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 الصيانة اإلنتاجية الشاملة كمدخل لتحسين
 * )دراسة تطبيقية( الطاقة اإلنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء

 د. مروة محمد عبد الغني
 مدرس بقسم إدارة اإلنتاج

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
 جمهورية مصر العربية

 الملخص:
هميىىة بال ىىة لىىظ المنظمىىات الصىىنا ية بأ Total Productive Maintenanceتحظىىا الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة 

 .وكأحىىد أهىىم سىىبا الحفىىام  لىىا المىىوارد الماديىىة والب ىىرية لىىظ صىىورة منتجىىة بصىىفة مسىىتمرة ،كفلسىىفة جدةىىدة للتحسىىةن المسىىتمر
 لهىظ إحىدا الصىور المهمىة للطاقىة التىظ تسىتشدم لىظ  ىتا المجىاات وا ،وتعتبر الطاقة الكهربائية أسىاس الصىنا ة الحدة ىة

ومىن هنىا تنبىه أهميىة الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة كمىدشا لتحسىةن الطاقىة اإلنتاجيىة  .يمكن ااست ناء  نها لىظ حياتنىا الةوميىة
 .لمحطات إنتاج الكهرباء

نتاجيىىىة التصىىىميمية لمحطىىىات إنتىىىاج الطاقىىىة الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى ةلية  ىىىن الطاقىىىة اإل انشفىىىا وقىىىد  ىىىالج البحىىى  م ىىىكلة 
حة  اقتصرت  ةنة البحى   لىا أكبىر محطتىظ إنتىاج مىن حةى  القىدرة التصىميمية بالقىاهرة الكبىرا واتبىه البحى  أسىلو   ،بائيةالكهر 

 .العليا والوسطا والتنفةذية بمحطتظ  مال القاهرة وغر  القاهرة اإلداريةالحصر ال اما  لا مستوا المدةرين بالمستويات 
بمحطىات إنتىاج الكهربىاء  اأهمهىا عىعب برنىامج الصىيانة المطبىي حالي ىوانتها البح  إلىا العدةىد مىن النتىائج التىظ مىن 

ويتسىب   ،التصىميمية ىن الطاقىة اإلنتاجيىة  ، ويسىب  انشفاعىها لا الطاقة اإلنتاجيىة الت ى ةلية امما ةؤ ر سلب   ،محا البح 
ه ال يىىىار ايصىىىلية إعىىىالة إلىىىا نقىىى  قطىىى .ولىىىيس سياسىىىة البىىىدء بالفعىىىا ،نظىىىام الصىىىيانة  لىىىا سياسىىىة رد الفعىىىا ا تمىىىادلىىىظ 

ىىوبالتىىالظ  ىىدم شىىروج الم   ،ومسىىتلامات الصىىيانة وأوصىىا البحىى  بعىىىرورة  .لىىظ الوقىىىت المناسىى  إلجىىراء أ مىىال الصىىيانةة د  ع 
لىىظ الطاقىىة  اانشفىىا وذلىىل لايىىادة القىىدرة اإلنتاجيىىة للنظىىام الت ىى ةلظ والحىىد مىىن  ،تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة

 .الطاقة اإلنتاجية التصميمية لمحطات اإلنتاج محا البح  اإلنتاجية الت  ةلية  ن

 :مقدمــة
 ،مىن القىرن الماعىظ شمسىةنياتتعد الصيانة اإلنتاجية ال املة من أنجح المداشا اإلدارية التظ بدأت لظ اليابىان لىظ ال

 الع رين الماعية.اي وام م شالل ل م انت رت لظ العا
ي ةركىا  لىا تصىحيح العةىو  وايشطىاء لة إلا التحول من المدشا التقلةدي الذوتستند للسفة الصيانة اإلنتاجية ال ام

وقىد  .( Hart, 2010: 2) التظ تحد  إلىا المىدشا ااسىتباقظ الىذي ةراقى  ويصىحح جىذور المسىببات ويمنىه حىدو  العةىو 
 لىا  ةنى  تصبح كىا مكبحة ،نتةجة للحاجة إلا دمج الصيانة مه  ملية التصنيه TPMظهرت الصيانة اإلنتاجية ال املة 

                                                 
 .2103ةولةو ، وق با للن ر لظ 2103ماةو تم تسلم البح  لظ  *



 الصيانة اإلنتاجية ال املة كمدشا لتحسةن الطاقة اإلنتاجية...

191 

احتمىال لحىدو  أيىة أ طىال أو أي  وبىذلل يسىتبعد ،شط اإلنتاج قادرة وب كا دائم  لا أداء مهامها المطلوبىة بكفىاءة ولا ليىة
مىن أجىا تحقةىي  ،لهدف الصيانة اإلنتاجية ال املة هىو تعظىيم الفعاليىة الكليىة لىاات والمعىدات ،توقب لظ العملية اإلنتاجية

 .(Kholkor, 2013: 3-49) ا لدورة حياة المعدات اإلنتاجيةالتكلفة الم ل
لعىىلت الباح ىىة أن يكىىون  ،الحيىىاة لىىظ جميىىه مجىىاات رئىىيسيهميىىة الطاقىىة اإلنتاجيىىة الكهربائيىىة وتأ ةرهىىا المبا ىىر كعنصىىر  اونظىىر  

 ،والمعىىدات ،وايجهىىاة ،مىىن اتاتحةىى  يعتمىىد إنتىىاج الطاقىىة الكهربائيىىة  لىىا نو يىىات متفاوتىىة  ،لموعىىوع البحىى  ا  قطىىاع الكهربىىاء مجىىا
ومىن هنىا تنبىه أهميىة الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة  ،وجميعهىا معرعىة للتلكىا والتلىب والتوقىب والتقىادم ،، والموارد الب ريةوالمبانظ ،والمرالي

 صفة مستمرة.وكأحد أهم سبا الحفام  لا الموارد المادية والب رية لظ صورة منتجة وب ،كفلسفة جدةدة للتحسةن المستمر
و ىر   للبحى ،اشىت  المحىور ايول بعىر  اإلطىار العىام  محىاور،وبناء  لا مىا تقىدم تىم تقسىيم البحى  إلىا أربعىة 

 ىر  المحىور الرابىه النتىائج ا أشةىر  و  ،وتناول المحور ال ال  اإلطىار التطبيقىظ للبحى  ،المحور ال انظ اإلطار النظري للبح 
 والتوصيات التظ توصا إلةها البح .

 :اإلطار العام للبحث -لمحور األولا
 :وذلل  لا النحو التالظ ،لمنهجية البح  اةتناول المحور ايول  رع  

 :مشكلة البحث -لا أو 
ىى ىهد اسىتهالل الطاقىة  جميىىه لىظ  مالحى نتةجىة ارتفىاع معىىدات نمىو الطلى  ب ىىكا  ار  ةىكب االكهربائيىىة لىظ مصىر ارتفا  

)التقريىىر السىىنوي لمؤ ىىرات اسىىتهالل وبصىىفة شاصىىة لىىظ القطىىاع المنالىىظ والتجىىاري  المسىىتهلكة للطاقىىة الكهربائيىىة القطا ىىات
إلىىىا  2115/2111س  ىىىام و  .مليىىىار ل 01,553مىىىن  . وقىىىد ااد الحمىىىا ايقصىىىا(03 :2105/ 2102الطاقىىىة الكهربائيىىىة 

 .(0جدول )وذلل كما هو موعح ب ،%35بنسبة ايادة قدرها  2102/2105س  ام .و مليار ل 25,111
 (1قم )جدول ر 

 (3013/3012-3002/3002) في الفترة من تطور الحمل األقصى للطاقة الكهربائية
 س( .و مليار كقيمة الحمل األقصى ) السنـــوات 

3002/3002 42,527 
3002/3007 47,856 
3007/3008 45,200 
3008/3005 46,700 
3005/3006 41,526 
3006/3001 34,220 
3001/3040 33,570 
3040/3044 32,250 
3044/3043 37,507 
3043/3042 35,000 

 .ج.م.ع ،واارة الكهرباء والطاقة المتجددة .مركا معلومات واارة الكهرباء والطاقة المتجددة :المصدر
Site Address: http://www.moee.gov.eg/test-news/st-load.aspx 

توسىىىه منىىىاظر لىىىظ  يقابلهىىىاوالتىىىظ ا  الكهربىىىاء،الل الهامىىىة لتطىىىور اسىىىتهالمهمىىىة ويعىىىد الحمىىىا ايقصىىىا أحىىىد المؤ ىىىرات 
 .(2جدول )بعح مو  وذلل كما هو ،العر  المتاح
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 (3رقم ) لدوج
 (. 3013/3012 – 3002/3002تطور الطاقة الكهربائية المنتجة في الفترة من )

 س(.و إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة )مليار ك السنـــوات 
3002/3002 17,3 
3002/3007 404,2 
3007/3008 406,5 
3008/3005 447,2 
3005/3006 432 
3006/3001 424 
3001/3040 421 
3040/3044 428,6 
3044/3043 475,2 
3043/3042 482,8 

 : لا امن إ داد الباح ة ا تماد   :المصدر
اإلدارة العامة  لكهرباء وحماية المستهلل،(. جهاا تنظيم مرلي ا2102/2105) .ؤ رات استهالل الطاقة الكهربائيةالتقرير السنوي لم -

 .20  لمركا المعلومات والتو ةي، جمهورية مصر العربية،
 .01ج.م.ع،   ،رة الكهرباء والطاقةواا ال ركة القابعة لكهرباء مصر، (.2102/2105) .رير السنوي لإلحصاءات الكهربائيةالتق -

 1352الماعىية مىن  ةع ىر  ىوام الالكهربائية المنتجة شىالل اي ( أنه بالرغم من ايادة الطاقة2ويتعح من الجدول رقم )
نسىىبة ، لكىىن %55بنسىىبة ايىىادة قىدرها  2102/2105س  ىام .و مليىىار ل 01151إلىا نحىىو  2115/2111س  ىىام .و مليىار ل

بة نسىىبة الايىىادة لىىظ الحمىىا ايقصىىا أكبىىر مىىن نسىىتكىىون وبالتىىالظ  ،شىىالل الفتىىرة ذاتهىىا %35الايىىادة لىىظ الحمىىا ايقصىىا بلىى  
متطلبىىىات  جميىىىه لىىىا مجابهىىىة  االتطىىىور لىىىظ الطاقىىىة الكهربائيىىىة المنتجىىىة لىىىن يعىىىد قىىىادر  لىىى ن لىىىذا  ،الايىىىادة لىىىظ الطاقىىىة المنتجىىىة

ايسىىر المصىىرية جميىىه المسىىتشدمةن لىىظ القطىىاع المنالىىظ والقطا ىىات ااقتصىىادية ايشىىرا لىىظ ظىىا وصىىول شدمىىة الكهربىىاء ل
ملةىىىىون م ىىىىترل  ىىىىام  03.5رتفىىىىاع  ىىىىدد الم ىىىىتركةن مىىىىن حىىىىوالظ وكىىىىذا ا ،مىىىىن ايسىىىىر لىىىىظ مصىىىىر %11لىىىىا  بنسىىىىبة تربىىىىو 

 ىن تنىامظ احتياجىات  ال  لعى ،%12.5بنسىبة ايىادة قىدرها  2102/2105ملةون م ترل  ام  21.5إلا نحو  2110/2112
وي )التقريىىىر السىىىنء بمسىىىتهدلات شططهىىىا التنمويىىىة ىاة الكهربائيىىىة للولىىىىمىىىن الطاقىىى -السىىىلعية والشدميىىىة  –القطا ىىىات اإلنتاجيىىىة 

 .(22: 2102/2105 ،لمؤ رات استهالل الطاقىة الكهربائية

 ومن أهم األعراض التي تشير لتلك المشكلة ما يلي:
أن جميىىه المحىىوات وال اليىىات  –مىىن الدراسىىة ااسىىتطال ية  –حةىى  تبىىةن  ، ىىدم اانتظىىام لىىظ تلقىىظ الطاقىىة الكهربائيىىة -0

مما تعطر غرلة الكنتىرول والىتحكم  ،رارة والرطوبة المرتفعةبمحطات إنتاج الكهرباء لم تعد تتحما الع ط ودرجات الح
 سا ات. 3 – 1 منلظ الطاقة لتشفةب ايحمال بقطه التيار الكهربائظ  ن أغل  القرا والمدن المصرية بمتوسطات 

مىىالظ مىىن العىىام الالرابىىه الىىواردة إلىىا جهىىاا تنظىىيم مرلىىي الكهربىىاء وحمايىىة المسىىتهلل شىىالل الربىىه  ا ايىىادة  ىىدد ال ىىكاو  -2
 لىا التىوالظ لكىا  %03 ،%25 ،%02 ن  ددها شالل كا مىن ايربىاع ايول وال ىانظ وال الى  بنسىبة  2102/2105



 الصيانة اإلنتاجية ال املة كمدشا لتحسةن الطاقة اإلنتاجية...

192 

التقريىىىر السىىىنوي ) بسىىىب   ىىىدم قيىىىام محطىىىات اإلنتىىىاج بتىىىولةر الطاقىىىة الكهربائيىىىة الالامىىىة لسىىىد حاجىىىة المسىىىتهلكةن ،منهمىىىا
 .(05: 2105 ،لحماية المستهلل

ومن المتوقه ايادة نسبة العجا  ،2105/2101 ام و  .م 5001ل بكة القومية للكهرباء إلا لظ ا )*(وصلت نسبة العجا -5
أشىرا  إعىالة لتىأ ةر محطىات ،نتةجة ايادة استهالل الكهرباء وشروج بع  الوحدات كطلشا والتبةن و تاقة مىن الشدمىة

 طال التظ ا يمكن حلها أو نتةجىة تىأشر مستوا العمرات أو اي ءكالنوبارية والجةاة وغةرها نتةجة تقادم الوحدات أو سو 
 .(2014 ) طا هللا، )*(أ مال الصيانة

 :وتتمثل مشكلة البحث في

الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  ىىن الطاقىىة اإلنتاجيىىة التصىىميمية لمحطىىات إنتىىاج الطاقىىة الكهربائيىىة بمىىا ا ةلبىىظ  انشفىىا 
 لبية احتياجات المواطنةن من الكهرباء.وبالتالظ  جا محطات اإلنتاج  ن ت ،متطلبات ايادة ايحمال

 :فــروض البحــث -اثانيا 

 :ةشتبر البح  مجمو ة الفرو  التالية
 :الفـرض األول

 توجد  القة ذات دالة إحصائية بةن برنامج الصيانة المطبي وبةن الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهرباء.

 :الفرض الثاني
حصىىىائية بىىىةن تطبةىىىي نظىىىام الصىىىيانة اإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة وبىىىةن الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى ةلية توجىىىد  القىىىة ذات دالىىىة إ

 لمحطات إنتاج الكهرباء.
                                                 

سوا ةىوم واحىد لقىط، أي أن  ىدد اييىام  2105/2101 جات محطات اإلنتاج  ن تولةر ايحمال المطلوبة شالل  هر ةونةو للعام  )*(
ىىا كاملىىة، ممىىا يعنىىظ أن ال ىىبكة وقفىىت  ىىاجاة  ىىن تحقةىىي نقطىىة  21التىىظ تجىىاوات لةهىىا ايحمىىال قىىدرات اإلنتىىاج المتاحىىة بل ىىت  ةوم 

ىا. كمىا  جىات محطىات اإلنتىاج  ىن تىولةر الحىد ايدنىا أو مىا يسىما بنق 021يول مىرة منىذ  %1155التعادل لما يقر  من  طىة  ام 
 ةرجظ الرجوع إلا:  سا ة كاملة. 03إلا  2105/2101التعادل بةن ااستهالل واإلنتاج لظ أحد أيام  هر ةولةو للعام 

 . 0(، ج.م.ع،  10(. جهاا تنظيم مرلي الكهرباء وحماية المستهلل، العدد )2014) تقرير مرصد الكهرباء. -
 . 0(، ج.م.ع،  11ء وحماية المستهلل، العدد )(. جهاا تنظيم مرلي الكهربا2014تقرير مرصد الكهرباء. ) -

ا يطلىي  لةهىا شبىراء هندسىة مح )*(  قىود طىات الكهربىاء  أبرمت واارة الكهربىاء مىه  ىدد مىن ال ىركات المصىنعة للتوربةنىات  قىود 
أن واارة اللىىونج تىىرم  وهىىظ  قىىود لعمىىا صىىيانة و مىىرات للتوربةنىىات لفتىىرات امنيىىة، ولتلىىل العقىىود مجمو ىىة مىىن العةىىو  أولهىىا 

الكهرباء ملتامة بتسلم قطه ال يار بسعر ال ركة بالرغم من وجود قطه غيار مما لة لبع  ايجىااء لىظ السىول الىدولظ بسىعر 
أرشىى ، و انةهىىا أن واارة الكهربىىاء ملتامىىة بت ةىىر ايجىىااء التىىظ تحىىددها ال ىىركة المصىىنعة ب ىى  النظىىر  مىىا إذا كانىىت تلىىل 

أنه ا يحتوي  لىا عىمان لمىا بعىد العمىرات، أي أنىه لىظ حالىة تىأشر مىدة العمىرة أو انهيىار  ايجااء صالحة للعما أم ا، كما
 . 5أحد ايجااء بعد العمرة ا تكون ال ركة المصنعة مسئولة  نها، وهذا ما حد  لظ محطة النوبارية )الوحدة ال ااية( رقم 

المركىىا العربىىظ  نةىىوا، ةلىىظ مصىىر...  ، جريىىدة البوابىى (.  انهيىىار  ىىبكة الكهربىىاء2014)  طىىا هللا.محمىىد ةرجىىظ الرجىىوع إلىىا: 
 للبحو  والدراسات. 
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 :أهداف البحـث -اثالثا 

 :إلى - هباإلضافة إلى اختبار فروض –يهدف هذا البحث 
 اجية ال املة.التأصةا العلمظ وايكاديمظ لموعوع البح  مه تولةر إطار نظري معرلظ حول الصيانة اإلنت -0
 الالامة لتطويره. مكاناتومدا توالر اإل ،بالعةنة محا البح  االتعرف  لا نظام الصيانة المطبي حالي   -2
 دراسة اتجاهات ايادة الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية. -5
 الت  ةلية.دراسة لر  تطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة بالعةنة محا البح  وآ ار هذا التطبةي  لا الطاقة اإلنتاجية  -1

 :أهميـة البحـث -ارابعا 

ىى لىىذا  ،إذ توجىىد نىىدرة لىىظ المراجىىه العربيىىة وايبحىىا  التىىظ تناولتىىه ،احىىدة    ايم ىىا مفهىىوم الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة مفهوم 
أهىم الوظىائب الفر يىىة  احىىدإلالصىيانة هىظ  ،إلعىالة أكاديميىىة مىن جانى  الباح ىىة لىظ هىذا المجىىاليم ىا هىذا البحىى  محاولىة 

 ،والتمويىىا ،م ىا التسىىويي ،وظيفىة أشىىرا  ةأيىى ا يقىىا أهميىىة  ىن الىىدور الىذي تلعبىىه اوتلعى  دور   ،ا غنىىا  نهىا بالمنظمىىة التىظ
وبمىىىىا أن الطاقىىىىة الكهربائيىىىىة تعتبىىىىر  صىىىى  الحعىىىىارة الحدة ىىىىة وأحىىىىد طرلىىىىظ معادلىىىىة التقىىىىدم واارتقىىىىاء ااقتصىىىىادي  .واإلنتىىىىاج

 ،وأحد أهم مصادر الطاقة المحركة لنظم اإلنتاج  لا مشتلب أنوا هىا ،نميةمن  ناصر الت اهام   اوتم ا  نصر   ،وااجتما ظ
لذا تأتظ أهمية الصيانة اإلنتاجية ال املة كأحد أهم سبا إنتاج القىدر الكىالظ مىن الطاقىة الكهربائيىة بىالجودة المناسىبة والسىعر 

وايىىادة كفىىاءة ولا ليىىة نظىىم اإلنتىىاج  ،نةناي بىىاء المعي ىىية للمىىواط انشفىىا المناسىى  وتوالرهىىا لىىظ كىىا ايوقىىات بمىىا يعىىمن 
 التنالسية وقدرتها  لا التصدةر. تهاوبالتالظ ايادة قدر  ،المشتلفة
 :حدود البحـث -اخامسا 

 :تتم ا حدود البح  ليما ةلظ
 :الحدود الجغرافيــة -4

ىى ،لمىىا كىىان قطىىاع الكهربىىاء ىى ايعتبىىر قطا    ،لموعىىوع البحىى  ا  لعىىلت الباح ىىة أن يكىىون هىىذا القطىىاع مجىىا ا،وحةوي ىى اهام 
با تبارهىا مىىن  ،حةى  يقتصىر البحى  لىظ التطبةىي  لىا محطىات اإلنتىاج بالقىىاهرة الكبىرا التابعىة ل ىركة إنتىاج كهربىاء القىاهرة

 واقتصرت العةنة  لا أكبر محطتظ إنتاج من حة  القدرة التصميمية. ،ال ركات المنتجة للطاقة الكهربائية ياتكبر 
 :الحـدود الزمنيـة -3

ىىددت حىىد ود البحىى  الامنيىىة لىىظ شىىالل مىىدة قىىدرها   ىىر سىىنوات بحةىى  تكىىون مىىدة كاليىىة للحكىىم  لىىا تطىىور الطاقىىة ح 
 ،اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية للطاقىىة الكهربائيىىة ومىىدا قىىدرتها  لىىا الولىىاء الكامىىا بالطلىى   لىىا تلىىل الطاقىىة مىىن جانىى  المسىىتشدمةن

 .2102/2105 – 2115/2111وذلل من  ام 

 :ةاألبحاث السابقــ -اادسا س

 – ربيىة وأجنبيىة  – دراسىات  دةىدةحةى  أولىت  ،مىن البىاح ةن اواسع   ايحتا موعوع الصيانة اإلنتاجية ال املة اهتمام  
لقىد  ىالج  .ةن والباح ةن لظ تناول هذا الموعوعصشصتوتعددت وجهات نظر الم ،بأهمية الصيانة اإلنتاجية ال املة العناية

وهدف إلا تصميم قائمة لحى  لتقةىيم الصىيانة  ،هتمام الكالظ ب دارة الصيانة( م كلة  دم اا159-187 :2013 ،)ال مري 
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؛  2011 ،اإلنتاجية ال املة تساهم لظ معرلة كفاءة ولا لية أداء الصيانة لظ ال ركة محىا البحى . بةنمىا تنىاول ) بىد العىال
لمواصىفات الت ى ةلية الشاليىة ل الإلنتاج ولق ىلصيانة اإلنتاجية ال املة  لا التدلي المستمر ل( التأ ةر اإلةجابظ 2011 ،ماريي

 لظ اإلنتاج الذي قد ةتعا ب  لا مستوا المراكا اإلنتاجةىىة. الفاقدمن العةو  لمعالجة م كلة 

بتطبةىىي أسىىلو  التحلةىىا الهرمىىظ اشتيىىار وتقةىىيم برنىىامج الصىىيانة المناسىى  لىىظ  (Lovernic et al., 2014)وقىىام 
، من شالل إجراء تحلةا الحساسية أن أنسى  بىدةا هىو نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة واوتوصل ،مصنه للصنا ات الورقية

حةى  توصىا إلىىا أن  ،دراسىة سىابقة 013مىن شىالل تصىىنةب وتحلةىا  ىدد  (Harwinder et al., 2014)وهىذا مىا أكىده 
وقىام  .تنالسىظ للمنظمىات الصىنا يةالتطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة يعما  لا تحقةي ولىورات لىظ التكلفىة ويىد م المركىا 

(Cezar et al., 2014) وتوصىا  ،بمقارنىة مؤ ىرات ايداء الصىنا ظ قبىا تطبةىي الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة وبعىد التطبةىي
ىىىى وأوعىىىىح  ،وايىىىىادة القىىىىدرة التنالسىىىىية ،لتحسىىىىةن ايداء الصىىىىنا ظ ،إلىىىىا عىىىىرورة التطبةىىىىي  لىىىىا جميىىىىه شطىىىىو  اإلنتىىىىاج اأيع 

(Nagesh et al., 2013) أن قيىاس الصىيانة  ،من شالل إجراء تحلةا إحصائظ لقياس لعاليىة نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة
يىىىة الكليىىىة للمعىىىدة. وقىىىدم للتحقىىىي مىىىن مىىىدا صىىىحة وسىىىالمة الفعال ي اأساسىىى ااإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة ب ىىىكا دائىىىم ومسىىىتمر يم ىىىا ن ىىىاط  

(Savsar, 2013) المراحىا ةىتم تقةىيم إنتاجةتىه تحىت ظىروف ت ى ةا مشتلفىة  نمىوذج محاكىاة للحصىول  لىا شىط إنتىاجظ متعىدد
حةىى  توصىىا إلىىا عىىرورة تبنىىظ الصىىيانة  ،اإلنتاجيىىة تىىهأ ىىر تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة  لىىا رلىىه كفاءتقةىىيم و 

هىذا مىا أكىد اإلشفاقىات لىظ الشىط اإلنتىاجظ إلىا صىفر بالمائىة. و  ةبىال  لىظ الوصىول بنسىبأ ىر  لمىا لهىا مىن ،اإلنتاجية ال ىاملة
من شالل توعيح العالقة بةن تطبةي نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة والقيمىة المعىالة للمراكىا  (Galar et al., 2013)  ليه

ىى (Conding et al.,2013)كمىىا أكىىد  .اإلنتاجيىىة  ا،أن الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة والتحسىىةن المسىىتمر يكمىىا بععىىهما بعع 
إلىا أن أهىم  امىا لنجىاح تطبةىي الصىيانة  Wakjira, 2012) & (Singhابتكىاري، وتوصىا ويعمىالن  لىا تحسىةن ايداء ا

 ايداء.ظ نحو تحقةي تحسةنات لظ استراتةجاإلنتاجية ال املة هو د م وم اركة اإلدارة العليا لظ التطبةي والذي يساهم ب كا 

وكىىذلل مىىن  ،مىىن حةىى  مجىىال التطبةىىيوذلىىل  ،تبىىةن اشىىتالف هىىذا البحىى   ىىن ايبحىىا  السىىابقة ،ومىىن العىىر  السىىابي
لقىىد ركىىا البحىى   لىىا أهميىىة الصىىيانة اإلنتاجيىىة  .حةىى  التركةىىا  لىىا القىىدرة اإلنتاجيىىة للنظىىام والمتم لىىة لىىظ الطاقىىة اإلنتاجيىىة

 وهذا ما يمةا البح   ن غةره من ايبحا  السابقة. ،ال املة كمدشا لايادة الطاقة اإلنتاجية بمحطات إنتاج الكهرباء

 :منهجيـة البحـث -اسابعا 

 :تتحدد منهجية البحث في النقاط التاليــة
 :المنهج المستخـدم -4

لا حقيقة وجىود ارتبىا  بىةن إا تمدت الباح ة  لا استشدام المنهج الوصفظ التحلةلظ لظ إتمام هذا البح  الذي يستند 
 .(المنهج التطبيقظ)وبةن الواقه العملظ  (،الفكر النظري )اإلطار العلمظ للبح  

 :أسلوب البحـث -3
 ،والمراجه ، لا الكت  طالعواا ،ا تمد البح  لظ جانبه النظري  لا الكتابات العلمية :أسلوب الدراسة النظريـة -أ

ويىتم لىظ هىذا الجىاء  ،والتقارير السنوية المشتلفة ومواقىه ال ىبكة الدوليىة للمعلومىات )اإلنترنىت( ،والن رات ،والبحو 
 عوع البح .أصةا العلمظ وايكاديمظ لمو الت
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قامىىت الدراسىىة المةدانيىىة بىىالتعرف  لىىا لىىر  تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة بمجتمىىه  :أســلوب الدراســة الميدانيـــة - 
 :إعالة إلا اشتبار لرو  البح  من شالل البيانات التظ تم الحصول  لةها من  ةنة البح   ن طريي ،البح 

غرلىة  مهندسىظوكىذا  ،محطات اإلنتاج ومرصد الكهربىاء ندسظومهمه  دد من الشبراء  :المقابالت الشخصية -
هىم ليمىا ةشى  قىدرة ئللتعرف  لىا آرا ،الكنترول والتحكم لظ الطاقة التابه لواارة الكهرباء والطاقة محا البح 

مكانيىىىة تطبةىىىي نظىىىام الصىىىيانة اإلنتاجيىىىة  محطىىىات اإلنتىىىاج لىىىظ الوصىىىول إلىىىا الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة التصىىىميمية وان
  لا تولةر ايحمال المطلوبة. ا لا الطاقة اإلنتاجية لمحطات اإلنتاج وقدرته هذي ةؤ ر بدور ال املة ال

وقىد  ،التظ وجهىت إلىا المىدةرين بالمسىتويات اإلداريىة ال ال ىة بمحطىات اإلنتىاج محىا البحى  :قوائم الستبيــان -
بمحطىات اإلنتىاج مىن حةى   لبرنامج الصيانة المطبىي المبحو ةن استجابةلقياس  أسلوب ليكرت الخماسيحدد 

تحقيقىىه يهدالىىه، وأسىىبا   ةولا ليىى إلتمامىىه، المتبعىىة واإلجىىراءاتايداء،  لىىا وقدرتىىه  نىىوع البرنىىامج المطبىىي،
اإلنتىاج لىظ العةنىة محىىا الطاقىة اإلنتاجيىة لمحطىىات  لىا التىظ تىؤ ر بىىدورها  –لىظ حالىىة تىدنةها  -تىدنظ جودتىه
وأسىىىىبا  ذلىىىىل  لت ىىىى ةلية  ىىىىن الطاقىىىىة اإلنتاجيىىىىة التصىىىىميمية،الطاقىىىىة اإلنتاجيىىىىة ا انشفىىىىا حةىىىى  البحىىىى  مىىىىن 
 االمبحو ةن لنظام الصيانة اإلنتاجية ال املة من حة  مفهومه، والموالقة  لى استجابةوكذا قياس  اانشفا .

تطبيقه، وأهمية هذا التطبةي لظ  الج أسبا  تدنظ برنامج الصيانة المطبي )لظ حالة تدنيه(، ومتطلبات هىذا 
 .نجاح تطبيقه لظ محطات اإلنتاج محا البح  إمكانيةوكذا  التطبةي،

الوعىه القىائم بالمحطىات محىا  وتحلةىا، ،اشتبار لىرو  البحى  سؤاا   88)وتعمنت قائمة ااستبيان  دد )
لقياس المت ةر ايول   برنىامج  ( سؤاا  45لمت ةرات الدارسة إلظ  دد ) اتقسيم ولق  الحة  تم وتوصيفه، البح  
لقياس المت ةىر ال ىانظ  نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة  وأبعىاده،  ( سؤاا  32و دد ) ،المطبي  وأبعاده الصيانة
 وأبعاده. لقياس المت ةر ال ال   الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  سؤاا   11)و دد )

 بىىىاتإجالىىىظ  وتبىىىةن وجىىىود صىىىدل  ىىىال   ،Reliability Analysisوقىىىد تىىىم اشتبىىىار معامىىىا الصىىىدل وال بىىىات 
وكىذلل ارتفىه معامىا  ،0.932حة  بل  معاما الصىدل للمت ةىرات البح يىة  ،ايسئلة المطروحة نالمبحو ةن  
لجميىه  2اشتبىار لريىدمان كىا مسىتوا معنويىة كمىا إنمما ةدل  لىا  بىات آراء المبحىو ةن،  ،0.859ال بات إلظ 

 إجابىىىىاترول معنويىىىىة لىىىىظ ممىىىىا ةىىىىدل  لىىىىا وجىىىىود لىىىى 0.05وهىىىىظ أقىىىىا مىىىىن  0.000المت ةىىىىرات محىىىىا الدراسىىىىة 
 .محا الدراسة ااستبيانالبيانات الواردة من قوائم  االمبحو ةن، وبالتالظ يمكن اا تماد  ل

للتأكىد مىن دقىة  (*)بعى  ايسىاتذة لىا تم تحكيم ااستبيان من شىالل  ىر  القىوائم  :اختبار قوائم الستبيــان -
مفىردات لتطبيقهىا  لىا  ةنىة ميسىرة مىن المفىردات المما لىة إجراء اشتبار أولا للقوائم ب تم م  ،صياغة العبارات

وقىىىد أسىىىفر ااشتبىىىار  ىىىن إجىىىراء بعىىى   ،  للتعىىىرف  لىىىا مىىىدا اسىىىتجاباتهم ل سىىىئلة ولهمهىىىم لهىىىاحىىى ةنىىىة الب
 التعديالت لظ صياغة العبارات التظ ا تملت  لةها القوائم بسب   دم الوعوح.

 :مجتمع وعينـة البحــث -2

ات اإلنتىىاج بمنطقىىة القىىاهرة الكبىىرا التابعىىة ل ىىركة إنتىىاج كهربىىاء القىىاهرة التابعىىة لل ىىركة تم ىىا مجتمىىه البحىى  لىىظ محطىى
 ال ركات المنتجة للطاقة الكهربائية. ياتوقد تم اشتيار  ركة القاهرة با تبارها من كبر  ،القابعة لكهرباء مصر

                                                 

 تم تحكيم ااستبيان بمعرلة  دد من أ عاء هةئة التدريس بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية. (*)
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تم ،( محطىات إنتىاج6  مىن  ىدد )حة  ةتكون مجتمه البحى ، ةنة  مدية تم ا  ل  المجتمه وتم لت  ةنة البح  لظ
 ىدد ، لكىن ( قائمىة اسىتبيان115وقىد تىم توايىه  ىدد ) .همىا محطىة  ىمال القىاهرة ومحطىة غىر  القىاهرة منها 2)اشتيار  دد)

 ،من إجمالظ  ىدد القىوائم %53.3قائمة ب ر  القاهرة بنسبة 56)بواقه ) %91.3بنسبة قوائم ( 105القوائم التظ أ  ةدت بل  )
المىدةرين  ا مسىتو  لىا وقد تىم إجىراء حصىر  ىاما  .من إجمالظ  دد القوائم %46.6قائمة ب مال القاهرة بنسبة  49)و دد )

المسىتويات  لىا  ااسىتبيانبالمستويات اإلدارية العليىا والوسىطظ والتنفةذيىة بكىا مىن المحطتىةن، وقىد بل ىت نسى  توايىه قىوائم 
وقىىىد تىىىم اشتيىىىار هىىىاتةن المحطتىىىةن  الترتةىىى  بىىىالمحطتةن. ا لىىى %46.7، %49،%14.3اإلداريىىىة العليىىىا والوسىىىطظ والتنفةذيىىىة 

( توايىه القىدرات التصىميمية لمحطىات 0ةوعىح ال ىكا رقىم ) لكونهما أكبر محطتةن لىظ القىاهرة مىن حةى  القىدرة التصىميمية.
 اإلنتاج التابعة ل ركة القاهرة إلنتاج الكهرباء.
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(. ال ركة القابعىة لكهربىاء مصىر، واارة الكهربىاء والطاقىة، جمهوريىة 2004/2003) السنوي لإلحصاءات الكهربائية.: التقرير المصدر

 .02مصر العربية،   
 لمحطات اإلنتاج التابعة لشركة القاهرة إلنتاج الكهرباء )م.و( ة(: توزيع القدرات التصميمي1شكل رقم )

 :طريقة معالجة البيانات -2

تىىم الحصىىول  لةهىىىا مىىن شىىالل قىىوائم ااسىىتبيان باسىىتشدام حامىىة البىىرامج اإللكترونيىىىة  التىىظيىىة ايول تتىىم تحلةىىا البيانىىا
(SPSS)Statistical package for social science  ئية المناسىبة حصىاتىولر مجمو ىة متنو ىة مىن المعىاةةر اإل التىظ

التىظ  مىةئمالتحدةىد ايدوات اإلحصىائية الالامىة والوقد تطلبت طبيعىة البيانىات  .لمعرلة العالقات بةن المت ةرات محا البح 
وكىىذا  ،Square-Chi 2واشتبىىار كىىا المعياريىىة، واانحرالىىات والنسىى  المئويىىة، والمتوسىىطات الحسىىابية، ،التكىىرارات :تتم ىىا لىىظ

نمىىوذج ال ىىبكات أشةىىرا ، و Mann-Whitney Uواشتبىىار مىىان ويتنىىظ  ،Kruskal-Wallis Test اشتبىار كورسىىكال والىىس
وتحدةىد ايهميىة النسىبية لكىا ب عىد مىن حةى  التىأ ةر لىظ المت ةىر  ،وبىةن أبعىاده رئىيسصبية لتحدةد العالقىة بىةن كىا مت ةىر الع
بالعةنىة محىا البحى  ولىر   انظىام الصىيانة المطبىي حالي ى لىا ويتما ظ هذا التحلةا مه هدف البحى  لىظ التعىرف  .رئيسال

 .ةن الطاقة اإلنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباءتطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة كمدشا لتحس
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 :اإلطار النظري للبحـث :المحور الثاني
نة اإلنتاجيىة ال ىاملة مىن الصىيا :سىتعرا  العدةىد مىن المرتكىاات المعرليىة منهىاةتم لظ هذا الجاء تولةر إطار نظىري ا

 ،استعرا  الطاقة اإلنتاجية من حة  مفهومهىاباإلعالة إلا  ،والتحديات التظ تواجه ذلل التطبةي ،ومبادئها ،حة  مفهومها
 واتجاهات ايادتها. ،وأنوا ها

 :المرتكزات المعرفية للصيانة اإلنتاجية الشاملـة -لا أو 
 :مفهوم الصيانة اإلنتاجية الشاملة -4

 :وهي مصطلحاتها الثالثة فييتجسد مضمون الصيانة اإلنتاجية الشاملة 
ىىي ىىةر مصىىطلح الصىى :Maintenance :الصــيانة -أ مىىايج مىىن  :إلىىا (Kumar et al., 2013: 233)لىىى  ايانة ولق 

ال بهدف المحالظة  لا ايصا طاين طة اإلدارية والفنية المطلوبة للحفام  لا اتات والمعدات والحد من اي 
مجمو ىة اإلجىراءات  :بأنهىا khashayar & (Jochen, :2011 96(ويعرلهىا  .اإلنتىاجظ لىظ الوعىه الت ى ةلظ الجةىد

 ٌب يىىة ،المسىىئولة  ىىن وعىىه اتلىىة لىىظ حالىىة ااسىىتعداد التىىام للعمىىا مىىه تاللىىظ اي طىىال ومعالجتهىىا ه اين ىىطةجميىىو 
 استرجاع اتلة يداء وظائفها المطلوبة.

ـــياإل  -ب نتىىاجظ بأنىىه تقلىىي  اإلمفهىىوم ال (Besterfield et al., 2012: 362)يعىىرف  :Productive :نتاجـ
، وصىفر مىن اي طىال Zero defectsلوصول إلىا صىفر مىن العةىو  اإلنتاج إلا أدنا حد ممكن ل م كالت

Zero Breakdowns،   وصفر من التلوZero Pollution،   وصفر من الحوادZero accidents،  وصفر
بحة  تنفذ  مليات الصيانة بةنمىا يسىتمر اإلنتىاج بىدون توقىب  Zero health damageمن ايمرا  المهنية 

 ات واحتياجات العمةا الحالية والمتوقعة.إلنتاج منتجات تلبظ متطلب
إلىا المفهىوم ال ىاما بأنىه الم ىاركة ال ىاملة لكىا العىاملةن مىن  (Stevenson, 2012:658)ي ىةر  :Totalالشامــل  -ج

للمحالظىىة  لىىا أداء اتات والمعىىدات والتجهةىىاات بكفىىاءة  –المسىىتويات وكىىا الوظىىائب كىىا  –القمىىة إلىىا القا ىىدة 
بأنهىىا نظىىام للصىىيانة مصىىمم  Seiichi Nakajmaكمىىا  رلهىىا  TPMيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة ولا ليىىة. تتم ىىا الصىى

وتحسىىةن الكفىىاءة ب ىىكا  ىىام لجميىىه المعىىدات  لىىا طىىول حياتهىىا  ،لتحقةىىي أقصىىا قىىدر مىىن الفعاليىىة الكليىىة للمعىىدة
 .Pomorski, 2015)) وذلل بم اركة جميه العاملةن بالمنظمة من شالل أن طة التحسةن الص ةرة ،اإلنتاجية

ل اء اي طال ون ر  ،بأنها نظام للصيانة لتعظيم لعالية المعدات (Goetsch & Davis, 2013: 357)كما  رلها  وان
( الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة 76 :2011 ،ويصىىب )الكبكىىظ ،مفهىىوم الصىىيانة الذاتيىىة بواسىىطة الم ىى ا شىىالل العمىىا الةىىومظ

 ،من اإلدارة العليىا ابدء   ،مبدأ م اركة الجميه لظ أ مال الصيانة اتبنوت ،لظة  لةهابأنها  مدشا نظامظ إلدارة المعدة والمحا
أن الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة هىظ مىدشا مبتكىر للصىيانة الوقائيىة طىىوال  وتـر  الباحثـة . بىاإلدارة الوسىطا والتنفةذيىة امىرور  و 

دة بواسىىىطة أن ىىىطة مجمو ىىىات العمىىىا الصىىى ةرة ذات لتىىىرة حيىىىاة المعىىىدة مىىىن شىىىالل شلىىىي  قالىىىة تعظىىىيم الفعاليىىىة الكليىىىة للمعىىى
 التشصصات المتنو ة لتقلةا وقت اإلنتاج وتحسةن الكفاءة الت  ةلية.

ويتعىىح ممىىا تقىىدم أن الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة تعمىىا  لىىا وعىىه  مليىىة الصىىيانة لىىظ بىىؤرة ااهتمىىام كأحىىد ايجىىااء 
 من العملية اإلنتاجية. للعملية اإلنتاجية لهظ جاء ا ةتجاأ المهمةالحةوية و 
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 :مبادئ الصيانـة اإلنتاجيـة الشاملــة -3

ةرتكىىا تحقةىىي أهىىداف الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة  لىىا  مانيىىة مبىىادا أساسىىية يطلىىي  لةهىىا اي مىىدة ال مانيىىة للصىىيانة 
 :اإلنتاجية ال املة والتظ تتم ا ليما ةلظ

 (Ravikumar et al., 2013: 38)أوعىح  :Kobetsu Kaizen- Focused Improvementالتطـوير المسـتمر  -أ
مىىن  OPEولعاليىىة العمليىىات  OEEالتىىظ تعظىىم الفعاليىىة الكليىىة للمعىىدة  جميىىه اين ىىطةأن التطىىوير المسىىتمر ي ىىما 

أنىىىواع الفاقىىىد وتحسىىىةن ايداء بواسىىىطة التحسىىىةنات التدريجيىىىة المسىىىتمرة الصىىى ةرة التىىىظ  جميىىىهشىىىالل التمسىىىل بحىىىذف 
أن الفعالية الكليىة للمعىدة تعىد مؤ ىر ايداء (  لا Zabeh, 2012: 43كد )أو بالمنظمة. ةنشر  لةها جميه العاملةن 

 Workcellلمعىدة أو لشليىة إنتاجيىة وهىظ قيىاس  ىمولظ يحىدد اإلنتاجيىة النسىبية  ،لعملية التحسىةن المسىتمر رئيسال
 .النظري  يدائهمأو لشط إنتاجظ كاما بالنسبة 

 رإلىىا الصىىيانة الذاتيىىة بأنهىىا حجىى (Ferraro, 2014)أ ىىار  :Autonomous Maintenanceالصــيانة الذاتيــة  - 
ويىرا  .هوالتىظ تعتمىد  لىا الم ىاركة اإلةجابيىة للم ى ا لىظ صىيانة معداتى ،الااوية لنظام الصيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة

(Gitachu, 2015: 210) لىا تنفةىذ  اة لظ الصيانة الذاتية هظ تدري  الم  ا وتأهةله ليكون قادر  رئيسأن الفكرة ال 
بعىىى  مهىىىام الصىىىيانة ايساسىىىية لمعداتىىىه كأ مىىىال التنظةىىىب والتايةىىىت والفحىىى  والتفتىىىي  وبعىىى  أن ىىىطة الصىىىيانة 

 ، ىرو  الت ى ةا الجةىىدةعىمن والتركةىا  لىا إبقائهىا  ،وذلىل للمحالظىة  لىا المعىدة و ىدم تىدهور حالتهىىا ،البسىيطة
صالحهبحة  يصبح الم  ا لظ وعه قادر  لا تحدةد مواقه الشلا و  دون ااعطرار إلا التوقب الطويا  ن  ،ان
صىىىةن. وتسىىىاهم الصىىىيانة الذاتيىىىة كمىىىا أ ىىىار صشتالعمىىىا لىىىظ انتظىىىار القيىىىام بأ مىىىال اإلصىىىالح مىىىن قبىىىا الفنةىىىةن الم  

(Krawczyk, 2013: 770)  ولهىىا دور غةىىر مبا ىىر لىىظ تحقةىىي صىىفر لىىظ  ،تحقةىىي نسىىبة صىىفر لىىظ اي طىىاللىىظ
 ظ حواد  العما.وصفر ل ،وصفر لظ العةو  ،الفاقد

 :Paropate et al., 2013)كمىا أ ىار تهدف الصيانة المشططىة  :Planned Maintenanceالصيانة المخططة  -ج

والقعىىىاء  لىىىا ايسىىىبا  الجذريىىىة  ،إلىىىا التشطىىىيط والرقابىىىة والتنظىىىيم للمعلومىىىات المتعلقىىىة بأن ىىىطة الصىىىيانة (1751
 .ت مىىن العمىىا  لىىا المسىىتوا ايم ىىا لىىظ كىىا ايوقىىاتبمىىا يمكىىن المعىىداومنىىه اإلشفاقىىات  ،لىىظ المعىىدات م ىىكالتلل

ااسىىىتجابية  الطرائىىىي( إلىىىا أن الصىىىيانة المشططىىىة تسىىىعا لتحويىىىا الجهىىىود مىىىن 170 :2013 ،وأعىىىالت )ال ىىىمري 
 ااستباقية )صيانة المنه والصيانة الوقائية(. الطرائي)الصيانة التصحيحية وصيانة التوقفات( إلا 

 :Paropate et al., 2013)هىدف التعلىيم والتىدري  كمىا أ ىار ة :Education & Trainingالتعلـيم والتـدريب  -د

إلا شلي بةئة تدريبية للىتعلم الىذاتظ بحةى  يسىتطيه كىا مىن لىه  القىة بالمعىدة إنجىاا المهىام المطلوبىة بكىا  (1751
لبىىىات أن التعلىىىيم والتىىىدري  ةجىىى  أن ي ىىىتما  لىىىا المتط (Gitachu, 2015: 214)أعىىىاف و لعاليىىىة واسىىىتقاللية. 

وذلل لتحدة  معارلهم وتحسىةن مهىاراتهم لىظ أ مىال الصىيانة بهىدف  ،ايساسية للصيانة اإلنتاجية ال املة وأهمةتها
 لمعارف والمهارات.لوصفر لظ الفاقد الناجم  ن االتقار  ،تحقةي صفر لظ اي طال والتوقفات غةر العرورية

جىىودة الصىىيانة  JIPMلىىظ اليابىىان  م ىىرو اتة اليعىىرف معهىىد صىىيان :Quality Maintenanceجــــودة الصــيانة  -ه
العةىو  والىتحكم لىظ هىذه الظىروف للوصىول إلىا مرحلىة  ،بأنها تهةئة الظروف التظ تمنه حىدو   ةىو  لىظ المنىتج
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الصىيانة جىودة إلىا أن  (Conding et al., 2013: 49)وأ ىار  .Zero-defect (Lemma, 2008: 26)الصىفرية 
. وأعىاف للمحالظىة  لىا جىودة متمةىاة للمنىتج ،عىدةهظ المحالظة  لا حالة متمةاة للم  تستند إلا الفكرة ايساسية و 

ايمىر الىذي ةتطلى   ،اليىة أن جودة الصيانة تهدف إلا تحقةي رعا العمةىا مىن شىالل إنتىاج منتجىات ذات جىودة 
إلا  Quality Controlوالتحول من الرقابة  لا الجودة  ،معرلة ايجااء لظ المعدات التظ تؤ ر  لا جودة المنتج

 .لفح  وقياس حالة المعدة  لا مدار لترات امنية متتالية Quality Assuranceتوكةد الجودة   
 (Paropate et al., 2013: 1752)أ ىار  :TPM in Administrationالصـيانة اإلنتاجيـة الشـاملة فـي اإلدارة  -و

 لا الوظائب والمهام اإلدارية من  ابا تطبي أيع   ،إلا أن الصيانة اإلنتاجية ال املة ا تقتصر  لا اإلنتاج لقط
االىىىة الفواقىىىد اإلداريىىىة ب وذلىىىل لتحسىىىةن اإلنتاجيىىىة  ،أ ىىىكالها جميىىىهشىىىالل تحلةىىىا العمليىىىات واإلجىىىراءات لت ىىىشي  وان

 وتحسةن كفاءة الوظائب اإلدارية.
 ال ىاملة كمىا أ ىار تهىتم الصىيانة اإلنتاجيىة :Safety , Health and Environmentالسالمة والصحة والبيئية  -ا

Deshpande, 2014: 647) &Kedaria) وذلىل بتىولةر  ،بالحفىام  لىا سىالمة وصىحة اإلنسىان والبةئىة المحيطىة
والحفام  لا الممتلكات من شطىر  ،بةئة  ما آمنة شالية من مسببات الحواد  أو اإلصابات أو ايمرا  المهنية

تعايا ايمان والطمأنةنة  (Gitachu, 2015: 210)ما أوعح تستهدف السالمة والصحة والبةئة كو التلب والعياع. 
وذلىىل مىىن شىىالل تىىدريبهم  لىىا اسىىتشدام أدوات السىىالمة أ نىىاء العمىىا يداء  ،لىىدا العىىاملةن أ نىىاء قيىىامهم بأ مىىالهم

 مما ةنعكس أ ره  لا إحراا تحسةنات جوهرية لظ أداء العملية اإلنتاجية. ،العما بطريقة آمنة
بالسةنات  (Ritzman et al., 2013: 303)تبدأ الصيانة اإلنتاجية ال املة كما أ ار  :5s Termالسينـات الخمس  -ح

لالنظالىىة  وغةىىر نظةىىب. ،مكىىان العمىىا غةىىر مىىنظما يمكىىن رؤيتهىىا بوعىىوح  نىىدما يكىىون  م ىىكالت، لال5sالشمىىس 
ايولىىا لىىظ  مليىىة  م ىىا الشطىىوة، وهىىذا يبوعىىوح م ىىكالتم ىى ا اتلىىة  لىىا رؤيىىة ال انسىىا ديوتنظىىيم مكىىان العمىىا 

تنظىيم وترتةى   ،Sortتصىنةب  :وهظإلا شمس شطوات لتنظيم مكان العما  5sوت ةر السةنات الشمس  ،التحسةن
 .Sustainالتدري  والت بةت  ،Standardizeالتنميط  ،Shineالتنظةب  ،Set in orderمكان العما 

 :تحديات تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملـة -2

 ،لقىىد نجىح لىظ العدةىىد مىن المنظمىات لىىظ دول مشتلفىة كاليابىىان ،اإلنتاجيىىة ال ىاملة لىيس بىىايمر المسىتحةاإن تطبةىي الصىيانة 
 Aspinwall, 2013: 690) & (Elgharibولكىىن أكىىد  ا وغةرهىىا.إلريقيىىودول أوروبىىا والهنىىد ومالةايىىا وجنىىو   ،والوايىىات المتحىىدة

 قد ةواجه بع  التحديات التظ يمكن إةجااها ليما ةلظ: هذا التطبةي  لا أن (Poduval et al., 2015: 310-320)و
للصىىىيانة  Proactiveال قالىىىة السىىىائدة بعىىىدم تىىىوالر الوقىىىت الكىىىالظ للصىىىيانة الوقائيىىىة يفسىىىد شاصىىىية المبىىىادرة المبكىىىرة  -

 وتصبح الصيانة مجرد ردود ألعال. ،اإلنتاجية ال املة
سىىر ان مىىا و  ،ال اإلدارة العليىىا لعمىىا بعىى  التطىىويراتللصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة  لىىا أنهىىا لكىىرة شطىىرت ببىىةنظىىر  -

 سيأتظ غةرها العام القادم.
 إدارة الت  ةا.تطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة تحت إ راف إدارة الصيانة أو اإلدارة الهندسية دون إ رال  -
 طي  ني الاجاجة.من تطبيقها لظ منا ا  بد م كالتتطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة لظ أجااء آمنة بدون  -
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 ةؤدي إلا الف ا.ما  ااستشدام القياس المقارن لظ نقا نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة من منظمة أشرا غالب   -
 ة ايشرا للصيانة اإلنتاجية ال املة.رئيسالتركةا  لا الصيانة الذاتية وم اركة العاملةن دون المحاور ال -

 :وتضيف الباحثــة
 وشاصة الفعالية الكلية للمعدة. ، ن بيانات حالة المعدات دم تقديم تقارير دورية  -
  دم اهتمام اإلدارة العليا بتقديم الد م والمساندة لتطبةي الصيانة اإلنتاجية ال املة. -
 التطبةي ال كلظ للصيانة اإلنتاجية ال املة. -
  دم توالر المعارف والمهارات الفنية الالامة لدا بع  العاملةن. -
 الة التنظيمية المناوئة السائدة لظ المنظمة.صعوبة ت ةةر ال ق -
 من والسالمة المهنية.دم توالر متطلبات اي  -

 :المرتكزات المعرفية للطاقة اإلنتاجيــة -اانيا ث

لالطاقىة  ،المنظمىات اإلنتاجيىة لمىا لىه مىن أهميىة بال ىةو  من قبا الباح ةن اواسع   ايحتا موعوع الطاقة اإلنتاجية اهتمام  
اتليىة المتاحىة  مكانىاتويتم تحدةد الطاقىة اإلنتاجيىة لىظ عىوء اإل ،النظام مكاناتأو القدرة ووصب إلتطا ة سلالهظ مقياس 

 وظروف الت  ةا الفنية وبرامج الصيانة لاات والمعدات وغةرها.
 :Production Capacityمفهوم الطاقة اإلنتاجية  -4

كمىا  ،اإلنتىاج الىذي يمكىن إنجىااه شىالل لتىرة امنيىة محىددةبأنهىا الحىد ايقصىا لمقىدار  (Stevenson, 2012: 183) هىارل 
الحسىبان كىا  مىه عىرورة ايشىذ لىظ ،قىدرة  لىا تحقةىي قىدر معىةن مىن المشرجىاتالمىدا  بأنهىا (Greasley, 2010: 279) رلها 

نىة ومركىا ةكاوالم ( أنهىا قىدرة العامىاHeizer, 2011: 314 &Render)را ويى .لمنظمىةلالسياسىات اإلداريىة واإلنتاجيىة والتسىويقية 
يمكىن بصىفة  ،الطاقىة اإلنتاجيىة اتتعريفىرغىم اشىتالف و  العمىا والعمليىة والتجهةىاات والمنظمىة  لىا إنتىاج منىتج لىظ وحىدة الىامن.

 مصطلح الطاقة اإلنتاجية بأنه ي ةر إلا كمية المشرجات الناتجة  ن  ملية أو أك ر شالل لترة امنية معةنة. امة النظر ل
 :اإلنتاجيـةأنـواع الطاقـة  -3

 :منهىىاويمكىىن التمةةىىا بىىةن  ىىدة أنىىواع للطاقىىة اإلنتاجيىىة  ،لنظىىام الت ىى ةلظلتعبىىر الطاقىىة اإلنتاجيىىة  ىىن حىىدود التحمةىىا 
وهىىظ الطاقىىة اإلنتاجيىىة ل جهىىاة والمعىىدات لىىظ المنظمىىات الصىىنا ية، والتىىظ  Designed Capacityالطاقــة التصــميمية 

ىنىة إنتاجهىىا حسىةكااتلىة أو الم باسىتطا ة ت ىىةر و  ،لل ىرو  الفنيىىة والمتطلبىات ايشىرا  ا  تصىميمها مىن ال ىىركة المنتجىة وولق 
حةىى  ةىىتم ت ىى ةا الوحىىدة اإلنتاجيىىة دون انقطىىاع طىىوال أيىىام  ،إلىا أ لىىا قىىدرة إنتاجيىىة يمكىىن تحقيقهىىا لىىظ ظىىا ايحىىوال الم اليىة

الطاقــة الفعليــة و اد الشىىام أو العمالىىة،ودون احتسىىا  أيىىة مسىىموحات للصىىيانة أو اإلصىىالح أو العطىىا أو تىىأشر المىىو  ،السىىنة
وهظ ت ةر إلا كمية اإلنتاج الفعلظ الىذي تىم تحقيقىه لىظ المن ىأة الصىنا ية شىالل لتىرة  Normal Capacity)التشغيلية( 

ىىى  م ىىا اإلصىىىالحات ،لهىىظ تأشىىىذ لىىظ اا تبىىار الفواقىىىد التىىظ ا يمكىىن تجنبهىىىا ،لظىىروف العمىىا السىىىائدة لةهىىا اامنيىىة معةنىىة ولق 
(Heizer, 2011: 314-315&Render) و(Stevenson, 2012: 186). 
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 اتجاهات زيادة الطاقة اإلنتاجيـة: -2

والىىذي  ،منتجىىات المنظمىىةال لىىا التنبىىؤ بحجىىم الطلىى   لىىا  –إلىىا حىىد كبةىىر  –ةتوقىىب قىىرار تحدةىىد الطاقىىة اإلنتاجيىىة 
يمكن دراسة  ىدة اتجاهىات لمواجهىة ايىادة  يفتر  أن ةؤدي إلا تحدةد سليم لمستويات الت  ةا ااقتصادية. ولظ هذا المقام

( إلا أنه يمكىن ايىادة الطاقىة Vorne Industries Inc., 2015حة  أ ارت ) ،حجم الطل   لا الطاقة اإلنتاجية المتاحة
نىه أ إلىا (Greasley, 2010: 281)مىا أ ىار ك .OEEعىدة اإلنتاجيىة مىن شىالل إدشىال تحسىةنات  لىا الفعاليىة الكليىة للم  

دشال تسهيالت إنتاجية إعالية ،وايادة  دد الورديات ،التقنيات الجدةدة إدشالدتها من شالل يمكن ايا  .وان

ورأس المىىال المطلىىو  مىىن العوامىىا  ،العاملىىة المدربىىة ةىىدي( أن ايRender & Heizer, 2011: 314-319وأوعىىح )
تعىول اسىتمرارية تىدلي العمليىات ومنىه  التىظاشتناقىات كىدوا  لىا عىرورة معالجىة اأكمىا  ،يىةنتاجالمؤ رة  لا ايادة الطاقة اإل المهمة
 (Stevenson, 2012: 189) ةىرا  هىذا السىيال ولىظ ،يىة ال ىاملةنتاجالصىيانة اإل إلىا وتحسىةن نظىام الصىيانة وتحويلىه ، طىالاي

الر متطلبىىات وتىىو  ،الوقىىت المناسىى  وبالكميىىات المطلوبىىة لىىظ وتىىوالر قطىىه ال يىىار ،نتىىاجم ىىا لمسىىتلامات اإلأن ااسىىتشدام اي
انتظىىار  لىىظوأعىىاف أن الوقىىت العىىائه  .المىىؤ رة  لىىا ايىىادة الطاقىىة اإلنتاجيىىة المهمىىةمىىن والسىىالمة المهنيىىة مىىن العوامىىا اي

التنقىىا بىىةن  لىىظوالوقىىت العىىائه  ،والمعىىدات اتاتوايىىادة وقىىت تجهةىىا وعىىبط  ،وانتظىىار المىىواد ،التعليمىىات الشاصىىة بالعمىىا
 .يةنتاج لا الطاقة اإل اتؤ ر سلب   التظمور ة والتفتي  من ايو  الجودلحوانتظار  ،قساماي

بىىال   لىىا الطاقىىة أ ىىر  لمىىا لهىىا مىىن يىىةالعمىىا الماديىىة مىىه احتياجىىات الت ىى ةا الماد ئىىةبة مالءمىىةعىىرورة  تــر  الباحثــةو 
 ىباع إالمنظمىة مىن ية كاليىة وقىادرة  لىا تمكىةن إنتاجلالحصول  لا طاقة  ،من مؤ رات مادية ومعنوية هبما ت كل اإلنتاجية
 اإلنتاجيىىىةيىىىة بىىىالمراكا نتاجبىىىةن الطاقىىىة اإل ةجىىىراء مقارنىىىإمىىىن شىىىالل  ةىىىتم – الوقىىىت المناسىىى  لىىىظ والمسىىىتقبلظ حىىىالظالطلىىى  ال

حىدا  وامىر نجىاا ايعىوء تلىل المقارنىة ةىتم تحدةىد مىدا كفايىة الطاقىة إل ولظ ،ية المطلو  توالرهانتاجالمشتلفة والطاقة اإل وان
السىعر الطاقىة المنتجىة بمىن والمرتقى   حىالظال ةىاالعم باحتياجىاتلولىاء ل ، لا منتجات المنظمة ل والط التواان بةن العر 

 وبالجودة المناسبة. ،الوقت المناس  ولظ ، سالمنا

 المحور الثالث: اإلطار التطبيقي للبحث:
اسىىىتشدام أنسىىى  ايسىىىىالة   ةتنىىىاول المحىىىور ال الىىى  تحلةىىىا نتىىىائج الدراسىىىة المةدانيىىىة  لىىىىا العةنىىىة المشتىىىارة مىىىن شىىىالل

وذلىل للتعىرف  لىا  ،لتحلةا مت ةرات البح  ومعرلة الوعه القائم بالعةنة محا البح  واشتبار لروعىه مةئمالاإلحصائية ال
مكانيىة تطبةىي نظىام الصىيانة ،نظام الصيانة المطبي بالمحطىات محىا البحى  وأ ره  لىا الطاقىة اإلنتاجيىة لمحطىات اإلنتىاج وان

 لة كمدشا لايادة الطاقة اإلنتاجية بمحطات إنتاج الكهرباء.اإلنتاجية ال ام

 دراسة متغيرات البحث: -لا أو 

 ،تتنىىاول تلىىل الفقىىرة دراسىىة مت ةىىرات البحىى  المتم لىىة لىىظ: برنىىامج الصىىيانة المطبىىي، نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة
ات البحىى  للتوصىىا إلىىا مجمو ىىة مىىن النتىىائج وذلىىل لت ىىشي  نقىىا  القىىوة والعىىعب لىىظ مت ةىىر  الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية،

 .والشروج بمجمو ة من التوصيات
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 :برنامج الصيانة المطبق -0

 ،الدراسىىة مت ةىىر برنىىامج الصىىيانة المطبي،ابىىد مىىن دراسىىة أبعىىاده المتم لىىة لىىظ: قىىدرة أداء نظىىام الصىىيانة المطبىىي حالي ىى
 جودته. ظوأسبا  تدن ،البرامجوأهداف  إجراءات إتمام  مليات الصيانة، ونوع البرنامج المطبي،

 "دراسة أبعاد متغير "برنامج الصيانة المطبق: 
 :ا  قدرة أداء نظام الصيانة المطبق حاليا  -أ

ن برنىامج أةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية ارتفاع نسبة موالقة المبحىو ةن إلىا أك ىر مىن نصىب حجىم العةنىة  لىا 
اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية بالمحطىىىة و لىىا تحسىىىةن الفعاليىىة الكليىىىة للمعىىدة ومنىىىه يعمىىا  لىىىا ايىىادة الطاقىىىة  االصىىيانة المطبىىي حالي ىىى

ومحطىىة  ىىمال  %53.1محطىىة غىىر  القىىاهرة  لىىظ وتحسىىةن أداء اتات، لىىظ حىىةن بل ىىت نسىىبة موالقىىة المبحىىو ةن اي طىىال
هريىىة لىىظ الوقىىت عىىرورة جو  ا لىىا الترتةىى  مىىن حجىىم العةنىىة  لىىا أن ت ةةىىر برنىىامج الصىىيانة المطبىىي حالي ىى %11.3القىىاهرة 

 لىىا أنىىه ةوجىىد لىىرل جىىوهري بىىةن برنىىامج  ،، كمىىا ارتفعىىت نسىىبة موالقىىة المبحىىو ةن إلىىا أك ىىر مىىن نصىىب حجىىم العةنىىةحىىالظال
أنظمة صىيانة ألعىا مىن نظىام الصىيانة وجود وأنه من المؤكد  ،وبةن نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة االصيانة المطبي حالي  

ىىممىىا ةىىدل  لىىا  ،االمطبىىي حالي ىى ةؤكىىد  لىىا هىىذا و  ،هىىمئوجىىود تبىىاةن واعىىح لىىظ آراو المبحىىو ةن  إجابىىاتلىىظ  اأن هنىىال تناقع 
 للنظام الت  ةلظ. اقصلظ الوصول إلا حد التحمةا اي حالظانشفا  قدرة أداء نظام الصيانة ال

 :إجراءات إتمام عمليات الصيانة -ب

حةى   ،غىر  القىاهرة و ىمال القىاهرة بمحطتىظبحو ةن الم إجاباتةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية وجود لرول معنوية لظ 
ب ى  النظىر  ،الكتىالوج الشىا  بالمعىدة لىظ ليما ةتعلي بتطبةي تعليمىات الصىيانة 0.05قيمة معنوية اشتبار مان ويتنا أقا من  إن

وقىب اتات لسىا ات حتىا وتت ،ن  لا برنىامج الصىيانة بالىدورات التدريبيىة الالامىةو ويحظا القائم . ن ااحتياجات الواقعية للمعدة
نسىى  موالقىىة المبحىىو ةن لىىظ المحطتىىةن محىىا البحىى   لىىا مت ةىىر  إجىىراءات إتمىىام  ارتفىىاعو لىىا الىىرغم مىىن  .إتمىىام أ مىىال الصىىيانة
غالبيىة  حةى  إن ،ذلىل ا يمنىه حىدو  اي طىال ، لكىنحالة ااسىتعداد التىام للعمىا لظ تعمن وعه اتات التظ مليات الصيانة  

 مىن حجىم العةنىة %11.5المبحىو ةن بنسىبة   ل ىظمن حجم العةنة وما يقىر  مىن  %35.1محطة غر  القاهرة بنسبة  المبحو ةن لظ
ممىا ةىدل  لىا أن نظىام الصىيانة  ، لىا أن اتات تتوقىب لسىا ات حتىا إتمىام  مليىة الصىيانةموالقىون  –محطة  مال القاهرة  لظ

 لظة  لا ايصا اإلنتاجظ لظ الوعه الت  ةلظ الجةد.يعمن المحا ا التالظوب ،المطبي ا يحد من اي طال
 :نوع برنامج الصيانة المطبق -ج

غر  القاهرة و مال القاهرة من حة  نوع  محطتظوجد لرول معنوية بةن تةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية أنه ا 
 لىا الترتةى  مىن حجىم  %33و %35حة  تم ىا نسىبة الموالقىة  لىا أنىه برنىامج صىيانة  الجيىة  ،برنامج الصيانة المطبي

حىىةن  لىىظ ، لىىا الترتةىى  مىىن حجىىم العةنىىة %53و %12امج صىىيانة وقائيىىة نىىالعةنىىة، بةنمىىا تم ىىا نسىىبة الموالقىىة  لىىا أنىىه بر 
وتدنت لكون  ،برنامج صيانة إنتاجية  املة ه لا الترتة  من حجم العةنة  لا أن %03.5و %02.3انشفعت النسبة إلا 
اء بعىد وصىول ا واسىتبدال ايجى اإلصىالح ا ةدل  لا أن برنامج الصيانة المطبي قائم  لا  ملياتمم ،البرنامج صيانة ذاتية
إلىىا أنىىه ا يعتمىىد  لىىا الم ىىاركة اإلةجابيىىة للم ىى ا لىىظ صىىيانة  عىىالةباإل ،والتوقىىب  ىىن العمىىا اإلشفىىالالمعىىدة إلىىا حالىىة 
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 %1الصىيانة الذاتيىة  لىا لقىاهرة و ىمال القىاهرة حة  تم ا نسبة الموالقة لىظ غىر  ا ،معدات، والتعرف  لا أدل تفاصةلها
  لا الترتة  من حجم العةنة. %3و
 :أهداف برنامج الصيانة المطبق -د

ىل ،ةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية أن ترتة  المبحو ةن يهداف برنامج الصيانة المطبي حس  درجة تحققها  اطبق 
مىىن  %01.5بنسىىبة  اةن أداء اتات والمعىىدات المرتبىىة ايولىىلىىرأا المبحىىو ةن لىىظ محطىىة غىىر  القىىاهرة، احتىىا هىىدف تحسىى

احتا هدف المحالظة الدائمة  لا الحالة الجةىدة  ،محطة  مال القاهرة لظ المبحو ةن يلرأ اوطبق   ،ايهداف المحققة إجمالظ
 ايهداف المحققة. مالظمن إج %03.1والمعدات المرتبة ايولا بنسبة  لاات

 :امج الصيانة المعلق حاليا جودة برنا يأسباب تدن -ه

ىى اجىىودة برنىىامج الصىىيانة المطبىىي حالي ىى ظةتعىىح مىىن نتىىائج الدراسىىة اإلحصىىائية أن ترتةىى  المبحىىو ةن يسىىبا  تىىدن  اولق 
ىى يهمةتهىىا، احتىىا سىىب  تشطىىظ العمىىر االتراعىىظ يجىىااء اتات والمعىىدات  ،لىىرأا المبحىىو ةن لىىظ محطىىة غىىر  القىىاهرة اوطبق 

 االصيانة مجرد ردود ألعال المرتبة ال ال ىة. وطبق ى سب  م احتا  ،نق  قطه ال يار ومستلامات الصيانة ةليه ،المرتبة ايولا
احتىا سىب  نقىى  قطىه ال يىار ومسىىتلامات الصىيانة المرتبىة ايولىىا، وجىاء سىىب   لىرأا المبحىو ةن لىىظ محطىة  ىمال القىىاهرة،

التدريبيىة الفعليىة ليحتىا  ااحتياجىاتلىدورات التدريبيىة لىظ تلبيىة قصور ا ةليه ،الصيانة مجرد ردود ألعال ليحتا المرتبة ال انية
تحدةىد نىوع برنىامج الصىيانة المطبىي بمحطىات اإلنتىاج محىا البحى   لىظ المبحىو ةن إجابىاتوهىذا ةؤكىد صىحة  المرتبة ال ال ة.

ا ما ةؤكد صحة ترتةبهم لسىب  وهذ ،حة  ةتم اا تماد بنسبة كبةرة  لا برامج الصيانة العالجية ،لدرجة اا تماد  ليه اطبق  
 الصيانة مجرد ردود ألعال.

  ألبعادهقياس متغير "برنامج الصيانة المطبق" وفقا: 
 وجد فروق معنوية بين محطتي الكهرباء محل الدراسة من حيث برنامج الصيانة المطبق؟تهل  -أ

 .برنامج الصيانة المطبي وجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الدراسة من حة تا  :H0 يالفرض العدم
 .ةوجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الدراسة من حة  برنامج الصيانة المطبي :H1الفرض البديل 

 (2جدول رقم )
 نتائج اختبار مان ويتني لبرنامج الصيانة المطبق

 المحطة المتغير
 األهميةمتوسط نسبة 
 النسبية

Mann-

Whitney U 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

برنامج الصيانة 
 المطبي

 03202 غر  القاهرة
 0.3061 القاهرة  مال 0.610 1292.50

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل ا تماد  ا المصدر: من إ داد الباح ة 
( أن نسبة موالقة المبحو ةن  لا برنامج الصىيانة المطبىي لىظ محطىة غىر  القىاهرة و ىمال 5ةتعح من الجدول رقم )

 وجد لرول معنوية بةن المحطتةن محا البح .تكما ا  ، لا الترتة  من حجم العةنة %30.61و %32.02 تالقاهرة بل 
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 محل الدراسة من حيث برنامج الصيانة المطبق؟ وجد فروق معنوية بين المستويات اإلداريةتهل  -ب

 .برنامج الصيانة المطبيوجد لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا الدراسة من حة  تا  :H0 يالفرض العدم
 .وجد لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا الدراسة من حة  برنامج الصيانة المطبيت :H1الفرض البديل 

 (2جدول رقم )
 اإلداري للمستوي  انتائج اختبار كورسكال والس لبرنامج الصيانة المطبق وفقا 

 .Kruskal-Wallis Test Sig النسبية هميةمتوسط نسبة األ مستو  اإلدارة

 0.2974 التنفيذية

 0.3087 الوسطى 0.003 11.891

 0.3802 العليا

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 
ممىىا ةىىدل  ،1513 أقىىا مىىن وهىىظ ،0.003( أن قيمىىة معنويىىة اشتبىىار كورسىىكال والىىس بل ىىت 1مىىن الجىىدول رقىىم ) ةتعىىح

 نوية بةن المستويات اإلدارية محا البح  من حة  برنامج الصيانة المطبي. لا وجود لرول مع
 :دراسة العالقة الرتباطية بين برنامج الصيانة المطبق وبين أبعاده -ج

 (5جدول رقم )
 هأبعادالعالقة الرتباطية بين برنامج الصيانة المطبق و 

 المتغير

نظام  أداءقدرة 
الصيانة المطبق 

k1 

إتمام  إجراءات
يات الصيانة عمل

k2 

نوع 
 البرنامج

k3 

أهداف 
 البرنامج

k4 

أسباب تدنية 
 األداء

k5 
 صيانة المطبيالبرنامج 

g1 
**0.488 **0.830 **0.398 **0.646 **-0.550 

 .%1**وجود ارتبا   ند مستوا معنوية 
 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

حةى  تبىةن وجىود  القىة  ه،بةن مت ةر  برنامج الصيانة المطبي  وبةن أبعىاد ةاارتباطي( العالقة 3ةوعح الجدول رقم )
ارتباطيه طردية قوية بةن برنامج الصيانة المطبي وبةن كا من إجراءات إتمام  مليىات الصىيانة وأهىداف البرنىامج كمىا توجىد 

 كسىىية  ةع البرنىىامج، بةنمىا توجىىد  القىىة ارتباطيىىبةنىه وبىىةن نىىو  وعىىعيفةمتوسىىطة القىىوة مىه قدرتىىه  لىىا ايداء  ة القىة ارتباطيىى
 .جودته ظبرنامج الصيانة المطبي وبةن أسبا  تدن متوسطة القوة بةن

تىىم اسىىتشدام نمىىوذج ال ىىبكات  ،لىىظ مت ةىىر  برنىىامج الصىىيانة المطبىىي  ةولتحدةىىد ايهميىىة النسىىبية لتىىأ ةر ايبعىىاد الشمسىى
 :ةلظ نتائج كماوكانت ال ،العصبية مه جميه ايبعاد محا الدراسة



 2103( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة

232 

 (6جدول رقم )
 لبرنامج الصيانة المطبق اكات العصبية وفقا بنتائج تحليل الش

 SSE RE نسبة % تكرار بيان

 0.001 0.041 68.6 72 تدريب

 0.001 0.012 31.4 33 اختبار
 .SPSSمن واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج  المصدر:

محىىا دراسىىة  ةوت ىىما ايبعىىاد الشمسىى ،( مىىن طبقىىة المىىدشالت2 ىىكا رقىىم )تتكىىون ال ىىبكة العصىىبية كمىىا هىىو موعىىح بال
 ىىىم طبقىىىة  ،والطبقىىىة الشفيىىىة وت ىىىما دالتىىىةن تحلةلةتىىىةن ،K3,K2,K1K,4تتم ىىىا لىىىظ  التىىىظمت ةىىىر  برنىىىامج الصىىىيانة المطبىىىي  و 

 .g1 ةر التابه  برنامج الصيانة المطبي تالمشرجات وت ما الم

 
 SPSSيانات  لا برنامج المصدر: من واقه نتائج ت  ةا الب

 هأبعاد(: الشبكة العصبية للعالقة الدالية بين برنامج الصيانة المطبق و 3شكل رقم )
تقوم ال بكة العصبية بعملية اكت اف وتمةةا الشصىائ  وتصىنةب وتحلةىا تىأ ةر ايبعىاد الشمىس لىظ برنىامج الصىيانة 

لظ  ةقدةر معالم نموذج ال بكة العصبية لتأ ةر ايبعاد الشمس( ت5المطبي من شالل دالتةن تحلةلةتةن. ويوعح الجدول رقم )
 مت ةر  برنامج الصيانة المطبي .

 (7جدول رقم )
 للتأثير في برنامج الصيانة المطبق ةاألهمية النسبية لألبعاد الخمس

 المتغير
نظام  أداءقدرة 

 الصيانة المطبق

جراءات إتمام إ
 عمليات الصيانة

 نوع البرنامج
هداف أ

 امجالبرن

سباب تدنية أ
 داءاأل

 0.275 0.255 0.076 0.24 0.154 النسبية ايهمية

 SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 
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اإلنتىاج محىا البحى  هىو أسىبا  تىدنظ جىودة  بمحطتظبعد مؤ ر لظ برنامج الصيانة المطبي  ( أن أهم5ةوعح الجدول رقم )
جىودة برنىىامج الصىيانة المطبىي كىىنق  قطىه ال يىار ومسىىتلامات الصىيانة واتبىىاع  ظاادت أسىبا  تىىدن برنىامج الصىيانة المطبىىي، لكلمىا

 لىىىا برنىىىامج  اذلىىل سىىىلب   أ ىىىر –سياسىىة رد الفعىىىا لىىىظ إتمىىام أ مىىىال الصىىىيانة، وتشطىىا العمىىىر االتراعىىىظ يجىىااء اتات والمعىىىدات 
 والحد من اي طال. اإلنتاجظالمحالظة  لا ايصا  لظ ةالصيانة المطبي بالعةنة محا البح  وأدا إلا انشفا  قدرته الفني

 :نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة -3

ابىىد مىىن دراسىىة أبعىىاده المتم لىىة لىىظ: تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة  ،لدراسىىة مت ةىىر نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة
مكانيىىىة نجىىىاح تطبيقىىىه بمحطىىىات ال ىىىاملة، ومفهىىىوم نظىىىام الصىىىيانة اإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة، وأهميىىىة تطبيقىىىه، وم تطلبىىىات تطبيقىىىه، وان

 اإلنتاج محا البح .
 أبعاد متغير "نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة" ةدارس: 
 :تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة -أ

ةتعىح مىىن نتىىائج الدراسىىة اإلحصىىائية أن نسىىبة موالقىىة المبحىىو ةن بمحطىىة غىىر  القىىاهرة و ىىمال القىىاهرة  لىىا أن تطبةىىي نظىىام 
وجىىد تحجىىم. وا ال لىىا الترتةىى  مىىن  %30و %31إلىىا ايىىادة الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية بل ىىت  يالصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة ةىىؤد
نسىىىبة موالقىىىىة  كمىىىىا إن ،1.13أكبىىىىر مىىىن  وهىىىظ 1.215عنويىىىة اشتبىىىىار مىىىان ويتنىىىىظ حةىىى  بل ىىىىت م ،لىىىرول معنويىىىىة بىىىةن المحطتىىىىةن

وبىةن نظىام الصىيانة  ابىةن برنىامج الصىيانة المطبىي حالي ىةوجىد لىرل جىوهري المبحو ةن بمحطة غر  القاهرة و مال القاهرة  لا أنىه 
حةىى  بل ىىت معنويىىة اشتبىىار  ،ويىىة بةنهمىىاوجىىد لىىرول معنت لىىا الترتةىى  مىىن حجىىم العةنىىة و  %1011و %52اإلنتاجيىىة ال ىىاملة بل ىىت 

لتحويىىىا الجهىىود مىىىن  حىىالظت ةةىىر نظىىىام الصىىيانة ال لىىىظ ممىىىا ةىىدل  لىىىا رغبىىة المبحىىو ةن 1.13أقىىا مىىن  وهىىىظ 1.111مىىان ويتنىىظ 
 لظ المعدات ومنه اإلشفاقات. م كالتااستباقية والقعاء  لا ايسبا  الجذرية لل الطرائيااستجابية إلا  الطرائي

 :الصيانة اإلنتاجية الشاملة مفهوم نظام -ب

مىىىن المبحىىىو ةن بىىىالمحطتةن محىىىا البحىىى  ةىىىدركون المفهىىىوم  %21.3ةتعىىىح مىىىن نتىىىائج الدراسىىىة اإلحصىىىائية أن نسىىىبة 
الصىىحيح للصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة وانشفىىا  هىىذه النسىىبة ةىىدل  لىىا  ىىدم وعىىوح مفهىىوم الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة و ىىدم 

 و ةن.العلم به لدا الك ةر من المبح

لكانت النتائج  ،2xاشتبار تم إجراء  القة بةن محطة الكهرباء ومفهوم نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة وجود واشتبار 
 :ةلظ كما

 
مما ةدل  لا  دم وجود  القىة  0.05أكبر من  وهظ 0.554بل ت  2x Sigويتعح من تلل النتائج أن قيمة معنوية 

 .محطة الكهرباء ومفهوم نظام الصيانة اإلنتاجية ال املةبةن 

Chi Square 

pearson 

 

Value 

3.970 

 

D.F. 

5 

 

Significance. 

0.554 
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 :أهمية تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة -ج

. ةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية ترتة  المبحو ةن يسبا  تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة حسى  أهمةتهىا
حةى  احتىا هىذا السىب   ،ة ال املة هو أنه يحسن أداء المعداتن أن أهم سب  لتطبةي نظام الصيانة اإلنتاجيو ويرا المبحو 

 المبحو ةن لظ المحطتةن محا البح . إجاباتأ لا متوسط من بةن متوسطات 
 :متطلبات تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة -د

لىرأا  ااملة، وطبق ىةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية ترتة  المبحو ةن لمتطلبىات تطبةىي نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ى
مىن حجىم  %10.23المبحو ةن لظ محطة غر  القاهرة،احتا متطل  التاام ود م اإلدارة العليا المرتبىة ايولىا بنسىبة موالقىة 

العىىاملةن لتحتىىا المرتبىىة ايولىىا  جميىىهجىىاءت المسىىئولية الجما يىىة ل ،لىىرأا المبحىىو ةن لىىظ محطىىة  ىىمال القىىاهرة االعةنىىة،وطبق  
 من حجم العةنة. %13بنسبة موالقة 

 :إمكانية نجاح تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة -ه

ةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية أن نسىبة موالقىة المبحىو ةن لىظ محطىة غىر  القىاهرة و ىمال القىاهرة  لىا إمكانيىة 
م العةنىة. كمىا ا  لىا الترتةى  مىن حجى %11.3و %15.3المحطىة بل ىت  لىظ نجاح تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة

وهىذا يعنىا أنهىم ةجمعىون  ،0.05أكبىر مىن  وهىظ 0.964حةى  بل ىت معنويىة اشتبىار مىان ويتنىظ  ،وجد لرول معنوية بةنهمات
 واحد ليما ةتعلي ب مكانية نجاح تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة. يرأ  لا
  ألبعاده اقياس متغير "نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة" وفقا: 
 ؟نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملةوجد فروق معنوية بين محطتي الكهرباء محل الدراسة من حيث تهل  -أ

 .نظام الصيانة اإلنتاجية ال املةوجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الدراسة من حة  تا  :H0 يالفرض العدم
 .نظام الصيانة اإلنتاجية ال املةدراسة من حة  وجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الت :H1الفرض البديل 

 (8جدول رقم )
 نتائج اختبار مان ويتني لنظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة

متوسط نسبة  المحطة المتغير
 النسبية األهمية

Mann-

Whitney U 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

نظام الصيانة اإلنتاجية 
 ال املة

 0.4668 غر  القاهرة
 0.4618 القاهرة  مال 0.964 1365

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 

( ارتفىىاع نسىبة موالقىىة المبحىو ةن  لىا نظىىام الصىيانة اإلنتاجيىىة ال ىاملة  ىىن نظىام الصىىيانة 3ةتعىح مىن الجىىدول رقىم )
 ، لىىا الترتةىى  مىىن حجىىم العةنىىة %46.18و %46.68حةىى  بل ىىت  ،لىىظ محطىىة غىىر  القىىاهرة و ىىمال القىىاهرة االمطبىىي حالي ىى

 وجد لرول معنوية بةن المحطتةن محا البح .تكما ا 
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 ؟محل الدراسة من حيث نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة وجد فروق معنوية بين المستويات اإلداريةتهل  -ب

 .ظام الصيانة اإلنتاجية ال املةوجد لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا الدراسة من حة  نتا  :H0 يالفرض العدم
 .وجد لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا الدراسة من حة  نظام الصيانة اإلنتاجية ال املةت :H1الفرض البديل 

 (9جدول رقم )
 داري للمستو  اإل انتائج اختبار كورسكاال والس لنظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة وفقا 

 .Kruskal-Wallis Test Sig النسبية هميةة األمتوسط نسب مستو  اإلدارة

 0.4622 التنفةذية
 0.4708 الوسطا 0.797 0.454

 0.4547 العليا

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 

ممىىا ةىىدل  1.13 مىىنأكبىىر  وهىىظ 0.797( أن قيمىىة معنويىىة اشتبىىار كورسىىكاال والىىس بل ىىت 1مىىن الجىىدول رقىىم ) ةتعىىح
  لا  دم وجود لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا البح  من حة  نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة.

 :هدراسة العالقة الرتباطية بين نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة وبين أبعاد -ج
 (10جدول رقم )

 هأبعادالعالقة الرتباطية بين نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة و 

 المتغير
تطبيق نظام 

صيانة اإلنتاجية 
 h1الشاملة

مفهوم نظام 
اإلنتاجية 
 h2الشاملة

أهمية تطبيق 
 نظامال

 h3للصيانة

متطلبات 
 تطبيق النظام

h4 

 إمكانية
 نجاح النظام

h5 

 g2 0.122 0.142 **0.938 **0.784 **0.488نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة

 .%1**وجود ارتبا   ند مستوا معنوية 
 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

حةىى  تبىىةن  ،بىىةن مت ةىىر  نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة ، وبىىةن أبعىىاده ة( العالقىىة اارتباطيىى01ةوعىىح الجىىدول رقىىم )
جىاءت و  ،لىل التطبةىيوجود  القة ارتباطية طردية قوية بةن نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة وبةن أهميىة تطبيقىه ومتطلبىات ذ

بىىةن نظىىام  اعىىعيفة جىىد   ةبةنمىىا توجىىد  القىىة ارتباطيىى . القىىة اارتبىىا  طرديىىة متوسىىطة القىىوة مىىه إمكانيىىة نجىىاح تطبةىىي النظىىام
 الصيانة اإلنتاجية ال املة وبةن كا من تطبةي النظام ومفهومه.

اإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة  تىىىم اسىىىتشدام نمىىىوذج لىىىظ مت ةىىىر  نظىىىام الصىىىيانة  ةولتحدةىىىد ايهميىىىة النسىىىبية لتىىىأ ةر ايبعىىىاد الشمسىىى
 :ةلظ وكانت النتائج كما ،ال بكات العصبية مه جميه المت ةرات محا الدراسة

 

 (11جدول رقم )
 لنظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة اكات العصبية وفقا بنتائج تحليل الش

 SSE RE نسبة % تكرار بيان

 0.001 0.026 64.8 68 تدريب
 0.001 0.022 35.2 37 اختبار

 .spssالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 
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محىىا دراسىىة  ةوت ىىما ايبعىىاد الشمسىى ،( مىىن طبقىىة المىىدشالت5ال ىىكا رقىىم )ةوعىىحه ال ىىبكات العصىىبية كمىىا وتتكىىون 
 ،  دوال تحلةليىة. والطبقىة الشفيىة وت ىما  ىالH4,H3,H2,H1H,5تتم ا لظ  التظو  ،مت ةر  نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة 

 .g2وت ما المت ةر التابه  نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة   ، م طبقة المشرجات

 
 

 .spssالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

 (: الشبكة العصبية للعالقة الدالية بين نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأبعاده2شكل رقم )

لىىظ نظىام الصىىيانة  ةوتمةةىا الشصىىائ  وتصىنةب وتحلةىىا تىأ ةر ايبعىىاد الشمسى اكت ىىافبعمليىة  تقىوم ال ىبكة العصىىبية
( تقىدةر معىالم 02ويوعىح الجىدول رقىم ) .(1اإلنتاجية ال املة من شالل  ال  دوال تحلةلية كمىا هىو موعىح بىالملحي رقىم )

 نتاجية ال املة لظ مت ةر  نظام الصيانة اإل ةنموذج ال بكة العصبية لتأ ةر ايبعاد الشمس

 (13جدول رقم )
 للتأثير في نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة ةاألهمية النسبية لألبعاد الخمس

 المتغير
 تطبيق نظام صيانة اإلنتاجية

 h1الشاملة
مفهوم نظام اإلنتاجية 

 h2الشاملة

النظام  أهمية تطبيق
 h3للصيانة

متطلبات تطبيق 
 h4النظام

نجاح  إمكان
 h5النظام

 هميةاأل
 النسبية

0.067 0.055 .533 .304 .041 

 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

حةى   ،لىظ مت ةىر  نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة  ة( ايهميىة النسىبية لتىأ ةر ايبعىاد الشمسى02ةوعح الجدول رقىم )
هو أهمية تطبيقه، لكلما ااد إدرال المبحو ةن يهمية تطبةي نظىام  تبةن أن أهم ب عد مؤ ر لظ نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة

 تطبيقه.ةنجح  التالظوب ، لا النظام اذلل إةجابي  أ ر  ،الصيانة اإلنتاجية ال املة
 :الطاقة اإلنتاجية التشغيلية -2

وأسبا  انشفا  الطاقة  جيةلظ: القدرة اإلنتابعديه المتم لةن ابد من دراسة  ،لدراسة مت ةر الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية
 اإلنتاجية الت  ةلية.
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 "دراسة أبعاد متغير "الطاقة اإلنتاجية التشغيلية: 
 :القدرة اإلنتاجية -أ

 لىا انشفىا  موالقىون ةتعح من نتائج الدراسة اإلحصائية أن غالبية المبحو ةن بمحطة غر  القاهرة و مال القىاهرة 
وجىد ت لا الترتة  من حجم العةنة، كما ا  %51و %32تاجية التصميمية بنسبة الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  ن الطاقة اإلن

 وهىىظ 0.596حةىى  بل ىىت قيمىىة معنويىىة اشتبىىار مىىان ويتنىىظ  ،المبحىىو ةن بىىالمحطتةن محىىا البحىى  إجابىىات لىىظ لىىرول معنويىىة
لت ىىى ةلية  ىىىن الطاقىىىة وهىىىذا يعنىىىا أنهىىىم ةجمعىىىون  لىىىا رأا واحىىىد ليمىىىا ةتعلىىىي بانشفىىىا  الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة ا 0.05أكبىىىر مىىىن 

 .اإلنتاجية التصميمية

 :أسباب انخفاض الطاقة اإلنتاجية التشغيلية -ب

ىىى جىىىاء ةتعىىىح مىىىن نتىىىائج الدراسىىىة اإلحصىىىائية أن ترتةىىى  المبحىىىو ةن يسىىىبا  انشفىىىا  الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى ةلية  اولق 
 إجابىاتأ لا متوسط مىن بىةن متوسىطات  لرأي المبحو ةن احتا سب  نق  قطه ال يار ومستلامات اإلنتاج اطبق  ل ،يهمةتها
مىن  %35.51و ،محطىة غىر  القىاهرة لىظ مىن حجىم العةنىة %33.31بنسىبة موالقىة  ،المحطتةن محا البحى  لظ المبحو ةن
 لىا إتمىام أ مىال  اةىؤدا إلىا انشفىا  قىدرة نظىام الصىيانة المطبىي حالي ى الىذيايمىر  ،محطة  ىمال القىاهرة لظ حجم العةنة

إلا التوقب الطويىا  ىن العمىا بسىب   جىا المعىدة  لىا إتمىام يحد  اعطرار  التالظلذلل وب ،المقررةا ةد الصيانة لظ المو 
الوقىت المتىاح ةىنشف  ومىن  ىم  ،المهام المطلوبة لظ انتظار قطه ال يىار ومسىتلامات اإلنتىاج الالامىة إلتمىام أ مىال الصىيانة

 اإلنتاجية التصميمية.الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  ن الطاقة وتنشف  لإلنتاج 
  ألبعاده اقياس متغير" الطاقة اإلنتاجية التشغيلية " وفقا: 
 ؟الطاقة اإلنتاجية التشغيليةوجد فروق معنوية بين محطتي الكهرباء محل الدراسة من حيث تهل  -أ

 لت  ةليةالطاقة اإلنتاجية ا وجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الدراسة من حة تا  :H0 يالفرض العدم
 .الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية وجد لرول معنوية بةن محطتظ الكهرباء محا الدراسة من حة ت :H1الفرض البديل 

 (12جدول رقم)
 للطاقة اإلنتاجية التشغيلية ينتائج اختبار مان ويتن

 المحطة المتغير
 األهميةمتوسط نسبة 
 النسبية

Mann-

Whitney U 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

اقة اإلنتاجية الط
 التشغيلية

 0.5877 غر  القاهرة
 0.6226 القاهرة  مال 249. 1193

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 

( أن نسىىبة موالقىىة المبحىىو ةن  لىىا مت ةىىر   الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  مىىن حةىى  وجىىود 05ةتعىىح مىىن الجىىدول رقىىم )
 لىىىا  %62.26و %58.77الطاقىىة اإلنتاجيىىىة التصىىميمية لىىىظ محطىىة غىىر  القىىىاهرة و ىىمال القىىىاهرة بل ىىت  لجىىوة بةنىىه وبىىىةن

وجىد لىرول معنويىة بىةن تكمىا ا  ،وبالتىالظ انشفىا  القىدرة اإلنتاجيىة للنظىام الت ى ةلظ محىا البحى  ،الترتة  مىن حجىم العةنىة
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ون  لا رأا واحىد ليمىا ةتعلىي بوجىود لجىوة بىةن الطاقىة وهذا يعنظ أنهم ةجمع ،المبحو ةن لظ المحطتةن محا البح  إجابات
 .اإلنتاجية الت  ةلية وبةن الطاقة اإلنتاجية التصميمية

 الطاقة اإلنتاجية التشغيلية؟ القصور في محل الدراسة من حيث وجد فروق معنوية بين المستويات اإلداريةتهل  -ب

ـــدم داريىىىة محىىىا الدراسىىىة مىىىن حةىىى  الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة وجىىىد لىىىرول معنويىىىة بىىىةن المسىىىتويات اإلتا  :H0 يالفـــرض الع
 .الت  ةلية

 .الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية وجد لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا الدراسة من حة ت :H1الفرض البديل 

 (12) جدول رقم
 اإلداري للمستو   اللطاقة اإلنتاجية التشغيلية وفقا  نتائج اختبار كورسكاال والس

 .Kruskal-Wallis Test Sig النسبية األهميةمتوسط نسبة  دارةمستو  اإل

 0.6109 التنفيذية
 0.5752 الوسطى 0.100 4.615

 0.6600 العليا

 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل ا تماد  ا المصدر: من إ داد الباح ة 
ممىا ةىدل  1.13 أكبىر مىن وهىظ 0.100بل ىت  أن قيمىة معنويىة اشتبىار كورسىكاال والىس (01من الجىدول رقىم ) ةتعح

مت ةىر   الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية    انشفا حة   لا  دم وجود لرول معنوية بةن المستويات اإلدارية محا البح  من 
 .الطاقة اإلنتاجية التصميمية  ن
 :هأبعاددراسة العالقة الرتباطية بين الطاقة اإلنتاجية التشغيلية وبين  -ج

 (15جدول رقم )
 الرتباطية بين الطاقة اإلنتاجية التشغيلية وبين أبعادهالعالقة 

 U2  أسباب انخفاض الطاقة التشغيلية U1  القدرة اإلنتاجية المتغير

 **g3 0.293** 0.993    الطاقة اإلنتاجية التشغيلية

 .%1**وجود ارتبا   ند مستوا معنوية 
 .حصائظاإل لا مشرجات التحلةا  اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 

حةى  تبىةن وجىود  القىة  ،بةن مت ةر  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  وبةن أبعاده ة( العالقة اارتباطي03الجدول رقم ) ةوعح
لكلمىىا اادت أسىىبا   ،بىىةن انشفىىا  مت ةىىر  الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  وبىىةن أسىىبا  هىىذا اانشفىىا  اطرديىىة قويىىة جىىد   ةارتباطيىى

ااد انشفىىا  مت ةىىر  الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  واادت  ،التصىىميمية اإلنتاجيىىةيىىة الت ىى ةلية  ىىن الطاقىىة انشفىىا  الطاقىىة اإلنتاج
 ،بةنمىا توجىد  القىة ارتباطيىة طرديىة عىعيفة مىه القىدرة اإلنتاجيىة ،الت ى ةلظالفجوة بةنه وبةن الطاقة اإلنتاجيىة التصىميمية للنظىام 

 محا البح . الت  ةلظكلما انشفعت القدرة اإلنتاجية للنظام  ، ةلية لكلما انشف  مت ةر  الطاقة اإلنتاجية الت 
ولتحدةد ايهميىة النسىبية لتىأ ةر البعىدةن لىظ مت ةىر  الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية  تىم اسىتشدام نمىوذج ال ىبكات العصىبية 

 :ةلظ وكانت النتائج كما ،محا الدراسةالبعدةن مه 
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 (16جدول رقم )
 للطاقة اإلنتاجية التشغيلية العصبية وفقا كات ابنتائج تحليل الش

 SSE RE نسبة % تكرار بيان

 0.001 0.029 77.1 81 تدري 
 0.012 0.136 22.9 24 اشتبار

 .spssالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 
محىا دراسىة  u1, u2( مىن طبقىة المىدشالت وت ىما البعىدةن 1وتتكون ال بكة العصبية كما هىو موعىح بال ىكا رقىم )

وت ما المت ةر التىابه  ،وت ما داله   تحلةلية واحده،  م طبقة المشرجات ،والطبقة الشفية ،مت ةر  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية 
 .g3 الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  

 
 (: الشبكة العصبية للعالقة الدالية بين الطاقة اإلنتاجية التشغيلية وأبعادها2شكل رقم)

 .spssصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج الم

مت ةىر  الطاقىة اإلنتاجيىة  لىظ تقوم ال بكة العصبية بعملية اكت اف وتمةةا الشصائ  وتصنةب وتحلةا تىأ ةر ال بعىدةن
ال ىبكة  ( تقىدةر معىالم نمىوذج05(. ويوعىح الجىدول رقىم )1الت  ةلية  من شالل دالة تحلةلية كما هو موعح بالملحي رقىم )
 العصبية لتأ ةر المت ةرات لظ مت ةر  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية .

 (17جدول رقم )
 األهمية النسبية لتأثير الٌبعدين في متغير "الطاقة اإلنتاجية التشغيلية "

 u2 أسباب انخفاض الطاقة التشغيلية u1 القدرة اإلنتاجية المتغير

 0.899 0.101 النسبية األهمية

 .spssمن واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج المصدر: 

أهىىم  نأ( ايهميىة النسىبية لتىىأ ةر البعىدةن لىظ مت ةىىر  الطاقىة اإلنتاجيىة الت ىى ةلية ، حةى  تبىةن 05ةوعىح الجىدول رقىىم )
اإلنتىىىاج محىىىا البحىىى  هىىىو أسىىىبا  انشفىىىا  الطاقىىىة  بمحطتىىىظانشفىىىا  مت ةىىىر  الطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى ةلية   لىىىظ ب عىىىد مىىىؤ ر

 اإلنتاجية الت  ةلية.
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 اختبار فروض البحث: -اثانيا 

 تتناول تلل الفقرة اشتبار مدا صحة أو شطأ لرو  البح  التالية:
 :الفرض األول -0

ةىن  الفىر  ايول  لىىا أنىه  توجىىد  القىة ذات دالىة إحصىىائية بىةن برنىىامج الصىيانة المطبىي وبىىةن الطاقىة اإلنتاجيىىة 
 الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهرباء .

بةن بىرامج الصىيانة المطبىي  وبىةن الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية لمحطىات إنتىاج الكهربىاء محىا البحى   وبقياس الرتباط
 :ةلظ كانت النتائج كما

 (18جدول رقم )
 الفرض متغيري مصفوفة الرتباط بين 

 g1برنامج الصيانة المطبق  المتغير

 **g3 0.458الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية 

 .%1القة ارتباطية  ند مستوا معنوية وجود  *
 .حصائظ لا مشرجات التحلةا اإل اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة 

متوسىىىىط بىىىىةن مت ةىىىىر  برنىىىىامج الصىىىىيانة المطبىىىىي  وبىىىىةن  طىىىىردي( وجىىىىود  القىىىىة ارتبىىىىا  03) ح مىىىىن الجىىىىدول رقىىىىمةتعىىىى
برنىامج الصىيانة  أناء محىا البحى ، ممىا ةىدل  لىا اانشفا  لظ مت ةر  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  لمحطىات إنتىاج الكهربى

انشفىىا  الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  ىىن الطاقىىة اإلنتاجيىىة التصىىميمية  لىىظ المطبىىي يعتبىىر مىىن المعوقىىات ايساسىىية المىىؤ رة
 بمحطات إنتاج الكهرباء محا البح .

 ةلية لمحطىىىات إنتىىىاج الكهربىىىاء محىىىا بىىىةن بىىىرامج الصىىىيانة المطبىىىي والطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى نحـــداروبدراســـة عالقـــة ال 
 :ةلظ البح ، كانت النتائج كما

 (19جدول )
 العالقة بين برنامج الصيانة المطبق وبين الطاقة اإلنتاجية التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء وتحديد الوزن النسبي لهم

 الدللة قيمة ت الوزن النسبي الخطأ المعياري  Bمعامل النحدار المتغير 
 000. 8.291  045. 375. النحدار ثابت

 000. 5.232 458. 139. 729. برنامج الصيانة المطبق

a. Dependent Variable: الت  ةلية اإلنتاجية الطاقة 
 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

الطاقىة اإلنتاجيىة  –لمت ةىر التىابه ا لىظ -برنىامج الصىيانة المطبىي –ةوعح النموذج أن الوان النسبظ للعاما المسىتقا 
 .1.133الت  ةلية هو
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 الختبارات اإلحصائية الخاصة بالنموذج:
R     0.458 

R square     0.210 

Adjusted Rsquare  0.202 

Standard Error   0.12107 

برنىامج الصىيانة ممىا ةىدل  لىا وجىود ارتبىا  متوسىط بىةن المت ةىر المسىتقا  0.458يساوا  Rمعامل الرتباط نجد أن 
 0.210يسىىاوا  R Squareمعامــل النحــدار  كمىىا إنالمطبىي واانشفىىا  لىىظ المت ةىىر التىابه الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية. 

أن أي  ،%20الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهربىاء بنسىبة  لظ امج الصيانة المطبي ةؤ رنمما ةدل  لا أن بر 
 ة اإلنتاجية الت  ةلية ةرجه سببه إلا المت ةر المستقا.من انشفا  الطاق %20نسبة 

 :ةلظ كما (ANOVA)واشتبار معنوية اانحدار ةتم إجراء تحلةا التباةن 
 (30جدول رقم )

 bANOVA تحليل التباين
 معنوية ف ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 401. 1 401. النحدار

27.373 .000a 015. 103 1.510 اءاألخط 
  104 1.911 الكلي

a. Predictors: (Constant), نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة b.  Dependent Variable:الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية 
 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 

 ةممىا ةىدل  لىا معنويىة معادلى ،0.05أقىا مىن  ظوهى 0.000بل ت  F( أن معنوية اشتبار 21ةتعح من الجدول رقم )
 اانحدار ووجود  القة بةن المت ةرين.

تعح صحة الفر  ايول القائا بأنه توجد  القة ذات دالة إحصائية بةن برنامج الصيانة المطبي وبىةن تو لا ذلل 
 الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهرباء.

 :ثانيالفرض ال -3

انظ  لىىا أنىىه  توجىىد  القىىة ذات دالىىة إحصىىائية بىىةن تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة وبىىةن ةىىن  الفىىر  ال ىى
 الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهرباء .

بةن تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة وبةن الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية لمحطىات إنتىاج الكهربىاء  رتبا وبقياس اا
 :ةلظ لنتائج كماكانت ا

 (31جدول رقم )
 الفرض متغيري مصفوفة الرتباط بين 

 g2تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة  المتغير

 -*g3 0.233الطاقة اإلنتاجية التشغيلية 

 .حصائظحلةا اإل لا مشرجات الت اا تماد  المصدر: من إ داد الباح ة                 .%5وجود  القة ارتباطية  ند مستوا معنوية *



 2103( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة

222 

ال ىاملة وبىةن  اإلنتاجيىة( وجىود  القىة ارتباطيىة  كسىية بىةن مت ةىر تطبةىي نظىام الصىيانة 20ةتعح من الجدول رقم )
ممىىا ةىىدل  لىىا أن تطبةىىي نظىىام  ،اانشفىىا  لىىظ مت ةىىر  الطاقىىة اإلنتاجيىىة الت ىى ةلية  لمحطىىات إنتىىاج الكهربىىاء محىىا البحىى 

ا الحد من انشفا  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  ن الطاقة اإلنتاجية التصميمية لمحطات إل يالصيانة اإلنتاجية ال املة ةؤد
 إنتاج الكهرباء محا البح .

وبدراسىىىة  القىىىة اانحىىىدار بىىىةن تطبةىىىي نظىىىام الصىىىيانة اإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة والطاقىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىى ةلية لمحطىىىات إنتىىىاج 
 :ةلظ الكهرباء محا البح ، كانت النتائج كما

 (33ول رقم )جد
 العالقة بين تطبيق نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة 

 التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء وتحديد الوزن النسبي لهم وبين الطاقة اإلنتاجية
 الدللة قيمة ت الوزن النسبي الخطأ المعياري  Bمعامل النحدار المتغير 

 000. 14.568  049. 720. ثابت النحدار
 017. -2.434 -233. 103. -250. انة اإلنتاجية الشاملةنظام الصي

a. Dependent Variable:  الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية               .spss نامج المصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا بر   

 -مت ةىىر التىىابه لىىظ ال -تطبةىىي نظىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىة ال ىىاملة  -ةوعىىح النمىىوذج أن الىىوان النسىىبظ للعامىىا المسىىتقا
 .233.-الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية هو 

 الختبارات اإلحصائية الخاصة بالنموذج:
R     0.233 

R square     0.054 

Adjusted Rsquare  0.045 

Standard Error   0.13246 

طبةىىي نظىىام ممىىا ةىىدل  لىىا وجىىود ارتبىىا  عىىعةب بىىةن المت ةىىر المسىىتقا ت 0.233يسىىاوا  Rمعامــل الرتبــاط نجىىد أن 
 Rsquareمعامـل النحـدار  نإالصيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة واانشفىا  لىظ المت ةىر التىابه الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية. كمىا 

اانشفىا  لىظ الطاقىة اإلنتاجيىة  الحىد مىن لظ ال املة ةؤ ر مما ةدل  لا أن تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية 0.054يساوا 
 .%5.4بنسبة  كهرباءالت  ةلية لمحطات إنتاج ال

 :ةلظ كما (ANOVA)واشتبار معنوية اانحدار ةتم إجراء تحلةا التباةن 

 (32جدول رقم )
 bANOVAتحليل التباين 

 المصدر مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات ف معنوية ف
.017a 5.925 .104 1 .104 النحدار 

 األخطاء 1.807 103 018.

 لكليا 1.911 104 
a. Predictors: (Constant), :نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة b.  Dependent Variable: الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية 

 .SPSSالمصدر: من واقه نتائج ت  ةا البيانات  لا برنامج 
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معادلىىة ممىا ةىىدل  لىا معنويىة  0.05وهىو أقىىا مىن  0.017بل ىت  F( أن معنويىة اشتبىىار 25ةتعىح مىن الجىىدول رقىم )
 اانحدار ووجود  القة بةن المت ةرين.

القائىىىا بأنىىىه توجىىىد  القىىىة ذات دالىىىة إحصىىىائية بىىىةن تطبةىىىي نظىىىام الصىىىيانة   ىىىانظتعىىىح صىىىحة الفىىىر  التو لىىىا ذلىىىل 
 اإلنتاجية ال املة وبةن الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية لمحطات إنتاج الكهرباء.

 المحور الرابع: النتائج والتوصيات:
 :ائجالنت -أولا 

أمكىىن اسىىتشال  مجمو ىىة مىىن النتىىائج المرتبطىىة بموعىىوع البحىى   ،بعىىد الدراسىىة التحلةليىىة للدراسىىة النظريىىة والمةدانيىىة
 تتم ا لظ اتتظ: التظو 
 لىىا الطاقىىة اإلنتاجيىىة  اممىىا ةىىؤ ر سىىلب   ،بمحطىىات إنتىىاج الكهربىىاء محىىا البحىى  اعىىعب برنىىامج الصىىيانة المطبىىي حالي ىى -0

انشفىىا  قىىدرة  التىالظالطاقىىة اإلنتاجيىة التصىىميمية لمحطىىات إنتىاج الكهربىىاء محىا البحىى ، وبوانشفاعىىها  ىن  ،الت ى ةلية
 الوصول إلا حد التحمةا ايقصا للنظام الت  ةلظ محا البح . لظ أداء نظام الصيانة الحالظ

 ىدم التىاام  التىالظوب ،لعىاللالصىيانة مجىرد ردود أ ،ا تماد نظىام الصىيانة المطبىي  لىا سياسىة رد الفعىا ولىيس سياسىة البىدء بالفعىا -2
وا تمىىادهم  لىىا برنىىامج  للمعىىدة المصىىنعةأوصىىت بىىه ال ىىركة  التىىظمحطىىات إنتىىاج الكهربىىاء محىىا البحىى  ببرنىىامج الصىىيانة الوقائيىىة 

 والتوقب  ن العما. اإلشفالإلا حالة  المعدةواستبدال ايجااء بعد وصول  اإلصالحالصيانة العالجية القائم  لا  مليات 

ا  تىىدنا جىىودة برنىىامج الصىىيانة المطبىىي هىىو نقىى  قطىىه ال يىىار ايصىىلية ومسىىتلامات اإلنتىىاج كىىنق  الوقىىود أهىىم أسىىب -5
المسىىىتشدم لىىىظ العمليىىىة اإلنتاجيىىىة والمتم ىىىا لىىىظ ال ىىىاا الطبيعىىىظ واسىىىتبداله بالمىىىااوت غةىىىر المطىىىابي لمواصىىىفات تصىىىميم 

الة إلىىىا  ىىىدم تىىىوالر مسىىىتلامات الصىىىيانة وغةرهىىىا باإلعىىى ،ممىىىا ةىىىؤدا إلىىىا وجىىىود أ طىىىال متكىىىررة بال اليىىىات ،المعىىىدات
 اء أ مال الصيانة.ر جوبالتالظ  دم شروج المعدة لظ الوقت المناس  إل وغةرها، كايونا  والرواله

وبىةن نظىام الصىيانة اإلنتاجيىة ال ىاملة  اجىوهري بىةن برنىامج الصىيانة المطبىي حالي ى ن  لىا أنىه ةوجىد لىرل و المبحو  تفيا -1
 .حالظيم ا عرورة جوهرية لظ الوقت ال االمطبي حالي   ن ت ةةر برنامج الصيانةأو 

ممىا ةىدل  ،ةؤدا تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة إلا الحىد مىن اانشفىا  لىظ مت ةىر الطاقىة اإلنتاجيىة الت ى ةلية -3
وتقلةىا الفجىوة  لا أن تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة يعما  لا ايادة القدرة اإلنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء 

 بةن الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية وبةن الطاقة اإلنتاجية التصميمية للنظام اإلنتاجظ محا البح .

 :التوصيات -اثانيا 

، تم التوصا إلا التوصيات التالية  لا مستوا والمةدانظ نظري ال هبعد استعرا  النتائج المستشلصة من البح  ب قي
 :ةلظ تتم ا ليما التظل ركة القابعة لكهرباء مصر و محطات إنتاج الكهرباء التابعة ل

وذلىىىل لايىىىادة القىىىدرة اإلنتاجيىىىة للنظىىىام  ،عىىرورة قيىىىام محطىىىات إنتىىىاج الكهربىىىاء بتطبةىىىي نظىىىام الصىىيانة اإلنتاجيىىىة ال ىىىاملة -0
 الت  ةلظ والحد من اانشفا  لظ الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية  ن الطاقة اإلنتاجية التصميمية.



 2103( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة

229 

حطىىىات إنتىىىاج الكهربىىىاء أهميىىىة الصىىىيانة وا تبارهىىىا وظيفىىىة داشىىىا نطىىىال العمليىىىة اإلنتاجيىىىة والتحىىىول مىىىن م إدرالعىىىرورة  -2
 ااستباقية. الطرائيااستجابية إلا  الطرائي

 االتاام باستشدام نوع الوقود المطابي لمواصفات تصميم الوحدات اإلنتاجية. -5

 لىا تنفةىذ بعى  مهىام الصىيانة ايساسىية  الىه ليكىون قىادر  وتأهة ،ن ر مفهىوم الصىيانة الذاتيىة مىن شىالل تىدري  الم ى ا -1
 لمعداته كأ مال التنظةب والتايةت والفح  والتفتي  وبع  أن طة الصيانة البسيطة.
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الموافقة درجة   م.  
 العبارة

 أوافق
ل  أوافق اتماما 

 أدر  
غير 
 موافق

غير موافق 
 اتماما 

      بالمحطة. )*( لا ايادة الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية ايعما برنامج الصيانة المطبي حالي   1
ةىىىؤدا تطبةىىىي نظىىىىام الصىىىيانة اإلنتاجيىىىىة ال ىىىاملة إلىىىىا ايىىىادة الطاقىىىىة اإلنتاجيىىىة الت ىىىى ةلية  3

 .بالمحطة
     

      .بالمحطة )*(تاجية الت  ةلية  ن الطاقة اإلنتاجية التصميميةتنشف  الطاقة اإلن 2
ومنىىىىىه  )*( لىىىىىا تحسىىىىةن الفعاليىىىىة الكليىىىىىة للمعىىىىدة ايعمىىىىا برنىىىىامج الصىىىىىيانة المطبىىىىي حالي ىىىى 2

 .اي طال
     

      .حالظالوقت ال لظ عرورة جوهرية ايم ا ت ةةر برنامج الصيانة المطبي حالي   5
      بالمحطة أهداله. االمطبي حالي  يحقي برنامج الصيانة  6
      .مه احتياجات الت  ةا المادية (*)تتالءم بةئة العما المادية 7
ت ىكا  التىظشاصىة تلىل  ،يعما برنامج الصيانة المطبي  لا تحسىةن أداء اتات 8

  ني الاجاجة داشا المحطة ومنه اي طال.
     

وبىىىىةن نظىىىىام الصىىىىيانة  اطبىىىىي حالي ىىىىةوجىىىىد لىىىىرل جىىىىوهري بىىىىةن برنىىىىامج الصىىىىيانة الم 9
 اإلنتاجية ال املة.

     

      .امن المؤكد أنه توجد أنظمة صيانة ألعا من نظام الصيانة المطبي حالي   10
 

                                                 

 لترة امنية محددة. الطاقة اإلنتاجية الت  ةلية بمحطات إنتاج الكهرباء: هظ كمية الطاقة الكهربائية المنتجة لعال  شالل )*(
الطاقة اإلنتاجية التصميمية بمحطات إنتاج الكهرباء: هظ كمية الطاقة الكهربائية المطلىو  إنتاجهىا لىظ ظىا ظىروف الت ى ةا  )*(

 العادية والتظ صمم النظام بما ليه آات ومعدات من أجا إنتاجها.

نسىىبية لمعىىدة أو لشليىىة إنتاجيىىة أو لشىىط إنتىىاجظ كامىىا بالنسىىبة الفا ليىىة الكليىىة للمعىىدة: هىىظ مقيىىاس م ىىمولظ يحىىدد اإلنتاجيىىة ال )*(
كفىىاءة × يدائهىىم النظىىرة )التصىىميمظ( حةىى  أنهىىا محصىىلة عىىر   ال ىىة  ناصىىر وهىىا: وقىىت المعىىدة المتىىاح )السىىماحية(% 

 نسبة جودة المنتج% × ايداء% 

احة، وكىىذلل الظىىروف الجويىىة المتم لىىة لىىظ: درجىىة الحىىرارة، بةئىىة العمىىا الماديىىة: تتم ىىا لىىظ مكىىان العمىىا كالمبىىانظ، وور  العمىىا، والمسىى (*)
 والتهوية، والرطوبة، وكذا اإلعاءة والصوت، وايمن والسالمة المهنية، وايتربة وال بار، وايلوان، والعجةج.
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 درجة التكرار   م.
 اإطالقا  انادرا  اأحيانا  اغالبا  ادائما  العبارة

ن الكتىىىىىىالوج الشىىىىىىا  بالمعىىىىىىدة ب ىىىىىى  النظىىىىىىر  ىىىىىى لىىىىىىظ تطبىىىىىىي تعليمىىىىىىات الصىىىىىىيانة 11
 .ااحتياجات الواقعية للمعدة

     

      .ن  لا برنامج الصيانة بالدورات التدريبية الالامةو يحظا القائم 13
      .تلبا الدورات التدريبية ااحتياجات التدريبية الفعلية 12
      محدد. امنظا لجدول تتم أ مال الصيانة ولق   12
      انة.تتوالر آليات الرقابة  لا أ مال الصي 15
      .تتوقب اتات لسا ات حتا إتمام  ملية الصيانة 16
      .الصيانة م كالتتقدم اإلدارة الد م الكاما لحا  17
      الوقت المناس . لظ تتوالر مستلامات الصيانة 18
      .تتوالر المهارات الفنية الالامة إلتمام أ مال الصيانة 19
      تابعة شطط الصيانة.تقدم تقارير دورية لم 30
      .ةومظتتم الصيانة الذاتية لاات والمعدات بواسطة الم  ا شالل العما ال 31

)لىىىظ حالىىة وجىىىود أك ىىر مىىىن نىىوع برجىىىاء ترتةبهىىا حسىىى  درجىىىة  ؟بالمحطىىىة امىىا هىىىو نىىوع برنىىىامج الصىىيانة المطبىىىي حالي ىى - 22
 اا تماد  لةها(

     صيانة وقائية       جيةصيانة  ال 
     صيانة إنتاجية  املة       صيانة ذاتية. 

     .......................... ) أشرا ) اذكرها من لعلل 

أسىىبا  ذلىىل اانشفىىا ؟ )  هىىظ يىىة التصىىميمية، مىىانتاجيىىة الت ىى ةلية  ىىن الطاقىىة اإلنتاجالطاقىىة اإل انشفىىا حالىىة  لىىظ - 25
 .ن وجهة نظرل(برجاء ترتة  ايسبا  حس  درجة أهمةتها م

   ة إلتمام العملية اإلنتاجية.يأ دم وجود بةئة مادية مه    ععب برنامج الصيانة المطبي. 
   .قلة شبرة ومهارة العاملةن      .نق  قطه ال يار ومستلامات اإلنتاج 
   .ايادة وقت تجهةا وعبط اتات والمعدات     .دم وجود برنامج للصيانة  
    حدات اإلنتاجية.تقادم الو       .دم توالر متطلبات ايمن والسالمة المهنية  
   .الموقه ومدا القدرة  لا التوسه      جااات.ك رة ال يا  واإل 
   .......................... ) أشرا ) برجاء ذكرها 

 .(تحققت حس  درجة تحققها من وجهة نظرل التظبرجاء ترتة  ايهداف )إذا كان برنامج الصيانة المطبي قد حقي أهداله  - 21
   .المحالظة الدائمة  لا الحالة الجةدة لاات والمعدات    .شف  تكلفة الصيانة 
   .تحسةن أداء اتات والمعدات      .% الوصول بنس  المعة  إلا صفر 
   .منه اي طال        .شف   كاوا العمالء 
   .انشفا  تكلفة اإلنتاج       % الوصول بنسبة الفاقد إلا صفر 
   . اتشاذ اإلجراءات المانعة لوقوع الحواد     .ايادة اإلنتاجية 
   ........................ .) أشرا ) برجاء ذكرها 
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)برجىاء ترتةى  ايسىبا  حسى   بالمحطىة؟ اجىودة برنىامج الصىيانة المطبىي حالي ى ظمن وجهة نظرل أسىبا  تىدن هظ ما - 23
 .جة أهمةتها من وجهة نظرل(در 
   .انشفا  قدرة القائمةن بالصيانة 
   .انشفا  رغبة القائمةن بالصيانة 
   .دم اهتمام اإلدارة بتقديم الد م والمساندة ي مال الصيانة المطبقة  
   .ال قالة التنظيمية السائدة بالمحطة 
   .تشطظ العمر االتراعظ يجااء اتات والمعدات 
   .قصور الدورات التدريبية لظ تلبية ااحتياجات التدريبية الفعلية 
   .الصيانة مجرد ردود ألعال 
   .دم تقديم تقارير دورية لحا م كالت الصيانة  
   .نق  قطه ال يار ومستلامات الصيانة 
   .دم تناس  بةئة العما المادية مه متطلبات أ مال الصيانة  
   بة  لا أ مال الصيانة.ععب نظام الرقا 
   .دم وجود نظام للمعلومات يعمن اإل داد لشطط الصيانة ومتابعتها  
   ............................ )أشرا ) برجاء ذكرها 

واحدة لقىط تعبىر  إجابة( أمام √)برجاء وعه  المة ) ؟الصيانة اإلنتاجية ال املة مفهوم –وجهة نظرل  -ما هو من  -21
 .ظرل( ن وجهة ن

    الصىىيانة التىىظ نفىىذت بعىىد حىىدو  اي طىىال وتهىىدف إلىىا وعىىه المعىىدات لىىظ الحالىىة التىىظ يمكىىن مىىن شاللهىىا أداء
 وظائفها المطلوبة.

    جميىىه اين ىىطة المسىىئولة  ىىن الحفىىام  لىىا التسىىهيالت والمعىىدات لىىظ ألعىىا ظىىروف ت ىى ةا لهىىا والتعامىىا مىىه
  .اي طال والم كالت  ند حدو ها

   طول لترة حياة المعدات لتعظيم لعالية المعىدات، ومنىه اي طىال ون ىر مفهىوم الصىيانة الذاتيىة بواسىطة  الصيانة
 الم  ىا شالل العما الةومظ، لكا القوا العاملة بالمنظمة.

   وذلل لتجن  العواق  غةر المقبولة. ،الصيانة التظ تتم دون تأشةر بعد أن تم الك ب  ن اي طال 
   حيحية التظ لم تتم  لا الفور ونفذت بعد اكت اف اي طال ولكن تم تأشةرها ولقا إل طاء أوامر الصيانة.الصيانة التص 
   .الصيانة القائمة  لا أساس الامن لإلبقاء  لا المعدات لظ حالة جةدة ومنه اي طال 

)برجاء ترتة  هذه ايسىبا   لعا ينه:إذا كان برنامج الصيانة اإلنتاجية ال املة البرنامج ايلعا للصيانة، ل نه اي - 25
 .تها من وجهة نظرل(احس  أولي

   لا جذورها. ظةدرس الم كالت دراسة  ميقة ويقع     .يعمن بةئة  ما نظيفة ومرتبة 
   .ةايد معدات الت  ةا       .ةشلي روح اانتماء لدا العاملةن 
   .يحسن أداء المعدات       ت كا  ني الاجاجة. يحسن العمليات التظ 
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   .ةشف  تكلفة اإلنتاج       .ةشف  نس  حواد  العما 
   .ةشف  تكلفة الصيانة       .يعما  لا ايادة الفعالية الكلية للمعدة 
   .ي عر العاملةن بالمسئولية واالتاام تجاه العما    . ةشف  نس  المعة 
   ةنما روح العما الجما ظ    
   رجاء ذكرها ( .......................................أشرا ) ب 

 .لتواجدها بالمحطة اقائمة بأهم متطلبات تطبةي نظام الصيانة اإلنتاجية ال املة، برجاء ترتة  هذه المتطلبات طبق   ةلظ ليما - 23
   .التاام ود م اإلدارة العليا 
     نة اإلنتاجية ال املة.العاملةن إلدشال مفاهيم الصيا جميهتعليم وتدري 
   .إ ادة صياغة المفاهيم وال قالة التنظيمية 
   .تحسةن ظروف العما المادية 
   .تمكةن العاملةن وت جيه المبادرة نحو اقتراح اإلجراءات التصحيحية 
   العاملةن من اإلدارة العليا إلا العمال لظ الور . جميهالمسئولية الجما ية ل 
   انات المالية.توالر اإلمك 
   ةجابية للعاملةن لظ صيانة آاتهم ومعداتهم.الم اركة اإل 
   .توالر نظام معلومات ةشان، ويحلا، ويسترجه جميه المعلومات المتعلقة بالصيانة  ند الحاجة 
    ايطراف. جميهوجود قنوات اتصال لعالة بةن 
   )أشرا )برجاء ذكرها ........................... ............ 

 ؟المحطة لظ ية ال املةنتاجنجاح تطبةي نظام الصيانة اإل اتإمكان هظ ما - 21

   .ا  متوسطة.       الية       الية جد 
   .منشفعة      .ا  منشفعة جد 

 :ل نىىىىىىىه ي سىىىىىىىعد الباح ىىىىىىىة تسىىىىىىىجةلها لكىىىىىىىم –تتصىىىىىىىا بقعىىىىىىىية الدراسىىىىىىىة  –مالحظىىىىىىىات إعىىىىىىىالية  ةأيىىىىىىى إذا كىىىىىىىان لىىىىىىىديكم - 51
...................................................................................................... 
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ABSTRACT 
 

Total productive Maintenance has a great importance in industrial Companies as a new 

philosophy of continuous improvement and one of the most important ways keeping the 

physical and human Resources on a continuous productive level. In addition, Electrical 

energy is considered the basis of modern industry, and is used in various fields and cannot be 

dispensable in our daily life. Hence, The importance of this study stems from the Approach 

of TPM to improve production capacity of Electrical production power stations. 

The Study has tackled the issue of decreasing the operational production capacity than 

the Maximum production capacity in the Electrical production power stations. The sample of 

Analysis was based on the biggest two stations of electrical power in Greater Cairo and the 

study follows the method of comprehensive counting of mangers at middle, higher and 

executive management levels at stations of North Cairo and Western Cairo as the biggest 

stations in Cairo. 

There are various results for this study, most important of which is the weakness of 

the applicable maintenance program in each of North Cairo and Western Cairo that negatively 

affects the operational production capacity, making a Gap between it and the maximum 

production capacity. In turn, the maintenance adopting system based on the reactive policy 

not on the proactive policy. In addition to the lack of original space, parts and maintenance 

requirements and thus the equipment do not get out at the right time to perform the 

maintenance. The study recommends that TPM approach should be applied to increase the 

production capacity of the operating system and reducing the decline in the operational 

production capacity than the maximum production capacity in each of North Cairo and 

Western Cairo. 

 


