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)صلللهللا َّللا عليلل  الحمػػد ر رب اللػػنلماف الالوػػبلة الالىػػبلـ ا ػػم ىػػاد ن محمػػد 

 :البلد ,الا م اله الأوحنبه الطاباف الطنهراف رضالاف ار ا اهـ أجملاف وسلم(
الجزاػػؿ  بفضػػؿ ار الرانا ػػه الاىػػل ي إال أف أ لػػدـ بنل ػػ ر لهػػذا البحػػثبلػػد ا جػػنز     يإفػػ

, فلػد  ن ػت ادهالم ػرؼ ا ػم إاػد عمي عبدالستتار الحتافظالدكتور الاالم  نف إلم أى نذ  الفنضػؿ 
اللػػه  ه ار ااػػرا  , فجػػزاا ػػم هػػذا ال حػػال فػػي إاراجػػه ثػػر البػػنل األ ػػه الىػػدادة إلر ػندا ه اللامػػت ال الجاهن

 .م ي أطاب الدانء
التتتدكتور متتتاهر رة الاالق وػػػند  مػػػن اىػػػل ي أف أ لػػػدـ ب ػػػ ر  ال لػػػدار  إلػػػم اماػػػد   اػػػت اإلدا

والدكتور أكترم الطويتل   ,الدكتور ميسر أحمد الجبوري دارة الوػ نااتالالم رئاس قىـ اإل ,الشمام
, والتتدكتور رعتتد عتتدنان رؤوف, والتتدكتور عتتادل ذاكتتر النعمتتة ,أحمتتد المتيتتوتيوالتتدكتور محمتتد 

المىػن دة المثمػرة  الاوػ اف ال ل لػدامهـ الػداـ الال  ػجال الم ,عمتر عمتي استماعيلواالستاذ المستاعد 
اإلدارة الوػ ناات لمػن بػذلاله قىػـ ,  من أ لدـ بنل  ر الجزاؿ إلم  ػؿ األىػن ذة فػي حاثمن  ط ب ذلؾ

 .لدرب أمنمي ل   مؿ رؤا ي الل ماتمف جهد الالقت في ىباؿ إ نرة ا
 مػػن أالجػػه  ػػ ر  ال لػػدار  إلػػم أىػػن ذ ي األفنضػػؿ رئػػاس الأاضػػنء لج ػػت الم نق ػػت ل فضػػ هـ 

 .المضمال ن   الى  الف مبلحظن هـ الىدادة محط  لدار الاه منـ البنحث   بل   بحثلاؿ م نق ت لبال ب
محطػت مدار  مهند فيصلالمهندس ا ي أف أىجؿ فنئؽ   ر  ال لدار  إلم   من أرى لزامن  

بنل ػػ ؿ المط ػػالب الالػػم  هػػذا البحػػثلمػػن قدمػػه مػػف داػػـ فػػي ىػػباؿ ا جػػنز  هربػػنء المالوػػؿ الةنزاػػت 
 داػػـه مػػف  ىػهابلت ال ال لمػػن قػدممحطػػت  هربػنء المالوػػؿ الةنزاػت دار  فػػي مداراػت ال ػندر الف ػي الاإل

 في  زالاد  بنلبان نت المط البت.
لهػـ المالفلاػت  فػي هػذه الػدالرة الأ م ػم ي من أ الجه بنل  ر الال لدار إلم  نفػت زمبلئػي الزمابل ػ

ار  إلػػم  نفػػت اػػداال ي الاجػػب الالفػػنء الاللرفػػنف أف أىػػجؿ  ػػ ر  ال لػػد ااػػرا  أ, ال الال جػػنح فػػي الحاػػنة
, ىػػ نذ بػػبلؿ  الفاػػؽاأل الاوالوػػن   فػػي جنملػػت المالوػػؿاللػػنم اف فػػي م  بػػت   اػػت اإلدارة الاالق وػػند 

فلػد  لم  ؿ مف أان  ي اللػال ب  مػت طابػت الفلهػـ ار جمالػن  ا  ال   ؿ مف مد اد اللالف أال أبدى ال وحال 
 . لـ اللالف ا ن ال 

 



, ال بضػػنت زالج ػػي اللزاػػزةال  الالػػد  الالالػػد يإلػػم ضػػالء ااػػال ي  هػػذا الجهػػد الم الاضػػلهػػد  أال 
 هػذا البحػػثد اىػلؿ ار  لػنلم أف أ ػالف قػد الفلػت فػي إاػدا الأااػرا  , األاػزاء وػدقنئيالأ أالالد ق بػي 

 .المف ار ال الفاؽ
 

 الثاحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستخمص

ن ت الوا)   نالؿ الدراىت الحنلات  ح اؿ اللبلقت الاألثر باف ىانىنت الوان ت الم مث ت بػ
الم مث ت آلانت أى الب اإل  نج األ ظؼ الوان ت الما  طت( ال ال الوان ت اللبلجات، ال الالقنئات، 

اندة ال دالار، الال دبار اإلدار  الجادبػ)  (.اى بداؿ المالاد األاللات، ال طالار الملدات أال اى بدالهن، الا 
نج الأى الب اإل  مالضالع الوان ت، إحنطت اف القد  ب ت الدراىت في إطنرهن ال ظر  

أمن اإلطنر اللم ي مف الدراىت فلد  ضمف  ح اؿ ابلقنت االر بنط الاألثر باف  األ ظؼ،
م   ت الدراىت حالؿ  الع  ىانىت الوان ت  المل مدة في    محالرفي حاف  ،الم ةارات آ فت الذ ر

ف رة الاضحت الملنلـ اف اللبلقت باف ىانىنت الوان ت  الهؿ لدى المحطت المبحالثت ،المحطت
اللبلقت الاالثر باف ىانىنت الوان ت الأى الب اال  نج  طبالت منال   ظؼ؟  نج األاإلالأى الب 

 اال ظؼ في المحطت المبحالثت؟
ا مدت الدراىت الحنلات ا م مجمالات مف الفرضانت الرئاىت االا م هذا األىنس فلد 

 ؼ ال يالآلانت أى الب اإل  نج األ ظالالفراات الانوت بالجالد ابلقت مل الات باف ىانىنت الوان ت 
مادا ن   نفي محنفظت  ا الى بالوفهمحطت  هربنء المالوؿ الةنزات  ـ اا انر ال ىبلت اإل نرة إلاهن، 

ابلؿ  الزالهن ، الاى ادمت اى منرة االى بن ت أداة رئاىت لجمل البان نت مف اللم يإلجراء الجن ب 
 .ا م مدراء األقىنـ الال لب الاللنم اف في هذه المحطت

ابر اف اللبلقت باف  ن  اف راضا ماططن  فلد  ـ  ب ي  ،ؼ الدراىتالىلان  في  حلاؽ أهدا
إذ مثؿ م ةار ىانىنت الوان ت )الم ةار المى لؿ( الذ  اؤثر في الم ةار  ؛م ةارات الدراىت

 )الم ةار المل مد(. أى الب اإل  نج األ ظؼ
الا م  ،حونئاتاإلىنلاب األالدراىت الفرضان هن بنى اداـ مجمالات  ماططالقد  ـ اا بنر 

 ضالء   نئج ال ح اؿ  ـ ال الوؿ إلم مجمالات مف االى   نجنت للؿ مف أبرزهن:
الوان ت ال الجالد ابلقنت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الم مث ت بػ)الوان ت الالقنئات،  .1

اى بداؿ المالاد الم مث ت بػ)آلانت أى الب اإل  نج األ ظؼ ال  ،الوان ت الما  طت(ال اللبلجات، 
اندة ال دالار، الال دبار اإلدار  الجاداألاللات، ال طال  المحطت ( في ار الملدات أال اى بدالهن، الا 

 المبحالثت.
 .نج األ ظؼ في المحطت المبحالثت  لانت أى الب اإلآمل الان  في   ؤثر ىانىنت الوان ت  لثارا   .2



 
 :أهمهنمجمالات مف المل رحنت  مت وانغت  المبحالثتاللةرض ال هالض بالاقل المحطت 

 الاالل زاـ البائي ا بةي أف ا  ل في المحطت اب داء  مف اإلدارة الل ان ال زالال  إلم  الاي الوان ت
اللنمؿ البىاط مف ابلؿ ال دراب الال دالات الداا ات في المحطت ال ذلؾ ا م اللاندات اإلدارات 

المؤىىنت الو ناات  هفي المحطت المبحالثت االطبلع ا م أحدث ال طالرات ال ل ات، المن حلل 
مف طفرات  بارة  في مجنؿ   نمؿ  طبالنت الحنىالب مل ىانىنت الوان ت ا م  اللنلمات

الم  آت الو ناات، الاللمؿ ا م  الفار جمال الم ط بنت البلزمت الا مندهن في المحطت 
 المبحالثت بانوت أف المحطت ملب ت ا م اى بداؿ الالحدات اإل  نجات اللدامت بلارى حداثت.

  ا م البائت افرض ا م إدارة المحطت زاندة االه منـ بنلجن ب إف ال الجه الملنور ل محنفظت
البائي الا انذ اإلجراءات الالقنئات لم ل م الثنت ام ان هن اإل  نجات، ال فلاؿ دالر ) لبت البائت( 
ال نبلت للىـ الىبلمت الالبائت في محطت  هربنء المالوؿ الةنزات مف ابلؿ مجمالات مف 

ف  ل انت اإل  نج الحداثت، الم هن: أى الب اإل  نج اإلجراءات،  إاداد   رات  لرافات ا
 األ ظؼ.
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 المقدمة

إف الوان ت   نط االاز  بنألهمات ال  نط اإل  نجي الالد م مبل  الم  نمبل  مله، البنلالقت 
 فىه ال  لد الوان ت مجرد امؿ ه دىي بحت، بؿ جم ت مف الفلنلانت اإلدارات الاله دىات 

 ت األفضؿ لل نور اإل  نج، الأف االه منـ بنلوان الاالق وندات؛ أل هن  هدؼ إلم  حلاؽ االى ةبلؿ
الاا مند  ظـ الدراىنت م طالرة ل اطاط ىانىن هن الفلنلان هن انمؿ مف اللالامؿ الرئاىت ل حلاؽ 
أهداؼ اإل  نج، ال حىاف مؤ رات ال فنءة، ال ل اؿ الهدر في الطنقت ا م  نمؿ مى الانت ال ظنـ 

ثؿ اإل  نجي أل  مؤىىت و ناات، الالل لنء هذه األهداؼ مل مزاان   ل انت اإل  نج الحداثت )م
أى الب اإل  نج األ ظؼ( المل من  فرضه ال  رالنت الح المات الاال فنقانت الداللات ا م المؤىىنت 
الو ناات بنالل زاـ بنلم ط بنت البائات أوبحت إدارة المؤىىنت الو ناات أمنـ  حٍد  بار 

 جات.الاى را اجي االجب ا اهن  ب ي ىانىنت  لزز مف دمج االا بنرات البائات في ام ان هن اإل  ن
الا م أىنس من  لدـ، الد مالضالع الوان ت الىانىن هن الدالرهن المهـ في  حىاف أ ظمت 
اإل  نج ال ل ان هن الحداثت اوالون  أى الب اإل  نج األ ظؼ مف المالضالانت اإلدارات الحداثت 
 ىبان  الالمهمت ال ي  ى حؽ الدراىت؛ ألف ىانىت الوان ت المث م  لد  لطت البداات ل مؤىىت 

 ت في ىلاهن إلم  طباؽ  ل انت اإل  نج األ ظؼ في ام ان هن اإل  نجات.الو ناا
ال ي اه مت ب ح اؿ  -ا م حد اطبلع البنحث  -ال ظرا  لمحدالدات الدراىنت اللربات 

، فلد جنءت دراى  ن الحنلات محناللت ل لداـ الأى الب اإل  نج األ ظؼاللبلقت باف ىانىنت الوان ت 
 م طرالحنت البنحثاف الالمه ماف في مجنالت إدارة الاإل  نج إطنر ف ر  المادا ي مل مٍد ا

 . لزاز أى الب اإل  نج اال ظؼالاللم انت الاله دىت إلبراز دالر ىانىنت الوان ت في اإلىهنـ في 
 ال حلالن  لمن  لدـ فلد  ضم ت الدراىت أربلت أفوؿ  ـ ارضهن بحىب اآل ي:

بنحث، المبحث األالؿ:   نالؿ اددا  االضح الفوؿ األالؿ م هجات الدراىت مف ابلؿ أربلت م
مف الدراىنت الىنبلت ذات اللبلقت بمالضالع الدراىت الحنلات، الالمبحث الثن ي:  طنؽ الدراىت 
ال ضمف م   ت الدراىت، الأهما هن، الأهدافهن، الماططهن، الفرضان هن، الالمبحث الثنلث: م هج 

ئي، الالمبحث الرابل  ضمف الدراىت ال ضمف أىنلاب جمل البان نت، الأىنلاب ال ح اؿ اإلحون
 الوفن  لمج مل الدراىت.

الاباف الفوؿ الثن ي اإلطنر ال ظر  لىانىنت الوان ت، الأى الب اإل  نج اال ظؼ ضمف 
ال طالر ال نرااي ل وان ت، المفهالمهن، ال  مبحثاف، إذ   نالؿ المبحث األالؿ ىانىنت الوان ت،



ن المبحث الثن ي فلد   نالؿ مفهاـل اإل  نج أ الااهن، الىانى هن، أمال  ن،الأهدافه ن،أهما هالالظنئفهن، ال 
 األ ظؼ، الأهما ه، الأهدافه، الفالائده، الم ط بن ه، الآلانت  طباله الملالقن ه.

الجنء الفوؿ الثنلث ل ةطات الجن ب المادا ي ل دراىت في مبحثاف، األالؿ: الوؼ م ةارات 
 رضانت الدراىت.الدراىت ال  ااوهن، الاآلار: االضح ال ح اؿ اإلحونئي ل بان نت، الاا بنر ف

الأاارا   ـ ارض االى   نجنت الالمل رحنت في الفوؿ الرابل ضمف مبحثاف، ارض 
 المبحث األالؿ االى   نجنت ال ي  الو ت إلاهن الدراىت، ال  نالؿ المبحث الثن ي المل رحنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول
 منهجية الدراسة

ا ي ارض الم هجات ال ي اا مد ا اهن البنحث في ضالء ا ط ب ال مهاد لئلطنر الماد
 حداد م   ت الدراىت، الأهما هن، الأهدافهن، الماططهن، الفرضان هن، الاألىنلاب المل مدة في جمل 
البان نت ال ح ا هن، ال ذلؾ الوؼ مج مل الدراىت المىالغنت اا انرهن، فضبل  اف الالاقل المادا ي 

  لّدـ فلد  ضّمف هذا الفوؿ المبنحث اآل ات: للمؿ المحطت المبحالثت. الب نء  ا م من
 المبحث األالؿ: دراىنت ىنبلت.
 المبحث الثن ي:  طنؽ الدراىت.
 المبحث الثنلث: م هج الدراىت.

 المبحث الرابل: الوؼ مج مل الدراىت الاا  هن.
 



 
 المبحث األول
 دراسات سابقة 

ضرالرة اى لراض ادد مف بهدؼ االحنطت بنإلطنر ال ظر  الانص بنلدراىت، ارى البنحث 
الدراىنت ال ظرات الالمادا ات ال ي أىهمت في رىـ األطر ال ظرات الالب نئات لم هجات الدراىت، ال ي 
 بلمس ب  ؿ مبن ر أال غار مبن ر أبلند الم ةارات الدراىت الحنلات؛ إذ  لد هذه الدراىنت ردافن 

ال ي اى لراض لبلض الدراىنت ال ي مهمن ل لزاز ماطط الدراىت الاللبلقنت الم بثلت ا ه، الفامن 
 أ احت ل بنحث في هذا المجنؿ، الا م ال حال اآل ي:

 أواًل. الدراسات العربية
 (2005. دراسة الراوي )1

عنوان 
 الدراسة

 أثر سياسات الصيانة في بنود مختارة من المواصفة الدولية"
(ISO 9001-2000") 

 مشكلة
 الدراسة

نؿ الوان ت المل مدة في ال ر نت المبحالثت ؟ الهؿ ه نؾ  والر الاضح من طبالت الىانىنت الانوت بلام
؟ الهؿ ه نؾ (ISO 9001-2000)اف اللبلقت باف ىانىنت الوان ت الالب الد الما نرة ل مالاوفت الداللات 

 ؟(ISO 9001-2000) والر الاضح اف أثر ىانىنت الوان ت في الب الد الما نرة ل مالاوفت الداللات 

 من الهدف
 الدراسة

ال لداـ ، (ISO 9001-2000) لرؼ ا م طبالت ىانىنت الوان ت، البلض ب الد المالاوفت الداللات ال
ملنلجت  ظرات ال طبالات ل  ر نت المبحالثت اف ىانىنت الوان ت الأثرهن في الب الد المذ الرة، الال الوؿ إلم 

 .(ISO 9001-2000)  نئج اللبلقت الاألثر باف ىانىنت الوان ت، البلض ب الد المالاوفت الداللات 

 أهم
 االستنتاجات

اه منـ ال ر نت المبحالثت بن بنع ىانىت الوان ت اللبلجات لدالرهن في اللضنء ا م اللطبلت الفجنئات 
ابلؿ ف رات ال  ةاؿ آلال هن، الفي الالقت  فىه أ نرت   ؾ ال  نئج إلم أف ال ىهابلت المندات لئل  نج في 

القنئات؛ لضمنف  ل اؿ أالقنت  القفهن، الأف ا بنع أ   ال ر نت  ح نج إلم وان ت ابلجات ملززة بوان ت
  ؿ مف ىانىنت الوان ت قد  فرضهن درجت ال لثار المبن ر لآللت ا م ام ات اإل  نج، الهذا ال س أثر 

  الع ىانىت الوان ت ا م اى مرارات ام ات اإل  نج الدرجت جالد هن. 

 أهم
 التوصيات

 ر نت المبحالثت أف ار لالا بىانىت الوان ت المل ات ا بةي ا م مىؤاللي أقىنـ ال لب الوان ت في ال
الأهدافهن بنل الافؽ مل ىانىت الجالدة ل  ر ت، الااجند بائت م ىجمت بحاث اى طال اللنئمالف ا م الوان ت 
مل الم ة اف لآلالت الالملدات بنلم نر ت بوالرة فلنلت في  حلاؽ األهداؼ المرىالمت ل  ر ت، ال ذلؾ 

ـ األىنلاب الل مات ل   بؤ بنألاطنؿ المح م ت لآلالت الالملدات، الاللانـ ا م ال ل اد ا م أهمات اى ادا
ذلؾ بنل اطاط الاإلاداد الا مند ىانىت الوان ت الم نىبت حفنظن  ا م اى مرارات امؿ ال ىهابلت المندات 

 لئل  نج بلنمت ال الفار قطل الةانر البلزمت إلجراء ام انت الوان ت بانوت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2011الجبوري ) . دراسة2
عنوان 
 الدراسة

دراسة ميدانية في الشركة العربية  -"دور اإلنتاج األنظف في دعم استراتيجية التميز 
 لكيمياويات المنظفات"

 مشكلة
 الدراسة

من مى الى اه منـ ال ر ت المبحالثت بلى الب اإل  نج األ ظؼ؟ الهؿ لدى ال ر ت المبحالثت ف رة الاضحت 
ى الب اإل  نج األ ظؼ؟ الهؿ لممنرىنت أى الب اإل  نج األ ظؼ دالٌر إزاء  ماز الملنلـ اف ممنرىنت أ

ى ل ال ر ت المبحالثت؟ المن طبالت اللبلقت الاألثر باف ممنرىنت أى الب اإل  نج األ ظؼ اللى را اجات 
 ال ماز في ال ر ت المبحالثت؟

 من الهدف
 الدراسة

أل ظؼ في  لزاز اى را اجات ال ماز، ال  ااص  لداـ دراىت  ظرات ل  ر ت المبحالثت اف دالر اإل  نج ا
الم ن ؿ ال ي  الاجههن ال ر ت المبحالثت بىبب  جنه هن ممنرىنت اإل  نج األ ظؼ، المحناللت ملنلج هن، 
الذلؾ مف ابلؿ الجن ب المادا ي بنالى  ند إلم اإلطنر ال ظر ، ال فلاؿ دالر ممنرىنت اإل  نج األ ظؼ 

ت المبحالثت بانوت، الال  جال ا م اا مندهن في بائنت اللمؿ البمن بنلم ظمنت اللراقات بلنمت الال ر 
 اىهـ في  لزاز اى را اجات ال ماز.

 أهم
 االستنتاجات

إف أبرز ممنرىنت اإل  نج األ ظؼ ال ي حللت اا م  ىبت ا فنؽ مف باف الممنرىنت هي ) ةاار  ل ات 
ال ملنلج هن بلد  اللدهن مرهالف الم حد  بار اإل  نج(، الهذا ال ي أف  ل اص  اللاد ال فنانت ا د المودر ا

بطبالت  ل ات اإل  نج المى ادمت ال ي  لن ي مف قدمهن، ال ذلؾ الجالد ابلقت ار بنط مل الات باف ممنرىنت 
 اإل  نج األ ظؼ )إجمنال ( الاى را اجات ال ماز.

 أهم
 التوصيات

 رااي المحنفظت ا م البائت ابر اا مند ال ر ت المبحالثت ىانىت جدادة في   فاذ أ  ط هن اإل  نجات 
اى بداؿ المالاد الاطرة بمالاد أقؿ اطالرة أال غار اطرة بن جنه  حلاؽ م نفل اق وندات البائات ا م حٍد 
ىالاء، ال ذلؾ ا م ال ر ت المبحالثت ا انذ اإلجراءات الالقنئات لم ل م الثنت ام ان هن اإل  نجات، ا م أف 

 اف  ال د أبلند  حلاؽ بائت  ظافت.ال رف ذلؾ بدالرات  دراب  ثلافات ل لنم 

 (2015. دراسة إبراهيم )3
عنوان 
 الدراسة

"دراسة مقارنة معانة بالحاسوب لتحديد سياسة الصيانة المثمى باستخدام نموذج 
 االحتمالية"

 مشكلة
 الدراسة

ي بنل  ؿ  افات  حداد الاا انر ىانىت الوان ت ال ي   بلءـ مل طبالت الم ظمت الو ناات الالاط اإل  نج
 الذ  ال ؿ األاطنؿ الال  ؼ إلم أقؿ من ام ف؟

 من الهدف
 الدراسة

اهدؼ البحث إلم اى اداـ  مالذج االح منلات في  حداد ىانىت الوان ت المث م، الا انذ قرار م م   ـ 
 الوان ت مف ابلؿ الملنر ت اق وندان  باف   نلاؼ الوان ت الالقنئات الالوان ت اللبلجات.

 أهم
 اتاالستنتاج

الوان ت مف الفلنلانت الضرالرات في أ  م ظمت ىالاء إ  نجات أال ادمات، ال الفر  ظنـ وان ت  فالء اؤد  
إلم  ل اؿ األاطنؿ إلم أقؿ من ام ف، ال حداد الف رة المث م ل وان ت اىناد الم ظمت في المحنفظت ا م 

 بلئـ.الم نئف، الاى اداـ الحنىالب ىرع الىهؿ في ال الوؿ ل حداد  الع الوان ت الم

 أهم
 التوصيات

ا م الم ظمت المبحالثت ب نء قنادة بان نت حنىالبات انوت بنلوان ت اىجؿ الادالف فاهن أىمنء الم نئف، 
ال نراخ اللطؿ، ال الع اللطؿ، ال نراخ آار وان ت، الىبب اللطؿ...؛ ل  الف دلابل  ارجل إلاه اللنئمالف 

 بنلوان ت ا د الحنجت.
 مف ابلؿ البرامج ال درابات.  حىاف مهنرات امنؿ الم رفي الوان ت

 



 ثانيًا. الدراسات األجنبية
 Teklemariam (2004). دراسة 1

 عنوان الدراسة

"Productivity Improvement in Ethiopian Leather 

Industry Through Efficient Maintenance Management" 

صيانة "تحسين اإلنتاجية في صناعة الجمود االثيوبية من خالل ادارة ال
 الفاعمة"

 الدراسة مشكلة
ادـ   لي الوان ت االه منـ ال نفي في ملظـ المؤىىنت الو ناات، م هن: و نات الج الد 

 .األثاالبات ممن ال ؿ مف  فنءة الم نئف الا  نح هن

 من الهدف
 الدراسة

 .ااجند الملندلت المثنلات باف   نلاؼ الوان ت اللنلات الالقت  القؼ المن  ت ل لظاـ ال فنءة

 االستنتاجات أهم

حنجت مون ل الج الد االثاالبات إلم  طالار اقىنـ الوان ت فاهن، لزاندة اإل  نجات، الال ة ب 
ا م أىبنب ف ؿ الم نئف ال ي    ج، إمن بىبب حنلت المن  ت أال الم ةؿ، أال ببىب البائت 

 المحاطت بنلمن  ت.

 التوصيات أهم

انت الوان ت ال ي  بدأ مف االدارة الل ان في ا م الضل م هجانت الآلانت ل حىاف فلنل اللمؿ
الم ظمت ال   هي بلد م مى الى في المؤىىت الو ناات، الا ـ ذلؾ مف ابلؿ ال دراب 

 الالبحالث.

 
 ثالثًا. اإلفادة من الدراسات السابقة ومجال التمّيز

 حددت اى فندة البنحث مف الدراىنت الملرالضت في   نبت الجن ب ال ظر ، الداـ الجن ب 
لمادا ي، فضبل  اف االى فندة م هن في إاداد اى منرة االى بن ت. الأف من اماز هذه الدراىت اف ا

الدراىنت الىنبلت أف   ؾ الدراىنت   ناللت ىانىنت الوان ت اللـ    نالؿ دمجهن مل أى الب 
اإل  نج األ ظؼ، الحناللت هذه الدراىت  الجاه األ ظنر حالؿ إم ن ات  ب ي ىانىت مث م   الافؽ مل 

 أى الب اإل  نج األ ظؼ في ظؿ ماداف الدراىت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني
 نطاق الدراسة

 أواًل. مشكمة الدراسة
  بل م   ت الدراىت مف أهمات الوان ت؛ إذ ال ال ور دالر الوان ت ا م إوبلح اللطبلت 

الرات فحىب بؿ ا لدى ذلؾ إلم إدارة م  نم ت  طبؽ ىانىنت لبلر لنء بنإل  نج المالا بت ال ط
ال   اللالجات، الار بنط الوان ت ار بنطن  الثالن  بل  أى الب أال ملنلجت  ضلهن المؤىىنت الو ناات 

  وب اا هن، فنإل  نج األ ظؼ ال ام ف  طباله بملزؿ اف االر لنء بنلوان ت.
ال ظرا  لمن  الاجهه المؤىىنت الو ناات الااـل مف م   ت الهدر ل مالارد الطبالات، الالطرح 

 ي ل ما فنت الالم الثنت الو ناات في البائت ال ي أى الب اإل  نج األ ظؼ لا الف أحد غار الللبل
 الطرؽ الفنا ت ل ل اص اآلثنر الى بات اف اللم انت اإل  نجات.

حطت ال نبلت لم الفي ضالء دراىت اى طبلاات أاللات اجراهن البنحث في االقىنـ الال لب
اللةنات  16/8/2217لمدة مف ابلؿ ا  ا الىفي محنفظت  هربنء المالوؿ الةنزات 

اإللمنـ مف قبؿ اللنم اف ،  باف أ ُه لدى هذه المدارات م   ت   مثؿ بمحدالدات 16/12/2217
بلى الب اإل  نج األ ظؼ، ال افات  لزاز هذا األى الب مف ابلؿ اا انر ىانىت الوان ت المث م 

للبلجهن في الدراىت  الالىلي ،دفل البنحث إلم   نالؿ هذه الم   تل الحدات اإل  نجات، ممن 
 الحنلات.

ا م من ىبؽ فنف طرح ال ىنؤالت المؤ رة أد نه ام ف أف اىهـ في  الضاح  ال لىاىن  
 :مف ابلؿ اإل نرات البحثات اآل ات م   ت الدراىت

 -حطت الم في من  الع ىانىت الوان ت المل مدة في المحطت ال ي  طبؽ مف  لبت الوان ت .1
 ؟-المبحالثت 

مبحالثت ف رة الاضحت الملنلـ اف اللبلقت باف ىانىنت الوان ت الأى الب هؿ لدى المحطت ال .2
 ؟اإل  نج اال ظؼ

من طبالت اللبلقت الاألثر باف ىانىنت الوان ت الأى الب اإل  نج األ ظؼ في المحطت  .3
 المبحالثت؟

 

 ثانيًا. أهمية الدراسة
الوان ت    بثؽ أهمات الدراىت مف حاالات المالضالع الذ   لنلجه الالذ  ار ز ا م ىانىت

الدالرهن في مجنؿ إدارة اإل  نج الاللم انت مف جهت، الار بنط هذه الىانىنت بنلجن ب البائي الدالرهن 



في  لزاز  ل انت اإل  نج اال ظؼ مف جهت أارى،  من ام ف  حداد أهمات الدراىت مف ابلؿ 
 :الجالا ب اآل ات

الوان ت المطبلت في  الجن ب ال ظر  مف الدراىت ا مثؿ ب ى اط الضالء ا م أ الاع ىانىنت .1
المحطت المبحالثت الأثرهن في  لزاز أى الب اإل  نج األ ظؼ مف ابلؿ اآللانت )اى بداؿ المالاد 

اندة ال دالار، الال دبار اإلدار  الجاد(  .األاللات، ال طالار الملدات أال اى بدالهن، الا 
نت الوان ت الجن ب ال طبالي ل دراىت   حدد مف ابلؿ قانس درجت االر بنط الاألثر باف ىانى .2

ا   نؼ مى الاهن المل الا هن الأى الب اإل  نج األ ظؼ ال الفرهن في المحطتالمبحالثت بهدؼ 
 .إحونئان  

 

 ثالثًا. أهداف الدراسة
 لىاىن  لمن جنء في م   ت الدراىت الأهما هن، فلد  ـ وانغت األهداؼ ال ي ىلت الدراىت 

 ل حلالهن بنآل ي:
ثـ ال لرؼ ا م أ الاع الوان ت المطبلت في  ال لرؼ ا م طبالت ىانىت الوان ت بلنمت .1

 المحطت المبحالثت.

ال لرؼ ا م أى الب اإل  نج األ ظؼ بلنمت مل ال حلؽ مف مدى إم ن ات  طباله في محطت  .2
  هربنء المالوؿ الةنزات.

ال الوؿ إلم   نئج اللبلقت الاألثر باف ىانىنت الوان ت الأى الب اإل  نج األ ظؼ في محطت  .3
 نزات. هربنء المالوؿ الة

  ب ي مل رحنت في ضالء   نئج الالاقل المادا ي. .4

 

 رابعًا. مخطط الدراسة
ا بنر ال ي ، ابّاف الم ةارات قاد االلات( ماططن  اف راضان  ل دراىت الحن1الرض ال  ؿ )

، الا م هذا األىنس فلد  ـ ب نء ماطط اف راضي البر  لّبر اف المضنماف األىنىات ل مالضالع
ار المى لؿ الهال ىانىنت الوان ت، الباف الم ةار المل مد الهال أى الب اف اللبلقت باف الم ة

 اإل  نج األ ظؼ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1-1الشكل )
 المخطط االفتراضي لمدراسة

 ال  ؿ مف إاداد البنحث. المصدر:
 

 خامسًا. فرضيات الدراسة
  ب ت الدراىت الحنلات الفرضانت اآل ات:

 يسة األولى:. الفرضية الرئ1
 الجد ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الأى الب اإل  نج األ ظؼ الم مثؿ 

 بػ)اى بداؿ المالاد األاللات،  طالار الملدات أال اى بدالهن، إاندة ال دالار، ال دبار اإلدار  الجاد(.
 ال  بثؽ م هن الفرضانت الفراات اآل ات:
ر بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الآلات اى بداؿ المالاد أ. الفرضات الفراات األاللم:  الجد ابلقت ا

 األاللات.
ب. الفرضات الفراات الثن ات:  الجد ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الآلات  طالار 

 الملدات أال اى بدالهن.
ت. الفرضات الفراات الثنلثت:  الجد ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الآلات إاندة 

 الار.ال د
ث. الفرضات الفراات الرابلت:  الجد ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت الآلات ال دبار 

 اإلدار  الجاد.

 سياسات الصيانة

الصٌانة 

 الوقائٌة

 الصٌانة

 العالجٌة

 

الصٌانة 

 المختلطة

 

 األنظف نتاجات اإللٌآ
 

استبدال 

 المواد األولٌة

 

تطوٌر 

المعدات أو 

 استبدالها

 

 

 إعادة

 التدوٌر

 

 

التدبٌر 

 الجٌد دارياإل

 أثرعالقة  

 عالقة ارتباط



 . الفرضية الرئيسة الثانية:2
االجد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت ا م أى الب اإل  نج األ ظؼ الم مثؿ بػ)اى بداؿ 

 اندة ال دالار، ال دبار اإلدار  الجاد(.المالاد األاللات،  طالار الملدات أال اى بدالهن، إ
 ال  بثؽ م هن الفرضانت الفراات اآل  ات:

أ. الفرضات الفراات األاللم: االجد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت ا م آلات اى بداؿ المالاد 
 األاللات.

ب. الفرضات الفراات الثن ات: االجد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت ا م آلات  طالار الملدات أال 
 اى بدالهن.

 ت. الفرضات الفراات الثنلثت: االجد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت ا م آلات إاندة ال دالار.
ث. الفرضات الفراات الرابلت: االجد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت ا م آلات ال دبار اإلدار  

 الجاد.
 



 
 المبحث الثالث
 منهج الدراسة

 أواًل. أساليب جمع البيانات 
فلد اا مد  ،الؿ ا م البان نت البلزمت ل حلاؽ أهداؼ الدراىت الاا بنر فرضان هنبةات الحو

البنحث في  ةطات الجن ب ال ظر  ا م اللداد مف الموندر ال ي  مث ت بنلمراجل الل مات مف 
ذات و ت بنلمالضالع ىالاء الم الفرة دااؿ المؤ مرات   ب المجبلت الأبحنث الدراىنت الرىنئؿ 

 ملرفي ال ب ت الداللات لبل ونالت )اال  ر ت( بن جنه ب نء إطنر اف طراؽ انرجه اللطر أال
 الاضح اله منمنت الدراىت الحنلات. 

أمن فامن ااص الجن ب المادا ي فلد امد البنحث إلم اى اداـ الالىنئؿ اآل ات في جمل 
 البان نت المط البت ل دراىت:

الان هـ اإلدارات الملنببلت ال اوات مل بلض اللنم اف في المحطت ا م اا بلؼ مى  .1
الال اووات في المحطت المبحالثت بهدؼ  الضاح فلرات االى بن ت في حنلت الحنجت إلم ذلؾ 
لضمنف اإلجنبت الوحاحت، فضبل  اف طرح األىئ ت غار المبن رة ال ي  ادـ الدراىت 

 ال الجهن هن.

 مبحالثت.المبلحظت ال اوات الم  ررة لىار ام ات الوان ت ل الحدات اإل  نجات في المحطت ال .2

اى منرة االى بن ت ال ي  لد أداة لجمل البان نت، الرالاي في وانغ هن قدر هن ا م ال  ااص،  .3
في  حداد م ةارا هن ا م اللداد  ثالقانس الم ةارات الرئاىت الالفراات ل دراىت، القد اا مد البنح

ابراء مف الدراىنت الاألبحنث الالطرالحنت في الجن ب ال ظر ، ال ذلؾ االى فندة مف آراء ال
 الذال  ال اوص في هذا المجنؿ.

 * وصف استمارة االستبانة

ا  م ت اى منرة االى بن ت ا م البان نت ال اوات الم ل لت بنألفراد المجاباف ا م 
االى منرة، فلد  ضم ت )ال حواؿ الدراىي، الم وب الالظافي الحنلي، ادد ى الات الادمت، ادد 

الجزء الثن ي مف االى منرة ا م الملنااس ى الات الادمت في الم وب الحنلي(. الار ز 
بىانىنت الوان ت ال ي ا فؽ ا اهن أغ ب البنحثاف الالم اوواف بإدارة اإل  نج  (*)الانوت

                                                             
ا م م ط بنت الدراىت  الطالرت اا مندا  البنحثاف لمؤ رات ال ي أالردهن  ـ إاداد ملنااس الدراىت مف ابلؿ ا (*)

 .ا م جمال م ةارات الدراىت ى البفي الالاقل المادا ي الاىر  هذا األ



الاللم انت، الهي )ىانىت الوان ت الالقنئات، الىانىت الوان ت اللبلجات، الىانىت الوان ت 
( أىئ ت ا م ال الالي، 7، 6، 7)( ىؤاال  اف   ؾ الىانىنت بالاقل 22الما  طت(، إذ  ـ الضل )

 في حاف ر ز الجزء الثنلث مف االى منرة ا م أربل آلانت انوت بلى الب اإل  نج األ ظؼ،
اندة ال دالار، الال دبار اإلدار   الهي )اى بداؿ المالاد األاللات، ال طالار الملدات أال اى بدالهن، الا 

( أىئ ت ا م ال الالي، 4، 3 ،4، 4( ىؤاأل اف   ؾ اآللانت بالاقل )15الجاد(، إذ  ـ الضل )
 ((.1-2)الجدالؿ )

ال ذلؾ اى لمؿ البنحث الملانس الامنىي المر ب مف ابنرة )ا فؽ ب دة( ال ي أاذت 
وحاح( البمدى اى جنبت  1ب دة( الال ي أاذت الالزف ) ؽوحاح( إلم ابنرة )ال ا ف 5الالزف )

فنهاـ الالمؤ رات (( موندر الم1 - 1(، الاالضح )الجدالؿ )3( البالىط حىنبي قدره )5-1)
 المل مدة في قانس اى منرة االى بن ت.

 (1الجدول )
 مراجع المفاهيم المعتمدة في االستبانة والمتعمقة بموضوع الدراسة الحالية

 الباحثون المتغير المبحوث ت

 (Heizer & Render,2001:704) ىانىت الوان ت الالقنئات 1

 (211: 2212)ناصر، 

 (Monks,1985:373) ىانىت الوان ت اللبلجات 2

 (221: 2212، السبيذي وصبيح)

 (Slack, et.al., 2004:701) ىانىت الوان ت الما  طت 3

 (222: 2211)قذوري،  اى بداؿ المالاد األاللات 4

 (74: 2212)النعمت وحمىدي، 

 (34: 2211)الجبىري،   طالار الملدات أال اى بدالهن 5

 (125: 2216)زعيتر وعبذهللا، 

 (87: 2213)حنظل،  ل دالارإاندة ا 6

 (288: 2214)اسماعيل، 

 (9: 2211)قاسم،  ال دبار اإلدار  الجاد 7

 (87: 2211)الجبىري، 

 الجدالؿ مف إاداد البنحث. المصدر:



 
 (2الجدول )

 متغيرات الدراسة الواردة في االستبانة

 الجزء
المتغيرات 
الرئيسة 
 لالستمارة

 المتغيرات الفرعية لالستمارة
مؤشر 
 القياس

رمز مؤشر 
 القياس

التحصيل الذراسي، المنصب الىظيفي، عذد  بان نت  اوات األالؿ

 سنىاث الخذمت، عذد الذوراث التذريبيت
 دX –أ X د -أ 

 
 

 الثن ي
 ىانىنت الوان ت

 X7-X1 1 – 7 سياست الصيانت الىقائيت

 X13-X8 8 – 13 سياست الصيانت العالجيت

 X20-X14 14-20 سياست الصيانت المختلطت

أى الب اإل  نج  الثنلث
 األ ظؼ

 X24-X21 21-24 استبذال المىاد األوليت

 X28-X25 25-28 تطىير المعذاث أو استبذالها

 X31-X29 31-29 إعادة التذوير
 X35-X32 35-32 التذبير اإلداري الجيذ

 الجدالؿ مف إاداد البنحث. المصدر:
 * اختبار صدق االستبانة

انس ودؽ االى بن ت، قنـ البنحث بإاضنع اى منرة االى بن ت للدد مف االا بنرات لةرض ق
قبؿ البلد  الزالهن ا م األفراد المل ااف بنلبحث في المحطت المبحالثت، ال مث ت هذه االا بنرات 

 بنآل ي:
 أ. االختبارات قبل توزيع استمارة االستبانة:

 منرة االى بن ت ا م قانس م ةارات الدراىت، لةرض ال ل د مف قدرة اى قياس الصدق الظاهري:* 
فلد اا بر الودؽ الظنهر  لفلرات االى بن ت بلد إادادهن الارضهن ا م مجمالات مف الابراء 
دارة اإل  نج الاللم انت، ال  ج اف ذلؾ مبلحظنت  مت  الالم اوواف في الل اـل اإلدارات الا 

ى بن ت ا م رأ  األ ثرات مف م نق  هن الأجر  ال لداؿ الاإلضنفت ا اهن، البذلؾ حو ت اال
 المح ماف، الهـ  ؿ مف:

إدارة المالاد /   ات اإلدارة الاالق وند /  –إدارة األامنؿ  /أى نذ  /( د. أ ـر أحمد الطالاؿ 1)
 جنملت المالوؿ.

إدارة اإل  نج الاللم انت /   ات اإلدارة  –( د. محمد الم اال ي / أى نذ مىناد / إدارة أامنؿ 2)
 نملت المالوؿ.الاالق وند / ج

إدارة اإل  نج الاللم انت /   ات  –( د. اندؿ ذا ر ال لمت / أى نذ مىناد / إدارة أامنؿ 3)
 اإلدارة الاالق وند / جنملت المالوؿ.



إدارة ال ىالاؽ /   ات  –( د. ىمار ابدالرزاؽ اللبدلي / أى نذ مىناد / إدارة أامنؿ 4)
 الحدبنء الجنملت.

إدارة اإل  نج الاللم انت /   ات الحدبنء  –درس / إدارة أامنؿ ( د. وبنح أ الر اللالب / م5)
 الجنملت.

اإلدارة االى را اجات /   ات الحدبنء  –( د.  هنب محمد الطه / مدرس / إدارة أامنؿ 7)
 الجنملت.

إدارة المالارد الب رات /   ات الحدبنء  –( د. ابراهاـ محمد جنىـ / مدرس / إدارة أامنؿ 6)
 الجنملت.

امر ا ي اىمنااؿ / أى نذ مىناد / إدارة و ناات /   ات اإلدارة الاالق وند / جنملت ( 8)
 المالوؿ.

 ـ قانس  ماللات اى منرة االى بن ت مف ابلؿ طرح ادد مف األىئ ت ا م  قياس الشمولية:* 
الىندة المح ماف اف  ماللات االى بن ت الفي ضالء األىئ ت المثنرة  ـ إضنفت الحذؼ بلض 

وحاح الاى بداؿ ادد مف الفلرات بلارى أ ثر م هن مبلئمت البحىب  الجاهنت الل نور، ال 
 الىندة المح ماف.

 ب. االختبارات بعد توزيع استمارة االستبانة:

 ب م البنحث مىللت ا م قدر مف األهمات ا د  الزال اى منرة االى بن ت ال مث ت بلدـ  الحيادية: *
الال لثار ا اهن مف أجؿ  حلاؽ المالضالاات ال داؿ في إجنبنت األفراد المل ااف بنلبحث 

اطنء الفروت ل  لبار اف الرأ  الحلالي ل ؿ فرد مف األفراد المل ااف بنلدراىت،  الالحاندات، الا 
البمالجب ذلؾ فلد م ح  ؿ فرد مف هؤالء األفراد مدة  نفات الم ىنالات لئلجنبت اف االى بن ت؛ إذ 

البنحث ا  ظر لمدة أطالؿ للدد مف  ، في حاف أف8/11/2217إلم  1/11/2217ام دت مف 
المجاباف رغبت م ه في الحوالؿ ا م  نفت االى منرات المالزات ا م الرغـ مف أف اللم ات 
أاذت مزادا  مف الالقت الالجهد مف ابلؿ مراجلت األفراد المل ااف بنلدراىت في مالاقل ام هـ 

 لمرات ادادة.
فلد  ـ االا مند ا م اال ىنؽ الداا ي  ،االى بن ت مح الىا بنر الةرض  * االتساق الداخمي:

إذ  لبر قاـ االر بنط المل الات اف مدى موداقات  مثاؿ  ؛ل فلرات الملبرة اف م ةارات الدراىت
( 7,6,5,4,3,2,1ال ؤ ر ملطانت الجداالؿ )،   ؾ الفلرات ل م ةارات الرئاىت الالفراات المبحالثت

 اف بلض م ةارات الدراىت.( اف الجالد ابلقت ار بنط مل الات مالجبت ب3الم حؽ )
 



 ثانيًا. أساليب التحميل اإلحصائي
اى  ندا  إلم طبالت ال الجهنت الدراىت المضنماف فرضان هن فلد  ـ  الظاؼ البر نمج 

(،  من  ـ االى لن ت بمجمالات مف األدالات اإلحونئات الذلؾ SPSSاالحونئي الجنهز )
 رضان هن، ال ي   مثؿ بنآل ي:الى ادامهن في الوؼ ال  ااص م ةارات الدراىت الا بنر ف

للانس مل الات اللبلقت  :(Pearson Correlation) معامل االرتباط البسيط )بيرسون( .1
 الدراىت. اتاى ادامه في  حداد اال ىنؽ الداا ي لم ةار  ،  ـالطبال هن باف م ةاراف

 لالوؼ ال  ااص إجنبنت األفراد اا ت الدراىت.  التكرارات والنسب المئوية: .2

الذلؾ لملرفت مدى ار فنع الا افنض إجنبنت اا ت الدراىت ل ؿ  (:Meanالحسابية )األوساط  .3
 ابنرة مف ابنرات محالر الدراىت. 

لملرفت مدى  ر ز اإلجنبنت اف  (:Standard Deviationاالنحرافات المعيارية ) .4
 اللبنرات ال    هن اف الالىط الحىنبي.

 



 
 المبحث الرابع

 وصف مجتمع الدراسة
 لمحطة المبحوثة ومسوغات اختيارهاأواًل. وصف ا
 ىحدالهي إ ،(1975انـ ) محطت  هربنء المالوؿ الةنزات في محنفظت  ا الى أىىت
المدارات اللنمت إل  نج الطنقت ال هربنئات ال  ضمف ض   ال ياللراقات  ل هربنءا ارة   ابلت الز 

دارا11ال منلات، الاح ال  الها ؿ ال  ظامي ل محطت ا م ) ف ادد مبلؾ م  ىبي ا  ال  ن ،( قىمن  ف ان  الا 
( 78با هـ ) ،المالظفت ن  ( مالظف637) المحطت الذاف هـ ا م المبلؾ الالظافي الدائـ الالللالد اب  

امنؿ المال  ت إلاهـ ضمف الها ؿ ألالم الف في ما  ؼ االا ونونت الامه دىن  المه دىت 
  محطت.ال  ظامي ل

انت الوان ت ل الحدات الهي  مؤىىت و ناات ارالت ابرز فاهن الدالر الالاضح للم 
(، م هن الحد نف  نراخ frame-5ال اللادات ل طنقت ال هربنئات ال ي  ب   اث ي ا ر الحدة  الع )

، ال ب   الطنقت اإلجمنلات 1981، أمن بلات الالحدات ف نراخ و لهن ى ت 1976و لهمن ى ت 
 ما ن الاط. 242ل محطت 

م حلت بالحدات ال اللاد، مثؿ  مف الجدار بنلذ ر أف المحطت  ح ال  ا م إم ن انت ف ات
إلم  ب ت غرب المالوؿ،  KV 132ال ب ت ال ي  ح ال  ا م ثبلثت اطالط، )الاحد م هن( 

 9مزدالجن  إلم محطت الم والر ال حالا ات الثن الات، فضبل  اف  الفر  KV 132الاطاف م هن 
 محالالت قدرة في ال ب ت.

ؿ  وب الالحدات الوان  هن االجد في المحطت  ندر ه دىي الف ي ذال  فنءة انلات في أامن
 ال  ةا هن.

 

 ثانيًا. حدود الدراسة
   حور الدراىت في محطت  هربنء المالوؿ الةنزات في محنفظت  ا الى. الحدود المكانية: .1

 ى هدؼ الدراىت ال  ؼ اف مالاقؼ األفراد المبحالثاف ضمف حدالد ظرالؼ  الحدود الزمانية: .2
 .16/12/2217اللةنات  16/8/2217الدراىت في محنفظت  ا الى ال حدادا  ل مدة مف 

 

 ثالثًا. وصف األفراد المعنيين بالبحث



( اى منرة، الب ةت  ىبت 41( اى منرة اى بن ت ا م األفراد المبحالثاف، أااد م هن )45الزع البنحث )
( االضح ذلؾ،  من  ـ االا مند ا م أى الب الملنببلت ال اوات 3-1%( الالجدالؿ )91.1اى جنب هـ )

ح فلرات االى منرة لهـ، المف ثـ  الفار الالقت ال نفي الالم نىب لممنرىت حرات ال لبار مل األفراد ل الضا
طالا ت رغبت مف  لمدةال ط ب ذلؾ م نبل هـ اف رأاهـ مف دالف الضةط ا اهـ في االى جنبت بىرات، 

 ( الوفن  ل لا ت المبحالثت.4، الالرض الجدالؿ )البنحث في الحوالؿ ا م االى منرات المالزات  نفت
 (3ل )الجدو

 توزيع استمارة االستبانة عمى األفراد المبحوثين في المحطة )المبحوثة(

 أقسام المديرية وشعبها )المبحوثة(
االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
 المستممة

نسبة 
 االستجابة %

قىـ الما ن اؾ , قىـ ال هربنء ,  لبت الوان ت ,  لبت 
لت , قىـ برمجت الوان ت ال نبلت للىـ ال اطاط الالم نب

 الىبلمت الالبائت
45 41 91.1 

 الجدالؿ مف ااداد البنحث. المصدر:
 (4الجدول )

 في المحطة المبحوثة -عينة الدراسة  -وصف األفراد 

 المركز الوظيفي
 العاممون في األقسام والشعب رؤساء األقسام والشعب

 النسبة % العدد النسبة % العدد
7 20.5 34 79.5 

 التحصيل الدراسي
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم إعدادية متوسطة

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
0 0 9 21.9 6 14.6 26 63.5 0 0 

 عدد سنوات الخدمة في المديرية
 سنة فأكثر 11 (6 – 10) (1 – 5)

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
10 24.4 10 24.4 21 51.2 

 عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي
 ى ت فل ثر 11 (6 – 10) (1 – 5)

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
13 31.7 13 31.7 15 36.6 

 الجدالؿ مف إاداد البنحث. المصدر:
 



ال لبهن  تأقىنـ المدارافراد المبحالثاف في األأهـ اونئص ( 4) االضح الجدالؿإذ 
 ا م ال حال اآل ي: المبحالثت

%( مف إجمنلي األفراد، أمن 20.5إف  ىبت رؤىنء األقىنـ الال لب  ن ت ) المركز الوظيفي: .1
 %( مف إجمنلي أفراد اللا ت.79.5األفراد اللنم اف في األقىنـ الال لب ف ن ت  ىب هـ )

%( مف إجمنلي 63.5ب ةت  ىبت الحنو اف ا م  هندة الب نلالراالس ) التحصيل الدراسي: .2
%( م هـ احمؿ  هندة الدب اـل )الملهد(، الأاارا  ب ةت  ىبت الحنو اف 14.6األفراد، في حاف )

%(. الهذا ادؿ ا م  مّ ف أفراد اللا ت مف فهـ االى بن ت، 21.9ا م  هندة اإلادادات )
اطنء  والر الاضح اف فلرا هن.  الا 

%( مف األفراد اللنم اف 24.4بت )الجالد  ىث الحظ البنح :لمحطةعدد سنوات الخدمة في ا .3
%( هـ ممف لداهـ ادمت  24.4 ىبت )  ذلؾ( ى الات، ال 5-1الذاف لداهـ ادمت  لرب مف )

ف  ىبت )( ى 10-6) لرب مف   ( ى ت فل ثر11%( هـ ممف لداهـ ادمت مف )51.2الات، الا 
الالدراات في في المحطت، الهذه الى الات  دؿ ا م ابرة األفراد، الا  ىنبهـ مف ابللهن الملرفت 

  افات ا انذ اللرارات الم ل لت بىانىنت الوان ت الاإل  نج األ ظؼ في المحطت المبحالثت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني
 طار النظرياإل

ف ال البنحثال ي طرحهن  ف نرالاأل اآلراءا ط ب  لىاس اإلطنر ال ظر  لهذه الدراىت مراجلت 
الى ابلص المر  زات ال ظرات ال ي  ىناد البنحث  ج األ ظؼالوان ت، الأى الب اإل  نفي مجنؿ 

  ظران   ا م إرىنء ال والرات الالاضحت ل ملنلجنت البلحلت. الا اه الرض هذا الفوؿ إطنرا  
  ات:ا ضمف المبنحث اآل

 سياسات الصيانة. المبحث األول:
 اإلنتاج األنظف.المبحث الثاني: 

 



 
 المبحث األول

 سياسات الصيانة
ان ت ال  نط الرئاس الذ    القؼ ا اه جمال أامنؿ المؤىىنت الو ناات،  لد الو

البنلالقت  فىه ادـ اا بنرهن امبل  ه دىان  بح ن  بؿ جم ت فلنلانت إدارات اله دىات الاق وندات، 
 (Production Element)أل هن  هدؼ إلم  حلاؽ أفضؿ االى ةبلؿ لل نور اإل  نج الرئاىت 

ئف الاللمؿ، بةات افض   نلاؼ اإل  نج بجن ب المحنفظت ا م الجالدة الم مث ت بنلمالاد الالم ن
المط البت، ال لمؿ اإلدارة الل ان في رىـ ىانىت الاضحت الدقالت ل وان ت ل حلاؽ أهداؼ ال و ال 
ال حىاف مؤ رات األربنح ا م مى الى  نمؿ ال  نط اإل  نجي، ال ب ي مازة   نفىات  جل هن في 

 مونفي المؤىىنت اللنلمات.
ف إهمنؿ  ب ي ىانىت ُمث م مف قبؿ اإلدارة أل  طت الوان ت قد اؤد  إلم مانطر ادادة، إ

م هن )ا افنض األداء، ال رد  الجالدة، الا افنض المبالنت، الا افنض األربنح، الا افنض الحوت 
 الىالقات ل مؤىىت...(.

( إف الوان ت لاىت ا من  ادرس بلدر من هي ممنرىنت 3، 2216إذ ارى )الىراج، 
الابرات    ىب مف ابلؿ ال دراب الاللانس ا م مى الانت األداء الم مازة ال ي  لاـل ا م 

 الدراىنت المب ات ا م االى فندة مف الدراىنت اللنلمات ل لىاس م هج الأى الب ل وان ت الى امت.
الُالد  ب ي ىانىت ل وان ت مف اللرارات المهمت ال ي ُ ؤثر ب  ؿ  بار في ىار اللم ات 

في ما  ؼ المؤىىنت الو ناات، اللةرض  ى اط الضالء ا م هذا المبحث فلد   ناللت  اإل  نجات
 اآل ي مف ابلؿ ال ر از ا م الوان ت الموط ح الىانىت المف ثـ الربط باف الموط حاف:

 Historical Development of Maintenanceأواًل. التطور التاريخي لمصيانة 
ا  فت بحىب البائت الحنض ت لهن، اله نؾ مرت الوان ت ابر ال نراخ بمراحؿ مهمت ا

مجمالات مف اللالامؿ ال ي أدت دالرا  مهمن  في  طالر الوان ت  نرااان ، م هن: زاندة الدقت في 
 اإل  نج، الال طالر ال    الجي، الالجالدة، الالىرات... .

لـ   ف الوان ت مالضل اا بنر في المنضي اللـ   ف   نؿ حظن  مث من  نؿ غارهن مف 
( أف ادـ ال ر از ا اهن ارجل إلم 11، 2211نإل  نج الال ىالاؽ...، الارى )الزهراء، الالظنئؼ  

بىنطت اآلالت الالملدات، الادـ ال للاد، ثـ بدأت المون ل بنال ىنع ال للدت الملدات الاآلالت 
الاح نجت إلم الدقت ل دااؿ اللم انت الو ناات، ال طالار األجهزة الالم نئف ىناد ا م ضرالرة 



 انت الوان ت، البدء ظهالر إدارة لهن  لدـ ادمن هن المى ل ت اف إدارة اإل  نج، ال اوص في ام
 وفعالٌتها.الغدا  جنح الحدة اإل  نج الاى مرار   ةا هن مرهال ن  ب فنءة إدارة الوان ت 

( أف الوان ت  ن ت ُ ر ز ا م ملنلجت اللطؿ بلد حدالثه ح م 5، 2225الارى )الداؤد ، 
المنضي، ثـ ظهر بلد ذلؾ مفهاـل أحدث ل وان ت مف المر ز اللالمي بداات الىبلا نت مف اللرف 

"  ل ي الوان ت ال نم ت. القد  Terotechnologyفي براطن ان الهال موط ح "ال ارال    اللالجي
ارؼ هذا الموط ح "بل ه مزاج مف ال طبالنت اإلدارات الالمنلات الاله دىات ال ي  طبؽ ا م 

رة الحانة االق وندات لهن،  من أ هن  ه ـ بمالاوفنت المالجالدات المندات ال  للب   نلاؼ دال 
جراء الوان ت البلزمت  ال وماـ المو ل الالملدات الالمبن ي ل  ل د مف إم ن ات االا مند ا اهن، الا 
جراء ال حالارات ا اهن  لهن، فضبل  اف  وبهن ال ر ابهن، الال ل د مف وبلحات اى لمنلهن، الا 

، 2227بان نت حالؿ  ومامهن الا  جنزهن ال  نلافهن" )الهابت، الاى بدالهن، ال ذلؾ ال ةذات الل ىات ل 
(. الفي ثمن ا انت اللرف المنضي أوبحت الوان ت ال نم ت ذات مفهاـل الداللت أ بر، الأوبح 9

 لهن إدارة انوت بهن.
( أ ه بنإلم نف  لىاـ ال طالر ال نرااي 12، 2211الارى البنحث اى  ندا  إلم )الزهراء، 

 ا م قىماف:
 (.5ال طالر ابر الحلبت الزم ات:  من مالضح في الجدالؿ ) ل:القسم األو

 (5الجدول )
 التطور عبر الحقبة الزمنية

 التطور واالنجاز السنوات

 إصالح العطل بعد حدوثه. 1950قبل عام 

1950-1970 
 زٌادة إنتاجٌة المكائن. -
 إطالة العمر اإلنتاجً للمعدات. -
 تقلٌل الكلف. -

1970 -2000 

 تاحٌة ومعولٌة المكائن.زٌادة إ -
 األمان األكثر. -
 الجودة األفضل لإلنتاج. -
 عدم اإلضرار بالبٌئة. -
 إطالة العمر اإلنتاجً للمعدات. -

2000- 

االستمرار فً تطوٌر الصٌانة الوقائٌة بمشاركة  -
 العاملٌن.

 استخدام برامج الحاسوب  -
 استخدام الصٌانة اإلنتاجٌة الشاملة -

، "تخطٌط أعمال الصٌانة باستخدام األسالٌب الكمٌة"، رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم 2011هراء، مغبر، الز المصدر:

 .12االقتصادٌة، جامعة أبً بكر بلقاٌد، الجزائر، ص

 

 

 

 



 (:2ال طالر ابر أ الاع الوان ت:  من مالضح في ال  ؿ ) القسم الثاني:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2الشكل )
 التطور عبر أنواع الصيانة

 المنتجة الصٌانة برنامج إقامة متطلبات" ،(2005)حمدون،  محفوظ والصواف، سعدون أحمد ثائر السمان، المصدر:

 الموصل، العدد جامعة دورٌة تنمٌة الرافدٌن، ،"الموصل فً والنسٌج الغزل مصنع فً مٌدانٌة دراسة - الشاملة

 .19(، ص27) ، المجلد(79)

 

 The Concept of Maintenanceمفهوم الصيانة ثانيًا. 
حفظه الحمنا ه  يءال  ت هن "وان لىنىي ببحىب الملجـ اللربي األ لةالان    لرؼ الوان ت

جـ نملت ال نر أالقد ، (758، 1989، ىنىي)الملجـ اللربي األ الالقنا ه الال لهد بنلل نات البلزمت"
 ".الاد الت الال جهازات جل هن في م  نالؿاآل ت ل ي وان " ف الوان تالاللالاماس إلم أ

   ناللت الوان ت بنل رح الال فواؿ الاالاضنح، لددت ال لنراؼ ال ي أمن اوطبلحن  فلد 
ملا ت  ادـ  الجهن ه، الالمالضالع الذ  اراـل  ى اط الضالء  مف الجه  ظر لطي  لرافن  ف ؿ بنحث اُ 

 ي:ل ا الرد منأ هن  ر بط ب الع الوان ت فل م ىباؿ الذ ر ال الحور إارى البنحث ا اه، ال 
( 14 ،2226 ،)افراـمن ذ ر ه  العالجيةلوان ت مف الجهت ال ظر ا   ناللتل لنراؼ ال ي مف ا .1

أ هن "إوبلح اللطؿ بلد حدالثه، أ : ا وب اه منـ المؤىىنت الو ناات في البداات ا م 
 إوبلح اللطبلت في الم نئف الالملدات بلد حدالثهن".

، ارالفآ)ابدالحماد ال  ارى، ةالوقائيمف الجهت ال ظر  تلوان   ناللت امف ال لنراؼ ال ي  .2
مى مرة ال ي اجب اللانـ اللم انت ال مف جراءات الى ى تهي مجمالات مف اإلهن " أ( 2، 2229

ام ات مى مرة ح م في  تالوان ال  لت في الضل االى لداد ال نـ ل لمؿاآل جلؿبهدؼ  ،بهن
اطنؿ إل  نج لؤلجهزة اأالت الالملدات ال جزاء اآلأحاث   لرض  ،لتاإل  نجات لآل تالقالؼ اللم ا

 ."ابلؿ ف رة امرهن أ ؿ الال  ؼ الالودآال  :مثؿ

 

 المرحلة الثانٌة

 

 المرحلة الخامسة

 

 المرحلة الرابعة

 

 المرحلة الثالثة

 

 المرحلة األولى

مرحمة 
الصيانة 
 العالجية 

مرحمة 
الصيانة 

 ة لوقائيا

مرحمة 
الصيانة 

 ية التنبؤ 

مرحمة مساهمة 
عمال التشغيل 
في أعمال 
 الصيانة 

مرحمة الصيانة 
 المنتجة الشاممة  



 ارى إذ ؛العالجية والوقائيةلوان ت مف الجهت ال ظر الم  ر ت   ناللت امف ال لنراؼ ال ي  .3
مزاج مف ال طبالنت اإلدارات الالمحنىبات الاله دىات ال ي  طبؽ هن " أ( 5-4 ،2225، )الراال 

 هن  ه ـ بمالاوفنت أ من ، م دالرة حانة اق وندات لهنا م ال ىهابلت المندات ل حوالؿ ا 
الت الالملدات الالمبن ي بدالف م  بلت مل م ن ات وان ت   ةاؿ اآلإال وماـ ممن اؤمف 

حبللهن اطنء المل المنت اف ذلؾ بمل  ؛ وبهن الوان  هن ال حالارهن الا  ال ةذات  ما  إبدالهن الا 
 ." ؼال حىنب ال أال الب نء أجراء ال وماـ إالل ىات ا د 

الحفنظ ا م راس هي  تف  الف الوان ا ارج  ابله الأ  لنراؼف جمال الأالارى البنحث 
المنؿ المى ثمر في والرة آالت الملدات الأجهزة المرافؽ المبن ي بحنلت  ىمح بلى ادامهن بلداء 

 ملاف البلى الب أق وند .
 

 Maintenance Functionsوظائف الصيانة ثالثًا. 
، 2226، )أفراـ : ياآلا م ال حال الهي  ،الااف مف الفلنلانت  الم لىـ الظنئؼ الوان ت 

17) 
 الفعاليات الرئيسة: .1

 .وان ت الم نئف اإل  نجات 
 .وان ت األب ات الالىنحنت 
 .فلنلانت الفحص الال ف اش الال زاات الال  حاـ 
 .جهاز الادمنت الو ناات ال الزالهن  
 .حالارات في  ونماـ الم نئف الاألب ات  
 نئف الجدادة. وب الملدات الالم  

 . الفعاليات الثانوية:2
 .إدارة مازالف األدالات االح انطات 
 .الىبلمت الو ناات 
 .ال ا ص مف الما فنت الو ناات 

 ( أف ه نؾ مجمالات مف الالظنئؼ اإلدارات للىـ الوان ت هي:6، 2224الارى )ذانب، 
 أ.  حداد األهداؼ الالىانىنت الاإلجراءات الما  فت.

 ر ندات الانوت بلامنؿ الوان ت  نفت.ب. ااجند الا   نء اإل
 ت.  حداد اال حرافنت المالجالدة باف اإلر ندات الالالاقل الفل ي للمؿ قىـ الوان ت الف ااهن.

 ث.  حداد األىبنب ال ي أدت ال ؤد  إلم ادـ االل زاـ بنإلر ندات.



 ج. الضل الجداالؿ الزم ات الالاطط ال  فاذات إلجراء ام انت ال وحاح ال طبالهن.
لم نبلت الاالى مرارات في  حداث اإلر ندات ا م الفؽ من   الوؿ إلاه ال   اللالجان الحداثت مف ح. ا

 أجؿ المىنادة ا م  حلاؽ األهداؼ.
بهن مف  الابلحظ أف ا ىنع الظنئؼ الوان ت ال  لب الاجبن هن أدى إلم زاندة االه منـ

ات  افاض   ؼ اإل  نج المىنهم هن في إم ن  ،ال ر نت لمىنهم هن في  ىاار اللم ات اإل  نجات
 اف طراؽ افض   فهن.

 

  Importance of Maintenanceأهمية الصيانةرابعًا. 
  بل أهمات الوان ت مف الدالر الذ   منرىه في الالقت الحنلي، ف ـ ال ور دالرهن اآلف ا م 
إوبلح اللطبلت بؿ  لدى ذلؾ إلم إدارة م  نم ت ُ طبؽ ى را اجانت الىانىنت البرامج لبلر لنء 

 بنإل  نج، المالا بت ال طالرات ال   اللالجات.
 (127، 2229  مف أهمات الوان ت مف ابلؿ  ل اؿ المانالؼ اآل ات: )ال لبن ي، 

 .  القؼ اإل  نج أال ا افنضه، الزاندة الملند م ه، للدـ مطنبل ه ل مالاوفنت المحددة.1
 .  حمؿ اىنئر الغرامنت   اجت اإلابلؿ بمالاااد ال ى اـ.2
 م ىملت ال ر ت الا م مالقلهن ال  نفىي.. ال لثار ا 3

( أف الوان ت الظافت دااؿ المؤىىت أال ام ات 522، 2226الارى )محىف الال جنر، 
 مر بطت بىار اللم ات اإل  نجات، فإف أهما هن  ى مد مف اآل ي:

المحنفظت ا م  حلاؽ فنا ات اآلالت الالملدات بنل  ؿ الذ  اؤد  إلم زاندة ملناار الجالدة  .1
 في حدالد ال مانت المط البت الال  ؼ المللاللت. ل مارجنت

إف ف ؿ  ظنـ الوان ت في المؤىىت الو ناات ال ي ف ؿ اإلدارة ال ي مف مىؤاللا هن  الفار  .2
 وان ت جادة لآلالت الالملدات.

 داـ الوان ت الجادة  طباؽ  ظـ اإل  نج الحداثت، مثؿ: ف ىفت اإل  نج اآل ي ال ي  ىلم إلم  .3
د م حد مم ف الوالال  ل ازاف الوفر   هدؼ مثنلي، الال ضي  افاضه  افاض الازاف إلم أ

  الافر  ظـ وان ت  فالءة  م ل  القؼ اطالط اإل  نج الال  ةاؿ ال نمؿ لآلالت الالملدات.
( أف الوان ت  ىناد في  لداـ ال ىهابلت الادمات الما  فت ال ي 12، 2227الارى )الهابت، 

( أف أهمات الوان ت في المؤىىنت الو ناات 3، 2224بدالرهن  ؤثر في اإل  نجات، الارى )ذانب، 
 برز بىبب ار فنع أثمنف اآلالت الالملدات، ممن ا ط ب ااجند برامج وان ت بمى الى   ؾ 



ال  نلاؼ، ال ذلؾ الحفنظ ا م اآلالت الالملدات ال ي مضم ا م إ  نجهن ف رة مف الزمف لولالبت 
 الحوالؿ ا م قطل الةانر ل  ؾ اآلالت.

 

 Maintenance Objectives هداف الصيانةأ. خامساً 
ه نؾ مجمالات مف األهداؼ ال ي   حلؽ ا د  ب ي اإلدارة الل ان لىانىت الاضحت المحددة 
   هجهن في إدامت م نئ هن الملدا هن، ال  ؾ األهداؼ  جلؿ مف الوان ت جادة الم الافلت مل من 

  اطط له   ؾ اإلدارة.
ف   ااص أهداؼ الوان ت بمن ال ي: الم نر ت ( إ ه ام 7، 2229إذ ارى )الهابت الزهرة، 

في الالوالؿ إل  نج ال مانت المبرمجت،  ل اؿ ف رات األاطنؿ، اح راـ األهداؼ األم ات ل رالط 
اللمؿ الاألمف،  ل اؿ ادد األجزاء االح انطات المط الب  ازا هن، الم نر ت في المحنفظت ا م 

، الم نر ت في المحنفظت ا م البائت الالم نر ت جالدة اإل  نج، الم نر ت في اح راـ آجنؿ اإل  نج
 في البحث اف ال   فت المثنلات.

، 2229( ال)اللزاال ، 477، 2228( ال)البلمي الالبان ي، 28، 2226الارى )الطنئي، 
 ( إف أهداؼ الوان ت هي:182

ال افاض اال حرافنت في ملدالت  ،الم نئف مف ابلؿ  ل اؿ اللطبلت أالزاندة ملاللات ال ظنـ  .1
   نج.اإل

الا  نقنت ال ي  حدث في اللم انت ا ل اؿ الم ن ؿ ال  بىبب ؛إطنلت امر المالجالدات .2
 الالمحنفظت ا اهن مف ال لندـ.

 الجادة إلم الحفنظ ا م مى الى جالدة الم  جنت.د  الوان ت ؤ إذ   ؛ حلاؽ الجالدة اللنلات .3

الزبالف في الالقت  إلمال ى اـ الم  جنت  ، ج ب اإلافنؽ بنلجداللت الزم ات الملدرة لئل  نج .4
 المحدد.

 زاندة في الط ب ا م الى ل الم  جت. تاأ تلمالاجه هن  ااؼ الم نئف ال لدا  .5

ال ل اؿ أالقنت  ، افاض   نلاؼ ال  ةاؿ مف ابلؿ زاندة مى الى  فنءة الم نئف الالملدات .6
 اللطبلت الملنلج هن.

مؿ الالمالاد االح انطات  افاض ال  نلاؼ ال  ات ل وان ت الم مث ت ب  نلاؼ اللنم اف في الرش الل .7
 الال  نلاؼ ال نجمت اف فلداف اإل  نج    اجت ل لطؿ. ،المى ادمت في ام انت الوان ت

  ىهـ الوان ت الجادة في  حلاؽ قامت ىالقات انلات ل م نئف ا د بالهن في الىالؽ. .8

 ( األهداؼ أابله.3الاالضح ال  ؿ )



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل )
 أهداف الصيانة 

، "خطة الصٌانة الوقائٌة ومحاكاتها على وفق معاٌٌر هندسة المعولٌة"، 2006ائً، ٌوسف عبداإلله أحمد، الط المصدر:

 .29رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ص

 

 

إف الوان ت بنا بنرهن الظافت مف الالظنئؼ الرئاىت ل مؤىىت ال  ا ال مف أف   الف لهن 
، 2229هداؼ  ىلم إلم  حلالهن الهي ا م ال حال اآل ي: )محىف الال جنر، مجمالات مف األ

 ,Zendan & Hasnawi)(، 17، 2211(، )الزهراء، 3، 2229(، )راضي الهن ـ، 541

2016, 165) 

فنلوان ت  لمؿ ا م ضمنف إ نحات الملدات الىبلمت ال  ةاؿ مف  تحقيق اإلنتاج المخطط له: .1
  حرافنت في ملدالت اإل  نج.ابلؿ  ل اؿ ال القفنت، ال افاض اال

إف الهدؼ الرئاس أل  قىـ وان ت جاد هال الالوالؿ إلم أقؿ    فت ل ؿ  تخفيض التكاليف: .2
 مف:

 أ.    نلاؼ امنؿ الوان ت الالمالاد المى ادمت.
 ب. اىنئراإل  نج ال نجمت مف برامج الوان ت الرد ء أال غار المبلئـ.

 أهداف الصيانة التي

 تحقق الفعاليات القصوى

تخطيط 
وتنظيم نظام 

 الصيانة

رقابة نظام 
 الصيانة

 تنفيذ نظام الصيانة

 المعمومات المرتدة



ت الو ناات ال ح نج إلم دراىنت مى فاضت، إذ  ؤثر   ؼ الوان ت في اق وندانت الم ظمن
اوالون  ا دمن ا لرر االنؼ من  ت ملا ت اف اللمؿ أال اى بدالهن بمن  ت أحدث م هن أال أ ثر 
 فنءة، إمن ل  ؼ مند  فاهن اؤد  إلم ق ت اإل  نج أال اى هبلؾ أ ثر ل القالد الار فنع   نلاؼ 

بداؿ ا م حلنئؽ اق وندات مؤ دة، الدراىت المى  زمنت وان  هن، اللهذا ا بةي أف اب م قرار االى 
   ؼ المن  ت الجدادة ملنر ت مل إ  نج اهن المن ا القل أف  حلله مف حجـ إ  نج الأربنح.

إف   فت الوان ت في بداات امر أ  من  ت هي أقؿ ب ثار مف اارادا هن، الثـ  بدأ ال  فت بنلزاندة 
أف  وبح ال  فت أا م ب ثار ل  جنالز  ب  ؿ  دراجي مل  لدـ المن  ت في اللمر. المف المم ف

قامت االارادات االف راضات ل من  ت. البوفت انوت فإف الم ظمنت الو ناات   جل إلم اى بداؿ من 
لداهن مف الحدات بلارى جدادة ا دمن ال  ؤد  الالحدة ام هن ب  ؿ ى اـ أال ا د ظهالر الحدة 

 بمى الى جالدة أا م.جدادة  ؤد  الالظافت  فىهن في القت أقؿ أال ب  فت أقؿ أال 
   فؿ الوان ت بضمنف أمف اللنئماف بهن مف جهت، البضمنف ىبلمت  أمن العاممين وسالمتهم: .3

 بنقي اللنم اف في المؤىىت أث نء  الاجدهـ بلمن ف ام هـ مف جهت أارى.
بنا بنر أف المؤىىت مطنلبت في ظؿ ال  مات المى دامت أ ثرمف أ  القت مضم  حماية البيئة: .4

نفت المحاط ال فند    الاثه، فإف ل وان ت دالرا  مهمن  في ذلؾ مف ابلؿ إوبلح بنح راـ  ظ
بلض األاطنؿ الاالا بلالت ال ي   ىبب في   الاث المحاط ال ذلؾ إوبلح ال جهازات 

 الماففت مف ال  الث  نلمونفي ال ي  ى لم هن بلض المؤىىنت الو ناات.
 Types of Maintenanceسادسًا. أنواع الصيانة 

( 4األ الاع المطرالحت مف البنحثاف بحىب ال و اؼ الذ  اراه م نىبن ، الال  ؿ )  ا  ؼ
 احدد مجمؿ   ؾ األ الاع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الشكل )
 أنواع الصيانة

، "خطة الصٌانة الوقائٌة ومحاكاتها على وفق معاٌٌر هندسة المعولٌة"، 2006الطائً، ٌوسف عبداإلله أحمد،  المصدر:

 .30تٌر، غٌر منشورة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، صرسالة ماجس

الفي من ال ي إاطنء مفهاـل ل ؿ  الع مف أ الاع الوان ت أابله بوالرة مل ضبت غار ما ت 
 بنلمل م:

 :(Unplanned Maintenance). الصيانة غير المخططة 1
فلط بلطؿ أال  هي وان ت غار محددة ببر نمج زم ي اللـ   ف مدرجت باطت وان ت ال ر بط

 (Emergency Maintenance) القؼ المن  ت، اللهن  مط الاحد الرؼ بنلوان ت االضطرارات 
 (.14، 2225)الراال ، 

الهذا ال الع مف الوان ت ا ـ حاف   القؼ اآلالت اف اللمؿ ألىبنب ف ات  حدالث  ىر أال 
بالقالاه البنل نلي   آ ؿ في أحد أجزائهن، الهذا ال الع ا ـ بلد حالث اللطؿ لذلؾ ال ام ف ال  بؤ

 (.18، 2227 وبح الىاطرة ا اه ضلافت )الهابت، 
 :(Planned Maintenance). الصيانة المخططة 2

الود بهن الوان ت ال ي   ظـ أامنلهن ال  فاذهن ب نء  ا م دراىت مىبلت، الالرقنبت المح مت، 
 طت الوان ت ( بل هن   ظاـ أ 24، 2214الال ىجاؿ في ىجبلت الملدات، الارى )طنهر ال راؼ، 

الا  جنزهن الالىاطرة ا اهن الفؽ  لدارات مىبلت، ال الثالهن ضمف الاطت المالضالات، في حاف ارفهن 

 الصٌانة

 الصٌانة غٌر المخططة ة المخططةالصٌان

الصٌانة 

 الوقائٌة

الصٌانة 

 اإلنتاجٌة

 الشاملة

الصٌانة 

المرتكزة على 

 المعولٌة

 الصٌانة 

االضطرارٌة 

والتصحٌحٌة 

 )العالجٌة(



(Borris, 2006,9)  بل هن أامنؿ الوان ت ال ي  ه ـ بنلبحث اف األىبنب ال نم ت الراء م ن ؿ
 الملدات الالم نئف، ال حداد   ؾ األىبنب، ال  فاذ الح الؿ البلزمت.

 ن ت الم اال ي:الالىـ  مط الوا
 :Preventive Maintenance (PM). الصيانة الوقائية 1

الاراد بهن ال ف اش الدالر  الرال ا ي الأ  طت الادمنت الموممت ل حد مف  لثار ظرالؼ 
وبلح م نىب، البنل نلي المىنادة ل القنات مف م ن ؿ ال  ةاؿ  ال القؼ الامؿ  لداؿ الا 

(Monks,1985:373)  ـ ا م الفؽ اطت محددة؛ لةرض مراقبت .  من إ هن األ  طت ال ي 
اآلالت الالملدات مف اللطؿ الذ  قد احدث لهن في أث نء ام هن ال  لدد ب نء  ا م   نئج المراقبت، 
ف م ِّف مف ا انذ قرار ال القؼ في الالقت الم نىب، ال لد الوان ت الالقنئات أقؿ    فت ا م المدى 

ن ت الالقنئات   الف أ ثر   فت في الى الات األاللم الطالاؿ ملنر ت بنلوان ت اللبلجات، إذ أف الوا
مف امر اآللت ح م  لطت ال لندؿ الملنب ت للدد ملاف مف ى الات ال  ةاؿ ال ي  بدأ بلدهن   نلاؼ 
الوان ت اللبلجات في االر فنع اف الالقنئات، الذلؾ بىبب  لندـ اآلالت، ممن اؤد  إلم  ثرة 

 األاطنؿ.
 :Total Productive Maintenance (TPM) . الصيانة اإلنتاجية الشاممة2

إفَّ هذا ال الع مف الوان ت اب  ره الانبن االف، فهال  ظنـ   ةا ي امزج باف الوان ت الالقنئات 
)ال ي  ل مد ا م  القلنت مى لب ات( البنل نلي  (Predictive maintenance)الالوان ت ال  بالئات 

الملدات في حنلت ونلحت لبل  ةنؿ  حنفظ المؤىىت ا م م ن  هن مف ابلؿ اإلبلنء ا م 
(، الفي األوؿ هي ابنرة اف بر نمج وان ت القنئات أدا ت ا اه 212، 2212) نور، 

ال حىا نت الاى مر  طالارهن في بضلت مراحؿ  ي  وبح الوان ت اإل  نجات ال نم ت، القد أ نر 
المؿ ا م  حلاؽ اللداد مف البنحثاف إلم أف مفهاـل الوان ت اإل  نجات ال نم ت بل هن أى الب 

فنا ات ل  ظنـ اإل  نجي في الم ظمت، الذلؾ مف ابلؿ إ راؾ جمال اللنم اف الاألاذ بآرائهـ 
(. ال لرؼ بل هن 263، 2228المل رحن هـ في الضل ىانىنت الوان ت المى لب ات )ابادات، 

ن "الطرالت المبرمجت ال ي   ضمف مىنهمت جمال اللنم اف؛ ل حىاف أداء الم نئف الضمنف ام ه
( أف 64، 2225(. الارى )هن ـ، 44، 2226بلحىف أداء الرفل إ  نجات الم نئف" )الطنئي، 

ظرالؼ اللمؿ الحنلات في ما  ؼ الب داف قد  ا  ؼ بلض ال يء اف المالجالد في الانبنف، ا م 
الرغـ مف أف الوان ت الم  جت ال نم ت جدارة بنل لدار إال أ ه ال ام ف  طبالهن ب   هن الم نبه إلم 
من مالجالد في الانبنف؛ الذلؾ بىبب الجالد ظرالؼ امؿ   ند أف   الف مث م قانىن  بنلمون ل 

 اللنلمات األارى.



 :Reliability Center Maintenance (RCM). الصيانة المرتكزة عمى المعولية 3

الهي طرالت الوان ت المر  زة ا م الملاللات الموممت ل ملدات اف طراؽ  ح اؿ اللالامؿ 
(، فنلملاللات هي اح منلات 45، 2226ي ملاللات   ةا هن الاللمؿ ا م إزال هن )الطنئي، ال ي  ؤثر ف

 الف جزء المن  ت أال الم  ج ىالؼ المؿ لمدة محددة ال حت ال رالط الم والص ا اهن، فنأل ظمت 
ذا حدث أ  ا ؿ في أداء     الف مف ى ى ت مف الم ال نت الم رابطت ل ؿ جزء م هن امؿ محدد الا 

 ,Heizer & Render,2017)ب  نف ىالؼ اؤد  إلم ف ؿ ال ظنـ   ؿ أ  جزء أل  ىب

662). 

 

 ثامنًا. سياسات الصيانة
قبؿ الاللالج في   نالؿ ىانىنت الوان ت اجب  حداد مفهاـل الىانىت، الفي من ال ي أبرز 

 (33، 2223المفنهاـ الالاردة ل ىانىت: ) ةبلبت، 
ح ب  ؿ م  الب ُاىمح ب طبالهن هي مجمالات مف المبندئ األىنىات ال ي  الض السياسة: .1

 ب  ؿ االمي البنى مرار.
 هي دلاؿ ال انذ اللرارات. السياسة: .2
هي مجمالات الطمالحنت الالمبندئ الاألهداؼ ال ي    ؿ أىنىن  ل  اطاط المفوؿ،  السياسة: .3

 الاللمؿ ال هنئي.
 مف ابلؿ المفنهاـ أابله، ا باف ل ن أف الىانىت ا ـ الضلهن ا م أىنس األهداؼ ال ي ال
 ارج اف طمالحنت المؤىىت، الهذه الىانىت  فاد في ا انذ اللرارات، القد   الف ا م   ؿ   اب 

 اى فند م ه اللىـ المل ي.
إف اا انر ىانىت الوان ت المبلئمت لطبالت المؤىىت الذ  ا ىؽ مل الاط اإل  نجي 

 بنل  ؿ الذ  ال ؿ مف األاطنؿ.
ام ف لئلدارة أف   ب م إحداهن، المف   ؾ الارى البنحث أف ه نؾ ىانىنت ل وان ت م لددة 

 ( الذ  الرد ىنبلن .3-2الىانىنت اا مندا  ا م ال  ؿ )
إف ل وان ت الالقنئات أهمات  برى في إدامت امؿ الم نئف الالملدات  سياسة الصيانة الوقائية: .1

وان ت الم ل حدالث ال القؼ المفنجئ، الا ط ب اللانـ بلامنؿ الوان ت الالقنئات أالال   حداد مدة ال
(. ال  مؿ ملدات المراقبت الالفحص الرال ا ي ل ملدات 211، 2212المث م ) نور، 

الالمحنفظت ا م الملدات بحنلت جادة، الهذه ال  نطنت ا ـ إادادهن لب نء  ظنـ ال ؿ الم ةارات 
(Variability الااجند مؤ رات الف ؿ الامؿ ال ةارات أال اإلوبلحنت ال ي  حنفظ ا م )



ف الجاؿ الحنلي مف الم حىىنت الم طالرة  ىمح ل مدراء ب نء  ظنـ ام  ه  فنءة اللم انت، إ
ال  ؼ اف أد م اه زاز غار  ظنمي، الال ةار ال حظي في درجت الحرارة الالضةط ال ذلؾ أد م 

  ةار في لزالجت الزات المى ادـ أال المالاد ال امانالات المى ادمت.
الوان ت الالقنئات   ضمف ال وماـ ال ل ي الالم ظالمت اإل ىن ات ) ظنـ اإل ىنف( ال ي 
ى بلي اللم ات اإل  نجات قنئمت بدالف  فنالت الهي  ىمح ل م ظالمت بنألداء الاللمؿ  من وممت، 
فهي   مؿ ال ر از ا م اللنم اف المىؤلان هـ ال ي   ضمف المراقبت، الالفحص، الالضبط 

ت الالقنئات  دؿ إ  ن  ى طال أف  جد م م اح نج ال ظنـ إلم الادمت أال الال  ظاؼ، فنلوان 
، الهي بذلؾ  مثؿ  ظنمن  ا  ؼ (Heizer & Render,2017, 667)اح نج إلم ال و اح 

 & Heizer)حنلت اللطؿ المح م ت الالاـل بنل ةارات ال ي  حنالؿ م ل األاطنؿ 

Render,2001, 704). 
راؤهن لملنجت اطؿ فجنئي لـ ا القل حدالثه مف ابلؿ ا ـ إج سياسة الصيانة العالجية: .2

الفحص الال ف اش، أال ربمن احدث مف جراء اإلهمنؿ ألامنؿ الوان ت أال ادـ إ بنع ال ل امنت 
 (.221، 2212الل مات في   ةاؿ الم نئف الالملدات )الزباد  الوباح، 

 ,Slack)ارى  ية:السياسة المختمطة القائمة عمى دمج الصيانة العالجية والصيانة الوقائ .3

et.al.,2004,701)  إف اإلجراءات إف إجراءات الوان ت ا م من  ت ملا ت أال ا م ىانرة
مثبل  ا ط ب إجراء الاى اداـ أ الاع م لددة مف الوان ت حىب اا بلؼ الجزء، فبلض هذه 
اإلجراءات ا الف ابلجان  )  بداؿ إطنر الىانرة( البلضهن القنئان  مثؿ ) بداؿ زات المحرؾ(، 
فنلوان ت الالقنئات  ؤد  إلم  ل اؿ الالقت الضنئل   اجت األاطنؿ،  من إ هن  ل ؿ مف ال  ؼ 
الم ر بت ا م هذه األامنؿ ال  فذ في الالقت الذ  ا فؽ مل بر نمج   ةاؿ اآللت، الل  هن في 
الالقت ذا ه ال  م ل األاطنؿ   ان ، فضبل  اف حنج هن لالجالد  ندر  بار مف اللنم اف الذلؾ 

 ا م ل بمهنرات ما  فت. ال ندر
الهذا ال الع مف الوان ت اح نج إلم مل المنت اح منلات ا ـ اا مندهن في ا انذ قرارات 
الوان ت اللملنلجت اللطبلت ا ـ  ب ي الوان ت اللبلجات ال ي   ـ ام ان هن بلد ف ؿ ام انت 

ف الملدات اجب أف اونر إلم إوبلحهن في حنلت الطالارئ   & Heizer)الوان ت الالقنئات، الا 

Render,2017, 667). 



 
 المبحث الثاني

 Cleaner Productionاإلنتاج األنظف 
 المقدمة

ُالد اإل  نج األ ظؼ أى البن  فرادا  في انلـ َا ىـ بما فنت اإل  نج، الهال أحدث أى الب 
 الوؿ إلاه الف ر البائي، فنلمالارد الطبالات ُم ؾ ل جمال بؿ   لدى ذلؾ بل هن ُم ٌؾ لؤلجانؿ 

لندمت، فظهر ل ن موط ح مف أج ه أقامت المؤ مرات الُالدت ال دالات، موط ح ال  مات ال
المى دامت الذ  ال ي بنلمفهاـل البىاط، المحنفظت ا م مالارد األجانؿ اللندمت، ا من  أف ال  الث 
الااـل ا  هؾ الب  ؿ ونرخ هذه الف رة؛ أ : ف رة ال  مات المى دامت؛ لذلؾ  نف ا م المؤىىنت 

ى الب )اإل  نج األ ظؼ( فهال  نمؿ للم ات اإل  نج م ذ بدء الحوالؿ ا م المالاد األاللات  ب ي أ
المرالرا  بنل و ال الا  هنء  بنإل  نج ال نـ.الالد اإل  نج األ ظؼ أى البن  َاحد مف   الث البائت، الارى 

( أف هذا األى الب ال مدا م  ل اؿ الما فنت مف المودر، الا ماز بل ه 216، 2211)قدالر ، 
ُاحلؽ  فنءة أ بر ل لم ات اإل  نجات، الار د اى اداـ المالارد مف المالاد الانـ الالمنء الالطنقت ا م 
اندة  دالار بلض الما فنت لئلى فندة م هن، ال جدر اإل نرة إلم أف المؤىىنت  ملدار الحنجت، الا 

هذا األى الب الو ناات ال ي   ب م أى الب اإل  نج األ ظؼ  لفم مف المىؤلانت البائات.  من ُالد 
مف الاانرات المثنلات إلدارة م   ت ال  الث في ظؿ ار فنع   نلاؼ اإلدارة البائات ال وناد االه منـ 
مف اللنلـ، ح م ونر هذا األى الب مف أهـ الم ط بنت البائات الالاجب  طبالهن لدى اللطنانت 

 .)الو ناات، الزرااات، الادمات(الو ناات في  ؿ مجنال هن 
 الضالء ا م هذا المبحث فلد   نالل ن اآل ي:اللةرض  ى اط 

 أواًل. التطور التاريخي لإلنتاج األنظف
Historical Development of cleaner Production 
إف ظهالر اإل  نج األ ظؼ  نف ردا  ا م المطنلبنت اللدادة بضرالرة ا انذ   م ال دابار 

الر احاط بنإل ىنف الالحاالاف الال بنت الفلنلت لمالاجهت م ن ؿ البائت المن اونحبهن مف   الث ال ده
 الالطبالت... .

( أف 45، 2217( ال)مىلي، 287، 2214( ال)إىمنااؿ، 28، 2211الارى )الجبالر ، 
 مراحؿ ال طالر  ن ت ا م ال حال اآل ي:

 مؤ مر الجملات اللمالمات لؤلمـ الم حدة الذ   ـ فاه اق راح ب فحص الم ن ؿ البائات. 1968. 1



ـ الم حدة ل بائت الب رات الذ  الد في اى ال هاللـ في الىالاد الذ  ُأا بر مؤ مر األم 1972. 2
 المؤ مر اللنلمي األالؿ ل بائت م بهن  لظهالر اللور البائي الحداث.

 .1987اق رحت الد منرؾ   فاذ من ُالرؼ بنل ل اتال ظافت ال ـ اا منده انـ  1982. 3
حدة إلم  ب ي مفهاـل جداد ُارؼ بنإل  نج زاد االه منـ بنلبائت ممن دفل األمـ الم  1989. 4

 األ ظؼ.
  ر ت لداهن. 322طبلت ال رالاج هذا المفهاـل في أ ثر مف  1992. 5
ُالد مؤ مر في البرازاؿ، ال ـ ال ل اد ا م أف ال  مات الالبائت أمالر م رابطت ال ام ف  1992. 6

بائي مل أبلند ال  مات  جزئ هن، الا بثؽ ا ه موط ح ال  مات المى دامت الذ  دمج الُبلد ال
 األارى.

  ن ت الواف أاللم الدالؿ ال ي أقنمت مرا ز الط ات لئل  نج األ ظؼ. 1994. 7
ودار  1996. 8  نف ه نؾ بر نمج لؤلمـ الم حدة، إذ  ـ اإلابلف اللنلمي لئل  نج األ ظؼ الا 

 .(ISO14000)الم ظمت اللنلمات ل  لااس لى ى ت مالاوفنت اآلازال 
 مر الوحت اللنلمات، ال نف بل الاف اإل  نج األ ظؼ ل م نرال الو ناات.الد مؤ  2223. 9

لم  لىاس أجهزة إالد مؤ مر ال  مات المى دامت في جالهن ىبرغ الذ   الوؿ  2224. 12
 .الملدات لحمنات البائت

داللت، ال ـ م نق ت ال طالرات  26الد اال حند الداللي ل بائت مؤ مرا  انلمان  بحضالر  2228. 11
 ال افات حمنات البائت بنى اداـ ال ل ات ال ظافت.  البائات

الا ضح مف ابلؿ ارض ال طالر ال نرااي أف ه نؾ اه منمن  الاىلن  بنإل  نج األ ظؼ ا م 
 المى الانت الداللات بدافل المحنفظت ا م البائت.

 

 Cleaner Production Conceptثالثًا. مفهوم اإلنتاج األنظف 
 ظؼ اا  ؼ بحىب البنحث، ال ذلؾ اا  ؼ بحىب إف الضل مفهاـل  نمؿ لئل  نج األ

البائت المطبلت، فالضل مفهاـل محدد ا القؼ ا م االامؿ  ثارة، م هن: )الثلنفت، الالالقت، ال درة 
 المالاد األاللات، الالجةرافات، الال ل انت...(.

؛ إذ ارى )زاا ر الابدار،  أف لهذا  (123، 2216القد   نالؿ  ثار مف البنحثاف هذا المفهاـل
هاـل أال األى الب طرالن  ام ان  ل طباؽ ال  مات المى دامت، الهال اطالة القنئات م لدمت اف إدارة المف

ال فنانت أال الملنلجت ا د  هنات األ بالب؛ أل ه ُالنلج الم   ت مف األوؿ بمىببن هن اللاس 
 انت ( "بل ه ال هج الالقنئي إلدارة اآلثنر البائات ل لمPatel,et.al.,2017,33أاراضهن، الالرفه )



ال جنرات الالم  جنت بنى اداـ ال ةارات في ال   اللالجان الاللم انت الالموندر ل ل اؿ اآلثنر البائات، 
الزاندة  فنءة اللم انت اإل  نجات، الا  ه مفهاـل قنبؿ ل  طباؽ في جمال األامنؿ بةض ال ظر اف 

 ر ز ا م  حلاؽ ( بل ه "ف ىفت إلدارة اللم انت 68، 2227الحجـ الال الع"،  من ارفه )ال لمت، 
ال فنءة في اى اداـ المالارد )المالاد األاللات الالطنقت( في جمال مراحؿ اإل  نج مف أجؿ  ل اص 
ال فنانت الاال بلنثنت الاح الاء الم الثنت المونحبت أال الم ر بت ا هن في مودر  اللدهن ل محنفظت 

ال بلنثنت الالم الثنت مف ا م وحت اإل ىنف المح الانت البائت الطبالات ممن  حم ه   ؾ ال فنانت الا
( بل ه "اإل  نج الذ  احد مف 18، 2212مانطر"، الابر اف مفهاـل اإل  نج األ ظؼ )قطب، 

اآلثنر البائات ل لم انت الالم  جنت مف ابلؿ ال فنءة في اى اداـ المالارد الطبالات"، أمن 
 ( الارى أف اإل  نج األ ظؼ ُافهـ مف جن باف:287، 2213)إىمنااؿ، 

ُار ز ا م المدابلت )موندر الطنقت( الُالرؼ اإل  نج األ ظؼ بمالجبه  ضيق:الجانب ال
 ا م ا ه االى اداـ األمثؿ ل مالارد الالطنقت ب ل اؿ ال فنانت الاال بلنثنت.

ُار ز ا م ال ظنـ اإل  نجي   ؿ )مدابلت، الام انت   ةا ات،  الجانب األوسع:
نات البائت الاالى ةبلؿ األمثؿ ل مدابلت المارجنت(، فهال ُالطي مفهالمن   نمبل  الالقنئان  لحم

 الاللم انت الالمارجنت، الضمنف  ل اؿ األ بلنثنت الالم الثنت الوالال  إلم مبدأ ال  الث الوفر .
فنإل  نج األ ظؼ اى را اجات  لمؿ بوالرة مى مرة الم  نم ت ل ج ب اآلثنر الى بات للم ات 

( االضح هذه 5الفي الوحت، الال  ؿ ) اإل  نج المن ار بط بهن مف ام انت أارى  ؤثر في البائت
 االى را اجات.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (5الشكل )
 مفهوم اإلنتاج األنظف

، "تفعٌل دور إدارة الكلفة اإلستراتٌجٌة فً دعم أسلوب اإلنتاج 2012التمً، خالد غازي والزٌدي، مثنى فالح،  المصدر:

 216، ص93قتصاد، العدد األنظف"، مجلة اإلدارة واال
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االى  زاؼ غار الللبل ي ل مالارد بو فاهن المندات الالطبالات، المن  جـ اف ذلؾ مف م الثنت 
ألحلت الضرر بنلبائت الطبالات مف هبلؾ الحاالاف، الظهالر أمراض مى لوات ل ب ر، ال ف ي 

 ال  الث البائي، األمر الذ  جلؿ أهمات انوت ل ب ي أى الب اإل  نج األ ظؼ.ظنهرة 

 نظفاأل اإلنتاج 
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( أف أهمات اإل  نج األ ظؼ مف المؤىىنت بلنمت 216، 2212الارى )ال مي الالزاد ، 
 الالو ناات م هن بانوت   مف بنآل ي:

 ؼاإلىرا  افاض ابلؿ مف الالطنقت الطبالات المالارد اى اداـ في اإل  نجات ال فنءة ب الغ .1
 .ال دالار الما فنت

 ال  ي الملنمؿ الار فنع الملنلج هن الالما فنت ال فنانت  افاض ابلؿ مف ال  ؼ  افاض .2
 .ال  نفىات الاللدرة الربحات بزاندة ا ل س ممن الانـ مف المالاد لبل  فنع

طرح  اف ال نجمت مف اآلثنر الاطرة ابلؿ الحد مف الالبائت اإل ىنف ا م الى بات اآلثنر  ل اؿ .3
الو ناي  ال لدـ جلؿ في األ ظؼ اإل  نج  ل انت المىنهمنت البائت، إلم الال فنانت فنتالما 

 .له  ظافت بائت الضمنف الفرد ملا ت مى الى ل حىاف فنا ت أداة الاالق وند 
 

  Cleaner Production Objectivesخامسًا. أهداف اإلنتاج األنظف

المى دامت الدااي إلم افض  إف مف أهـ أهداؼ هذا األى الب هال  حلاؽ مبدأ ال  مات
اى  زاؼ المالارد الطبالات، الال الفار في اى هبلؾ الطنقت، ال حىاف الجالدة الاللدرة ال  نفىات 

( أف األهداؼ 52، 2215ل مؤىىت الو ناات، ال افاض   نلاؼ الحمنات البائات، الارى )درالاش، 
أ. الفرد. ب.الم ظمت. ت.  الانت:ال ي ُام ف أف ُاحللهن اإل  نج األ ظؼ ُام ف  حدادهن بثبلثت مى 

 المج مل.

إذ االفر هذا األى الب الحمنات لئل ىنف، الال ل اؿ مف ال فنانت الاال بلنثنت، الال ر اد في 
اى هبلؾ الطنقت الالمالارد الطبالات، ال لداـ مى الانت انلات مف الجالدة، فضبل  اف زاندة الحوت 

 الىالقات ل مؤىىت، ال حلاؽ ضةالط اللالا اف البائات.
 

  The Benefits of Cleaner Productionسادسًا. فوائد اإلنتاج األنظف

ه نؾ مجمالات مف الفالائد   حلؽ ل مؤىىت الو ناات ا د ا بنع هذا األى الب، المف   ؾ 
 (73، 2212الفالائد: )ال لمت الحمالد ، 

ؤد  ا نمت باالاد األاللمص اى اداـ الطنقت الالاابلؿ  ل  فمت، ااإل  نج تاؼ اللم اص   نلا ل  .1
 :ل يا من ابلؿ مف اإل  نج ؼا د ي   نلالمف ثـ  األمالاؿ، دانر بلضا إلم

  الطنقت البلزمت لملنلجت الما فنت  هبلؾنت اىا م صا ل. 

  نت المط البت لملنلجت الما فنتانئامانت ال ا م صا ل. 

  د  اللنم ت البلزمت لملنلجت الما فنتااأل صا ل. 

  نتاال فن (طمر) ص الم طلت الماووت لدففا ل. 



 ى الىمنت اإل  نج إلم الاوؿ بلم اؽ اإل  نج األ ظؼ ات، ف طبانت اإل  نجاف مى ال ا حى .2
 .ندة اإل  نجاجت ز اجت الفالرات الالقت البنل  االمثنلي   

بلهداؼ  ن  طئت مر باأوبح مالضالع الحفنظ ا م ىبلمت البإذ ت، مف ال  ؿ اللنـ ل م ظا حى .3
 .الم ظمنت الملنورة

م الى ل ا  ا  دادة لم  جنت الم ظمت، فلد أوبح الط ب م زاات جدالافرص  ىال  حلاؽ  .4
ا م أثر  مال  هن لمنلىأال ا هبل هنالاى  هنلاد  و  ئت ااؽ األذى بنلبحال ي ال    الاضراء

اإل  نج األ ظؼ  يالم ظمنت ل ب  الالاي لدى الزبنئف إزاء مالضالانت ال  الث، ممن زاد الضةط
 .هنت لازة   نفىاالذ    ؿ م

 هنل نطر الالم الثنت ال ياف الممت اؿ آم ت انلمت اائر بامف ابلؿ  الف ئت اللمؿاف باى ح .5
 .ت ا م وحت اإل ىنفاآثنر ى ب

 ضمف االى اداـ د  نم ت األهداؼ ئف اإل  نج األ ظؼ ذال فالاأ دال الاضحن  ابدـ، لممن  
 منف لئل ىنفنت األاى ال مال حلؽ أا م ، لزز مالقؼ الم ظمت ال  نفىيامثؿ ل مالارد، البمن األ

 .هئ انت بامل مح ال  هب فنا 

 

 Requirements for Cleaner Productionسابعًا. متطمبات تحقيق اإلنتاج األنظف 
ه نؾ مجمالات مف الم ط بنت ل حلاؽ اإل  نج األ ظؼ المف   ؾ الم ط بنت: )الجبالر ، 

 (73، 2212( ال)ال لمت الحمالد ، 182، 2212

 . إحالل مواد صديقة لمبيئة:1
ل هن ابطباطرة  ال ر ابنت اونئص ذات الو ناات ل لم ات  مدابلت أاللات مالاد ى اداـفن

ا هن ب  ؾ اللم انت  لد أحد الموندر ل اللاد الما فنت أث نء  فنا هن أال  حال في هن اا  ا ر ب من أال
الالم الثنت ال ي   حؽ األذى بنإل ىنف المح الانت البائت الطبالات، المف ثـ  ر اد اى ادامهن ا م 
 حال  بار في  ل اص  اللد هذه ال فنانت، أال مف ابلؿ  الفار بدائؿ لهن   الف أقؿ اطالرة ا م 
ل بائت( إلم الةنز الطبالي  البائت، مثؿ: ال حالؿ مف اى اداـ زات الالقالد )أ ثر أ الاع الالقالد   الثن   

اللدة، )الىنئؿ( الذ  المؿ ا م  ل اص ملدار الم الثنت الضنرة، الزاندة في  مات الطنقت الم 
فضبل  اف  ل اص الزمف البلـز ل حوالؿ ا م درجت الحرارة البلزمت للم ات و ناات ملا ت،  من 
اداؿ في هذا ال حالؿ ال الجه  حال اى اداـ موندر الطنقت الم جددة  نى اداـ الطنقت ال مىات أال 

 طنقت الرانح.
 . بناء القدرات والتدريب:2



بنلم ظمت الو ناات الل نفت المى الانت مف إدارة   حدد بمدى  الفر اللدرات الب رات الف ات 
القالى انم ت الااات ل دالر الفناؿ لئل  نج األ ظؼ الآلانت اا منده في ممنرىنت المؤىىت 
الو ناات أل  ط هن الما  فت، البنت ادـ  الفر هذه اللدرات امثؿ انئلن   حال المضي قدمن  بهذا 

ل ي  ىلم الا مند هذا األى الب إجراء دراىت اال جنه، ممن اح ـ ا م إدارة المؤىىت الو ناات ا
اف االح انجنت ال درابات ل مى الانت اإلدارات الما  فت قبؿ إاداد برامجهن ل طباؽ اإل  نج األ ظؼ 
   ؾ الم ل لت ب ر اد اى اداـ المالاد األاللات، الالمنء، الالطنقت، الالحد مف  اللاد الما فنت، 

جراءات ال ر اب الال ظنفت لمالقل اللم  ؿ الاطط مالاجهت الطالارئ.الا 
 . التطور في عمميات التصنيع:3

  لثر  مات ال فنانت الالم الثنت الم ر بت أال المونحبت للم ات اإل  نج الو ناي بطبالت 
ال ظنـ اإل  نجي، فنل حالؿ مف األ ظمت اإل  نجات الم لطلت الم األ ظمت المى مرة، الاا مند 

نت الطنقت، الالمالاد األاللات، الالمنء، المى ه  ت لالحدة الىاطرة الذا ات ىاؤد  إلم  الفار بمى الا
 الى لت ال ما ه، ال ذلؾ  مات ال نلؼ مف اإل  نج الذ  اطرح   الع مف الما فنت.

 . دورة حياة سمعة كفوءة:4
ا  ؿ  ح اؿ ال لااـ دالرة حانة الى لت أى البل فلنأل ل  بل جمال ال لثارات الى بات المح م ت 

ال جهاز ل مندة األاللات الال زالاد بهن مرالرا  بلم انت ال وماـ، الال و ال،  ل ى لت بدءا  مف ام ات
الال لؿ، الال ازاف، الاالى لمنؿ أال االى اداـ، مف ه ن فإف الهدؼ هال ال ل د مف اآلثنر الى بات 
المح م ت ا م وحت اإل ىنف الالبائت الطبالات ب نفت مراحؿ الدالرة الحان ات ل م  ج قد أاذت ب ظر 

 ر ال ي في ضالئهن ا ـ اا مند أال  ب ي آلانت إدارة المانطر ال ل اوهن.االا بن
 . إدارة المخمفات:5

لمن  ن ت ما فنت اللم انت الو ناات )الهال أمر ح مي أل  ام ات و ناات(    ؿ 
المودر الرئاس أل  نؿ ال  الث الو ناي بفلؿ من  ح الاه أال ا ر ب ا اهن مف آثنر ى بات ا م 

مالمن ، فإف ذلؾ ا ط ب مف إدارة الم ظمت الو ناات اا مند إدارة  فالءة الفلنلت اإل ىنف الالبائت ا
 ىلم الاجند الىنئؿ الأىنلاب ل حالاؿ هذه الما فنت إلم مالاد ذات قامت اق وندات البنلالقت  فىه 

 ال ل اص مف اح منالت مانطرهن.
 :Reuse & Recycle. اعتماد تقنيتي إعادة االستخدام والتدوير 6

ى اداـ  ل ي بنالى اداـ الم  رر ل ى لت أال ا نورهن ال ي بن ت ما فنت بلد إاندة اال
اى ادامهن أال اى هبل هن ألغراض أارى غار الةرض الرئاس لهن، أمن إاندة ال دالار ف مثؿ 



 حالاؿ الى لت أال ا نورهن ال ي أوبحت  فنانت   اجت اى لمنلهن، الذلؾ بإجراء ملنلجنت 
 رارات ا اهن ل حالا هن إلم مالاد ذات فنئدة أال قامت. امانئات أال ما ن ا ات أال ح

 . إدارة الجودة والبيئة:7
ا م الرغـ مف ال  جال الحنوؿ حنلان  ل حوالؿ ا م  هندة إدارة ضمنف الجالدة البائات 

(ISO 14001)  لمراانة الجالا ب البائات لئل  نج، إذ أودرت م ظمت اآلازال المف ابلؿ ال ج ت
الال ي هي انوت  1996انـ  ISO14001األالؿ مف المالاوفت اإلودار  TC207الف ات 

، فإ هن Environmental Management System (EMS)بم ط بنت  ظـ اإلدارة البائات 
لاىت بدابل  اف اإل  نج األ ظؼ؛ ألف هذه ال هندة ال   ط ب بنلضرالرة إ  نجن  أ ظؼ غار أ هن 

مط بن  مهمن  مف م ط بنت هذه ال هندة، فإ ه   جل ا م  ب اه، البمن أف ال حىاف المى مر امثؿ 
امثؿ قالة  دفل المؤىىت الو ناات الم  ب ي اإل  نج األ ظؼ ال طباله، المف ثـ فإف مف الح مت 
اى ةبلؿ فروت الحوالؿ ا م   ؾ ال هندة ل مثؿ إحدى ا نور اإل  نج األ ظؼ الم هجا ه 

 لرانات البائت، أال بداؿ اق وند  ل حىا هن.
 

 ليات لتطبيق اإلنتاج األنظفثامنًا. اآل
Mechanisms for The Application Of Cleaner Production 
إف  طباؽ اإل  نج األ ظؼ ب  ؿ فلنؿ في المؤىىت الو ناات ا ط ب داـ اإلدارة المل  لت 
بنلفنئدة المزدالجت لبر نمج اإل  نج األ ظؼ الهمن الجن ب البائي الاالق وند  مف ابلؿ مجمالات 

( ابلوت لبلض اآلراء ال ي   ناللت 6نت ال ي  ل مدهن لةرض  طباله، الاباف الجدالؿ )مف اآللا
 هذه الممنرىنت.



 
 (6الجدول )

 آليات اإلنتاج األنظف من وجهة نظر عدد من الباحثين
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Memia,1997,9 √ √ √ √ √     

Berkel,1999,2 √ √ √ √ √     

Thorpe,1999,9 √ √    √   √ 

Hilson,2000,701 √  √ √  √  √  

Wynne,2001,9 √ √ √  √ √ √   

Kazmierczyk,et.al.,2002,1 √ √ √ √ √ √ √ √  

Mitchell,2003,6 √ √ √ √ √ √    

Maghiarg Tuems U,2003,14 √ √  √ √ √    

112، 2226الحجار وصقر،   √ √ √  √ √    

Berkel,2007,13 √ √ √ √ √    √ 

Newman,2007,16 √ √ √ √  √    

Vncpc,2007,56 

ي()مركس اإلنتاج األنظف الفيتنام  
√ √ √ √ √ √ √ √  

     √ √  √ √ 1, 2227حمسة,

Hoogendoorn,et.al.,2008,10 √ √ √ √ √    √ 

Subramanyam,2009,8 √ √ √ √ √ √ √ √  

9، 2212قطب،   √ √ √  √ √ √   

Yaacoub,Frenn,2010 √ √ √ √ √ √ √   

9، 2211قاسم،   √ √ √ √   √   

87، 2212الجبىري،   √ √ √ √ √ √    

87، 2213حنظل،   √ √ √ √   √   

288، 2214إسماعيل،   √  √ √ √ √    

 14 19 38 71 76 81 90 90 100 )%( الناتج
(، 105، 2016(، )زعٌتر وعبدهللا، 34، 2011الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على: )الجبوري،  المصدر:

 (.288، 2014)إسماعٌل، 
 

غ بات اآلراء  دالر حالؿ الممنرىنت ال ي حنزت ا م ( أف أ6ا ضح مف اآلراء في الجدالؿ )
أا م  ىبت ا فنؽ باف البنحثاف، الهي بنل  نبل: )اى بداؿ المالاد األاللات، ال طالار الملدات أال 
اندة ال دالار، الال دبار اإلدار  الجاد(، الىا ـ ال لرض لهذه اآللانت الا م ال حال  اى بدالهن، الا 

 (.88، 2213( ال)ح ظؿ، 217، 2212ل مي الالزاد ، ( ال)ا156، 2216اآل ي: )مجاد ال ن ر، 



 
 . استبدال المواد األولية:1

إف ام ات حذؼ المالاد المضرة اجب اى بدالهن بمالاد أارى ودالت ل بائت أال أقؿ ضررا ، 
ال  مؿ ام انت االى بداؿ ألىبنب وحات اى بداؿ مذابنت المر بنت ملا ت ام ف أف  ىبب 

أقؿ ضررا  ا م اال ىنف الاى لمنؿ بدائؿ ل مر بنت المى  فذة لطبلت الىرطنف بمالاد أارى آم ت أال 
 األالزالف.

 . تطوير المعدات أو استبدالها:2
ُ م ف هذه اآللات مف ملنالمت   الاف الم الثنت مف ابلؿ  طالار األجهزة الالملدات أال 

ت  وراؼ اى بدالهن، الا  ج اف هذا ال طالر    اللالجان جدادة ذات  فنءة انلات في اإل  نج، الذا
 أقؿ ل م الثنت البائات.

 . إعادة التدوير:3
 هدؼ هذه اآللات إلم افض الم الثنت اف طراؽ إاندة اى ادامهن في اللم ات الو ناات 
أال و نات أارى، ال  مؿ ام انت  دالار المانه الو ناات الالطنقت بل  نلهن الما  فت لبلى فندة 

 هن  مدابلت في ام انت أارى.م هن مرة أارى في اللم انت الو ناات أال اى ادام
 . التدبير اإلداري الجيد:4

 لمؿ اإلدارة الجادة ا م أف   الف األ ظمت الداا ات الانوت بهن   حلؽ بلفضؿ الالىنئؿ، 
الا بنع أىنلاب الممنرىنت إدارات داا ات  داـ اإل  نج األ ظؼ، مثؿ: ازؿ الفضبلت، الم ل 

ؾ المالاد األاللات الالطنقت الالمانه، الب نء ثلنفت الالاي  ىرب المالاد الال ظنفت الجادة، ال ر اد اى هبل
 البائي لدى اللنم اف ال رىااهن.

 

 المحور الرابع: معوقات تطبيق أسموب اإلنتاج األنظف
ه نؾ مجمالات مف الملالقنت قد  الاجههن المؤىىنت الو ناات ا د  طباؽ اإل  نج 

القد   الف انئلن  أمنـ  حلاؽ اإل  نج األ ظؼ، م هن من ااص اى اداـ الوان ت المث م ل وان ت، 
 (224-222، 2211األ ظؼ ال طباله. الالملالقنت هي ا م ال حال اآل ي: )قدالر ، 

 ال  مؿ اآل ي: . المعوقات المالية:1
 * ال  فت اللنلات للرالض االى ثمنر الانرجات الاللمالالت.

  نحت.* قوالر أال غانب آلانت ال مالاؿ اللربات، أال الجهؿ بموندر ال مالاؿ الم



* االا لند الانطئ بلف االى ثمنر في اإل  نج األ ظؼ هال مانطرة منلات   اجت لطبال ه 
 الحداثت )غار المجربت(.

* ال لااـ غار الى اـ لئل  نج األ ظؼ مف المؤىىنت المنلات بانوت في مالضالع الضمن نت 
 اللا ات الالالدائل.

الف وةارة الحجـ بحاث ال  ثار اه منـ * االى ثمنرات الم ل لت بمالاضال بائات غنلبن  من   
 الب الؾ.

 * بلض الب الؾ ال ر نت ال مالاؿ قد ال   جل اللرالض الاالى ثمنرات ذات األهداؼ البائات.
 * االى ثمنرات في اإل  نج األ ظؼ ربمن ال   الف ذات قامت اا ات الاضحت.

 ال  مؿ اآل ي: . المعوقات االقتصادية:2
اإل  نج األ ظؼ مثارة مف ال نحات االق وندات )مف حاث  * ربمن ال   الف االى ثمنرات في

 ال  فت الالمردالد( إذا من قالر ت بفرص اى ثمنرات أارى.
* قوالر )أال ادـ  ضالج( في  جنرب بلض المؤىىنت في حىنبنت ال   فت ال اواص 

 األمالاؿ البلزمت,ال ذلؾ في الضل مازا ان هن.
 * الاواوت.

 ال  مؿ اآل ي: . المعوقات التشريعية )واألنظمة(:3

* قوالر اى را اجانت الىانىنت المؤىىنت في ال ر از ا م اإل  نج األ ظؼ مف  نحات 
 ال  مات الو ناات الاألى الب الال جنرات الالبائت.

* ادـ  ضالج األطر اللنمت ل ىانىنت البائات )بانوت في ظؿ ادـ   فاذ اللالا اف أال 
 مى ادمت(.اللوالر بهن، أال ضمف ملطانت الداـ الراص المالاد ال

 ال  مؿ اآل ي: . المعوقات المؤسساتية والهيكمية:4
 * الجالد قوالر في قاندات اللمؿ البائي في اللطنع الو ناي.

*  لالر انـ بل ت جدالى المىناي الم ل لت بنلبائت )ال دااي إلضنات الالقت في أمالر   ل ؽ 
 بنإل  نج األ ظؼ مثبل !(.

 ائات في المؤىىنت الق ت ابرا هن.* ادـ  ضالج أقىنـ اللم انت الاإلدارة الب
* ادـ ا  منؿ الجهنز اإلدار  الال  ظامي لبلض المؤىىنت، الق ت ابرا هن اإلدارات بلنمت 

 الالبائت الالمل المن ات بانوت.
* ق ت ال جربت في مجنؿ م نر ت اللنم اف بن انذ اللرار، أال ال داؿ في الم نرال الاألامنؿ 

 الحداثت.



 ال  مؿ اآل ي: قنية:. المعوقات الفنية والت5
 * غانب قالااد الأىنلاب إ  نج الوان ت ى امت ال ظنمات.

* قد ا الف اإل  نج األ ظؼ مللدا ؛ إذ أ ه اح نج إلم مراجلت ال دقاؽ  نم اف ل ؿ اللم انت 
 في المؤىىت.

 * إم ن انت ضئا ت إلدانؿ أجهزة ال ل انت حداثت ذات قدرات انلات ل حلاؽ اإل  نج األ ظؼ.
نت الف ات ق ا ت المحدالدة ل ةطي االح انجنت الانوت الاإلم ن انت الموممت * المل الم

 ل مؤىىت ذا هن فامن ا ل ؽ بنإل  نج األ ظؼ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث
 اإلطار التحميمي لمدراسة

 طماط  ط ب م هجات الدراىت  حداد منهات الم ةارات األىنىات الالفراات المل مدة في 
الدراىت الفرضان هن، اللةرض ال لرؼ ا م طبالت ابلقت  لثار الم ةارات المى ل ت الم مث ت 

محطت ل بنلانت أى الب اإل  نج األ ظؼ بىانىنت الوان ت في الم ةارات المل مدة الم مث ت 
 المبحالثت، فجنء هذا الفوؿ لا حلؽ مف ذلؾ مف ابلؿ المبنحث اآل ات:

 .هالدراسة وتشخيصالمبحث األول: وصف متغيرات ا
واليات أسموب اإلنتاج األنظف المبحث الثاني: تحميل عالقات االرتباط بين سياسات الصيانة 

 المبحوثة.مؤسسة الصناعية عمى مستوى ال
 وآليات أسموب اإلنتاج األنظفالمبحث الثالث: تحميل عالقات األثر بين سياسات الصيانة 

 المبحوثة. المؤسسة الصناعيةعمى مستوى 
 



 
 المبحث األول

 هاوصف متغيرات الدراسة وتشخيص
ال ي  ـ اإل نرة إلاهن في  هنفي هذا المبحث ىا ـ الوؼ م ةارات الدراىت ال  ااو

 االف راضي الذ   ب  ه الدراىت. ماططال
 هاوتشخيص وصف متغيرات سياسات الصيانة .أوالً 
 :سياسة الصيانة الوقائية. 1

( الانوت بنل الزالنت ال  رارات الاألالىنط الحىنبات 4( الم حؽ )1  ار ملطانت الجدالؿ )
غنلبات ( إلم أف إجنبنت X1–X7الاال حرافنت الملانرات لفلرات م ةارات ىانىت الوان ت الالقنئات )

مى الحنة الوان ت الالقنئات ىانىت ا م أف  ،الاال فنؽ ب دة ،  جه  حال اال فنؽاف فراد المبحالثاأل
%( م هـ إلم ذلؾ، 63.4فلد أ نرت  ىبت ) مف  لبت الوان ت، مف رؤان اإلدارة الل ان، ال طبؽ

الا فؽ ، ا م ال الالي (1.07)ال (4.00)( X1البالىط حىنبي الا حراؼ ملانر  ل م ةار )
ادـ  ب ي ىانىت الاضحت ل وان ت اؤد  إلم اإلابلؿ بمالاااد بدء م هـ ا م أف  (%58.5)

 (0.94)ال (3.73) (X2)ر  ل م ةار ، البالىط حىنبي الا حراؼ ملان  ةاؿ الالحدات اإل  نجات
المل مدة في  حدد ا م وان ت الالقنئات ال ىانىت %( م هـ أف80.5ا م ال الالي، في حاف اؤ د )
، ((0.86الا حراؼ ملانر   (4.04) (X3)، البالىط حىنبي ل م ةار ضالء امر الالحدة اإل  نجات
لوان ت الالقنئات لىانىت ا  ب ي إدارة المحطت%( م هـ ا م أف 92.7الازز هذا ال الجه  ل اد )

بالىط حىنبي  (X4)حاث جنء الم ةار   الحدات اإل  نجاتل تاإل  نجازاندة الطنقت في  اىهـ
 .(0.67)ملانر   الا حراؼ( (4.29

إدارة المحطت  لمؿ ا م أف ال ال ور دالر %( مف المبحالثاف إلم أف 85.4الا ار )
 (4.21) (X5)انر  ل م ةار البالىط حىنبي الا حراؼ مل الوان ت ا م إوبلح اللطبلت

ىانىت %( مف المبحالثاف ا م أف 80.5ا فؽ ) فىه ا م ال الالي، الفي اال جنه  (0.82)ال
ب   إذ  الوان ت الالقنئات المل مدة في المحطت  حلؽ هدؼ المحنفظت ا م البائت، الم ل ال  الث،

الالي، الا فؽ ا م ال  (0.85)ال (4.14) (X6)الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  ل م ةار 
أامنؿ الوان ت الالقنئات في المحطت  هدؼ إلم م ل  لندـ الالحدات %( م هـ ا م أف 78)

 (3.97) ن ت  (X7)القاـ الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  ل م ةار اإل  نجات بىرات، 
 ا م ال الالي. (0.85)ال



الهذا  ،(X5)ال (X4)ال (X3)الللؿ مف أبرز الل نور ال ي أىهمت في إغ نء هذا الم ةار 
المحطت  ىهـ في زاندة الطنقت اإل  نجات، ال حدد  فيالمل مدة ىانىت الوان ت الالقنئات  اباف أف

، ال ن ت قامت الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  إلجمنلي ا م الفؽ امر الالحدة اإل  نجات
 ا م ال الالي. (0.91) (4.05)م ةارات ىانىت الوان ت الالقنئات هي 

 :نة العالجيةسياسة الصيا. 2
ال الزالنت ال  رارات الاألالىنط الحىنبات الاال حرافنت  (4) الم حؽ( 2)اباف الجدالؿ 

%( مف األفراد 85.4ف  ىبت )أ إذ، (X13–X8)الملانرات لفلرات م ةار ىانىت الوان ت اللبلجات 
ت لمالاجهت المحطت  م  ؾ  الادر ف ات م مازة ل لانـ بلامنؿ الوان ت اللبلجاالمبحالثاف اؤ دالف أف 

 (4.00) (X8)إذ ب ةت قامت الالىط الحىنبي ل م ةار  أ  حنلت  القؼ في الحدات اإل  نج؛
  فاذ أامنؿ %( مف المبحالثاف ا م أف 73.2ا فؽ )في حاف ، (0.7)الاال حراؼ الملانر  
بىرات الفنا ات ممن ال ؿ مف أالقنت ال القؼ ل الحدات جر  في المحطت االوان ت اللبلجات 

لم ةار إلم ، ال  ار قاـ الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  لد حدالث اللطؿاإل  نجات ب
 ا م ال الالي. (0.89)ال (3.95) (X9)المذ الر 

ولالبت ال  بؤ بنألاطنؿ قبؿ حدالثهن اح ـ إجراء لم أف إ%( م هـ 46.3 من ا ار )
الا إلم أ هـ ( أ نر 29.3الوان ت اللبلجات ا م الالحدات اإل  نجات في المحطت، في حاف  ىبت )

 (X10)إذ ب   الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  لهذا الم ةار محنادالف مل هذه اللبنرة؛ 
اللانـ بلامنؿ الوان ت اللبلجات ف أ%( م هـ ا م 78ا م ال الالي، الا فؽ ) (1.03)ال (3.31)

 البالىط في المحطت اجر  بىرات الفنا ات ممن ال ؿ مف أالقنت ال القؼ ل الحدات اإل  نجات،
%( م هـ 41.5أف )غار (، 0.80( الا حراؼ ملانر  )X11( )4.00حىنبي ل م ةار المذ الر )

المحطت  م  ؾ مالادا  اح انطات الملدات لمالاجهت أ  حنلت  القؼ في الحدات اإل  نج، في ا م أف 
ب   الالىط الحىنبي  %( م هـ إلم أ هـ ال ا فلالف مل هذه اللبنرة، القد24.4حاف با من أ نر )

لم أف إ%( م هـ 82.9، الا ار )(0.94)الا حرافه الملانر   (3.26) (X12)المذ الر  ل م ةار
القد ب   الالىط الحىنبي ارفل درجت الىبلمت الو ناات في المحطت، اللانـ بنلوان ت اللبلجات 

 (.(0.86الا حرافه الملانر   (4.09) (X13)لهذا الم ةار 
أف المحطت ال ي أىهمت في إاضنح مف أبرز الم ةارات  (X13)ال (X8)ال لد الم ةارات 

 م  ؾ  الادر ف ات م مازة مى لدة ل لانـ بلامنؿ الوان ت اللبلجات لمالاجهت أ  حنلت  القؼ في 
الأف اللانـ بلامنؿ الوان ت اللبلجات ارفل درجت الىبلمت الو ناات في  ،الالحدات اإل  نجات



ارات ىانىت الوان ت اللبلجات قامت الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر  لم ة  ن تال  المحطت،
 ( ا م ال الالي.0.87( )3.76هي )

 :سياسة الصيانة المختمطة. 3
ال الزالنت ال  رارات الاألالىنط الحىنبات الاال حرافنت ( 4)الم حؽ ( 3)ابلحظ مف الجدالؿ 

 حوؿ ا فنؽ في إجنبنت إذ، (X20–X14)الملانرات لفلرات م ةار ىانىت الوان ت الما  طت 
الوان ت الالقنئات الاللبلجات االا مند ا م الدمج باف األفراد المبحالثاف ا م أف  %( مف80.5)

 (X14)، القد ب   الالىط الحىنبي ل م ةار المذ الر هي الىانىت المث م ال ي  ل مدهن إدارة المحطت
ه نؾ جداللت ألاطنؿ %( م هـ إلم أف 58.6، الا ار )(0.87)الا حرافه الملانر  ( 4.19)

، إذ ب   الالىط الحىنبي جات اى ر د بهن ا د   فاذ أامنؿ الوان ت في المحطتالالحدات اإل  ن
%( م هـ 75.7ا م ال الالي، الأف  ىبت ) (1.09)ال (3.48) (X15)الاال حراؼ الملانر  ل م ةار 

 لبت الوان ت في المحطت  لالـ ب ح اؿ اللالامؿ ال ي  ؤثر في ملاللات الالحدات ف أ  ار إلم 
 (3.9) (X16)الم ةار  الهذ الاال حراؼ الملانر ، الىط الحىنبيلا تم، الب ةت قااإل  نجات
 للاد الالحدات %( مف المبحالثاف   فؽ ا م أف 87.8)  ىبت ا م ال الالي، الل ف (0.86)

، القد اإل  نجات افرض ىانىت الوان ت الما  طت ال ي ا ـ اا مندهن ل ؿ جزء مف الالحدة اإل  نجات
%( م هـ 78.1الا فؽ ) ،(0.67) الا حرافه الملانر  (4.12) (X17)ب   الالىط الحىنبي ل م ةار 

ادـ  ب ي ىانىت م نىبت ل وان ت في المحطت اؤد  إلم ادـ الفنء المحطت بنل زامن هن ا م أف 
الا حرافه  (3.95) (X18)، الجنءت قاـ الالىط الحىنبي لهذا الم ةار مف إ  نج الطنقت ال هربنئات

أف إدارة ا فلالف ا م فلط %( مف المبحالثاف 36.6 ىبت ) ،  من ابلحظ أف(0.83)الملانر  
أف  جد في حاف ، المحطت  ىلم إلم  مالؿ جمال األقىنـ الال لب في أ  طت الوان ت

القد ب ةت قاـ الالىط الحىنبي الاال حراؼ الملانر   ،مل هذه اللبنرة محنادالف%( م هـ 36.6)
أف الجداالؿ %( م هـ 90.2ؤ د  ىبت )ا م ال الالي، الا (0.93)ال (3.02) (X19)لهذا الم ةار 

إذ ب    الزم ات ألامنؿ الوان ت الما  طت  الضل بنل  ىاؽ باف قىـ اإل  نج ال لبت الوان ت؛
 .(0.6)الاال حراؼ الملانر   (4.21) (X20)الالىط الحىنبي لهذا الم ةار 

ت أف  للاد الالحدات اإل  نجا( اؤ د X20ال X17الممن ىبؽ   حظ أف  ماز الم ةاراف )
افرض ىانىت الوان ت الما  طت ال ي ا ـ اا مندهن ل ؿ جزء مف الالحدة اإل  نجات الال ي  الضل 

الاظهر ل ن أف قامت الالىط  ،ا م الفؽ جداالؿ زم ات بنل  ىاؽ باف  لبت الوان ت القىـ اإل  نج
 ( ا م ال الالي.0.83( ال)3.81هي ) الما  طتالحىنبي الاال حراؼ الملانر  لم ةارات الوان ت 



 محطتفي ضالء من  لدـ، ام ف  ل ار أاللالانت اللمؿ بىانىنت الوان ت المل مدة ل ال 
ف أإذ ا باف  ؛( مف حاث ال ر از ا م هذه الىانىنت7الجدالؿ )في  من مالضحت  المبحالثت

 اارا  أبنلمر بت الثن ات، ال  الما  طتالمر بت األاللم، الجنءت الوان ت  ة ت  القنئاتالوان ت ال
 المر بت الثنلثت.ة ت   اللبلجاتالوان ت 

 (7جدول )ال
 المبحوثة محطةأولويات العمل بسياسات الصيانة عمى مستوى ال

 الثالثة الثانية األولى المرتبة
ال ر از ا م مى الى 

 اللبلجاتالوان ت  الما  طتالوان ت  القنئاتالوان ت ال المبحالثت المحطت

 3.76 3.81 4.05 األالىنط

% 76.9 72.4 67.85 

 من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة.الجدول  المصدر:
 

 هاوتشخيصاليات أسموب اإلنتاج األنظف وصف  .ثانياً 
 . استبدال المواد األولية:1

ف أ( مف المبحالثاف ا م 90.3%( إلم ا فنؽ )4( الم حؽ )4  ار   نئج الجدالؿ )
إذ ب   الالىط الحىنبي أ الاع القالد غار م الثت ل بائت؛ الالحدات اإل  نجات في المحطت  لمؿ ا م 

( مف المبحالثاف ا م أف 39%) (، الا فؽ0.7( الاال حراؼ الملانر  له )X21( )4.09ل م ةار )
%( 31.7، في حاف )اإلدارة  ىلم إلم اى بداؿ المالاد الاطرة ال ي  ى ادمهن بلارى أقؿ ضررا  

 حراؼ الملانر  ل م ةار اـ الالىط الحىنبي الاالمل هذه اللبنرة، القد ب ةت قمحنادالف م هـ 
(X22( )3.04(ال )مف المبحالثاف 73.1( ا م ال الالي، الا ار )0.92 )%أف إدارة المحطت لم إ

%( 24.4، في حاف ) ىلم إلم ملنلجت اال بلنثنت الالما فنت ال نجمت اف اللم انت اإل  نجات
( X23ل م ةار )  حراؼ الملانر االلحىنبي ال إذ ب ةت قاـ الالىط ا ؛ف مل هذه اللبنرةال م هـ محناد

 ( ا م ال الالي.0.79( ال)3.97)
إدارة المحطت  ىاطر ا م الم الثنت الم ر بت ف أ فؽ ا م  %( م هـ 70.8ف  ىبت )أ من 

، القد ب ةت قامت الالىط محنادالف مل هذه اللبنرة%( م هـ 26.8، ال)اف ام انت اإل  نج فاهن
الا ضح ل ن ممن  لدـ أف  ،(0.59الاال حراؼ الملانر  له ) (X24( )3.73الحىنبي ل م ةار )

ا ار إلم أف الالحدات اإل  نجات في المحطت  لمؿ ا م ا الاع القالد غار ( الذ  X21الم ةار )
 الاذ ال ىبت األ بر في ا فنؽ المبحالثاف. م الثت ل بائت



 :. تطوير المعدات أو استبدالها2
إدارة المحطت  ىلم إلم اى بداؿ الالحدات أف  ( مف األفراد المبحالثاف ا م%92.7اجمل )

إذ ب ةت قاـ الالىط الحىنبي  اإل  نجات بلارى ذات  فنءة أا م البمن ال ؿ ال  الث البائي؛
%( مف المبحالثاف 78(ا م ال الالي، الا ار )0.7( ال)X25( )4.41 حراؼ الملانر  ل م ةار )االال 

إذ  ل ؿ مف اى هبلؾ المالاد األاللات الالطنقت؛إدارة المحطت  لمد إلم  طالار الالحدات بمن اإلم أف 
 .(0.84 حراؼ الملانر  له )الا( ال X26( )3.87ب ةت قامت الالىط الحىنبي ل م ةار )

إدارة المحطت   ب م ىانىت وان ت مبلئمت ل الحدات %( م هـ إلم أف 87.8 من ا ار )
 حراؼ الملانر  ل م ةار االي ال إذ ب   الالىط الحىنباإل  نجات؛ ل ل اؿ ال  الث ال ن ج اف ام ان هن؛ 

(X27( )4.12(ال )مف المبحالثاف ا م أف %83.9( ا م ال الالي، الا فؽ )0.74 ) إدارة المحطت
إذ ب      ب م آراء المل رحنت اللنم اف باوالص  طالار الالحدات اإل  نجات ل  الف ودالت ل بائت؛

(، المف ملطانت الجدالؿ 0.79( الاال حراؼ الملانر  له )X28( )4.02الالىط الحىنبي ل م ةار )
ىلي إدارة المحطت ( الاذ ال ىبت األ بر ممن اؤ ر ل ن X25(   حظ أف الم ةار )4( الم حؽ )5)

 .الم اى بداؿ الالحدات اإل  نجات بلارى ذات  فنءة أا م البمن ال ؿ ال  الث البائي
 . إعادة التدوير:3

( مف األفراد المبحالثاف %53.6ا فنؽ ) ادـ ( إلم4( الم حؽ )6 ظهر   نئج الجدالؿ )
 الالىط  ، الب إدارة المحطت  ىلم إلم اح الاء الم الثنت المونحبت للم انت اإل  نجا م أف 
%( 56.1ا فؽ )ال( ا م ال الالي، ال X29( )2.58( )0.89ل م ةار )الاال حراؼ الملانر  , الحىنبي

إذ ب ةت  إل  نجات؛ام بلؾ المحطت آلانت انوت لملنلجت ما فنت اللم ات امف المبحالثاف ا م 
ال ا فؽ (، في حاف 1.14( الاال حراؼ الملانر  له )X30( )2.46قامت الالىط الحىنبي ل م ةار )

المحطت  لالـ بنالى فندة مف ما فنت اللم ات اإل  نجات  مدابلت في ام ات %( ا م أف 53.7)
 (.0.94ر  له )( الاال حراؼ الملانX31( )2.56إذ ب ةت قامت الالىط الحىنبي ل م ةار ) أارى؛

ا م ادـ ( مثؿ ال ىبت األ بر مف باف الم ةارات الىنبلت X30ممن  لدـ   حظ أف الم ةار )
 .اال فنؽ بنم بلؾ المحطت آلانت انوت  م  هن مف ملنلجت ما فنت اللم انت اإل  نجات

 :. التدبير اإلداري الجيد4
مبحالثاف ا فلالف ا م أف %( مف ال83( إلم أف  ىبت )4( الم حؽ )7  ار   نئج الجدالؿ )

إذ ب ةت قامت الالىط إدارة المحطت  م  ؾ رؤات حالؿ  الافؽ ام انت اإل  نج مل ال ظنـ البائي؛ 
%( م هـ إلم 78(،  من أ نر )0.79( الاال حراؼ الملانر  له )X32( )4.21الحىنبي ل م ةار )

، لنمؿ مل م ن ؿ ال  الثإدارة المحطت  لاـ دالرات البرامج  درابات ل حىاف ابرة انم اهن ل  أف 



(، الا فؽ 0.95( الاال حراؼ الملانر  له )X33( )3.92القد ب ةت قامت الالىط الحىنبي ل م ةار )
إدارة المحطت  الوي بن بنع ممنرىنت إدارات داا ات  رىخ %( مف المبحالثاف ا م أف 70.7)

( X34ل م ةار )  الاال حراؼ الملانر  الحىنبي لالىطا تب ةت قامال  ،الالاي البائي لدى اللنم اف
إدارة المحطت  الاجه مجمالات مف %( م هـ أف 92.7( ا م ال الالي، الأ د )1.03( )3.78)

ب ةت قامت الالىط الحىنبي ل م ةار ال  ،الملالقنت الف ات ا د  طبالهن أى الب اإل  نج األ ظؼ
(X35( )4.43 ال )(.%0.70 حراؼ الملانر  له )اال 

آلانت أى الب اإل  نج األ ظؼ في المحطت  ر اب الفي ضالء من  لدـ، ام ف  ل ار أاللالانت 
 ،اآللانت( مف حاث ىانىن هن المل مدة في ال ر از ا م هذه 8 من مباف في الجدالؿ ) المبحالثت

ال دبار اإلدار  الجاد ؿ المر بت األاللم، الجنء  ة  طالار الملدات أال اى بدالهنا ضح أف ال 
فامن حؿ إاندة ال دالار بنلمر بت الرابلت نلمر بت الثنلثت باى بداؿ المالاد األاللات بنلمر بت الثن ات، الحؿ 

 .المحطت المبحالثتفي ال ر از الاألهمات بنللمؿ في الاألاارة 
 (8جدول )ال

 المبحوثة المحطةعمى مستوى  آليات أسموب اإلنتاج األنظفأولويات 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى اآللية

ال ر از ا م 
 المحطتمى الى 

 المبحالثت

 طالار 
الملدات أال 
 اى بدالهن

 ال دبار اإلدار  الجاد -
 

اى بداؿ المالاد 
 األاللات

 إاندة ال دالار

 2.56 3.72 4.07 4.10 األالىنط
% 85.36 85.36 68.29 21.1 

 لٌها الدراسة.إباالعتماد على النتائج التً توصلت  من إعداد الباحثالجدول  المصدر:

 



 
 المبحث الثاني

 وأسموب اإلنتاج األنظفالرتباط بين سياسات الصيانة تحميل عالقات ا
 المحطة المبحوثةعمى مستوى 

فلد  ،ل لم انت الالوفات الال  ااوات اللنئمت ا م ملطانت ال ح اؿ الالوفي اى  منال  
إذ   ار ملطان ه  ؛(9حددت ابلقنت االر بنط باف م ةارات الدراىت ال من مالضح في الجدالؿ )

ب    إذ الأى الب اإل  نج األ ظؼمل الات مالجبت باف ىانىنت الوان ت ر بنط االجالد ابلقت  إلم
 (.0.790المؤ ر ال  ي )

 (9جدول )ال
 وأسموب اإلنتاج األنظفنتائج عالقة االرتباط بين سياسات الصيانة 

 المبحوثة المحطةعمى مستوى 
 المتغيرات المعتمدة

 
 المتغيرات المستقلة

استبدال المواد 
 األولية

ت تطوير المعدا
 أو استبدالها

إعادة 
 التدوير

التدبير اإلداري 
 الجيد

 المؤشر الكلي

 0.790* 0.543* 0.508* 0.756* 0.528* ىانىنت الوان ت
  P*< 0.05   ,N=41 على ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونٌة. من إعداد الباحث الجدول المصدر:

 

مف أى الب اإل  نج آلات البهدؼ إاطنء مؤ رات  فوا ات باف ىانىنت الوان ت ال ؿ 
فلد  ـ  ح اؿ ابلقنت االر بنط  الفي ضالء الفرضانت الفراات ل فرضات الرئاىت األاللم، األ ظؼ،

ال ن ت ه نؾ ابلقت  ،المذ الرة آلات مف أى الب اإل  نج األ ظؼال ؿ  ،باف ىانىنت الوان ت
ت ملنمؿ االر بنط إذ ب ةت قام الآلات اى بداؿ المالاد االاللات؛ باف ىانىنت الوان ت مالجبتار بنط 

 المبحالثتإم ن ات المحطت الافىر ذلؾ  (،0.05) (، الهي قامت مل الات ا د مى الى داللت0.528*)

 .أجؿ اى بداؿ المالاد األاللات بن بنع ىانىنت الوان ت المبلئمت مف
 طالار الملدات أال  بآلاتر بنط مل الات مالجبت ا من  ر بط ىانىنت الوان ت بلبلقت 

 .(0.756*قاـ ملنمؿ االر بنط ) ، إذ ب ةتاى بدالهن
ىلي المحطت المبحالثتإلم اى بداؿ الالحدات اإل  نجات ل لندمهن  ال فىر هذه ال  اجت

 الارالجهن اف اللمر االف راضي ال  ةا ي.
، بآلاتإاندة ال دالار ر بنط مل الات مالجبت أاضن  افي حاف  ر بط ىانىنت الوان ت بلبلقت 

 لمؿ ا م اللانـ  المبحالثتالمحطت (، الهذا ال ي أف 0.508*فلد ب ةت قامت ملنمؿ االر بنط )
 .إلاندة  دالار ما فنت اللم انت اإل  نجاتب الفار ادمنت الوان ت الم نىبت 



، بآلاتال دبار اإلدار  الجاد من  ر بط ىانىنت الوان ت بلبلقت إر بنط مل الات مالجبت 
 (.0.543*ب ةت قامت ملنمؿ االر بنط )ال 

ل ي   ص ا م الجالد ا ن حلالت مفندهن قبالؿ الفرضات الرئاىت األاللم هذه ال  نئج  ل س ل
اى بداؿ المالاد )ػالم مثؿ بالأى الب اإل  نج األ ظؼ ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت الوان ت 

اندة ال دالار، ال طالار الملدات أال اى بدالهن، األاللات اف قبالؿ  (، فضبل  الال دبار اإلدار  الجاد، الا 
 .المحطت المبحالثتالا م مى الى  ،الفراات الم بثلت ا هنجمال الفرضانت 

 



 
 المبحث الثالث

 وأسموب اإلنتاج األنظفتحميل عالقات األثر بين سياسات الصيانة 
 المحطة المبحوثةعمى مستوى 

ل ملنلجنت الم هجات لفرضانت الدراىت ىالؼ    نالؿ في هذا المحالر  ح اؿ  اى  منال  
الهال من  وت ا اه الفرضات الرئاىت الثن ات الفرضان هن  ،لدراىتابلقنت األثر باف م ةارات ا

 إذ  ـ اا بنر هذه اللبلقت الأظهر ال ح اؿ ال  نئج اآل ات: ؛الفراات
 المحطة المبحوثةعمى مستوى  أسموب اإلنتاج األنظفتأثير سياسات الصيانة في . 1

( إلم 12جدالؿ )الفي   ار   نئج  ح اؿ اال حدار ا م مى الى ال ر نت المبحالثتالمبا ت 
( المحىالبت Fإذ ب ةت قامت ) أى الب اإل  نج األ ظؼ؛الجالد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت في 

( البمى الى 39 ،1( ا د درج ي حرات )4.14مف قام هن الجداللات البنلةت ) الهي أ بر( 21.646)
R) (، البملنمؿ  حداد0.05مل الات )

( الاا بنر β) (، المف   نئج ملنمبلت با ن0.597( قدره )2
(t( لهن  باف أف قامت )t( المحىالبت ب ةت )الهي 4.653 )مف قام هن الجداللات البنلةت  أقؿ
(1691.) 

 (10جدول )ال
 المحطة المبحوثةعمى مستوى أسموب اإلنتاج األنظف تأثير سياسات الصيانة في 

 المتغيرات المستقلة
 

 المتغيرات المعتمدة

 سياسات الصيانة
R

2 
F 

β0 Β1 الجدولية محسوبةال 

 0.409 أسلوب اإلنتاج األنظف
0.863 

 
0.597 21.646 4.14 

 من إعداد الباحث على ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونٌة.الجدول  المصدر:

     N=41                   df (1,39)       P* <0.05        المحىالبت t( : قامت       )
 

 أبعاد آليات أسموب اإلنتاج األنظف مجتمعة:في سياسات الصيانة أبعاد تأثير . 2

عمى مستوى أبعاد آليات اإلنتاج األنظف مجتمعة في الوقائية تأثير سياسات الصيانة أ. 
 المحطة المبحوثة:

الالقنئات أبلند آلانت الوان ت  تنىااالجالد  لثار مل ال  لى ( إلم5-3  ار   نئج الجدالؿ )
مف قام هن الجداللات  اقؿ( الهي 0.196( المحىالبت )F)، إذ ب ةت قامت اإل  نج األ ظؼ مج ملت

R(، البملنمؿ  حداد )0.05( البمى الى مل الات )3، 37( ا د درج ي حرات )2.87البنلةت )
2 )

( المحىالبت ب ةت t( لهن  باف أف قامت )t( الاا بنر )β(، المف   نئج ملنمبلت با ن )0.905قدره )



( البمى الى 3 ،37ا د درج ي حرات ) (0.462لةت )مف قام هن الجداللات البن ا بر( الهي 3.048)
 (.0.05مل الات )

عمى مستوى أبعاد آليات اإلنتاج األنظف مجتمعة في  العالجية تأثير سياسات الصيانة ب.
 المحطة المبحوثة:

أبلند في اللبلجات  الوان ت ت( الجالد  لثار مل ال  لىانى5-3ا ضح مف   نئج الجدالؿ )
 أقؿ( إلم أ هن 2.643( المحىالبت )Fأ نرت قامت ) إذ، ظؼ مج ملتآلانت أى الب اإل  نج األ 

(، 0.05( البمى الى مل الات )3، 37( ا د درج ي حرات )2.87مف قام هن الجداللات البنلةت )
Rالبملنمؿ  حداد )

( لهن  باف أف t( الاا بنر )β(، المف   نئج ملنمبلت با ن )0.905( قدره )2
 (.1.691مف قام هن الجداللات البنلةت )  بري أاله (9.013) ( المحىالبت ب ةتtقامت )

عمى مستوى أبعاد آليات اإلنتاج األنظف مجتمعة في المختمطة تأثير سياسات الصيانة  ت.
 المحطة المبحوثة:

أبلند في الما  طت ( الجالد  لثار مل ال  لىانىنت الوان ت 5-3 الضح   نئج الجدالؿ )
مف قام هن  أقؿ( الهي 0.425( المحىالبت )F) ، إذ ب ةت قامتآلانت اإل  نج األ ظؼ مج ملت

(، البملنمؿ  حداد 0.05( البمى الى مل الات )3، 37( ا د درج ي حرات )2.87الجداللات البنلةت )
(R

( المحىالبت t( لهن  باف أف قامت )t( الاا بنر )β) (، المف   نئج ملنمبلت با ن0.905( قدره )2
( 3، 37( ا د درج ي حرات )1.691لةت )مف قام هن الجداللات البن قؿ( الهي أ5.767ب ةت )

 (.0.05البمى الى مل الات )
ُبلد ام ف مبلحظت الجالد ال لثار المل ال  لىانىنت الوان ت في  ؿ  ،الا ىنقن  مل من  لدـ

لذلؾ ىالؼ  لبؿ الفرضات الرئاىت الثن ات  المذ الرة ىنبلن ، أبلند أى الب اإل  نج األ ظؼمف 
 .المحطت المبحالثتلت ا هن ا م مى الى ل دراىت الالفرضانت الفراات الم بث

 (11الجدول )
 آليات أسلوب اإلنتاج األنظف مجتمعةسياسات الصيانة في أبعاد تأثير 

 المبحوثة المحطةمستوى في 
 المتغيرات المستقلة

 
 المتغير المعتمد

 المختلطة العالجية الوقائية الصيانةة سياس

R
2 

F 

β0 β1 β3 β4 الجدولية المحسوبة 

 0.462 تاج األنظفاإلن
0.196 

(3.048) 
0.643 

(9.013) 

0.425 

(5.767) 
0.905 55.855 2.87 

 من إعداد الباحث على ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونٌة.الجدول  المصدر:

 N=41              df (3,37)                   P*<0.05 ( المحىالبت t)   (  مثؿ قامت ) 
 



 الفصل الرابع
 المقترحاتو  تاالستنتاجا

الم بلت في  أثر ىانىنت الوان ت   ااص في م هجات محناللت الحنلات الدراىت ارضت
 فلد هذا الا ممدا ت المالوؿ،  في لزاز أى الب اإل  نج األ ظؼ في إحدى المؤىىنت الو ناات 

 الحنلي الفوؿ الالرض. الدراىت م ةارات   ااص ا م ب نء   الفرضانت مف مجمالات اا برت
ال ي في ضالئهن  ـ الضل مجمالات مف  الدراىت   نئج مف المى ا وت نجنتاالى    أهـ

 :همن ،مبحثاف ا م   الزع الفوؿ هذا مضنماف فإف الا اهالمل رحنت، 
 المبحث األول: االستنتاجات.
 المبحث الثاني: المقترحات.

 



 
 المبحث األول
 االستنتاجات

ل ي ام ف ارضهن ا م ال حال  الو ت الدراىت إلم مجمالات مف االى   نجنت المادا ات ا
 اآل ي:

أالضحت   نئج الالوؼ الال  ااص إلجنبنت األفراد المبحالثاف إزاء اا مند ىانىت الوان ت  .1
الم نىبت، ال ن ت أبرز الىانىنت ال ي حللت أا م  ىبت ا فنؽ هي اه منـ المحطت المبحالثت 

فرض ا م  لبت الوان ت بن بنع ىانىت الوان ت الالقنئات، حاث إف  للاد الالحدات اإل  نجات ا
 اللانـ بنلوان ت الالقنئات لضمنف  ل اؿ االقنت ال القؼ.

أ نرت   نئج الالوؼ الال  ااص إلم أف المحطت  م  ؾ  الادر ف ات م مازة الذات ابرة  بارة  .2
بلامنؿ، الوان ت الل ف ا م الرغـ مف م نبلت  ندر الوان ت ب  ؿ مى مر ل و اح األاطنؿ، 

حدات ) نر فنع درجت حرارة اللندـ مثبل  اؤد  ب  ؿ مبن ر إلم  حداد فإف الم ن ؿ الف ات ل ال 
%( 62اللدرة اإل  نجات ل الحدة(، حاث  لمؿ الالحدات ب فنءة م د ات  وؿ  حد أا م إلم )

مف طنق هن اإل  نجات، فضبل  اف زاندة  ىبت اى هبلؾ الالقالد   اجت ادـ  فنءة الالحدات،  من 
 (.5أ نر إلاهن الم حؽ )

لن ي المحطت مف الملالقنت ال  ظامات الالها  ات، فنلها ؿ ال  ظامي ل محطت اضـ باف ال   .3
أقىنمه  لب اف ل وان ت، األاللم  نبلت للىـ ال هربنء، الالثن ات  نبلت للىـ الما ن اؾ، ال ؿ 
الاحدة مف هن اف ال لب اف  لاـل بلامنؿ الوان ت ا م أجزاء الالحدات اإل  نجات ال نبلت 

بل  اف الجالد  لبت برمجت الوان ت ال نبلت للىـ ال اطاط الالم نبلت، الل ف الا ونوهن، فض
( ى ت  من مالضح 32ال ي مضم ا م  و الهن أ ثر مف ) (Frame-5) لندـ الالحدات  الع 

(، الادـ  الفر المالاد االح انطات الذلؾ ألف ملظـ ال ر نت المو لت قد غندرت 5في الم حؽ )
 أثر ى بن  في أامنؿ الوان ت ا م هذه الالحدات.  و ال هذه المالاد؛ بىبب  لندمهن،

أالضحت   نئج الالوؼ الال  ااص إلجنبنت األفراد المبحالثاف إزاء ممنرىنت اإل  نج  .4
األ ظؼ، حاث  ن ت أبرز الممنرىنت ال ي حللت أا م  ىبت ا فنؽ هال )اى بداؿ (، الهذا 

من أف إدارة المحطت  لاـ ال ي أف إدارة المحطت  م  ؾ رؤان حالؿ أى الب اإل  نج األ ظؼ،  
دالرات البرامج  درابات ل حىاف ابرة انم اهن ل  لنمؿ مل م ن ؿ ال  الث، الل  هن  الاجه ملالقنت 
ف ات ا د ال طباؽ مف جراء  لندـ الالحدات اإل  نجات، الادـ اى جنب هن للم انت الوان ت 



ت اللدامت بلارى حداثت الم لنقبت ا اهن، الهذا اؤ ده ىلي اإلدارة الى بداؿ الالحدات اإل  نجا
 الال لنقد مل  ر نت انلمات بهذا الاوالص.

ال ذلؾ أ نرت   نئج الفحص الال  ااص إلم إجمنع األفراد المبحالثاف بلف المحطت  ىلم إلم  .5
 اى بداؿ الالحدات اإل  نجات بلارى ذات  فنءة أا م البمن ال ؿ مف ال  الث البائي.

نبنت ال ي حللت أا م  ىبت ادـ ا فنؽ باف الأ نرت   نئج الفحص الال  ااص بنل ىبت لئلج .6
ممنرىنت اإل  نج األ ظؼ  ن ت )إاندة ال دالار(، الهذا اؤ ر ادـ ام بلؾ المحطت أل  الات 

 مف  ل انت إاندة ال دالار.
أفرزت   نئج  ح اؿ ابلقنت االر بنط اف ادـ الجالد ابلقت ار بنط مل الات باف ىانىنت  .7

 مث ت بػ)اى بداؿ المالاد األاللات، ال طالار الملدات أال الوان ت الأى الب اإل  نج األ ظؼ الم
اندة ال دالار، الال دبار اإلدار  الجاد( في المحطت قاد الدراىت، الذلؾ لالجالد ا ؿ  اى بدالهن، الا 
 بار في امؿ الالحدات اإل  نجات؛ بىبب  لندمهن، الادـ  الفر المالاد االح انطات إلوبلحهن، 

مف ثـ ادـ إم ن ات  طباؽ أى الب اإل  نج األ ظؼ ا م ممن اؤ ر ادـ  فنءة هذه الالحدات، ال 
هذه الالحدات اإل  نجات اللدامت، ال ذلؾ ادـ الجالد  لثار مل ال  باف ىانىنت الوان ت الباف 

 آلانت اإل  نج األ ظؼ.

 



 المبحث الثاني
 المقترحتات

ضالء اى  منال  ل مى  زمنت الم هجات ال لىاىن  ا م من  الوؿ إلاه البنحث مف   نئج الفي 
 االى   نجنت فلد الجد مف المفاد  لداـ المل رحنت اآل ات:

 الوان ت اجب أف   الف هي الىانىت ال  ظامات األاللم ل ى را اجات الم  جت الالم نفىت. .1

الاي الوان ت الاالل زاـ البائي اجب أف ا  ل في المحطت اب داء  مف اإلدارة الل ان ال زالال  إلم  .2
 الال دالات الداا ات في المحطت.اللنمؿ البىاط مف ابلؿ ال دراب 

 ها م اللاندات اإلدارات في المحطت المبحالثت االطبلع ا م أحدث ال طالرات ال ل ات المن حلل  .3
المؤىىنت الو ناات اللنلمات مف طفرات  بارة في مجنؿ   نمؿ  طبالنت الحنىالب مل 

ت البلزمت ىانىنت الوان ت ا م الم  آت الو ناات، الاللمؿ ا م  الفار جمال الم ط بن
الا مندهن في المحطت المبحالثت بانوت أف المحطت ملب ت ا م اى بداؿ الالحدات اإل  نجات 

 اللدامت بلارى حداثت.

ا ط ب مف إدارة المحطت المبحالثت االا مند ا م الابرات الانرجات الم مازة، الال  ىاؽ مل  .4
الم رفي الوان ت بمن اجلؿ  الجنملنت اللراقات إلقنمت الدالرات ال درابات ل حىاف مهنرات امنؿ

 أامنؿ الوان ت  لطت البداات ل طباؽ أى الب اإل  نج األ ظؼ في المحطت المبحالثت.

إف ال الجه الملنور ل محنفظت ا م البائت افرض ا م إدارة المحطت زاندة االه منـ بنلجن ب  .5
دالر ) لبت البائت( البائي، الا انذ اإلجراءات الالقنئات لم ل م الثنت ام ان هن اإل  نجات، ال فلاؿ 

ال نبلت للىـ الىبلمت الالبائت في محطت  هربنء المالوؿ الةنزات،  إاداد   رات  لرافات اف 
  ل انت اإل  نج الحداثت م هن أى الب اإل  نج األ ظؼ.

في إطنر الدراىنت المى لب ات ل حىاف الاقل م ظالمت الطنقت ال هربنئات، فإف هذه الدراىت  ل رح  .6
الدراىنت ال ي    نالؿ المحنالر األىنىات لهذه الدراىت مل إضنفت أال إحبلؿ ال الىل في إجراء 

م ةارات أارى ضمف اال جنه اللنـ ل الجههن ال ي  مثؿ محنالر اى   نفات أاللات لمجنالت 
ملرفات ضمف حلالؿ اإلدارة بانوت إدارة اإل  نج الاللم انت فامن ا ل ؽ بنلمفنهاـ ثـ إجراء 

 الدراىنت المادا ات.

  ل رح إجراء الدراىنت اآل ات: من 

  الملنر ت المرجلات الدالرهن في ال حالؿ مف اال ظمت اإل  نجات ال ل ادات الم أى الب
 دراىت حنلت في محطت  هربنء المالوؿ الةنزات. -اإل  نج األ ظؼ 



  دراىت  -دالر ىانىنت الوان ت المث م في  حلاؽ إدارة الجالدة ال نم ت
 محطت  هربنء المالوؿ الةنزاتاى طبلاات آلراء اللنم اف في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصتادر
 القرآن الكريم.

 المصادر العربيةأواًل. 
 أ. الرسائل واألطاريح الجامعية:

االى اداـ المحنىبي ل مالذج المىنر الحرج في  ر اد   فت " (،2226افراـ، مي أب حد، ) .1
كمية اإلدارة ؿ اللداـ"، رىنلت منجى ار )غار م  الرة(، الوان ت في ملمؿ ىم ت حمنـ الل ا

 .واالقتصاد  جامعة الموصل

(، " لثار الوان ت ا م   نلاؼ البلجالدة في المؤىىت الو ناات 2223 ةبلبت، ابدالة ي، ) .2
كمية العموم االقتصادية دراىت حنلت م ب ت األالراس بن  ت"، رىنلت منجى ار )غار م  الرة(،  –

 .ير  جامعة الحاج خضروعموم التيسي

دراىت  -، "دالر اإل  نج األ ظؼ في داـ اى را اجات ال ماز (2211) ،محمد ابراهاـ، جبالر ال .3
في اإلدارة الو ناات )غار  رىنلت منجى ار مادا ات في ال ر ت اللربات ل امانالانت الم ظفنت"،

 .الموصل كمية اإلدارة واالقتصاد  جامعة، م  الرة(

"م ط بنت إقنمت  ظنـ الوان ت الم  جت ال نم ت الأبلند  ،(2225) ،اؿرانض جم، داؤالد ال .4
في محنفظت  اا ت مف الم ظمنت الو نااتا م  دراىت -مح الى اى را اجات اللبلقت الاألثر 

 .كمية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل، )غار م  الرة( ، رىنلت منجى ار" ا الى

ن ت في ب الد ما نرة مف المالاوفت الداللات أثر ىانىنت الوا" (،2225) ،الجداف ،الراال  .5
(2222-9221 ISO )-  دراىت آلراء اا ت مف اللنم اف في ادد مف ال ر نت الو ناات

كمية اإلدارة واالقتصاد  جامعة ، منجى ار )غار م  الرة(رىنلت  "،الح المات في محنفظت  ا الى
 .الموصل

اـ األىنلاب ال مات"، رىنلت " اطاط أامنؿ الوان ت بنى اد ،(2211) ،مةبر، الزهراء .6
 ، الجزائر.كمية العموم االقتصادية  جامعة أبي بكر بمقايدمنجى ار )غار م  الرة(، 

"اطت الوان ت الالقنئات المحن ن هن ا م الفؽ ملناار  ،(2226) ،االىؼ ابداإلله ،طنئيال .7
 .بغداد كمية اإلدارة واالقتصاد  جامعةه دىت الملاللات"، رىنلت منجى ار )غار م  الرة(، 

(، "م نرال ال را ت الو ناات الدالرهن في  لؿ    اللالجان اإل  نج 2217مىلي، ابدال راـ، ) .8
كمية العموم االقتصادية  بىات"، أطرالحت د  الراه،  -حنلت مؤىىت ارىا الرما نؿ  -األ ظؼ 

 .قسم العموم التجارية  جامعة حسيبة بن بو عمي -وعموم التيسيير 

(، "أثر  ظنـ المل المنت االى را اجات في م ط بنت ال و ال 2227ال لمت، اندؿ ذا ر، ) .9
كمية دراىت في م ظمنت ما نرة في المالوؿ"، أطرالحت د  الراه )غار م  الرة(،  -األاضر 

 .اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل



دراىت حنلت  -(، "دالر إدارة الوان ت في  افاض   نلاؼ اإل  نج 2227الهابت، بال ا ا بت، ) .12
كمية عموم التسيير ل  رار الب رالؿ بى ا دة"، رىنلت منجى ار،  NAFTECفثؾ مؤىىت  

 ، ى ا دة.1955اوت 20والعموم االقتصادية  جامعة 

 ب. الدوريات:
(، "دراىت ملنر ت ملن ت بنلحنىالب ل حداد ىانىت الوان ت 2215إبراهاـ، زا ب ابلال ، ) .1

، الجنملت ة لمميكانيك وهندسة الموادالمجمة العراقيالمث م بنى اداـ  مالذج االح منلات"، 
 (.15(، المج د )4ال   اللالجات، اللدد )

"إدارة الجالدة البائات ال نم ت الأثرهن في ممنرىنت    اللالجان (، 2214) ،امر ا ي، إىمنااؿ .2
دراىت اى طبلاات آلراء اا ت مف اللنم اف في ال ر ت اللنمت لو نات  -اإل  نج األ ظؼ 

اللدد جنملت المالوؿ،  ،تنمية الرافدينمجمة ، الطبات في  ا الى"األدالات الالمى  زمنت 
 (.36)المج د (، 115)

(، " فلاؿ دالر إدارة ال  فت االى را اجات في 2212ال مي، انلد غنز  الالزاد ، مث م فنلح، ) .3
 (.36(، المج د )93، اللدد )مجمة اإلدارة واالقتصادداـ  ل ات اإل  نج األ ظؼ"، 

(، "أثر أبلند ام انت اإل  نج األ ظؼ في  لزاز المالقل ال  نفىي 2213) ح ظؿ، قنىـ أحمد، .4
دراىت  ح ا ات ال ر ت اللربات ل امانالانت الم ظفنت في محنفظت وبلح الداف"،  -ل  ر ت 

 (.9(، المج د )29، جنملت   رات، اللدد )مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية

 -اإل  نج األ ظؼ في  حلاؽ أبلند المالاط ت ال ىالالات (، "دالر 2215درالاش، راد الانس، ) .5
 /دراىت اى طبلاات آلراء اا ت مف اللنم اف في  ر ت )بناال ار( ل و نانت الدالائات المحدالدة 

(، المج د 33، جنملت   رات، اللدد )مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصاديةالى امن ات"، 
(11.) 

(، "األىنلاب ال مات في حىنب  لثار  2229محمد، ) ىها ت جملت الهن ـ، وفنء راضي، .6
، هائت ال ل اـ ال ل ي، اللدد مجمة التقني  نلاؼ ال  ةاؿ الالوان ت ا م قرار االى بداؿ"، 

 (.22(، المج د )5)

"اى اداـ طرالت المىنر الحرج ل اطاط أامنؿ (، 2212، )الزباد ، ىالىف وباح الآارالف .7
، الجنملت الهندسة والتكنولوجيامجمة ، ال هربنئات"الوان ت في محطت إل  نج الطنقت 

 .(32المج د ) ،(8، اللدد )ال   اللالجات



"دالر  لن نت اإل  نج األ ظؼ في  لزاز المىؤاللات  ،(2216) ،ابدار، محمدال  زاا ر، حنمد .8
ة مجم، دراىت اى طبلاات في ملمؿ و نات األىم ت في محنفظت  ر الؾ" -االج مناات 

 (.6)المج د ، (2، اللدد )موم اإلدارية واالقتصاديةجامعة كركوك لمع

(، "غانب ىانىنت الوان ت الفنا ت الراء ار فنع ال فلنت اربان "، 2216الىراج، زهار، ) .9
 (.3(، الوفحت )1835، اللدد )صحيفة الشرق المطبوعة

"م ط بنت إقنمت بر نمج  (،2225) ،محفالظ حمدالف ثنمر أحمد ىلدالف الالوالاؼ،، الىمنف .12
مجمة "، دراىت مادا ات في مو ل الةزؿ الال ىاج في المالوؿ -ان ت الم  جت ال نم ت الو

 (.27) المج د، (79اللدد ) ،، جنملت المالوؿتنمية الرافدين

(، "ال الجه االى را اجي في افض   ؼ الوان ت الىبؿ 2229ال لبن ي، ونلح إبراهاـ، ) .11
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 المالحتق
 (1الممحق )

 جامعة الموصل
 كلية اإلدارة واالقتصاد
 قسم اإلدارة الصناعية

 م/ صدق االستبانة
 تبانةأنموذج استبيان آراء الخبراء في قياس صدق االس

 المح ـر األى نذ الفنضؿ ...................................................................
 ...البلد ،ار البر ن هالىبلـ ا ا ـ الرحمت 

 -دور سياسات الصيانة في تعزيز تقنية اإلنتاج األنظف بدراىت في " البنحث اللانـ اراـل
للدـ  الفر ملنااس جنهزة  لاس  ال ظرا   ،"دراسة آلراء العاممين في محطة كهرباء الموصل الغازية

درجت الذ  ا   ؿ لانس لا رت الامنىي الما م البنحث  اا مدفلد  ،ملظـ م ةارات الدراىت
اىلم البنحث إلم إاداد اى بن ت ، ال )ا فؽ ب دة، ا فؽ، محناد، ال ا فؽ، ال ا فؽ ب دة( بلبنرات

ارجم ال فضؿ بإبداء رأاؾ ،  حلؽ ام ات اللانس هذه الالمبا ت م ةارا هن الا نورهن في الم حؽ
الضرالرات في ضالء حالؿ االى بن ت الاألبلند الالفلرات ال ي   درج ضم هن مل بانف المبلحظنت 

 األىئ ت اآل ات: فاإلجنبت ا
  ج ه؟أهؿ الفلرة الاضحت ال لاس الةرض ال ي الضلت مف 
  ُلد المحدد لهن؟لد إلم البُ هؿ    مي  ؿ فلرة مدرجت  حت  ؿ ب 

  ُلد مف هذه األبلند؟هؿ ه نؾ فلرات أارى ام ف إضنف هن ضمف  ؿ ب 

  رة؟هؿ ه نؾ أبلند أارى ام ف إضنف هن إلم األبلند المؤ  
  ذا  ن ػػت غاػػر ذلػػؾ فهػػؿ  ل ػػرح هػػؿ إف بػػدائؿ اللاػػنس م نىػػبت )لا ػػرت الامنىػػي الدرجػػت( الا 

 بدائؿ أارى؟
 المقترح بدائل قياس غير مناسبة بدائل قياس مناسبة

   
 .نل جنح الدائـ في أامنل ـب   ر ل ـ  لنال  ـ لادمت المىارة الل مات مل  م ان  ن ل ـ 

 المشرف
  عبدالستارالدكتور عمي 

 الباحث
 عمر غالب محمد

 / إدارة صناعيةلي دبموم عا
 اىـ الاباػػر:

 :الدرجت الل مات
 :االا ونص اللنـ

 :االا ونص الدقاؽ
 :نف اللمؿم 



 (2ممحق )ال
 أنموذج استمارة االستبيان

 م/ استمارة استبيان
األى نذ الفنضؿ/ػت  هدا ـ أجمؿ  حان  ن:  مثؿ هذه االى منرة جزءا  مف م رالع رىنلت 

ور سياسات الصيانة في تعزيز تقنية اإلنتاج د"الدب الـ اللنلي في اإلدارة الو ناات بل الاف 
 لد م نر   ـ "، دراسة آلراء عينة من العاممين في محطة كهرباء الموصل الغازية -األنظف 
 ثر ااجنبي في إاراج هذا البحث بنلمى الى المط الب.أالوالرة الحلالات ذات في  لداـ 

ف لا من  ب ،لذا  رجال  فض  ـ م  الراف بنا انر اإلجنبت ال ي  رال هن م نىبت ل ؿ ىؤاؿ
، البان نت المدال ت   ىـ بطنبل الىرات الاألمن ت الل مات ال ي ى ى ادـ ألغراض البحث الل مي فلط

    ر ـ ا م حىف اى جنب  ـ.، ىـالال دااي ل ثبات اال
 

 مع الشكر والتقدير
 
 
 

 الباحث
 عمر غالب محمد

/ إدارة لي دبموم عا
 صناعية



 
 بيانات عامة .أوالً 
 :بان نت  اوات .1
. ال حواؿ الدراىي ................................. أ

 ..........ال اوص....................
 الم وب الحنلي............ ى ت ادد ى الات الادمت في الم وب الحنلي ............. ب

ى الات )        5 –ى ت  1مف  ،قؿ مف ى ت )       (أ: ادد ى الات الادمت في المداراتت. 
)، 

 ى الات )       ( 12أ ثر مف  ،ى الات )       ( 12 –ى الات  6مف 
 ادد الدالرات ال ي  نر ت بهن في مجنؿ ال اوص )       (ث. 

 
 اللبنرة ال ي  ل لد أ ثر مبلءمت مف الجهت  ظر ـ:  ـ( أمن√الرجنء الضل ابلمت )

 جراءاتهاا  و  بيانات تتعمق بسياسات الصيانة. ثانياً 
بناجنز هي م ل الحالادث الاللطبلت قبؿ حدالثهن الذلؾ بن بنع  سياسة الصيانة الوقائية:. أ

 .ظـ الدالر  للم ات الوان تى الب م أ

اتفق  الفقرات ت

 (5)بشدة 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

1 
مى الحنة مف رؤان الالقنئات  الوان ت تىانى
دارة الل ان في المحطت ال طبؽ مف  لبت اإل

 الوان ت.

     

2 
اؤد    ي ىانىت الاضحت ل وان تادـ  ب

ابلؿ بمالاااد بدء   ةاؿ الالحدات لئل
 ات في محط  ن.  نجاإل

     

المل مدة في المحطت الالقنئات ىانىت الوان ت  3
 .اتُ حدد ا م ضالء امر الالحدة اإل  نج

     

4 
دارة المحطت لىانىت الوان ت الالقنئات إ ب ي 

اىهـ في زاندة الطنقت اإل  نجات ل الحدات 
 .اتاإل  نج

     

ف ال ال ور دالر أ لمؿ إدارة المحطت ا م  5
 وبلح اللطبلت فلط.إالوان ت ا م 

     

6 
في  المل مدة الالقنئات  حلؽ ىانىت الوان ت

المحنفظت ا م البائت الم ل هدؼ المحطت 
 .ال  الث

     



لم إ هدؼ أامنؿ الوان ت الالقنئات في المحطت  7
      م ل  لندـ الالحدات اإل  نجات بىرات.

 
الالحدة اإل  نجات   ـ الوان ت ا م الفؽ هذه الىانىت ا د  القؼ  ب. سياسة الصيانة العالجية:

 .أقؿ مف المل ندال ا د ام هن ب فنءة أ   ان   الأ جزئان  

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

8 
ل لانـ بلامنؿ   م  ؾ محط  ن  الادر ف ات م مازة

  حنلت  القؼ في ألمالاجهت الوان ت اللبلجات 
 .الحدات اإل  نج

     

9 
  فاذ أامنؿ الوان ت اللبلجات ا ـ حنؿ ظهالر 

ات  نرات الا ؿ ممن اج ب الالحدة اإل  نجإ
 .زاندة القت ال القؼ اف اللمؿ

     

12 
ولالبت ال  بؤ بنألاطنؿ قبؿ حدالثهن اح ـ 

جراء الوان ت اللبلجات ا م الالحدات إ
 .ات في المحطتاإل  نج

     

11 
في ت ا ـ اللانـ بلامنؿ الوان ت اللبلجا
القنت أالمحطت بىرات الفنا ات ممن ال ؿ 

 .ات بلد حدالث اللطؿال القؼ ل الحدات اإل  نج

     

اح انطات الملدات  ا   م  ؾ محط  ن مالاد 12
        حنلت  القؼ في الحدات اإل  نج.ألمالاجهت 

درجت الىبلمت  رفل أامنؿ الوان ت اللبلجات  13
 .الو ناات في المحطت

     

قنئات الالوان ت هي  حداد اللدر الم نىب مف  ؿ مف الوان ت الال  المختمطة: ت. سياسة الصيانة
 .اللبلجات البلزمت

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

14 
ا مند ا م الدمج باف الوان ت اللبلجات اال

الالالقنئات هي الىانىت المث م ال ي  ل مدهن 
 .المحطتدارة إ

     

15 
ه نؾ جداللت ألاطنؿ الالحدات اإل  نجات 

الوان ت في  اى ر د بهن ا د   فاذ أامنؿ
 .المحطت

     

 لاـل  لبت الوان ت في محط  ن ب ح اؿ  16
     ملاللات الالحدات في اللالامؿ ال ي  ؤثر 



 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

 اإل  نجات.

17 
 للاد الالحدات اإل  نجات افرض ىانىت 

ا ـ اا مندهن ل ؿ جزء الوان ت الما  طت ال ي 
 .اتمف الالحدة اإل  نج

     

18 
ادـ  ب ي ىانىت م نىبت ل وان ت في المحطت 

لم ادـ الفنء المحطت بنل زامن هن مف إاؤد  
 .ال هربنئاتإ  نج الطنقت 

     

19 
قىنـ دارة المحطت الم  مالؿ جمال األإ ىلم 

أهدافهن   طت الوان ت ل حلاؽ أالال لب في 
 .المرىالمت

     

22 
الجداالؿ الزم ات ألامنؿ الوان ت الما  طت في 
 المحطت  الضل بنل  ىاؽ باف قىـ اإل  نج

 .ال لبت الوان ت

     

  
 نظفبيانات تتعمق باإلنتاج األ . ثالثاً 

الذلؾ  ؛هال اى را اجات م  نم ت  طبؽ ا م جمال مراحؿ اللم انت اإل  نجات :اإلنتاج األنظف
فضبل  اف ، لزاندة اإل  نجات مف ابلؿ ضمنف اى اداـ المالاد األاللات الالطنقت الالمانه ب فنءة انلات

الا مؿ اإل  نج األ ظؼ اآللانت ،  لزاز األداء البائي اف طراؽ الحد مف ال فنانت مف المودر
 اآل ات:

ا م  قؿ اطرا  ألهن بمالاد اى بدا الأزالت المالاد الضنرة إهي ام ات  أ. استبدال المواد األولية:
 البائت.

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

الالحدات اإل  نجات في محط  ن  لمؿ ا م  21
 أ الاع القالد غار م الثت ل بائت.

     

لم اى بداؿ المالاد إدارة المحطت إ ىلم  22
 ضررا .الاطرة ال ي  ى ادمهن بلارى أقؿ 

     

لم ملنلجت اال بلنثنت إدارة المحطت إ ىلم  23
 .اتالالما فنت ال نجمت اف اللم انت اإل  نج

     

الم ر بت  دارة المحطت ا م الم الثنتإ ىاطر  24
      .فاهن اف ام انت اإل  نج

 



 
  الاف الم الثنت ى بدالهن ل ل اؿ اجهزة أال مف ابلؿ  طالار األ ب. تطوير المعدات أو استبدالها:

 بنى اداـ    اللالجان ذات  فنءة انلات في اإل  نج.

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

25 
الالحدات  لم اى بداؿإدارة المحطت إ ىلم 

ا م البمن ال ؿ أاإل  نجات بلارى ذات  فنءة 
 .ال  الث البائي

     

لم  طالار الالحدات بمن إدارة المحطت إ لمد  26
 .اللات الالطنقتال ؿ مف اى هبلؾ المالاد األ

     

27 
ىانىت وان ت مبلئمت  دارة المحطتإ  ب م 

 ل اؿ ال  الث ال ن ج اف ل الحدات اإل  نجات ل
 .ام ان هن

     

28 
راء اللنم اف آدارة المحطت مل رحنت ال إ  ب م 

ل  الف ات باوالص  طالار الالحدات اإل  نج
 .ودالت ل بائت

     

 .أارىملنلجت ما فنت اللم ات اإل  نجات بلود  هائ هن لبلى اداـ مرة  ت. إعادة التدوير:

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

لم اح الاء الم الثنت إدارة المحطت إ ىلم  29
 المونحبت للم انت اإل  نج.

     

لانت انوت لملنلجت ما فنت آ م  ؾ المحطت  32
 .اتاللم ات اإل  نج

     

 لاـل المحطت بنالى فندة مف ما فنت اللم ات  31
      .أارىاإل  نجات  مدابلت في ام ات 

 ا بنع أىنلاب الممنرىنت إدارات داا ات  داـ اإل  نج األ ظؼ. ث. التدبير اإلداري الجيد:

 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

دارة المحطت رؤات حالؿ  الافؽ ام انت إ م  ؾ  32
 اإل  نج مل ال ظنـ البائي.

     

33 
دارة المحطت دالرات البرامج  درابات إ لاـ 

ل حىاف ابرة انم اهن ل  لنمؿ مل م ن ؿ 
 ال  الث.

     

دارات إ بنع ممنرىنت ندارة المحطت بإ الوي  34
 داا ات  رىخ الالاي البائي لدى اللنم اف.

     

     رة المحطت مجمالات مف الملالقنت ادإ الاجه  35



 الفقرات ت
اتفق 

بشدة 

(5) 

 اتفق

(4) 

محايد     

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق 

بشدة 

(1) 

 ظؼ. ى الب اإل  نج األأالف ات ا د  طبالهن 

 (3ممحق )ال
 الوقائية االتساق الداخمي لمؤشرات سياسة الصيانة  :(1الجدول )

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

      1 X1 
     1 0.123 X2 
    1 0.108 0.135 X3 
   1 0.152 0.163 0.343 X4 
  1 0.061 0.086 0.147 0.227 X5 
 1 0.337 0.248 0.145 0.012 0.055 X6 
1 0.975 0.400 0.117 0.036 0.363 0.110 X7 

 

 العالجيةاالتساق الداخمي لمؤشرات سياسة الصيانة  :(2الجدول )
X13 X12 X11 X10 X9 X8  

     1 X8 
    1 0.119 X9 
   1 0.172 0.171 X10 
  1 0.120 0.069 0.132 X11 
 1 0.294 0.190 0.193 0.149 X12 
1 0.273 0.072 0.105 0.091 0.205 X13 

 

 سياسة الصيانة المختمطة االتساق الداخمي لمؤشرات  :(3الجدول )
X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14  

      1 X14 
     1 0.258 X15 
    1 0.319 0.074 X16 
   1 0.021 0.048 0.168 X17 
  1 0.122 0.042 0.055 0.124 X18 
 1 0.062 0.399 0.096 0.207 0.239 X19 



1 0.252 0.217 0.307 0.042 0.283 0.011 X20 
 

 ولية استبدال المواد األ االتساق الداخمي لمؤشرات  :(4)جدول ال
X24 X23 X22 X21  

   1 X21 
  1 0.498 X22 
 1 0.230 0.754 X23 
1 0.156 0.178 0.826 X24 

 

 و استبدالها  أتطوير المعدات ( االتساق الداخمي لمؤشرات 5جدول )ال
X28 X27 X26 X25  

   1 X25 
  1 0.214 X26 
 1 0.001 0.166 X27 
1 0.156 0.178 0.205 X28 

 

 عادة التدوير  إاالتساق الداخمي لمؤشرات  :(6جدول )ال
X31 X30 X29  

  1 X29 

 1 0.196 X30 

1 0.033 0.264 X31 

 

 داري الجيدالتدبير اإلاالتساق الداخمي لمؤشرات  :(7جدول )ال
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 (.SPSSاداد البنحث بنالا مند ا م   نئج بر نمج )إالؿ مف االجدالمصدر: 

 

X35 X34 X33 X32  

   1 X32 
  1 0.252 X33 
 1 0.303 0.088 X34 
1 0.532 0.277 0.072 X35 



 
 (4ممحق )ال

 التوزيعات التكرارية لمؤشرات سياسة الصيانة الوقائية :(1جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ى
ئات
القن
ت ال

وان 
ت ال

انى
 

X1 19 46.3 7 17.1 11 26.8 4 9.8 - - 4.00 1.07 
X2 10 24.4 14 34.1 13 31.7 4 9.8 - - 3.56 1.18 

X3 13 31.7 20 48.8 5 12.2 3 7.3 - - 4.04 0.86 

X4 16 39.0 22 53.7 2 4.9 1 2.4 - - 4.29 0.67 

X5 17 41.5 18 43.9 4 9.8 2 4.9 - - 4.21 0.82 

X6 16 39.0 17 41.5 6 14.6 2 4.9 - - 4.07 0.98 

X7 11 26.8 21 51.2 6 14.6 3 7.3 - - 3.97 0.85 

 0.91 4.02 - - 6.6  16.3  41.4  35.5  م الىط ال ىب
                        6.6          76.9 المعدل

 
 العالجيةالتوزيعات التكرارية لمؤشرات سياسة الصيانة  :(2جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ى
 ت 

وان
ت ال

انى
جات

لبل
ال

 
X8 8 19.5 27 65.9 4 9.8 2 4.9 - - 4.00 0.70 
X9 12 29.3 18 43.9 8 19.5 3 7.3 - - 3.95 0.89 

X10 5 12.2 14 34.1 12 29.3 9 22.0 1 2.4 3.31 1.03 

X11 11 26.8 21 51.2 7 17.1 2 4.9 - - 4.00 0.80 

X12 4 9.8 13 31.7 14 34.1 10 24.4 - - 3.26 0.94 

X13 14 34.1 20 48.8 4 9.8 3 7.3 - - 4.09 0.86 

 0.87 3.76 0.4  11.8  19.93  45.9  21.95  م الىط ال ىب
  12.2  67.85 المعدل

 



 
 المختمطةالتوزيعات التكرارية لمؤشرات سياسة الصيانة  :(3جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ى
 ت 

وان
ت ال

انى
طت

ا  
الم

 

X14 18 43.9 15 36.6 6 14.6 2 4.9 - - 4.19 0.87 

X15 7 17.1 17 41.5 7 17.1 9 22.0 1 2.4 3.48 1.09 

X16 9 22.0 22 53.7 8 19.5 1 2.4 1 2.4 3.90 0.86 

X17 11 26.8 25 61.0 4 9.8 1 2.4 - - 4.12 0.67 

X18 10 24.4 22 53.7 6 14.6 3 7.3 - - 3.95 0.83 

X19 - - 15 36.5 15 36.5 8 19.5 3 7.3 3.02 0.93 

X20 13 31.7 24 58.5 4 9.8 - - - - 4.21 0.61 

 0.85 3.81 1.72  8.35  17.41  48.7  23.7  م الىط ال ىب
  10.07  4 .72 المعدل

 
 

 استبدال المواد األولية - ألنظفا نتاجتقنية اإل التوزيعات التكرارية لمؤشرات  :(4جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

اللات
 األ

الاد
 الم

داؿ
ى ب

ا
 

X21 10 24.4 27 65.9 2 4.9 2 4.9 - - 4.09 0.70 

X22 - - 16 39.0 13 31.7 10 24.4 2 4.9 3.04 0.92 

X23 11 26.8 19 46.3 10 24.4 1 2.4 - - 3.97 0.79 

X24 2 4.9 27 65.9 11 26.8 1 2.4 - - 3.73 0.59 

 0.75 3.72 1.23  8.53  21.95  54.27  14.02  م الىط ال ىب
  9.76  68.29 المعدل

 



 
تطوير المعدات أو  - ألنظفا نتاجتقنية اإل التوزيعات التكرارية لمؤشرات  :(5جدول )ال

 استبدالها

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ت 
لدا

 الم
الار

 ط
أ

لهن
 بدا

 اى
ال

 

X25 21 51.2 17 41.5 2 4.9 1 2.4 - - 4.41 0.70 

X26 8 19.5 24 58.5 5 12.2 4 9.8 - - 3.87 0.84 

X27 12 29.3 24 58.5 3 7.3 2 4.9 - - 4.12 0.74 

X28 10 24.4 24 58.5 6 14.6 - - 1 2.4 4.02 0.79 

 0.76 4.10 0.6  4.28  9.76  54.26  31.1  م الىط ال ىب
  4.88  85.36 المعدل

 
 إعادة التدوير - ألنظفا نتاجتقنية اإل التوزيعات التكرارية لمؤشرات  :(6جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

إ
الار

ال د
دة 

ان
 

X29 - - 8 19.5 11 26.8 19 46.3 3 7.3 2.58 0.89 

X30 - - 11 26.8 7 17.1 13 31.7 10 24.4 2.46 1.14 

X31 1 2.4 6 14.6 12 29.3 18 43.9 4 9.8 2.56 0.94 

 0.99 2.53 13.85  40.65  24.4  20.3  0.8  م الىط ال ىب
  54.5  21.1 المعدل

 



 
 التدبير اإلداري الجيد - ألنظفا نتاجتقنية اإل التوزيعات التكرارية لمؤشرات  :(7جدول )ال

 المؤشرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

جاد
  ال

دار
 اال

بار
ال د

 

X32 17 41.5 17 41.5 6 14.6 1 2.4 - - 4.21 0.79 

X33 11 26.8 21 51.2 5 12.2 3 7.3 1 2.4 3.92 0.95 

X34 10 24.4 19 46.3 6 14.6 5 12.2 1 2.4 3.78 1.03 

X35 22 53.7 16 39.0 2 4.9 1 2.4 - - 4.43 0.70 

 0.86 4.07 0.6  4.28  9.76  54.26  31.1  م الىط ال ىب
  4.88  85.36 المعدل

 
 (.SPSSاداد البنحث بنالا مند ا م   نئج بر نمج )إالؿ مف االجدالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This present study deals with the relation and the impact between 

maintenance policies which represented by (preventive maintenance, 

corrective maintenance, mixed maintenance) and cleaner production 

technology mechanisms (replacement of primary material, development 

or replacement of the equipment, recycling, good administrative). 

In this theoretical framework the study adopted and briefing on the 

subject of maintenance but the practical framework of the study included 

analyzing the correlation and impact relationship between the above 

variables, while the problem of study focuses on the maintenance policy 

adopted on the station and does the station under the study clear idea 

about the relationship between maintenance policies and cleaner 

production technology mechanisms? And what the nature of the 

relationship and the impact between maintenance policies and cleaner 

production technology in the station which is under study. 

And on this basis the present study is based on set of hypotheses, 

primary and secondary, which related to special moral relationship 

between the maintenance policies and which mentioned earlier to it, as 

has been chosen the gas power station in at Al-Mosul Gas power station 

in Nineveh governorate as afield work and use the questionnaire paper as 

a primary tools for data collection through distribute this form on the 

managers and workers of this station and in order to achieve the study 

targets, an imaginary example has been adopted to present the 

relationship among the study variables, so the maintenance policy 

variables (independent variable) which affected the cleaner production 

technique variable (dependent variable). 

That sample and available hypothesis have been examined by using 

a group of statistical tests. According to the results of analysis, we 

reached to the following important conclusions: 



 There is morel relationship among maintenance policies which 

represented by (preventive maintenance, corrective maintenance, 

mixed maintenance) and cleaner production technology mechanisms 

(replacement of primary material, development or replacement of the 

equipment, recycling, good administrative). 

 Maintenance policies have effect on morel effect of cleaner production 

technology mechanism on the station under control. 

And in order to raise the station status under study to a better level, a 

list of recommendations and suggestions have been made, most important 

of these are the following: 

 Maintenance awareness and environmental obligation have been 

established in the station starting from the top management and going 

down the ladder, through training and inside seminars in the station. 

 The station top management has to follow up the most updated 

development techniques and what the international industrial 

establishments have achieved of big progress in the field of the 

integration between computer applications and the maintenance 

policies in the industrial plants and to work on providing the necessary 

requirement to be adopted in the station under study, especially the 

station is undergoing replacement of the old production units by new 

ones.  

The under study station management has to depend on the outside 

distinctive experiences, and to coordinate with Iraqi universities in order 

to arrange for training courses to develop the labor and in change skills to 

the level that make the maintenance work as a starting point to implement 

the cleaner production technology in the station under study. 

The recent sustainable direction impose on the station management 

to pay more attention for the environmental risk and to follow the 

preventive procedures to cut the pollution of its production processes, and 



to activate the role (The Environment Division) that belong to (The 

Safely And Environment Department) in Mosul Gas Power Station, 

through making an informative (Introduction) leaflets about the 

developed production technologies that one of them is the cleaner 

production technology.  
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