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 مدى توافر مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة في المنظمات الصحية
 *استطالعيةدراسة  :امستشفى تكريت التعليمي أنموذج  

 حنظل  أحمدقاسم  د.
 عمالتدريسي قسم إدارة األ

 قيس حمد سلمان د.
 عمالتدريسي قسم إدارة األ

 سامي ذياب محل د.
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 العراقجمهورية  –جامعة تكريت 
 :خصلالم

إلررا التلررور ورري الصررياعة  وررصي عررا  والصررياعة  ىالفكرررة األساسررية للهوررن اررو ر  التلررور ورري التكنولوجيررا والصررناعة رد
ا مرررس رساسرررياو التلرررور وررري المنةمررراو اإلعتاجيرررة ا رساسررري  عنصرررر  تلرررل الصرررياعة التررري ر رررهوت  ،المنتجرررة الوررراملة  ورررصي  رررا 

لية جميرا مسروو ب األمر إلا ضرورة تلهيق العلو  المتقدمة للصياعة علرا جميرا المسرتوياو و ل  ل  ت   مما ،والخدمية علا حد سواء
والمعرداو وتخفريأ روقراو التوقفراو  ماكينراووتنها رامية الهون مس  رلل التركيرو وايرادة واعليرة ال ،العامليس واألقسا  المختلفة

وجررى ا تهرار ورضرية الهورن  ، العرامليس وري قسرم الصرياعة وررادأل( مرس ا30وتكوعرت عينرة الهورن مرس   ،األعلرالومنا حردو  
و لر  الهوررن  ،ورارا وري المنةمرة الصروية المهوو رةاالهورن  وسرب تو  ر عرادالرئيسرة  اسرتخدا  التوليري التميروم المتردري لتمييرو 

 :إلا مجموعة مس االستنتاجاو مس رامها
وارر    ،ة المنتجررة الورراملة ورري المنةمررة الصرروية المهوو ررةور غالهيررة مرتكررواو الصررياعايجابيررة علررا تررو إوجررود مراررراو 

إليهرا  إلرا االسرتنتاجاو التري تو رياسرتناد ا و  ، هر   المرتكرواوبالنتائج تعلي مراراو مهمة حرول ااتمرا  المنةمرة المهوو رة 
الصرررياعة رامهرررا ضررررورة ر  تررردر  المنةمرررة الصررروية المهوو رررة ر  مرتكرررواو  ،الهورررن قرررد  الهاحرررن مجموعرررة مرررس المقترحررراو

  ذلرل ال يخرد  راردال المنةمرة أل ،المنتجة الواملة اي منةومة متكاملة ومترا لة ال ينهغي االاتما  بهعضرها دو  األ ررى 
 وي تخفيأ ايصي التكاليف وتوقيق الميوة التناوسية. 

 المقدمة:
حيررن  ،ال الصرياعة  جميررا رعواعهراالتلرور الهائري ورري التكنولوجيرا والصررناعة وري العقررود األ يررة إلررا تلرور كهيررر وري رعمررردى 

ا نصررر  ور ررهوت الصررياعة المنتجررة الورراملة ع ،احررد  العلررو  المتهعررة عالمي رررطررور اليا رراعيو  الصررياعة المنتجررة الورراملة بوضررا وتنفيرر  
امليس جميررا العرر ةليمسرروو وارر ا يهرردل إلررا تلهيررق العلررو  المتقدمررة للصررياعة علررا جميررا المسررتوياو و  ،ا مررس رساسررياو التلرروررساسرري  

والمعرررداو وتخفررريأ  ماكينررراوبهررردل ايرررادة واعليرررة رداء ال ،واألقسرررا  وررري المنةمررراو اإلعتاجيرررة والمنةمررراو الخدميرررة علرررا حرررد سرررواء
عفررة الرر كر وقررد تللررب األمررر مررس المنةمرراو الصرروية العراقيررة مواكهررة التلرروراو التقنيررة ورري اآل اميررةا مررس األواعللق رر ويهررا. التكرراليف
 .ومعداو ذاو جااوية عالية ماكيناواتها مس  لل مفهو  الصياعة المنتجة الواملة التي تردم إلا تووير ها ومعدماكينات ياعة 

                                                 
 .2012، وُقهي للنور وي ديسمهر 2012تم تسلم الهون وي سهتمهر   *
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اقتصرادية وكفراءة وري التعامري  رسراليبوالمعرداو واسرتخدا   ماكينراوالصياعة المنتجة الواملة إلا التوسريس المسرتمر للوتسعا 
  :للمواور اآلتية ووق اتقسيم الهون  و ناء علا ما تقد  تم .والمواوةة عليها األعلالما 

 .اإلطار النةرم للدراسة -الموور الثاعي  إجراءاتها.منهجية الهون و  -األولالموور 
 .االستنتاجاو والتو ياو -الموور الرا ا    .الجاعب الميداعي -الموور الثالن

 إجراءاتها:منهجية البحث و  -المحور األول
 :تيويتم ذلل مس  لل اآل ،المتهعة وي تنفي   اإلجراءاوالعا  للهون و يا   ا لإلطاريتناول ا ا الموور عرض  

 :مشكلة البحث -ول  أ

هرا يمصرس ر  توقرق ذلرل مرس  رلل االسرتخدا  الكرفء لمواردارا وطاقاتهرا ئالمنةماو التي تسعا إلرا االسرتمرار وري ردا
هرا ومعرداتها علرا األداء و ردو  ماكيناتآ ر مردى قردرة ا ا مس جاعب ومس جاعب  ،والمعداو ماكيناوالوي المتاحة والمتمثلة 

و هدل توقيرق ذلرل البرد للمنةمراو مرس اسرتخدا  التقاعراو الوديثرة  .عللو  لل وترة موددة وتوت ظرول توغيي موددة
ثرري وررري وارر   التقاعررراو الوديثررة تتم ،هررا ومعررداتها  غيرررة التخفرريأ ورري ايصررري تكاليفهرراماكيناتورري عملياتهررا التوررغيلية و رررياعة 

علررا موررصلة الهورن ورري مردى قردرة المنةمرراو الصروية والمنةمرة الصرروية المهوو رة تتجسرد لر لل  ،الصرياعة المنتجرة الورراملة
رر .والمعررداو ماكينرراومرتكررواو الصررياعة المنتجررة الورراملة ورري عملياتهررا التوررغيلية لل تهنرري    ا علررا مررا تقررد  يمصررس توديررد وتأسيس 

 :ويموصلة الهون 
 اللتزام بمرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة في المنظمة الصحية المبحوثة"ا تباين معنوي  ي"

   :أهمية البحث -اثاني  

 :يأتيما ا لووق   اميةا   األ تأايريمصس 
 األعلرالومنرا  والمعرداو وتخفريأ روقراو التوقرف ماكينراومرس  رلل التركيرو علرا ايرادة واعليرة ال ة الهورنراميتنهثق  -1

 تهني تقنياو حديثة وي الصياعة المنتجة الواملة واي "مرتكواو الصياعة المنتجة الواملة". و فأ التكاليف مس  لل
ا يصتسب الهون راميته  -2  .ة الوديثةيوالمعداو ومدى مواكهتها للتلوراو التقن ماكيناومس رامية استخدا  الريض 

 :أهداف البحث -اثالث  

راضري الر م يورمي مرتكرواو الصرياعة المنتجرة الوراملة  مرا يرتلء  مرا للهون وري ا تهرار األعمروذي االوت رئيسيتمثي الهدل ال
 :تيومس  لل ا ا الهدل يسعا الهون إلا توقيق اآل .ظرول وإمصاعاو المنةمة الصوية المهوو ة

 املة وي المنةمة الصوية المهوو ة.التعرل علا مدى تواور مرتكواو الصياعة المنتجة الو -1
ا عس مجراالو تلهيرق مرتكرواو ا واضو   لل عتائج الهون الميداعية مما يعلي تصور   تقديم مجموعة مس المقترحاو مس -2

والمعرداو  ماكينراوالصياعة المنتجة الواملة ضرمس بيورة المنةمرة الصروية المهوو رة  الورصي الر م يوقرق ايرادة واعليرة ال
 إلا رقصا حد ممصس وتخفيأ التكاليف.



 2014( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-25- 

 :أنموذج البحث -ارابع  

ترم تصرميم األعمروذي االوتراضري الر م يتضرمس العديرد مرس األ عراد  ،لهون والسعي عوو توقيرق رارداوهابهدل معالجة موصلة ا
 .(1اصي  كما موضح وي  ،التي تعهر عس مرتكواو الصياعة المنتجة الواملة وي المنةماو الصوية

 
 .مس إعداد الهاحثيسالمصدر: 

 فتراضيال أنموذج الدراسة( 1شكل )

 :فرضية البحث -اخامس  

 :الهون يواول إ هاو الفرضية اآلتيةوإ   ،الغرض توقيق رادال الهون الموار إليه آعف  

 الصحية المبحوثة" ةا اللتزام بمرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة في المنظم"يتباين معنوي  

 :مجتمع البحث وعينته -اسادس  

وتررم ا تيررار  ،اتقريه رر روررراد( 807المنةمررة الصرروية المهوو ررة والهررال) عررددام  يمثرري مجتمررا الهوررن جميررا العررامليس ورري 
الفنيررة األ رررى بلرر) عررددام  قسررا والمعررداو ورري مختلررف األ جهرروةمررنهم مررس العررامليس ورري الصررياعة وموررغلي األ ة،عينررة قصرردي

لية مسروو تملري علريهم  ورراداألي اررالء مواقا عما علا رساس ر  وكا  داوا اال تيار له   الفوة مس العامليس قائم   ،اورد   (30 
هررا ومعرررداتها  مررا يوقرررق األداء الجيررد ورضرررا الو رررائس ماكيناتالسررعي المسرررتمر لهلررو  مسرررتوى الكفرراءة وررري اسررتخدا  المستورررفا ل

 . المرضا( ويوقق تخفيأ ايصي التكاليف

 :حدود البحث -اسابع  
 .30/8/2012لغاية  1/6/2012تمتد للفترة مس :الودود الوماعية -1
اقتصر الهون الميداعي علا مستوفا تكريت التعليمي ال م يقا ضمس الوردود الهلديرة لقضراء تكريرت  :الودود المصاعية -2

 .وي مواوةة  لح الديس

 مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة

الصيانة 

 المخططة

صيانة ال

 الذاتية

التعليم 

 والتدريب
TPM 

 

 فرامتو

 تخفيض التكاليف

 نعم

 ال
 

 ال

جودة 

 الصيانة

التحسين 

 المستمر

إدارة السالمة 

 الصحة والبيئة

 

إدارة المعدة 

 المبكرة
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 :منهج البحث -اثامن  
يح جامعيررة ودوريرراو وكتررب ومقرراالو طررار رالمررنهج الو ررفي مررس  ررلل األدبيرراو ذاو الصررلة  موضرروعه مررس رسررائي و  -1

 .إلطار النةرم للهونساامت وي بناء ا
سررلو)  ليصرررو الثل رري( ر حرردد – لوصررول علررا المعلومرراواالمررنهج التوليلرري  اسررتخدا  اسررتمارة االسررتهاعة بو ررفها رداة  -2

عرردة  ورري االعتمرراد علرراالهوررن ومتغيراترره  ر عررادوقررد روعرري ورري تصررميم  االسررتمارة ا تهررار  ،لقيرراس اسررتجا ة المهوررو يس
وترم  .(2011، ( و الكيصريVenkatesh, 2007  و (2005 ، الرداوودم ( وMooyed, 2002  :مصرادر مرس رامهرا

 .*هم حول قياس المتغير لكي وقرةآرائاالستفادة مس رجي  توايا االستمارة علا عدد مس الخهراء مس
تضررررمنت االسررررتمارة جرررروريس: ااررررتمي األول علررررا المعلومرررراو الوخصررررية للمهوررررو يس مررررس حيررررن  عرررردد سررررنواو الخدمررررة 

( وقررة  ا رة 24وقد تضرمنت   ،الهون أ عادوي حيس ااتمي الثاعي منها علا الفقراو الخا ة   .راسي(والتوصيي الد
جرررم ا تهررار  هرراو االسررتهاعة عررس طريررق ا تهررار  كروعهرراأ رلفررا( إذ بلغررت رلفررا رو  . مرتكررواو الصررياعة المنتجررة الورراملة

إذ كلمررا ارتفعررت قيمررة ارر ا  ،(0.60اأ والهررال)  قيمررة لمعامرري كروعهرر رقرريكهررر مررس رو  ،اوارري عسررهة مقهولررة جررد   ،(0.858 
 .(300 :2008 ،كهر ألداة القياس  جودةردل ذلل علا  هاو  ، كلماالمعامي

 أدوات التحليل اإلحصائي: -اتاسع  

إلجررراء التوليرري اإلحصررائي  SPSS ver 19وقررد تررم االعتمرراد علررا برعررامج  ،التو رري إلررا مراررراو دقيقررةرجرري  مررس
  :األدواو  ما يأتي وتتمثي ا   ،المللو)

 .او المعيارية لو ف متغيراو الهون وتوخيصهاعوراوية والمتوسلاو الوسابية واالوو التكراراو والنسب الم -1
للتعرررل علررا  (Wilk’s Lambda) لريقررة  (:Stepwise Discriminate Analysisتوليرري التميرروم المترردري  ال -2

وا ا التوليي يتمااا ما ادل الهون وي التعرل علا مردى  ، ةالهون التي تميوو بها المنةمة الصوية المهوو  ر عاد
 .ور مرتكواو الصياعة المنتجة الواملة ورم مرتكواو تميوو بها المنةمةاتو 

 :اإلطار النظري للدراسة -المحور الثاني
 :كزاتتمر الالمفهوم واألهمية و  ..الصيانة المنتجة الشاملة -ول  أ

 :اهيميمف إطار -الصيانة المنتجة الشاملة -1

المسررررتقهلية رو  األعلررررالوالمعررررداو وتخفرررريأ  جهرررروةعلررررا رداء األ المواوةررررةتعنرررري جميررررا األعوررررلة الترررري مررررس اررررأعها 
والصرياعة المنتجرة  .(Mooyed, 2002: 8المسرتقهلية التري تورد  لزجهروة والمعرداو   مورصلوامرة لمنرا الللاإلجرراءاو ا

المنةمرة بهردل الوفرال علرا التجهيرواو اإلعتاجيرة وري حالرة معينرة رو  التري تقرو  بهرا عورلةالواملة اي مجموعة الجهود واأل
وقرت ممصرس و أقري  رقريويجرب ر  ترتم الصرياعة وري  ،سا ق ابهدل إعادتها إلا تلل الوالة التي تضمس رداءاا لوظائف موددة 

                                                 
 :، وامجامعة تكريت -صلية اإلدارة واالقتصاد رعضاء ايوة تدريس  تم عرض االستهاعة علا  * 
 .حسيس . رحمد علي  (4  د. رعيس رحمد عهدا هلل  . ر. (3  د. عهد العويو اويش  . ر. (2  ق موعي قدورم ئد. وا ر. (1 
 .يسجميا جداول الهون مس إعداد الهاحث( - 
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الفعاليراو التري تنفر   مرس مرسسة الموا فاو الهريلاعية  أعها مرويج اوتعروه .(29 :2003،  تغلبت تكلفة وعلا رحسس وجه
ورري المواوةررة علررا الموجرروداو برردو   تسرراامالصررياعة وررإ   و هرر ا ،المنةمررةورري  ثابتررةالالوفررال علررا الموجرروداو رجرري  مررس

حدو  علي  ما ير ر علا كفاءتها رو يردم إلا توقفها عس اإلعتاي  الصياعة الوقائية(  اإلضاوة إلا إعادة الموجوداو إلرا 
 .(181 :2006 ، الصياعة العلجية(  العواوم  األعلالد حدو  حالتها اللهيعية عن

الامررررة السررررتمرار  رعوررررلةمنتجررررة الورررراملة  أعهررررا مجموعررررة مررررس وعاليرررراو و ( الصررررياعة ال281 :2006 ، مومررررد وو ررررف
ترري رو ارري مجموعرة مرس التلهيقرراو الهندسرية واإلداريرة واالقتصررادية واإلحصرائية ال ،جيردكفراءة والمعرداو  مسررتوى  ماكينراوال

صرررالوة للسرررتخدا  الوالمعرررداو  ماكينررراوتهررردل للمواوةرررة علرررا اسرررتمرارية العمليرررة اإلعتاجيرررة مرررس  رررلل المواوةرررة علرررا ال
 ،و التالي تومي المنةمة تكاليف دو  ر  يقابي ذلرل عائرد ،  التوقف معنا  توقف العملية اإلعتاجيةأل ، استمرار ودو  توقف

ميس أجعي المعداو تعمي  فاعلية لترجي  وةا  ااتما  كهير مستمنةمة الصناعية الصياعة ضمس ال رعولةة وإ  إدار  ول لل
( ر  Venkatesh, 2007: 2  وورري اإلطررار عفسرره و ررف .والموا ررفاو المقهولررة مررس قهرري المسررتهلل لجودةمخرجرراو  ررا

ايرادة رجري  والمعرداو مرسا للمواوةرة علرا التجهيرواو برعامج ينلوم علا مفهرو  المعرورة حرديث   يالصياعة المنتجة الواملة ا
( إلرا ر  الصرياعة 530 :2009 ،ورارار كري مرس  موسرس والنجرار .اإلعتاي وايادة معنوياو العامليس وتوقيق الرضا الوظيفي
والررة التوررغيي اللهيعيررة لرو إعادتهررا جرروء منهررا رو  نررةيكاوفر  الملالمنتجرة الورراملة ارري مجموعررة وعاليرراو ونيررة وإداريررة تهرردل 

ي مرد ي عةرام رعهرا( الصرياعة المنتجرة الوراملة 76: 2011،وعررل  الكيصري .كلفرةتللو) منها  أقري وقرت و ألداء الغرض الم
ا  ررراإلدارة مررررور  و ة العليرررا دار ا مرررس اإلء  تتهنرررا مهررردر موررراركة الجميرررا وررري رعمرررال الصرررياعة بررردو  ،إلدارة المعررردة والمواوةرررة عليهرررا

 .الوسلا والتنفي ية

ر  الصياعة المنتجة الواملة اي كي األعولة واإلجراءاو التي تقو  علرا موراركة  و  علا ما تقد  يرى الهاحث اتأسيس  
والمعداو  ناويكامالعامليس وي المنةمة مس رعلا مستوى إدارم ويها إلا العامليس وي قسم الصياعة  أعمال الصياعة لل جميا

بهرردل توسرريس كفرراءة وواعليررة وإعتاجيررة  األعلررال ررياعة  رسرراليبمررس  ررلل رعوررلة المجموعرراو الصررغيرة الترري تقررو  بتلهيررق 
 .ومعداو المنةمة وروا مستوى ردائها ناويكام

 أهمية الصيانة المنتجة الشاملة: -2

 (530 :2009 ، موسس والنجارو (181 : 2006 ، العواوم  :اآلتيمس  لل  تتضح راميتها
ممرا يويرد مرس مسرتوى كفراءة  ،دعراوالمعرداو وجعلهرا وري حرداا األ ماكينراووي تقليي التوقفراو لمختلرف ال TPMتساعد  -ر

 .المتعلقة ب لل ةكلفتتأ ر تسليم الللهاو إلا الو ائس وتقليي الخسائر وال موصلووالتقليي مس  ،عملياو اإلعتاي
والمعرداو  الورصي الر م يرردم إلرا ايرادة معرايير الجرودة للمخرجراو وري حردود  ماكينراوالمواوةة علا توقيرق واعليرة ال -)

 .المعقولة ةكلفتلالكمياو المللو ة وا
مثررري التدوورررة  ،برردوراا وررري اإلعتاجيررةترررر ر وررري إدامررة تقرررديم التسرررهيلو الخدميررة المختلفرررة للمصررنا التررري  TPMتسرراعد  -ي

 .والتهريد واإلضاءة الجيدة
حررد  ادعررألخفررأ الخررويس لمثرري ولسررفة اإلعترراي اآلعرري الترري تسررعا  ،الجيرردة تلهيررق عةررم اإلعترراي الوديثررة TPMترردعم  -د

ويقتضرري تخفيضرره  ،ورري المصرراعا موررصلوللخررويس الصررفرم كهرردل مثررالي  اعتهررار الخررويس اررو ر رري الو رروال   ،ممصرس
 .والمعداو ماكيناوتمنا توقف  لوط اإلعتاي والتوغيي الكامي للذاو كفاءة تواور عةم  ياعة 
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 :أهمية الصيانة المنتجة الشاملة في المنظمات الصحية -3

 :برراو  سرهب العوامري اآلتيرة اميةوا   األ ،المهمةاو الصوية مس األمور تعتهر الصياعة المنتجة الواملة وي المنةم
 (3: 2004 ، ذيا)
واألسرعار التري تردوا إلعوراء  ،وا ا ما يللق عليه ارتفاع التكراليف الررسرمالية ،والمعداو والمهاعي ماكيناوارتفاع قيمة ال -ر

 .مستوفا يتللب إيجاد برامج  ياعة  مستوى تلل التكاليف
إعترراي قلرررا الغيررار لتلرررل ورررإ   و التررالي ،والمعررداو التررري مضررا علرررا إعتاجهررا وتررررة مررس الوقرررت ماكينررراولررا الالوفررال ع -)

 .ا رو غير ممصسوالمعداو ر هح معدوم   ماكيناوال

 أهداف الصيانة المنتجة الشاملة: -4

 (29: 2003 ،و تغلبرت ،(Moayed, 2002: 6  :كلفة لكي مست قيألاو الو ول الواملة صياعة لل رئيسالهدل ال
 ( 532: 2009 ، موسس والنجارو (477: 2008 ،( و اللمي والهياتي282: 2006 ، مومدو (182: 2006 ، العواوم و
 .تكاليف عمي الصياعة والمواد المستخدمة -ر
 .ئ رو غير الملئمي سائر اإلعتاي الناتجة مس برعامج الصياعة الرد -)
 .ما حماية ررسمال المستثمر ،والمعداو  أقي تكلفة ماكيناولتوقيق رقصا توغيي  لل روقاو اإلعتاي واستخدا  ا -ي
 .المللو ة ةكلفتما ال داءاأل وي توسيس الصياعة ومستوى  اميةالعمي  صي الوسائي الممصنة لتجميا المعلوماو ذاو األ -د
 .موروي الصياعة  وصي  ا  ، ومس جهةاستودا  اللرائق لتقويم األداء مس الناحية اإلدارية  وصي عا  -ا
اإلعتراي وروررراد المنةمرة الصرناعية والمواوةرة علرا معرايير الصرياعة مررس  رقسرا توسريس ظررول السرلمة الصرناعية لكري  -و

 .قهي جميا العامليس المهتميس  الصياعة
 توسيس مهاراو عمال وموروي الصياعة مس  لل برامج تدريهية دا ي و اري المنةمة. -ا

 (  4 :2004 ، ذيا) :تتودد وي النقاط التاليةوإعها و رما األادال الرئيسة للصياعة وي المستوفيا
 .المنوآو وي المستوفا جمياوالمعداو و  ماكيناوية المثلا للعتاجواإل إطالة العمر -ر
 .متواورةوالمعداو واألجهوة ال ماكيناوتعةيم االستفادة مس ال  -)
 .رئ والمعداو  ا ة لواالو اللوا ماكيناوال جمياالتأكد مس الجااوية الدائمة ل  -ي
 وي المستوفا. متواورةالتأكد مس سلمة المرضا والعامليس عند استخدامهم لزجهوة ال -د

ور التخصصرراو اوالمعررداو علررا المرردى القصررير لعررد  تررو  ماكينرراوللمنةمررة الصرروية بتجديررد اررراء ال إمصاعيررةعررد  وجررود  -ا
 .المالية اللامة

 اء رو اإلعواء للمستوفياو.ا تهرا رامية الصياعة مس  لل عقود واتفاقياو الور رحياع   -و
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 الصيانة المنتجة الشاملة: أنشطةأنواع و  -5

ووري األدبيراو  ،ما اي إال لتسهيي دراسة الصياعة وتوقيق راردال معينرةو  ،TPMوجد العديد مس التقسيماو لر ي
 (Venkatesh, 2007: 4 و (4 :2004 ، ذيا) :لتالياتم اعتماد التقسيم  ،الهندسية للمستوفياو

ارا والسريلرة عليهرا إعجاا الصرياعة المخللرة اري تنةريم رعورلة الصرياعة و  :لمخططة والصيانة غير المخططةةالصيانة ا -ر
رر ويمصررس تقسرريم الصررياعة المخللررة إلررا  ررياعة  .موضرروعةوتو يررق ارر   اإلجررراءاو ضررمس  لررة سررا قة، تقررديراو ل اووق 

رر ترتمهري تلررل التري و ،رمرا الصرياعة الوقائيررة :وقائيرة و رياعة علجيررة خلرة ورري وترراو امنيرة تعتمررد علرا احتياجرراو ل اووق 
والصياعة الوقائية  ،جوء منهارو  نةيكارو توسيس رداء الم ،حد ممصس ادعرعلي إلا واضوة لغرض تقليي احتمال وقوع 

ا تتضمس  دو  حدو  توقفراو وتسراعد بتصميم األعةمة التقنية الهورية التي تواو  علا استمرار العملية اإلعتاجية ريض 
ا رما الصياعة العلجية وتسما  الصياعة التصويوية  .مة علا توقيق راداوهاالمنة  عرد  ى واري الفعاليرة  التري تجرر ريض 

 .إلا الوالة االعتيادية ألداء رعماله  صورة  ويوة العاطي حدو  العلي  قصد إعادة الجوء
 سررا قة لررة  ةريرر ا و رردو  ليح وررور  تم مررس  للهررا إجررراءاو التصررتررالصررياعة غيررر المخللررة ارري الصررياعة اللارئررة الترري و 

 .األعلالو  المعوقاولتجنب حدو  مويد مس 
الصرياعة الدا ليررة ارري تلررل الصررياعة التري يررتم إجراناررا دا رري المنةمررة الصرروية  :الصةةيانة الداخليةةة والصةةيانة الخارجيةةة -)

عة الخارجية اي تلرل رما الصيا . غأ النةر عس األاخا  ال يس عف وا رعمال الصياعة مس دا ي المنةمة رو  ارجها
ذلرل يعتمررد علرا طهيعرة العمرري ورإ   وعنرد اال تيررار بينهمرا ،التري ترتم  راري المنةمررة الصروية  غرأ النةرر عررس منفر اا

والمعرداو المرراد  رياعتها  ماكينراووظرول المنةمرة الصروية  اإلضراوة إلرا الورروط الرواردة وري عقرود الورراء وحجرم ال
 اإلضراوة إلرا الوفرال علرا سرلمة   ،عة ودقرة ودورا تكراليف مقهولرة مقابري الصرياعةوالمهم للمنةمة سررعة القيرا   الصريا

 .متواورةوالمعداو ال ماكيناوورمس وسرية ال
وانرا يمصرس تقسريم  ،ة ويرهدار وري المستورفا يمصرس تقسريمها حسرب حجرم وعروع المستورفا وطهيعرة اإل  TPM رعولة ورما
والمعررداو والتجهيررواو  ماكينرراويررة وتتمثرري ورري توررغيي الاألول عوررلةاألرمررا  ، اعويررة رعوررلةروليررة و  رعوررلةإلررا  عوررلةاأل

المختلفرة  قسرا عرس توليرد اللاقرة الكهر ائيرة وتوايعهرا علرا األوضرل   ،ت اإلضاوة إلا التقييس والمعايرة والتويير ،واألبنية
ثاعويرة وتورمي التخرويس ال عورلةرمرا األ ،وعمي إضاواو رو تركيب تمديداو دا ي المستورفا رو  ارجره ،وحسب حاجتها

الومايرة كأعةمرة الومايرة مررس  رعةمرة جميررا اإلضراوة إلرا عمري  ،اإلجرراءاو المتعلقرة  رالتخويس والتوايررا والورراء جميراو 
 :وي المنةماو الصوية وحسب التخص  واي ةللصياعآ ر  وانا  تقسيم .الوريق

لل رعمررال  ررياعة التهويررة واررهصة المجررارم وذلررل مررس  رر ،الصررياعة المتعلقررة  الهندسررة المدعيررة والمعماريررة رعوررلة -
 واهصة الميا  واإلضاءة والسيلرة علا ملو او الهواء.

 .واألجهوة اللهية والميصاعيصية ةيلكتروعالصياعة المتعلقة  الهندسة الكهر ائية واإل رعولة -

اد سررجلو  ا ررة الصررياعة اإلداريررة والمتمثلررة ورري تخلرريص رعمررال الصررياعة وتوظيررف الكرروادر الفنيررة وإيجرر رعوررلة -
 .عس رعمال التخويس والوراء والتوريد والتواياوضل   ، أعمال الصياعة وحسا) التكاليف
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  :مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة -6

( الر م 1   إعرداد الجردول  و قرا  الهراحث ،مجموعة مس الكتا) الر يس تنراولوا موضروع الصرياعة آراءبهدل الوقول علا 
  عأ الكتا).  آراءنتجة الواملة ووق يعصس مرتكواو الصياعة الم

 (1) جدول
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Pomorski, (2004: 19) * * *   *  * * * *   

   * * * *  *  * * * * (20: 2005،  مالداود
Intro To TPM, (2006: 19) * * * *  *  * * * *   

Venkatesh, (2007: 8) * * *   *   * * *   
Ahuja & Khamba, 

(2008: 721) 
* * *   *   * * * *  

David & Michael, 
(2009: 276) 

*  *   * * *      
 *        *  *  * (13 :2011  ،مرايق
   * * * *  *  * * * * (77: 2011  ،الكهصي

Ravikanl, el. al, 
(2011: 274) 

* * * *  *  * * * *   
 1 1 8 7 8 7 1 9 1 4 10 8 9 المجموع

% 12.1 10.8 13.5 5.4 1.3 12.1 1.3 9.4 10.8 9.4 10.8 1.3 1.3 

ا اتفاق رر س انررا لكرر ،مرتكررواو الصررياعة المنتجررة الورراملة ا ورري اآلراء حررولا واضررو  ( إ  انررا  تهاين رر1جرردول  علحرر  مررس 
التعلرررريم  ،الصررررياعة ال اتيررررة ،علررررا  الصررررياعة المخللررررةمررررنهم  (%88  إذ ركررررد ركثررررر مررررس ،ااألكثررررر ارررريوع   المرتكررررواوعلررررا 
ة الصرررياعة المنتجرررة إدار  ،ة المعررردة المهصررررةإدار  ،ة السرررلمة الصررروة والهيورررةإدار  ،التوسررريس المسرررتمر ،جودة الصرررياعة،والتررردريب
 :اآلتية المرتكواوغراض الهون سيتم اعتماد وأل ،لما تقد  اواستناد   .الواملة(
 ،والمعرداو ماكينراوإلا توسريس العمليراو اإلعتاجيرة مرس  رلل توسريس كفراءة و رياعة ال هايردم تلهيق :الصيانة المخططة -ر

عرس التردريب المسرتمر لزورراد علرا مسرتوى قلراع الصرياعة وقلراع اإلعتراي والعمليراو واالاتمرا  بهرم والوفرال علرريهم وضرل  
ركررائو الصررياعة  إحرردى والصررياعة المخللررة ارري .(Katila, 2000: 21مررس المخرراطر والسرريلرة علررا التلررو  الهيورري  

المنةمراو لرديها بررامج  غالهيرة حيرن إ  الصياعة المنتجرة الوراملة مرس  ةوالصياعة المخللة ليست  ا  ،المنتجة الواملة
لقيرا   الصرياعة المخللرة  صرورة روضري وتورجا تفاعلهرا مرا ولكس الصياعة المنتجة الواملة توجا علا ا ،مخللة ياعة 

 ،هامررس اعتةررار حرردو  برردال  لزعلررال وتهرردل الصررياعة المخللررة للكتوررال المهصررر  ، رراقي ركررائو الصررياعة المنتجررة الورراملة
 .(Moayed, 2002: 15  :وامالزعلال وانا  رسلو ا  للصياعة يوققا  االكتوال المهصر 
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تعتمرد وترراو و  .رجرواء المعردة فو  رو تغيير  عرأ مد علا اعقضاء وترة امنية معينة للقيا  تعت :الصيانة الدورية -
عرس  هررة العرامليس وضرل   ،تو رياو المصرنارم  ،وي كترب تورغيي و رياعة المعردة المسجيالصياعة الدورية علا 

 .معتاد رو المتوقا له ا الجوءوالفترة الدورية للتغيير تعتمد علا العمر االوتراضي ال ،وسجي تاريخ  ياعة المعدة
 عررس طريررق التنهررر  والررة المعرردة الدا ليررة مررس األعلررالالصررياعة يورراول اكتوررال  ارر ا النرروع مررس :الصةةيانة التنبةيةةة -

التي  األعلالا مس كما يمصننا قياس االاتواا علا عقاط معينة للمعداو والتي توضح كثير   ،اما يةهر  ارجي    لل
والصررياعة المعتمرردة علررا الوقررت  ،ليرري ايررت المعرردة للتأكررد مررس  لواررا مررس ارروائب معينررةكرر لل يمصننررا تو ،قررد توررد 

 ويرررن تكرررو  انرررا  بررررامج  رررياعة دوريرررة مدعومرررة بنترررائج  الوقرررت عفسرررهوالمعتمررردة علرررا الوالرررة قرررد يسرررتخدما  وررري 
عمرار المعردة بوقرت إ قد تود   عرد  األعلالوعلا الرغم مس ر  الصياعة الدورية تردم إلا تقليي  ،الصياعة التنهرية

 .تتنهأ بها رجهوة الصياعة التنهرية األعلالا    ..قصير
ووكررة الصرياعة ال اتيرة توراكي مرا يقرو   ره  ،تعني قيا  الموغليس بهعأ رعمرال الصرياعة الهسريلة للمعرداو :الصيانة الذاتية -)

والصررياعة ال اتيررة يررتم  ،عنررد الواجررة ررم االسررتعاعة  المتخصصرريس  ،اإلعسررا  مررس االعتنرراء بنفسرره و رراألجهوة الترري يسررتخدمها
وإعمررا يررتم  ،تلهيقهررا كجرروء مررس الصررياعة المنتجررة الورراملة الترري يفضرري عررد  تلهيقهررا علررا كرري المعررداو والمواقررا مرررة واحرردة

ررا تيررار موقررا رو معرردة لتكررو  عموذ ارر ا األسررلو) يجعرري العررامليس يرررو  ووائررد تلهيررق  ،لتلهيررق الصررياعة المنتجررة الورراملة اج 
يسررهق تلهيررق الصررياعة  .(Lemma, 2008: 20بهررا   ةو التررالي يصوعررو  ركثررر قناعرر ،ال اتيررة علررا ارر ا الموقررا الصررياعة

را ويتروامس ار ا  ،وتوويم ور رص وإعرادة ر رص ووور  يتال اتية تدريب الموغليس علا مهاراو الصياعة األساسية مس توي ريض 
 (Ahuja & Khamba, 2008: 721رارار كري مرس  السرياق ذاتره وري  .مرا تردريب كري العرامليس علرا مهرادئ الصرياعة

تلررروير لر  الصرررياعة ال اتيرررة تعتهرررر مرررس الركرررائو األساسرررية للصرررياعة المنتجرررة الوررراملة التررري تهررردل ( 13 :2011 ، موريرررقو
هررة عمرال  رياعة المعرداو والقيرا  بواجهرراو ومهرا  الصرياعة الروتينيرة والقضراء علرا المنتجراو المعيألمهراراو العرامليس لترأايلهم 

التصرررليح الثررراعوم و  ،اسرررتهدال األجرررواء الهسررريلةو  ،  وررري رعورررلة الصرررياعة مرررس  رررلل الفوررر و ويورررار  العرررامل ،وررري المصررردر
 .علي المعدةس القدرة علا وهم وتوخي  وا ا يتللب مس العاملي ،والمعاينة الدقيقة لتوسيس المعداو والوفال عليها

التري  مورصلوس وي الصرياعة مرس  رلل التعلريم والتردريب لمعالجرة اليجب روا مستوى مهاراو العاملي :التعليم والتدريب -ي
مرس  .(Katila, 2000: 25والمعداو والتركيرو علرا الخسرائر الصرفرية وري المنةمرة   ماكيناولوفال علا اللتصادوهم 

األسررها) عمرري ورري منةمررتهم وارر   رم  إعجرراااألساسررياو الرئيسررة لتعلرريم وترردريب العررامليس ر  العررامليس لرريس  مقرردورام 
رراا جعرري مررس التعلرريم والترردريب رمررر  ت الصررفرية  األعلررالعررس ر  تعلرريم وترردريب العررامليس ورري الصررياعة يوقررق وضررل   ،مهم 

والصرياعة  ،األعلرالعتيجة المرتلكهم المعرورة والمهرارة والمواوةرة علرا المعرداو وتقرديم المقترحراو لتجنرب تكررار وقروع 
وتردريب وتعلريم المورغليس علرا إدامرة  الماكينرةالمورغليس وري العلقرة بتقنيرة  المنتجة الواملة تركرد علرا توسريس مهراراو

 الماكينرةو هر   اللريقرة يرتم إ قراء  ،والمواوةة عليها وتنفي  التعليم والتدريب مس قهري مروظفي الهندسرة والصرياعة الماكينة
 .(Lemma, 2008: 27عند روضي مستوى كفاءة توغيي  

( إلرا ر  جرودة Ahuja & Khamba, 2008: 722 و (Intr to TPM, 2006: 19راار كري مرس   :جودة الصيانة -د
، رم الصياعة تهدل إلا توقيرق رضرا الو رو  مرس  رلل حصروله علرا روضري المنتجراو والخردماو ذاو الجرودة العاليرة

ويعنري  ،عرا يتم التركيو علا كيفية إاالة األجرواء والقلرا وري المنتجراو التري ترر ر علرا جرودة المنرتج  ورصي ر   معنا 
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ا  عورلة الجرودة تعمري علرا منرا رو  ،الجرودةرو ضرما  مرحلرة تأكيرد لاعتقال المنةمة مس مرحلة الرقا رة علرا الجرودة ريض 
إذ يرتم ذلرل مرس  رلل ضررورة اسرتمرارية االحتفرال  معرداو ذاو كفراءة  ،ظهور المنتجاو المعيهرة وري العمليرة اإلعتاجيرة

 وتراو امنية منتةمرة مرسوي   ا   الوروط يتم ووصها وقياسها رو  ،منتجاو غية الوصول علا روضي جودة لل ،عالية
 .ا مس ظهور المنتجاو المعيهة  لل العملية اإلعتاجيةالوصول علا روضي  ياعة وقائية مخللة منع  رجي 

مستمرة تومي جميرا العرامليس و  غيرة  تكو   توسيناوال   وا ،ءإد ال توسيناو مستمرة دو  اعتها :التحسين المستمر -ه
ا وري الهيورة او إجراء عردد مرس التوسريناو الصرغيرة تكرو  ركثرر وعاليرة وترأ ير   Kaizenوالمهدر األساسي لر  ،وي المنةمة

التنةيمية مس التوسيناو القليلة ذاو القيمة الكهيرة مس  لل استخدا  ردواو التوسيس المستمر  أسلو) اامي للود مس 
( ر  Ravikant, et. al, 2011: 274ويررى كري مرس   .(،Intr to TPM, 2006: 18ص العمري  الخسرائر وري موري

والمعرداو ور لهرا بتلهيرق الصرياعة  ماكينراواستخداماو التوسيس المسرتمر الخا رة تركرو علرا التوسريناو المرتهلرة  ال
ويركررو التوسريس المسررتمر علررا  ،نرةيكاالمعمرال المنةمررة المورددة مررس  رلل توليرري معلومراو عمليررة ألالمنتجرة الورراملة 

والهردل األسراس  .وتوسيس الجرودة والسرلمة الفاقد، فأ و  ،تهسيص إجراءاو بيوة العميو  ،التنةيم الفاعي لمصا  العمي
التصرنيا وضررورة اتخراذ  ةكلفرتعرس تخفريأ وضرل   ،للتوسيس المستمر او توقيرق الخسرائر الصرفرية للتوقفراو والعيرو)

  .كلفة ممصنةتلح المعداو وتوسيس موقا العمي ومعداته  أقي اللامة إل  اوالتدبير 
لرا ر  ع (Lemma, 2008: 37( و Ahuja & Khamba, 2008: 721كري مرس   تفرقا :ة السةالمة الصةحة والبي ةةإدار  -و

ويصررو  التركيررو علررا تررووير  ،ة تهرردل إلررا الوررواد  الصررفرية واألضرررار الصرروية الصررفرية والورائررق الصررفريةدار ارر   اإل
التركيو علا ترووير رم  ،اإلعتاجية وتووير إجراءاو التوغيي الموحدة ا او العملياو إوة عمي مناسهة والقضاء علا بي

ا ورري كرري مررس ومررر ر   ا وعرراال  وارر ا المرتكررو يلعررب دور   ،جررراءاو العمليرراو اإلعتاجيررةإبيوررة عمرري آمنررة  اليررة مررس رضرررار 
والمهررردر األساسررري لهررر ا المرتكرررو ارررو تقليررري الورررواد   ،ة منتةمرررةالمرتكرررواو األ ررررى للصرررياعة المنتجرررة الوررراملة و صرررور 

الصروة والهيورة يضرمس توسريس وتلروير األداء الهيوري والصروة سرلمة ومرتكو  ،واألضرار التي تلوق  الهيوة عوقاووالم
را الصروة والهيورة سرلمة ة إدار  مرس مهرا و  .وي المنةمة عرامليس  عرأ الو  لجنرة تترألف مرس ممثري عرس العمري تورصيي –ريض 

 لرق الرروعي  أاميررة رجرري  مررس ،راميررة قصروى للسررلمة ورري المنةمرةار   اللجنررة تررولي  ،ومعراو  المرردير الرر م يترررس اللجنررة
مثرال ذلرل إجرراء ا تهراراو  ،مس  لل إجراء  عأ المسا قاو التناوسية  لل روقاو امنية منتةمة ،السلمة بيس العامليس

 .مس األمور التي تتعلق  السلمة ، وايوغيراااعاراو األما  و  ،عمي مسرحياوو  ،موجوة
( إلرا ر  ار ا David & Michael, 2009: 277  و (Lemma, 2008: 14رارار كري مرس   :ة المعةدة المبكةرةإدار  -ا

الصياعة وي المستقهي  استخدا  الصياعة الوقائية مرس  رلل تصرميم و رنا وعصرب  موصلوالمرتكو يهدل إلا تجنب 
ورإ  تصرميم الوإذا ر ر و وري االعتهرار قضرايا الصرياعة وري وقرت مهصرر وري دورة   ،لواو العمريوالمعداو و  ماكيناوال
المعداو الوديثة المستوردة قادرة علا تووير الهياعاو عس ر  عس وضل   ،يردم إلا  ياعة المعداو  صورة رسهيذلل 

والهردل  ،مليراو الصرياعة المخللرة لهراكي رجواء المعدة والتي مرس اراعها ر  تسراعد علرا توديرد الترردداو المللو رة لع
ررا مررس ارر ا المرتكررو  رسررها)  ةعروررمو  ،مررس  ررلل دراسررة متأعيررة للصررياعة ،والمعررداو ماكينرراواررو تلرروير و ررياعة الريض 

 عوقراوومواولرة تتهرا كري م (الصرياعة المنتجرة الوراملة والمعرداو وري  ماكينراوإلرا توسريس الصرياعة لل التري تقرود الفوي
 .والقضاء عليها مس  لل التصميم رو تصنيا وتلوير العملية عوقاوالج رية له   الم الصياعة والمعالجة
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ر  الصرياعة  (Vakatesh, 2007: 8 و (Intpo to TPM, 2006: 21: ركد كي مس  TPMة الصيانة المنتجة الشاملة إدار  -ح
جررودة  ،الصررياعة المخللررة ،ال اتيررةالمرتكررواو األر عررة للصررياعة الترري توررمي  الصررياعة  رعوررلة عررد  رالمنتجررة الورراملة تهررد

ة الصررياعة المنتجررة الورراملة ورري توسرريس اإلعتاجيررة والكفرراءة ورري إدار تهرراع االصررياعة والتوسرريس المسررتمر  الكررايو ( ويجررب 
ويمصرس موراركة المروظفيس  ،وا ا المرتكرو يجرب ر  يترا ا  اسرتمرار توسريس رداء المعردة ،الوظائف وتوديد إاالة الخسائر

ضرررورية الترردعم توسرريس مختلررف وظررائف األعمررال وإاالررة اإلجررراءاو غيررر  TPM ةإدار و  ،دمررة المقدمررةورري توسرريس الخ
  . خفأ التكلفة وتلهيق المرتكواو الخمسة وي رماكس العمي المتصلةوالتركيو علا معالجة القضايا 

 ردعررا لمنتجررة للقيمررة إلرراتوقررق المنةمررة التكلفررة األدعررا إذا مررا اسررتلاعت تخفرريأ تكرراليف رعوررلتها ا :تخفةةيا التكةةالي  -ط
مرا توقيرق  ،مرس سرعر المناوسريس رقريمقارعة بتلل الموققة عند مناوسيها وال م يجعلها قرادرة علرا وررض سرعر  ،المستوياو
ولكي تتمصس المنةمة مرس توقيرق ار    ،موابهة رسعاركهر إذا ما لجأ المناوسو  إلا ررو توقيق عوائد  ،عفسه مستوى الر ح
يها الفهم الجيد والمعروة الموصمة لزعولة الورجة وري سلسرلة القيمرة ومرس  رم المراقهرة الموصمرة لعوامري عه يجب علإالميوة و

 .(12 :2008 ،تلور التكاليف  بودحوش
و هررر ا يصررو  السررعر المررنخفأ اررو المقيررراس  ،منخفضررة للو ررائس ةكلفررتمنتجرراو ب منةمرررةم اليتقررد المنخفضررة تعنرري التكلفررةو 

وري حالرة رعره ( 79 :2008ويررى  جرعرت وكرراي،  .(Slack, et al., 2004: 594) منخفضرةال التكلفرةاألسراس وري سروق 
لبررد مررس و ،المناوسررة ورري السرروق  والمنةمرراكررو  الهرردل الرر م تسررعا إليرره المنةمرراو تقررديم تكلفررة منخفضررة مقارعررة  بهرراقي 
لمورتريس، وفري ار   الوالرة قرد يتللرب توقيرق التمييرو بريس التكراليف القليلرة المرتهلرة  رالمنتجيس والتكراليف القليلرة المرتهلرة  ا

 ،لريس وقرص  التكراليف التري يتوملهرا المنرتج الر م يتعامري معره ،درايرة واسرعة انرا ا ا التمييو ويما يتعلق  التكلفة ر  تكرو  
 .ا ا   الدراية لتومي النفقاو اإلجمالية التي يتوملها الموترم يتوسيجب  اولكس ريض  

 :يدانيالجانب الم -المحور الثالث
  ص  ا ا الموور لتوخي  استجا او المهوو يس تجا  متغيراو الهون وا تهار ورضيته:

  :وص  متغيرات البحث وتشخيصها -ول  أ

 المعهرررة عرس مرواقفهم تجررا  متغيرراو الهورن مررس ورراداأل إجا راوتتوردد مقا رد ار ا الموررور وري التعررل علررا اتجااراو 
ويمصرس  ،تكواو الصياعة المنتجرة الوراملة المقترحرة ضرمس ظررول ميردا  الهورناستكوال مصامس القوة والضعف وي مر رجي 

 :( وكما يأتي2جدول  عرض النتائج الواردة وي 

( 0.96معيرارم   اعورالو ر ،(2.3تهيس معلياو الجدول ر  المعدل العا  للوسص الوسابي لمتغيرراو الهورن مجتمعرة  
ومررس ركثررر المتغيررراو الترري عررواو االتفرراق  ،وارري عسررهة مقهولررة جررابي،ي( مررس المهوررو يس ورري االتجررا  اإل%50.20و اتفرراق  
ة الصررياعة تسرعا إلررا منررا الورواد  واألضرررار والورائررق وري المستوررفا والمتمثرري إدار اررو تأكيررد المهورو يس علررا ر   يجرابياإل

ممررا يرردل علرررا  ،(0.62معيررارم   اعورررال( و 2.6و وسررص حسرررابي مقرردار    ،(%67إذ عررال رعلررا اتفرراق   ،(X19 ررالمتغير  
( %63.4إذ ركرد   ،(X6ويرأتي  عرد  مرس حيرن االتفراق المتغيرر   ،المهوو يس وعد  توتتها تجا  ار ا المتغيرر إجا اوتجاعس 

 ،(2.4و وسرص حسرابي   ، كريرا مرا تكرو  جرااوة علرا الردوا  دو  توقرف ومعداو المستوفا غاله   ماكيناومس المهوو يس ر  
وضرل   ،ة المستوفا حريصة علا السلمة الصوية والهيويةإدار النسهة مس االتفاق تهيس ر   وا   ،(0.77معيارم   اعورالو 

 .والمعداو ماكيناوعس إقامة عةم الصياعة الوقائية والتنهرية لل
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ة المستوررفا إدار ( مررس المهورو يس عرد  ااتمرا  %40ركرد   وقرد( X21رمرا مواقرف المهورو يس السرلهية المتمثلررة  رالمتغير  
إذ بل) الوسرص الوسرابي  ،راو األما  وملصقاو إعلعية تتعلق  السلمة لخلق الوعي الصوي والهيوي بيس العامليس عمي اعا

( مررررررس %33.5 و (%36.5( إذ ركررررررد  X13 و (X17يليرررررره المتغيرررررررا    ،(0.8معيررررررارم   اعورررررررال( و 1.8لهرررررر ا المتغيررررررر  
ة المستوررفا إدار عررس امتنرراع وضررل   ،ة الصررياعةإدار مررس قهرري والمعررداو  ماكينرراوالمهوررو يس عررد  اسررتخدا  الصررياعة الوقائيررة لل
معيرارم  اعوررال( و 2.2 و (2بوسص حسرابي قردر    ،توسيس مهاراتهم و هراتهملإ ضاع العامليس وي الصياعة لدوراو تدريهية 

ررا ( 2جرردول  كمررا تهرريس معليرراو  .( علررا الترروالي0.88 و (0.88  ( تجررا  %29.4الموايرردة كاعررت   جا رراور  عسررهة اإلريض 
مررواقفهم يوررو)  ( مررس المهوررو يس كررا %50ومررس راررم المتغيررراو الترري سرراامت ورري توقيررق ارر   النسررهة ر    ،متغيررراو الهوررن

ة الصررياعة بنةاوررة مصررا  العمرري لغرررض إدار ( الرر م يتعلررق  ااتمررا  X12عررد  اإلوصرراح  السررلب رو اإليجررا) تجررا  المتغيررر  
 (X3ليررره المتغيرررراو  ت ،(0.67معيرررارم   اعوررررال( و 2.4سرررابي لهررر ا المتغيرررر  إذ بلررر) الوسرررص الو ،مرررةئملترررووير بيورررة عمررري 

"اسرتجا ة العرامليس سرريعة  ذلرل ويمرا يخر و  ،تجرا  ار ا المتغيرريس ةمرس المهورو يس موايرد (%40( إذ كاعت موقف  X15 و
 .والمعداو قليلة" ماكيناووالتوقفاو الناجمة عس سوء استخدا  الفرد العامي لل األعلال"و عند حدو ها" األعلاللتصليح 

 (2جدول )
 وص  وتشخيص متغيرات مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة

 المتغيرات
الوسط  مقياس الستجابة

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري 
 (1) أتفق ل (2) محايد (3أتفق )

 % ت % ت % ت

X1 18 60 6 20 6 20 2.4 0.81 
X2 17 57 3 10 10 33 2.2 0.93 
X3 17 57 12 40 1 3 2.5 0.56 
X4 12 40 8 26.5 10 33.5 2 0.86 
X5 13 43 9 30 8 27 2.2 0.80 
X6 19 63.4 6 20 5 16.6 2.4 0.77 
X7 16 53.4 7 23.3 7 23.3 2.3 0.83 
X8 18 60 9 30 3 10 2.5 0.68 
X9 15 50 11 36.5 4 13.5 2.3 0.71 
X10 14 46.5 8 26.5 8 27 3.2 5.6 
X11 18 60 9 30 3 10 2.4 0.73 
X12 11 36.5 15 50 4 13.5 2.4 0.67 
X13 13 43 7 23.5 10 33.5 2.2 0.88 
X14 15 50 10 33.5 5 16.5 2.3 0.75 
X15 14 46.5 12 40 4 13.5 2.2 0.73 
X16 17 57 8 26.5 5 16.5 2.4 0.77 
X17 12 40 7 23.5 11 36.5 2 0.88 
X18 15 50 9 30 6 20 2.3 0.79 
X19 20 67 8 26.5 2 6.5 2.6 0.62 
X20 17 57 11 36.5 2 6.5 2.5 0.62 
X21 6 20 12 40 12 40 1.8 0.80 
X22 15 50 8 26.5 7 23.5 2.2 0.81 
X23 16 53.4 9 30 5 16.6 2.3 0.76 

X24 13 43.5 8 26.5 9 30 2.1 0.86 
 0.96 2.3 20.40  29.40  50.20  المعدل العام
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  :اختبار فرضية البحث الرئيسة -اثاني  

وقرد تللهرت المعالجرة اإلحصرائية اسرتخدا  التوليري التميروم الر م  ،توقيق رادال الهون وا تهار ورضيته الرئيسةرجي  مس
علرررا رواا  رو عسرررب رو درجررراو يرررتم الوصرررول عليهرررا مرررس توليفرررة  يتميرررو  قدرتررره علرررا تصرررنيف المتغيرررراو وررري مجموعررراو بنررراء  

  التوليري التميروم يعمري علرا إيجراد دالرة للتميرو أيمصس القول   وإجماال   ،تنتمي للعضوية وي مجموعتيس رو ركثر المتغيراو التي
إد ررال رو إ ررراي  رسررلو)الترري يمصررس إجراناررا السررتخراي دالررة التميررو الترري تررتوصم ورري  اللرائررقوانررا  عرردد مررس  .أل عرراد الهوررن

رر Lambda Wilk’sقرة  وتررم ا تيررار طري ،المتغيرراو ورري التوليرري التميروم  ا ( التري تعمرري علررا إد رال المتغيررراو  األ عرراد( تهاع 
 كررريور ايس مضررراميس اررر ا اال تهرررار ترررو تهرررو  .(131 :2008 ، جرررودة عررراد غيرررر المعنويرررة  غيرررر المميررروة( وإسرررقاط رو حررر ل األ

 عراد التري تميروو بهرا التعررل علرا روضري األرجري  ومرس ،مرتكواو الصياعة المنتجرة الوراملة وري المنةمرة الصروية المهوو رة
( مررس Step 1ا  األولررورري الخلرروة  ،إذ تضررمس التوليرري  ررل   لررواو متدرجررة ،وقررد تررم اسررتكمال التوليرري التميرروم المترردري

( جميرا Step 2وري الخلروة الثاعيرة   تميرووومرا اسرتمرار التوليري  ،الهورن ر عراد عرد مرس رم  التوليي التميوم لم يتميرو ويهرا
( وقررد تميرروو األ عرراد كلهررا  اسررتثناء  عرردم Step 3رمررا ورري الخلرروة الثالثررة واأل يرررة   ، جررودة الصررياعة( األ عرراد  اسررتثناء  عررد
را ويلحر   .(5( و 4 ( و3  اولوكما ارو موضرح وري الجرد ،المهصرة( -ية األولة المعدة إدار  و  جودة الصياعة( ر  قيمرة ريض 

كهرر مرس رإذ كاعرت قيمرة دالرة معامري التميرو وري الخلروة الثاعيرة  ،مرر ر وري التوليريمتغيرر دالة معامي التميو تقي كلمرا ظهرر 
 .وا ا يدل علا وجود وروق معنوية بيس المجموعتيس ،قيمتها وي الخلوة الثالثة

 (3جدول )
 اختبار جودة مجاميع األوساط الحسابية ألبعاد البحث

 Lambda s’Wilk  معامل دالة التميز البحث أبعاد ت
 0.909 الصياعة ال اتية 1
 0.885 الصياعة المخللة 2
 0.848 جودة الصياعة 3
 0.927 التوسيس المستمر 4
 0.978 التدريب والتعليم 5
 0.999 ية  المهصر(األولة المعدة إدار  6
 0.976 ة السلمة الصوة والهيوةإدار  7
 TPM 0.964ة إدار  8

 N=30(     1,29(     0.05مستوى المعنوية االوتراضي للهون  

 (4جدول )
 دالة التميز المرحلة الثانية

 Lambda Wilk’s  معامل دالة التميز البحث أبعاد ت
 0.824 الصياعة ال اتية 1
 0.840 الصياعة المخللة 2
 0.831 التوسيس المستمر 3
 0.847 التدريب والتعليم 4
 0.727 ية  المهصر(األولة المعدة إدار  5
 0.847 ة السلمة الصوة والهيوةإدار  6
 TPM 0.844ة إدار  7



 مدى توافر مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة...

-36- 

 (5جدول )
 دالة التميز المرحلة الثالثة

 Lambda Wilk’s   معامل دالة التميز البحث أبعاد ت
 0.674 الصياعة ال اتية 1
 0.711 الصياعة المخللة 2
 0.695 التوسيس المستمر 3
 0.720 التدريب والتعليم 4
 0.701 ة السلمة الصوة والهيوةإدار  5
 TPM 0.711 ةإدار  6

 ،الترردريب والتعلرريم ،التوسرريس المسررتمر ،الصررياعة المخللررة ،( يهرريس التواوررق برريس متغيررراو  الصررياعة ال اتيررة6جرردول  و 
( وار ا يردل علرا المهصررة –ية األولة المعدة إدار جودة الصياعة و ( وتميواا عس  عدم  TPMو الصوة والهيوة –ة السلمة إدار 

ررا وتوررير إليرره  ،قررة برريس األ عررادتواوررق واعسررجا  وقرروة ورري العل  ،(0.000( المعنويررة عنررد مسررتوى داللررة  قيمررة  مر ررا كررآمريض 
توسررريس  ،مخللرررة رررياعة  ،ذاتيرررةواررري ر  وجرررود   رررياعة  ،( تعلررري مرارررراو واضررروة حرررول عقلرررة مهمرررة6جررردول  وعترررائج 
ة إدار واالاتمرا  بهرا مرس قهرري ( ورري المنةمرة الصروية المهوو رة  TPMو  يورة روة و  –سرلمة ة إدار  ،تعلريمتردريب و  ،مسرتمر

 .ردم إلا تقليي ايصي التكاليف ويهاير   يمصس –المستوفا 
 (6جدول )

 معامل دالة التوافق بين األبعاد

معامل دالة  اختبار الدالة
مستوى  درجات الحرية قيمة مربع كآي التوافق

 الدللة
 0.000 6 90.493 0.674 الصياعة ال اتية
 0.000 6 24.329 0.711 الصياعة المخللة
 0.000 6 38.890 0.695 التوسيس المستمر
 0.000 6 36.411 0.720 التدريب والتعليم

 0.000 6 51.945 0.701 ة السلمة الصوة والهيوةإدار 
 TPM 0.711 69.781 6 0.000ة إدار 

هة مرس الواقرا حرول الةراارة ( للتعرل علا التفاوو وي االلتوا  بها إلعلاء استنتاجاو قريRunsوتم استخدا  ا تهار  
والتوسريس  ،ااألولعد  الصياعة ال اتية جاءو  المرتهة ( لهُ Runs( تهيس ر  قيمة ا تهار  7جدول  ومس معلياو  ،المدروسة

 ،والتردريب والتعلريم  المرتهرة الخامسرة ،والصياعة المخللة  المرتهة الرا عرة ، المرتهة الثالثة TPMو ،المستمر  المرتهة الثاعية
 .ة السلمة الصوة والهيوة  المرتهة السادسة(إدار ا ور ير  

 (7جدول )
 Runsا بموجب نتائج اختبار أهميتهتسلسل األبعاد حسب 

  معامل الدالة التميزية البحث أبعاد ت
 4.27 الصياعة ال اتية 1
 3.58 التوسيس المستمر 2
3 TPM 3.55 
 3.27 الصياعة المخللة 4
 3.27 التدريب والتعليم 5
 3.06 ة السلمة الصوة والهيوةإدار  6
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ر   عليهررا –  تتنرراوس مررا المنةمرراو األ رررى ورري بيوررة األعمررال روالمنةمررة الترري تهرردل إلررا تقليرري ايصرري تكاليفهررا و  
 ، فأ ايصي التكاليف مس  لل مرتكواو الصياعة المنتجة الوراملةرجي  مس ،تستمر و وتيرة واحدة  صي ما يمصس استخدامه

ةة"  :علررا النتررائج السررا قة تتوقررق ورضررية الهوررن الرئيسررة الترري تررن  علررا و نرراء   ا اللتةةزام بمرتكةةزات الصةةيانة تتبةةاين معنوي 
ومس  لل عتائج التوليلو السا قة يمصس تصميم األعمروذي الوقيقري الر م يتضرمس  "المنتجة الشاملة في المنظمة المبحوثة

موضرح ارو لمرتكرواو وري المنةمرة المهوو رة  مستورفا تكريرت التعليمري( كمرا العديد مس  األ عاد التي تعهر عس ترواور ار   ا
 .(2وي الوصي  

 
 .مس إعداد الهاحثيسالمصدر: 

  األنموذج الحقيقي( 2شكل )

 :الستنتاجات والمقترحات
 :الستنتاجات -اول  

 :إلحصائي ما يأتي  مس النتائج التي روصح عنها التوليي او استنتج الهاحث
ور مرتكرواو الصرياعة اة تجرا  ترو إيجابيررظهرو عتائج الو ف والتوخي  ر  ركثر مس عصف روراد العينة كاعت مرواقفهم  -1

ور تلرررل اهم تتسرررم  الويررراد  الرررتوف ( تجرررا  ترررو إجا ررراتأكثر مرررس ر رررا رورررراد العينرررة كاعرررت  ررر  مرررا يقررردر رو  ،المنتجرررة الوررراملة
 .المرتكواو

ة واضررروة علرررا تميرررو المنةمرررة الصررروية المهوو رررة إيجابيرررالتميررروم المتررردري عرررس وجرررود مرارررراو  روصررروت عترررائج التوليررري -2
الصررروة والهيورررة  –ة السرررلمة إدار  ،التررردريب والتعلررريم ،التوسررريس المسرررتمر ،الصرررياعة المخللرررة، ااتمامهرررا برررر الصياعة ال اتية

 غيرررة  ،ا علرررا التصرررميم األولررري للمعررردةومعرررداو ذاو كفررراءة عاليرررة وتركيواررر ماكينررراوولرررو تهيرررأو لهرررا امرررتل   ،(TPMو
المنةمررة الصرروية المهوو ررة ر  توقررق  مصررسأل – الوصررول علررا روضرري جررودة  رردماو وتخفرريأ مقرردار الصررياعة المللو ررة

  .وتوقيق الميوة المناوسة روضيادوها وي تخفيأ ايصي التكاليف  وصي 
ا  الصرياعة راميتهو الصياعة المنتجة الواملة حسب تهايس التوا  المنةمة المهوو ة   مرتكواRuns رظهرو عتائج توليي  -3

 .(TPMو الصوة والهيوة –ة السلمة إدار  ،التدريب والتعليم ،التوسيس المستمر ،الصياعة المخللة ،ال اتية

 مرتكزات الصيانة المنتجة الشاملة

التحسين  الذاتيةالصيانة 

 المستمر

التدريب 

 التعليمو

مة إدارة السال

 الصحة والبيئة

 فرامتو

 تخفيض التكاليف

 
الصيانة 

 المخططة
TPM 
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 :المقترحات -اثاني  
مررة متكاملررة   مرتكررواو الصررياعة المنتجررة الورراملة والمقترحررة ورري الهوررن ارري منةو رينهغرري ر  ترردر  المنةمررة المهوو ررة  -1

  تركررو علررا التصررميم رومعررداو ذاو كفرراءة عاليررة و  ماكينرراولرر لل يجررب عليهررا االاتمررا  بتررووير  ،ذاو حلقراو مترا لررة
 . غية الوصول علا روضي جودة  دماو وتخفيأ مقدار الصياعة المللو ة ،األولي للمعدة

  تركررو علررا رو  ،و جررودة وكفرراءة عاليررةومعررداو ذا ماكينرراوضرررورة ر  تعمرري المنةمررة الصرروية المهوو ررة علررا تررووير  -2
 .التصميم األولي للمعدة

المسرتوياو  كريالعرامليس وري المنةمرة الصروية المهوو رة وري  وررادعور مهادئ ومفراايم الصرياعة المنتجرة الوراملة بريس األ -3
   .ترسيخ ا   المهادئرجي  اإلدارية مس  لل النوراو الدورية ولوحاو اإلعلعاو مس

تهم ابهررردل ايرررادة  هرررر  ،والسررريما وررري مجرررال الصرررياعة ،اال تصا ررراو جميرررايهيرررة لزورررراد العرررامليس وررري تنةررريم دوراو تدر  -4
حترا إذا تللرب األمرر االسرتعاعة  خهرراء  ،رو المعدة  صرورة  رويوة الماكينةومهاراتهم وكيفية تعامي الفرد العامي  ما 
 .ومدر يس مس  اري المنةمة لتدريب العامليس
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 عةالمراج
 :ع باللغة العربيةمراج -أول  

(. "متللهرراو إقامرررة عةررا  الصررياعة المنتجرررة الورراملة ور عررراد اسررتراتيجية العمليررراو.. 2005الررداودم، ريرراض جميررري واررا) جمعرررة.   -
 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة المو ي.رسالة ماجستيرالعلقة واأل ر"، 

 .  عما ، األرد : دار اليااورم للنور والتوايا.تحليلياإلنتاج وإدارة العمليات: منهج كمي (. 2006العواوم، مومد.   -
المجلة العراقية للعلوم (. "توسيس معولية المعدة  استخدا  مرتكواو الصياعة المنتجة الوراملة"، 2011الكهصي، غاعم مومود رحمد.   -

 ( كر لء. 30( المجلد  7، العدد  اإلدارية
. عمرا ، األرد : دار مرتكةزات معرفيةة وكميةة :والعمليةات اإلنتةاجإدارة . (2008 . غسا  قاسرم ورميررة ارصر ولري اللمي والهياتي، -

 اليااورم للنور والتوايا.

 .دار وائي لللهاعة والنور. عما ، األرد : اإلداريةفي العلوم  اإلحصائية األساليب. (2004 . ،  لح الديس حسيسالهيتي -
، كليررررة التسرررريير والعلررررو  رسةةةةالة ماجسةةةةتيردعم الميرررروة التناوسررررية"، (. "تخفرررريأ التكرررراليف كمررررد ي لرررر2008بررررو دحرررروش، عثمررررا .   -

 ، سصيصدة، الجوائر.1955روو 20االقتصادية، جامعة 
،" ترررأ ير الصرررياعة علرررا تكررراليف اللجرررودة وررري المرسسرررة الصرررناعية "، رسرررالة ماجسرررتير، كليرررة العلرررو  2003تغلبرررت، عهرررد الغررراعي، -

 وائر. الج  اتنة، -االقتصادية، جامعة الواي لخضر
. ترجمرة/ دار الفراروق. القراارة: دار الفراروق للنورر والتوايرا، اإلدارة الستراتجية(. 2008ر  رو رو؛ وسي جيمس كراي.   جرعت، -

 الناار األجنهي كوجا  بيدي.
 (.سهتمهر 7-5"، المرتمر الثالن، القاارة  دور الصيانة في أداء المستشفيات وإنتاجها(. " 2004ذيا)،  لح مومود.   -
 .دار وائي لللهاعة والنور: عما ، األرد  .إدارة اإلنتاج والعمليات. (2009  . هاح مجيد عهد الكريم؛ و موسس النجار -
 .  غداد: دار الكتب والو ائق.إدارة اإلنتاج والعمليات(. 2006مومد، حاكم موسس.   -
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ABSTRACT 

The basic idea of the this research is that the evolution in technology and industry led to 
the development of the maintenance in general and Productive Maintenance overall, in 
particular, has become a key element of the basics of evolution in the organizations 
productivity and service alike, which require it to the need to apply advanced science for 
maintenance at all levels and the responsibility of all workers and other departments, and 
stems the importance of research through focus and increase the effectiveness of the 
machinery and equipment and reduce the times of stops and prevent breakdowns, and sample 
consisted of (30) of the individuals working in the maintenance department, and were tested 
hypothesis search key using Discriminate analysis gradual distinction dimensions search by 
availability in Organization surveyed health, and research found a set of conclusions, 
including:  

And there are positive indications on the availability of the majority of the pillars of 
Productive Maintenance Comprehensive Health Organization surveyed These results give 
important indicators about the attention the organization surveyed for these cornerstones, and 
based on the conclusions reached by the search researcher presented a set of proposals notably 
the need to understand the organization of health surveyed the foundations of Productive 
Maintenance overall is an integrated and coherent system should not be attention to each other 
without because it does not serve the objectives of the organization in reducing the cost 
structure and achieve competitive advantage. 
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