نگهداري و تعميرات توسط نهاد
 يا سازمان مشخصي(مانند شركت توانير) انجام مي شود.

نتيجه آنكه براي حضور موفق سازمان ها در عرصه رقابت جهاني در 
دنياي تجاري هزاره سوم ، عوامل مختلفي وجود دارند. يكي از مهمترين اين 

عوامل توانائي در كسب بازده دارائي مناسب مي باشد. در اين ميان ، 
نگهداري و تعميرات به عنوان تعيين كننده ترين عامل موفقيت ايفاي نقش 

مي نمايد و براي هر چه موثرتر انجام شدن اين امور بايد مديريت نگهداري 
و تعميرات را بر اساس نيازهاي هزاره سوم متحول نمود.براي اين كار الزم 
است تغييراتي در فرآيند نگهداري و تعميرات ايجاد نمود و عالوه بر حفظ 

روش هاي موثر سنتي نسبت به ايجاد بستر مناسب براي استقرار فرآيند 

بهبود مستمر و به عبارتي اثر بخش اقدام كرد. جهت دستيابي به اين مهم ، 
بايد داليل عمده اي كه موجب بروز نارسايي در اجراي تغيير و تحول در 

زمينه هاي نگهداري و تعميرات مي گردند، شناسايي شده و در حد توان بر 
طرف شوند. متخصصان نت  با كنار يكديگر گذاشتن عوامل موثر بر برنامه 
هاي پياده سازي نگهداري و تعميرات در شبكه هاي توزيع  و يا تحليل و 

ثبت ريشه هاي آن ها به عوامل و دسته بندي هايي در اين خصوص 
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