شناسایی و احصاء فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای سبک ناجا
( تویوتا هایلوکس و مگان)؛ ص49-57
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2

تاريخ دريافت1931/02/22 :
تاريخ پذيرش1931/08/22 :

چکیده

اين پژوهش به دنبال شناسايی و احصاء فعالیتهای نت خودروهای سبک ناجا (تويوتا
هايلوکس و مگان) با تأکید بر راهبرد پیشگیرانه میباشد .روش اين تحقیق توصیفی پیماشی،
جامعه آماری  12نفر از کارشناسان و تعمیرکاران خودروهای تويوتا و مگان ،و برای تعیین مکان
انجام فعالیتها ،از  90نفر از خبرگان اين حوزه استفادهشده است .جمعآوری دادهها ،از روش
پرسشنامه صورت گرفته است و روش نمونهگیری بهصورت تمام شماره برای روائی از روش خبره
سنجی استفادهشده است .پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ  09832بوده
است .نتايج نشان داد :از  39درصد فعالیتهای تويوتا هايلوکس و  22درصد مگان از نوع
بازديداست ،برای انجام 32درصد از فعالیتهای تويوتا هايلوکس و  82درصد مگان نیاز به رده
تعمیراتی سه و چهار بوده27 ،درصد از ابزار الزم برای انجام فعالیتهای تويوتا هايلوکس و 28
درصد مگان از نوع ابزار تخصصی و بقیه آنها ابزار عمومی میباشد92 .درصد از فعالیتهای

 - 1استاديار دانشگاه علوم انتظامی امین
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین
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تويوتا هايلوکس و  71درصد مگان مربوط به فعالیتهايی است که میزان کیلومتر کارکرد آنها از
 119000تا  709000میباشد .تعداد نیازمندی تعمیرکار با درجه مهارت يک در انجام فعالیتهای
تويوتا هايلوکس (32درصد) و مگان 27درصد میباشد.میزان توقف 82درصد از فعالیتهای تويوتا
در تعمیرگاه کمتر از پنج ساعت و 37درصد مگان حداکثر يک ساعت میباشد .بیشترين قطعات
درزمان اجرای نت پیشگیرانه تويوتا هايلوکس و مگان ،کند مصرف (83درصد) و کمترين آنها
مربوط به قطعات پرمصرف (11درصد) میباشد.
واژگان کلیدی :تعمیرات ،نت پیشگیرانه ،قابلیت اطمینان ،فعالیتهای نت
مقدمه

هر سازمانی برای انجام مأموريت اصلی و رسیدن به اهداف موردنظر بايد از تدارکات و
پشتیبانی عملیاتی مناسب برخوردار باشد و همه احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را برآورده کند
تا اين واحدها بتوانند به نحو مناسب و قابل قبولی به اجرای وظايف محوله بپردازند .بر اين اساس،
کیفیت پشتیبانی از عملیات اصلی سازمانی نقش بسیار مهمی را در دسترسی به هدف دارد و
هرگونه ضعف و قوتی در اين زمینه ،اثرات خود را بر میزان انجام و کیفیت فعالیتها و
مأموريتهای واحدهای عملیاتی سازمان باقی میگذارد .نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه يکی از
مفاهیم پشتیبانیکننده و دربرگیرنده مجموعهای از فعالیتهای مختلف است که بهمنظور حفظ و
بقای قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت و نیز صیانت از سرمايهها و دارايیهايی است که
درسازمانهای صنعتی و خدماتی به کارمی رود ،تا حتیاالمکان از بروز حوادثی که منجر به خرابی
دستگاهها وقفه در فرآيند تولید و يا روند بهرهبرداری از تجهیزات و کارخانجات مربوط میگردد،
پیشگیری الزم به عمل آيد(.سید حسینی.)279 :1981 ،
نت پیشگیرانه  ،بهینه کردن توانائیهای تجهیزات و ماشینآالت جهت ايجاد حداکثر کارايی ،
کاهش خرابی و جلوگیری از " ازکارافتادگی " ماشینآالت و اهداف جزئی آن شامل افزايش آماده
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بکاری  ،افزايش قابلیت اطمینان ،کاهش هزينههای اضافی و توقفات اضطراری ماشینآالت
میباشد  .به عبارتی استفاده مؤثر از ابزارآالت و تجهیزات ،فضا و مکان و منابع انسانی برای ارائه
خدمات بهتر میباشد تا به بهترين وجه از تجهیزات و ماشینآالت موجود سازمان محافظت و
مراقبت گرديده و از اختالل در عملکرد صحیح آنها جلوگیری شود.
بیان مسئله

نیروی انتظامی بايد قادر باشد در کلیه صحنههای اجرای عملیات ،گامهای مؤثری بردارد.
خودرو يکی از ابزارهای مهم و اساسی در عملیات انتظامی محسوب میشود .جابجايی به هنگام
کارکنان ،وسايل ،تجهیزات و اقالم تأمینشده توسط يگانهای ناجا ازجمله آماد و پشتیبانی ،بسیار
حائز اهمیت است ،ازاينجهت که سیستم نت خودرويی سازمان ناجا نگهداری و تعمیرات يک
ناوگان عظیم حملونقلی را انجام میدهد .چنانچه سیستم نت در مورد خودروها ،فعالیتهای خود
را بهموقع انجام دهد روی چرخه حملونقل ناجا تأثیر بسزايی خواهد گذاشت ،و درنهايت ،استفاده
از اين پشتیبانی ،پاسخگويی بهموقع و مناسب نیروی انتظامی را در رابطه با مأموريتهای محوله
به دنبال خواهد داشت(آقايی و همکاران.)110 :1930 :
طی سالیان اخیر دستگاهها و تجهیزات ،رشد و تکامل روزافزونی پیداکردهاند و همواره بحث
نگهداری و تعمیرات(نت) آنها ،يکی از مهمترين مسائل بوده است .دراينارتباط تالش برای
دستیابی به روشهايی جهت افزايش بازدهی ،ايمنی و کاهش هزينهها ادامه داشته است .در حال
حاضر ،شرکتها و کارخانجات صنعتی در حال جستجو ،پیادهسازی و اجرای روشهای نوين
نگهداری و تعمیرات میباشند تا از اين طريق به حداکثر کارايی ،ايمنی و کم کردن هزينهها دست
يابند .برای اين منظور روشهای نوين نگهداری و تعمیرات با پیشرفت فناوری الکترونیک و
سیستمهای اندازهگیری وضعیت ،توسعه پیداکرده است.
امروزه بهکارگیری روشهای نوين نگهداری و تعمیرات بهطور روزافزونی موردتوجه مديران
صنايع مختلف قرارگرفته است ،تا جايی که سازمانهای نظامی-انتظامی ،صاحبان ناوگانهای
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بزرگ عمرانی ،حملونقل ريلی ،زمینی ،دريايی و هوايی ،ماشینآالت کشاورزی ،معدن،
کارخانجات صنعتی و غیره انجام بازبینیهای منظم زمانی و آزمايشهای مستمر روغن را اساس
برنامه نت خود قرار دادهاند( نوری.)17 :1989 ،
اصوال عوامل مختلفی در اثربخشی سیستم نگهداری و تعمیرات مؤثر هستند از قبیل :راهبرد
مناسب نت ،منابع مالی کافی ،امکانات سختافزاری و نرمافزاری ،تجهیزات و ابزارآالت خوب،
نیروی انسانی متخصص و متعهد .اما منابع انسانی متخصص و متعهد نقش و تأثیر بسزايی دارند.
سازمانها و مجموعههای زيادی وجود دارند که باوجود کمبودهای مختلف در زمینههای مالی،
امکانات نرمافزاری و سختافزاری  ،تجهیزات و ابزارآالت ،اما با داشتن نیروی متخصص و دلسوز،
نت موفق و اثربخشی داشتهاند( .يزدانآباد و همکاران. )98 :1932،
بهطورکلی همهی سیستمهای تعمیر و نگهداری يک هدفدارند :مأموريت آمادهی ماشینآالت
و تجهیزات در حداقل هزينه .اين هدف میتواند به روشهای مختلفی حاصل گردد .برخی
سیستمها سعی میکنند ماشینآالت و تجهیزات را تحتفشار تولید در حال کار نگهدارند .اين
سیستمها تنها هدفشان بازگرداندن سريع تجهیزات به حالت آمادگی عملیاتیشان با استفاده از
منابع موجود میباشد .سیستمهای ديگر نیز همان هدف را دارند اما هدف اصلی وابسته به چیز
ديگری است :بهبود عملیات نگهداری و تعمیر ،کاهش میزان فرکانس نگهداری و تعمیر ،کاهش
اثر پیچیدگی ،کاهش مهارتهای موردنیاز نگهداری و تعمیر ،کاهش میزان حمايت  ،ايجاد
فرکانس مطلوب و توسعهی میزان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهای که اجرا میشود ،بهبود و
حصول اطمینان از حداکثر استفاده از امکانات تعمیر و نگهداری ،و بهبود سازمان نگهداری و
تعمیر(آنگرنو) 2012 :
در حال حاضر در ناجا ،بسیاری از تجهیزات و ماشینآالت ،بعد از انجام تعمیرات ،مجدداً دچار
خرابی اضطراری از همان نواحی تعمیر شده میگردند .سازمانهای کنونی که در محیطی شديداً
رقابتی در حال فعالیت هستند ،ديگر مجالی برای اشتباه ندارند و کوچکترين اشتباه ،صدمات
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زيادی را به سازمان وارد میکند .ازاينرو ،در اين محیط که سازمانها را ناگزير از بهکارگیری
تجهیزات و دارائیهای سرمايهای باقیمتهای گزاف نموده است ،نگهداری از آنها اهمیت بیشتری
میيابد .مشکالت احصاءشده در بررسیهای بهعملآمده اين است که برخی از اين موارد مربوط به
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  ،وجود خطای انسانی،نقص در طراحی ماشین (قابلیت
تعمیر پذيری پايین) ،کیفیت نامناسب قطعات مصرفی و البته عدم وجود يک سیستم جامع
نگهداری و تعمیرات مناسب خودروئی میباشد.
استقرار سیستم مديريت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در صنايع و تعمیرگاهها باهدف کاهش
تعمیرات و هزينههای مربوط به آن خواهد توانست با بهرهگیری از تکنیکهای بازرسی دورهای،
زمانبندی سرويسها ،ارائه برنامههای مدون روغنکاری و گريس کاری و ساير بازديدهای
پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه ،نقش بسزايی داشته باشد ،ضمن آنکه
پردازش اطالعات منتج از استقرار اين سیستم ،متصديان بهرهبرداری و نگهداری صنايع و
تعمیرگاهها را در مقابله با علل خرابیهای تکراری آگاه ساخته و میتواند با ارائه راهکارهای مناسب
از بروز اينگونه خرابیها ممانعت به عمل آورد (حمیدرضا تشیعی.)1988 ،
شايد اعمال نظارت بر مجموعههای کوچک با ماشینآالت محدود از طريق بازديد و کنترل
مستمر و مستقیم  ،میسر و تا حدی مؤثر باشد .ولی در سازمانهای بزرگ اعمال نظارت و
کنترلهای الزم ،آسان نیست  .درنتیجه نیاز بهروشهای نوين کنترلی و نظارتی کامالً " احساس
میشود  (.طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت و ذخیره اطالعات ماشینآالت راهداری و راهسازی
در جهت آنالیز وضعیت و نظارت بر تعمیر و نگهداری آنها-اسماعیل تربره و همکاران) سازمان ناجا
با توجه به گستردگی  ،تنوع و حجم باالی خودروهای سبک ،در بخش تعمیرات ،نیازمند يک
سیستم جامع نگهداری و تعمیرات میباشد.
تحقیق حاضر به دنبال اين مهم است با اتخاذ روشی مناسب ،بهینهسازی فعالیتها و کاهش
هزينههای نت را در خصوص خودروهای مگان و تويوتا رقمزده و همچنین تسهیلکننده
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فعالیتهای سیستم سنتی "نت خودروئی" موجود ناجا باشد .به عبارتی محقق به دنبال روشی
مبتنی بر پیشبینی خرابیهای آينده با استفاده از سیستم جامع و مناسب "نت پیشگیرانهی
خودروئی" میباشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

نگهداری و تعمیرات بهعنوان مجموعهای از دستورالعملها ،روشها ،فرآيندها و امکانات
نرمافزاری و سختافزاری است که برای حفظ و صیانت و همچنین ،تعمیر ماشینآالت و تجهیزات
سازمان در وضعیت قابلقبول و استاندارد به کار گرفته میشود(.آجرلو ، 1922 ،ص .)2رابطه
بخشهای مختلف سازمان با سیستم نگهداری و تعمیرات يک رابطه دوسويه است که هر يکبر
ديگری تأثیرگذار هستند .بنابراين برنامهريزی و اجرای فعالیتهای نت پیشگیرانه ،با استفاده از
دانش بشری ،باعث کاهش ضايعات ،افزايش کارايی ،اثربخشی و بهرهوری ،افزايش ايمنی ،ارتقای
کیفیت و صرفهجوئی در منابع و بهعنوان يک هنر و علم دقیق مهندسی ،در کاهش هزينههای
نگهداری و تعمیرات و افزايش قابلیت اطمینان ،نقش بسزايی دارد .بدينجهت ،لزوم شناسايی و
احصاء فعالیتهای نگهدا ری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای سبک ناجا امری اجتنابناپذير و
ضروری میباشد.
سؤاالت تحقیق

-1فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای سبک ناجا (مگان و تويوتا هايلوکس)
کدامند؟
 -2ردههای تعمیراتی برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (بازديد و تعويض)
خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان کدامند ؟
 -9دوره انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (بازديد و تعويض) خودروهای مگان و
تويوتا هايلوکس کدامند؟
 -1مکان انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا هايلوکس
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کجاست؟
 -7ابزار الزم برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا
هايلوکس کدامند؟
 -2نیروی انسانی موردنیاز (برحسب درجه ،تخصص و مهارت  )9-2-1برای انجام فعالیت نگهداری
و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا هايلوکس کدامند؟
 -2نوع قطعات و مواد مصرفی احتمالی در زمان انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی تويوتا
هايلوکس و مگان کدام است؟
 -8شرح انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان چیست؟
 -3مدتزمان احتمالی توقف ( و تعويض احتمالی قطعات) برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا هايلوکس چه میزان میباشد؟
مبانی نظری

نگهداری در زبان عامه عبارت است از سهولت و سرعتی که يک آيتم خراب و شکستخورده
میتواند تعمیر شود و خدمت را به ارمغان آورد .تعريف دقیق " نگهداری" عبارت است از :احتمال
برگشت يک واحد و يا سیستم به بازده عملیاتی خود در يک دوره معین از زمان ،که عمل
نگهداری و ترمیم مطابق با روش مقرری انجام میشود( .دامیالر و همکاران)923 :2010 ،
(من گانی)1 : 2008 ،
نگهداری مجموعهای از فعالیتهايی است که بهوضوح در جهت حفاظت و نگهداری
ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات ،سیستمها و ماشینآالت در حد استاندارد باقیمت مناسب انجام
میگیرند ،که موجب باال رفتن عمر مفید و اجتناب از نارسايی ناگهانی آنها شده و درنهايت
اطمینان و اعتبار آنها را افزايش میدهد .نگهداری و تعمیرات فعالیتهای درگیر در حفظ يک
سیستم و يا تجهیزات با داشتن يک دستور کار خوب ،بهمنظور بهبود قابلیت اطمینان و پايداری
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سیستم و تجهیزات و توسعهی عمر مفید آن است( من گانی 1و همکاران.)2 : 2008 ،
بهعبارتیديگر نت مجموعهای از فعالیتهای سازماندهی شده است که بهمنظور نگاهداشتن يک
تجهیز در بهترين شرايط عملیاتی با حداقل هزينه صورت میگیرد (سايت مديريت و مهندسی نت
ايران).
در ايران صنعت نفت برای اولین بار از سیستم نگهداری و تعمیرات مشابه کشورهای صنعتی
استفاده کرد .پسازآن صنعت حملونقل زمینی ،دريايی ،ريلی ،هوائی و نظامی در کشور ايران
پايهگذاری شد .شروع فعالیت صنايع خودروسازی در ايران به دهه  1910برمیگردد .شرکتهايی
چون جنرال موتورز(پارس خودروی فعلی) ،ايران ناسیونال(ايران خودروی فعلی) ،شرکت سهامی
ینه مونتاژ خودرو فعالیت
ايرانی تولید اتومبیل (سايپا) ،شرکت مزدا (ايران وانت فعلی) ،درزم ٔ
داشتند .شرکت جنرال موتورز ايران تحت نظارت مستقیم شرکت جنرال موتورز آمريکا اداره
میشد ،و در مقايسه با ساير شرکتهای ايران،کمتر از دانش و تکنولوژی فنی مربوط بهنظام
مديريت نگهداری و تعمیرات استفاده میکردند ،و در اغلب موارد پس از وقوع خرابی ،کارکنان
واحد تعمیرات به محل اعزامشده و تعمیرات الزم انجام میشد(عابدينی.)1982،
روششناسی تحقیق

روش تحقیق شامل  ،مطالعات کتابخانهای و میدانی میباشد.در مرحله اول و به بررسی منابع
علمی موجود در مراکز مختلف دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی و سايتهای مختلف اطالعاتی
پرداختهشده است .در مرحله دوم با مراجعه به مرکز تحقیقات کاربردی سپاه ( نت خودرويی)،
مرکز تعمیرات و بازسازی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش ،اداره کل نگهداری و
تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ،اداره نت معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی ويژه غرب استان تهران ،اداره نت معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی البرز ،اداره

Mangany
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نت معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،وضعیت فعلی نت خودروئی
موردبررسی قرار گرفت.
اين تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و ازنظر اجرا توصیفی میباشد.
جامعه آماری تحقیق شامل  12نفر از خبرگان و کارشناسان عرصه تعمیرات اين خودروها
میباشند و  90نفر از خبرگان آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی است که از تمامی آنها جمعآوری
اطالعات صورت گرفت.
تجزیهوتحلیل دادهها

سؤال اول :فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای سبک ناجا( تويوتا هايلوکس
و مگان)کداماند؟
جدول شماره -1فراوانی فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس

نوع فعالیت

فراوانی

امور مکانیکی

20

سیستم دينام-استارت -برق و باطری

3

جلوبندی

3

سوخترسانی

7

جدول شماره -2فراوانی فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی مگان

نوع فعالیت

فراوانی

امور مکانیکی

92

سیستم دينام-استارت -برق و باطری

7

جلوبندی

8

سوخترسانی

2
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از تعداد  89فعالیت نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس39 ،درصد و همچنین از تعداد
 72فعالیت نت پیشگیرانه خودروی مگان22 ،درصد فعالیتها از نوع بازديد میباشد .به عبارتی
برای افزايش عمر خدمتی خودروی تويوتا هايلوکس و مگان بايد بهصورت مستمر و در فواصل
زمانی مشخص از قسمتهای مختلف خودروبر اساس فعالیتهای تعريفشده بازديد به عمل آيد.
سؤال دوم :رده تعمیراتی( )7-1-9-2-1برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
(بازديد و تعويض) خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان کداماند؟
جدول شماره -9رده تعمیراتی فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس

رده تعمیراتی
()7-1-9-2-1

1و2

7

9و1

فراوانی

2

22

0

درصد فراوانی

2درصد

32درصد

0

جدول شماره  -1رده تعمیراتی فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی مگان

رده تعمیراتی()7-1-9-2-1

1و2

9و1

7

فراوانی

2

13

0

درصد فراوانی

2درصد

82درصد

0
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برابر جداول فوق از تعداد  89فعالیت نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس تعداد
فعالیتهای رده 9و 1تعمیراتی ( 22به عبارتی  32درصد) فعالیت و از تعداد  72فعالیت
خودروی مگان  82درصد فعالیتهای نت پیشگیرانه توسط رده 9و 1میباشد .ردههای 9و1
دارای سطح باالتری به لحاظ تخصصی و انجام عملیات تعمیراتی میباشند و نیاز به ابزارآالت و
تجهیزات تعمیرگاهی مجهز هستند .به عبارتی هرچه شناخت ما نسبت به رده تعمیراتی موردنیاز
باالتر باشد رسیدن به نتیجهی تعمیرات سريعتر امکانپذير میباشد .درنتیجه تشخیص رده
مناسب تعمیراتی باعث انتخاب عامل انسانی مناسب برای انجام صحیح نت پیشگیرانه میشود.
سؤال سوم :ابزار الزم برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و
تويوتا هايلوکس کداماند؟
بر اساس نتايج حاصل از تحقیق ،برای انجام فعالیتهای نت پیشگیرانهی خودروی تويوتا
هايلوکس 27درصد از ابزار عمومی و 27درصد از ابزار تخصصی و همچنین برای انجام
فعالیتهای نت پیشگیرانهی خودروی مگان از  70ابزار مخصوص و 11نوع ابزار عمومی استفاده
میشود.
نقش ابزارآالت و تجهیزات مناسب در امور تعمیرات و نگهداری بسیار مهم و حائز اهمیت
میباشد .هرچه ابزار ،امکانات و تجهیزات عمومی و تخصصی تعمیرگاهی بهروزتر و پیشرفتهتر
باشند؛ نتیجه حاصل از انجام تعمیرات بهتر و باکیفیت بیشتری هست .به همین منظور تجهیز
تعمیرگاههای خودروئی به ابزارآالت و تجهیزات پیشرفته  ،امری ضروری است.
سؤال چهارم :دوره انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی مگان و تويوتا هايلوکس چگونه
میباشد؟
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جدول شماره -7میزان فراوانی فعالیتها (بازديد و تعويض) بر اساس کیلومتر کارکرد تويوتا

کیلومتر کارکرد برای
انجام فعالیت

-7000
10000

-11000
70000

-71000
100000

-101000
270000

فراوانی فعالیتها

17

91

11

2

در صد فراوانی
فعالیتها

18درصد

92درصد

12درصد

2درصد

جدول شماره -2میزان فراوانی فعالیتها (بازديد و تعويض) بر اساس کیلومتر کارکرد مگان

کیلومتر کارکرد برای نجام
فعالیت

70000-11000 10000-7000

100000-71000

فراوانی فعالیتها

10

91

1

درصد فراوانی

12درصد

71درصد

2درصد

با توجه به جداول فوق بیشترين فراوانی برای دوره انجام فعالیتهای(بازديد و تعويض) نت
پیشگیرانه مربوط به فعالیتهايی است ،که میزان کیلومتر کارکرد آنها از  119000تا 709000
کیلومتر ،يعنی حدود 92درصد برای خودروی تويوتا هايلوکس و 71درصد برای خودروی مگان
میباشد .يعنی بیشترين حساسیت و اهتمام مکانیک يا سازمان در امر اجرای فعالیتهای نت
پیشگیرانه برای خودروی مگان مربوط به زمانی است که خودرو بین کیلومترهای  10000تا
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 70000در حال حرکت و انجام مأموريت میباشد.
سؤال پنجم :مکان انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا
هايلوکس کجاست؟
جدول شماره -2فراوانی پاسخگويان  89سؤال نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس

مراکز بازسازی
(برونسپاری)

تعمیرگاه مرکزی(ناجا)

رده (يگان)

فراوانی

112

179

1218

درصد فراوانی

1297

1293

2797

جدول شماره  -8فراوانی پاسخگويان  72سؤال نت پیشگیرانه خودروی مگان
فعالیتها

مراکز بازسازی
(برونسپاری)

تعمیرگاه
مرکزی
(ناجا)

رده
(يگان)

فراوانی

990

923

1122

درصد فراوانی

1897

1897

29

برابر نتايج حاصل مشخص گرديد ،همهی کارکنان ،کارشناسان و تعمیرکاران و پاسخدهندگان
پرسشنامه ،معتقد به انجام امور نت پیشگیرانه برای خودروهای مگان و تويوتا هايلوکس در داخل
يگان مربوطه میباشند .که اين مهم مستلزم اعزام کارکنان و کارشناسان امور فنی و خودروئی
برای طی دورههای تخصصی و فنی جهت فراگیری تعمیرات خودرويی ( خصوصا نت پیشگیرانه)
به نمايندگیهای مجاز میباشد .تا از اين طريق همسطح مهارت کارکنان تعمیرگاهی ناجا برای
نت خودروهای خارجی باال رود و همچنین کاهش هزينههای تعمیراتی برای سازمان ناجا به
حداقل برسد.
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سؤال ششم :نیروی انسانی موردنیاز (برحسب درجه ،تخصص و مهارت  )9-2-1برای انجام
فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودروهای مگان و تويوتا هايلوکس کداماند؟
جدول شماره  -3فراوانی سطح مهارت ( )9-2-1کارشناسان و تعمیرکاران خودروی تويوتا هايلوکس

درجه مهارت

1

2و9

فراوانی

80

11

درصد فراوانی

32درصد

1درصد

جدول شماره  -10فراوانی سطح مهارت ( )9-2-1کارشناسان و تعمیرکاران خودروی مگان

درجه مهارت

1

2و9

فراوانی

19

29

درصد فراوانی

27درصد

10درصد

با توجه به اطالعات جداول فوق تعداد نیازمندی تعمیرکار با درجه مهارت ( 1سطح تخصص و
مهارت باال) در انجام نت خودروی تويوتا هايلوکس (32درصد) و خودروی مگان 27درصد
میباشد .به عبارتی بیشترين تعداد تعمیرکاران برای انجام امور نت پیشگیرانه ،بايد از مهارت و
تخصص فنی باالئی برخوردار باشند .و تعداد نیازمندی تعمیرکار با درجه مهارت 2و( 9سطح پائین
تری از مهارت نسبت به درجه  ) 1در انجام نت خودروی تويوتا هايلوکس و مگان به میزان
کمتری میباشد.
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سؤال هفتم :برای انجام هر فعالیت نت پیشگیرانه خودروی مگان و تويوتا هايلوکس ،چه میزان
زمان برای توقف در تعمیرگاه نیازمی باشد ؟
جدول شماره  -11فراوانی مدتزمان توقف خودروی مگان برای انجام هر فعالیت نت پیشگیرانه در تعمیرگاه

زمان توقف خودرو در تعمیرگاه
برای تعمیر

تا  1ساعت توقف

 1ساعت به باال

فراوانی

71

9

درصد فراوانی

37درصد

7درصد

جدول شماره  -12فراوانی مدتزمان توقف تويوتا هايلوکس برای انجام هر فعالیت نت پیشگیرانه در تعمیرگاه

زمان توقف خودرو در تعمیرگاه برای
تعمیر

از يک تا  7ساعت توقف

 7ساعت به باال

فراوانی

21

12

درصد فراوانی

82درصد

11درصد

با توجه به جداول فوق ،از تعداد  89فعالیت خودروی تويوتا هايلوکس82( ،درصد)  21فعالیت،
میزان زمان توقف خودرو در تعمیرگاه حداکثر از يک تا  7ساعت و از تعداد  72فعالیت خودروی
مگان ،در  71فعالیت(37درصد) ،میزان زمان توقف خودرو در تعمیرگاه حداکثر يک ساعت
میباشد .به عبارتی هرچه زمان توقف خودرو در تعمیرگاه برای اجرای نت پیشگیرانه کمتر باشد؛
میزان آماده بکاری خودرو در سطح حوزه عملیاتی باالتر است.
سؤال هشتم :شرح انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان
چیست؟
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با توجه به شرح انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان ،انجام
فعالیتها بهصورت گامبهگام و به ترتیب میتواند در انجام صحیح و بهموقع نت پیشگیرانه و
درنتیجه در افزايش کیفیت و بازدهی کار و نهايتاً از وقوع حوادث پیشبینینشده جلوگیری نمايد.
چگونگی انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه مستلزم اقدامات قدمبهقدم و گامبهگام میباشد.
بهعنوانمثال :بازديد تسمه تايم اينگونه میباشد :ابتدا باز کردن دستهموتور باال سمت راست
سپس قفلکردن میلسوپاپ دود و هوا و پسازآن باز کردن تسمه سفت کن تسمه تايم.
سؤال نهم :نوع قطعات و مواد مصرفی احتمالی در زمان انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه
خودروهای تويوتا هايلوکس و مگان کدام است؟
برابر بررسیهای بهعملآمده در زمان انجام برخی فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروی مگان،
لزوم استفاده از برخی مواد و قطعات نیاز میباشد؛ که بر اساس قطعه و مواد مصرفی موردنیاز در
هرکدام از فعالیتها ،انجام میشود .پس از بررسیهای کارشناسی و نظرسنجی از خبرگان و
کارشناسان جدول قطعات و مواد مصرفی تشريح گرديد .تعريف قطعات تند مصرف مثل لنت ها
ی جلو و عقب  ،انواع فیلتر ها و روغنموتور و قطعات کند مصرف مثل سگدست ،ديسک و صفحه
و ،.... ..بیشترين قطعات در زمان اجرای نت پیشگیرانه خودروی تويوتا هايلوکس و مگان  ،کند
مصرف (83درصد)و کمترين آنها مربوط به قطعات پرمصرف (11درصد) میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

برابر يافتههای تحقیق ،از تعداد  89فعالیت نت پیشگیرانه تويوتا هايلوکس21 ،درصد دارای
کیلومتر کارکرد و گذر زمان مشخص برای انجام نت میباشند .يعنی با برنامهريزی مدون و اجرای
روشهای نگهداری و تعمیرات بر اساس زمان و کیلومتر کارکرد ،از بسیاری از هزينههای اضافی و
تعمیرات پیشبینینشده پیشگیری نمود.
بهطور میانگین 30درصد فعالیتهای نت پیشگیرانه تويوتا هايلوکس و مگان توسط ردههای
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9و 1تعمیراتی انجام میشود.
بهطور میانگین بیش از  100قلم از ابزارهای تعمیرگاهی از نوع ابزار مخصوص میباشد که
می توان نتیجه گرفت؛ برای نت پیشگیرانه بايد از ابزار متناسب با همان خودرو استفاده نمود.
اکثر خبرگان و کارشناسان نت خودروئی معتقد به انجام تمامی فعالیتهای نت پیشگیرانه در
يگانهای تابعه میباشند ،لذا میتوان به اين نتیجه رسید که توانائی الزم در يگانها وجود دارد و
بايد شرايط و امکانات اين مهم را برای کاهش حداکثری هزينههای نت در همهی يگانهای ناجا
ايجاد کرد.
بطورمیانگین درصد فراوانی (موردنیاز) برای مهارت درجهيک (باالترين درجه مهارت و تجربه
در امور نت) تعمیرکاران و کارشناسان خودروهای موردتحقیق 80درصد میباشد .بهطور میانگین
برای 82درصد از فعالیتهای نت پیشگیرانه خودروهای موصوف مدتزمان الزم برای توقف خودرو
در تعمیرگاه کمتر از پنج ساعت میباشد .لذا با انجام بهموقع امور نت با استفاده از امکانات و ابزار
الزم تعمیرگاهی مناسب میتوان در کاهش هرچه بیشتر زمان توقف خودرو در تعمیرگاه و افزايش
میزان آماده بکاری خودروها  ،اقدام نمود.
 -1برای خودروها سیستم کنترل هوشمند "زمان فعالیتهای نت پیشگیرانه بر اساس
کیلومتر" تعريفشده تا تأخیر در اين مهم رفع گردد.
 -2دورههای تخصصی تعمیراتی برای تعمیرکاران فعلی سازمان برگزار گردد و همچنین
نیروی انسانی مجرب بهعنوان مهمترين عامل اجرای نت پیشگیرانه ،بدون برنامهريزی مورد
جابجايی قرار نگیرد.
-9ابزار عیبيابی ،ابزار مخصوص تعمیرگاه و ابزار سرويس سريع ،مهمترين نیاز تعمیرکاران
میباشد .ضمن تدوين استاندارد تجهیزات و ابزارآالت با اولويت ابزار يادشده ،نسبت به تأمین ابزار
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و تجهیزات تعمیرگاهی بر مبنای نوع فعالیت يگانهای

سازمانی اقدام نمايند.

 -1سازمان با ايجاد امکانات و تجهیزات الزم و تجهیز تعمیرگاههای تويوتا هايلوکس و مگان به
ابزارآالت و ماشینآالت مجهز و روزآمد ،موجبات تعمیرات خودروئی را در همهی يگانهای تابعه
فراهم نموده تا حداکثر صرفهجوئی در تعمیرات برونسپاری به عمل آيد .
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