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  إدارة الصيانة الحديثــــة

   والصعوبات التي تواجهها..أهميتها

köbÈÛa@òîĐÇ@áÈä¾a‡jÇ�  

  :المقدمة
تستوجب عملية المحافظة على العمر االفتراضي لمستلزمات اإلنتاج أن تـتم             

وهذا ما يخص في المقام     ، عملية التشغيل بطريقة سليمة والصيانة في الوقت المناسب       
  .والصيانةاألول اإلدارة المسئولة عن اإلنتاج 

وأن أهم متطلبات اإلدارة الناجحة للصيانة هو اإللمام الكبيـر بـالموجودات              
وهذا يأتي عن طريق التدريب والتأهيل واكتساب الخبـرة بالعمـل           ، المراد صيانتها   

  . الفعلي الموقعي على المستويات الفنية المختلفة
وانين كما ينبغي أن تكـون إدارات الـصيانة علـى معرفـة ودرايـة بـالق                 

والتشريعات والتعليمات الخاصة بالعمل وكذلك على دراية ومعرفة باألمن الصناعي،          
وان تكون على اطالع تام بنظم وأساليب  الصيانة المختلفة ومتابعة التطور الحاصـل              

  .)1 (محلياً ودوليا
ويحاول الباحث من خالل بحثه دراسة بعض المشاكل والعقبات التي تواجـه              

الحديثة بمختلف المنشآت الصناعية في تنفيذ خططها وبرامجها، كعـدم          إدارة الصيانة   
توفر قطع الغيار، وكذلك عدم التطبيق الجيد لهذه الخطط والبـرامج، وعـدم وجـود               

  .دورات تدريبية كافية للفنيين والمهندسين المشرفين بإدارة الصيانة
                                                 

 .abdoatia76@gmail.com، زليتن_ المعهد العالي للتقنيات الهندسيةدريس بعضو هيئة ت  -�
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  : مشكلة البحث
  .  مني المخطط لهاعدم تنفيذ الصيانة الوقائية حسب الجدول الز. 1
القصور في تنفيذ وتطبيق خطط وبرامج الصيانة وخاصة في بعض المعدات ذات            . 2

وأسباب حدوث بعض األعطال في المعدات واآلالت التي تحدث من حين إلى              األهمية،
  .آخر

عدم وجود أنظمة الصيانة التنبؤية يؤدي إلى عدم السيطرة على بـرامج وخطـط              . 3
  .ؤثر سلباً على النشاط اإلنتاجي داخلهاإدارة الصيانة مما ي

عدم قدرة اآلالت من تحقيق المعدالت التصميمية وتحقيقها لمعدالت أداء منخفضة           . 4
  .بسبب القصور في فاعلية وكفاءة خطط الصيانة

  : أهـداف البحث
  :يمكن تلخيص أهداف البحث فيما يلي  

  : أداء عمله والتي تشمل  تحديد الصعوبات التي تواجه فريق الصيانة وتعوقه عن-
 . عدم التطبيق الجيد ألنظمة إدارة الصيانة-

 . نقص في عدد العاملين والمعدات وتأخر قطع الغيار-

 .  نقص في الكفاءة-

  . إيجاد الحلول المناسبة والعملية لمعالجة القصور في تطبيق نظم وبرامج الصيانة-
ملية اإلنتاجية والتقليل من تكـاليف       توضيح مدي تأثير إدارة الصيانة الحديثة في الع        -

  .اإلنتاج
  :   أهمية البحث

  :التالية النقاط خالل البحث من أهمية تبرز  
 . يسهم هذا البحث في تحديد أسباب وآثار التوقفات المتكررة وسبل عالجها-1

 . يعد هذا البحث قاعدة انطالق ألبحاث مستقبلية في أنظمة الصيانة الحديثة-2
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البحث في إنجاح وتوجيه المؤسسات الصناعية فـي ليبيـا السـتخدام             يساهم هذا    -3
 .متطورةالصيانة البرامج ونظم وتطبيق تقنيات 

فـي المنـشآت   (أنظمة الصيانة الحديثة)  قلة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع      -4
 .الصناعية لما يعطي لهذه الدراسة أهمية مستمرة في المجال نفسه

  :هامفاهيم البحث ومصطلحات
هو عملية اتخاذ القرار مسبقاً حول أنشطة الـصيانة والطـرق           :  تخطيط الصيانة  -1

المستخدمة فيها وكذلك المواد والعدد والمعدات والعمالة والوقت الالزم إلنجازها مـع            
  .وقت التنفيذ

تنظيم أعمال الصيانة وانجازها والتحكم فيها وفـق تقـديرات          :  الصيانة المخططة  -2
  .ذلك توثيق هذه اإلجراءات ضمن الخطة الموضوعةمعدة مسبقاُ وك

  أنشطة الصيانة التي تجري بدون أي تخطيط مسبق لها:  الصيانة الغير مخططة-3
الصيانة التي تتم لخطة معينة على فترات زمنية وتعتمـد علـى         :  الصيانة الوقائية  -4

  .لجزءتفادي وقوع الفشل أو تحسين أداء ا/االحتياجات الواضحة والمجهزة لمنع
هي األنشطة التي تجرى بعد حدوث العطل بقـصد إعـادة           :  الصيانة اإلصالحية  -5

  .الجزء إلى الحالة االعتيادية ألداء أعماله بصورة صحيحة أو التصنيع أو اإلنشاء
هي األنشطة التي تحتاج إلى اتخاذ اإلجراء الفوري لمنـع          :  الصيانة االضطرارية  -6

  .حدوث عطل أكبر
نحراف عن المتطلبات التي تحتاج إلى اتخاذ تدابير معينة إلعـادة           هو اال :  العطل -7

  .        الحالة إلى لدرجة المقبولة
  .انتهاء قابلية الجزء عن أداء المهام المطلوبة:  اإلخفاق أو الفشل-8
  .إخفاق يؤدي إلى عدم موجوديه الجزء:  عطل فجائي-9

  .لعمل المطلوبحالة الجزء وهو غير قادر على أداء ا:  التوقف-10
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هو إيقاف الجزء عن عمله بموجب برنـامج معـد          : المجدول/  التوقف المخطط  -11
  .سابقاً
  .هو توقف الجزء عن العمل اضطرارياً:  التوقف االضطراري-12
هي عملية إعادة الجزء إلى المستوى المقبـول بواسـطة التجديـد أو             :  التصليح -13

  . العاطلة أو المكونات المتقادمةالتبديل أو تصليح األجزاء المستهلكة أو 
هي عملية إجراء فحص مكثف وشامل وإعادة الجزء أو         :  فحص وتصليح شامل   -14

  .مكوناته األساسية إلى الحالة المقبولة
  .الصيانة التي يمكن أن تتم والجزء في حالة التشغيل:  الصيانة أثناء التشغيل-15
  . أن تتم فقط والجزء في حالة توقفالصيانة التي يمكن:  الصيانة أثناء التوقف-16
  .عملية قياس واختبار وفحص لمعرفة مدى مطابقة الجزء للمتطلبات:  التفتيش-17
طريقة اختبـار دقيقـة لواحـد أو مـن خـواص ومميـزات إعـادة        :  الفحص -18

  .المنتج/المادة
فحص مكثف معزز بالقياسات والفحوصات الفيزيائية لغرض تحديـد         :  االختبار -19

  .الجزءحالة 
  .تعليمات مكتوبة تفصيلياً تصف العمل الواجب أدائه:  أمر العمل-20
اإلصالح الجذري للمعدات والموارد البشرية لتقليـل       :  الصيانة اإلنتاجية الشاملة   -21

التي تشمل التوقفات وضعف الكفاءة وكذلك العيوب وتحسين الفعالية         (خسائر المعدات   
  .الكلية للمعدة

  :إدارة الصيانة
دركت اليوم العديد من المؤسسات الصناعية العالمية ألهمية أعمال الـصيانة           أ

وأثرها على تحقيق إنتاجية عالية للمنشآت الصناعية اإلنتاجية ومن هنا دأبـت علـى              
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التركيز لتحسين وتطوير أساليب الصيانة وأصبحت فيما بعد تخصصاً منفرداً يتمثـل            
  . بإدارة الصيانة

نشآت الصناعية وغيرها في العقود الماضية على إنتاج        ركّز معظم اهتمام الم   
. )2("أنه شر ال بـد منـه      "المنتج، وتجاهلها عموماً لوظيفة الصيانة، والنظر إليه على         

فخالل السنوات األخيرة كان هناك تغير تدريجي فـي موقـف مـديري الـشركات               
هـذا   الصناعية حول عرض وظيفة الصيانة، وكان أحد أهم العوامل التـي تفـرض              

  .التغيير هو أن إدارات الصيانة أصبحت مراكز التكلفة الرئيسية داخل تلك الشركات
ومن الواضح أن إدارة الصيانة أمر ال يمكن تجاهله، فإدارة الصيانة تعتبـر             
العمود الفقري ألية منظمة صناعية إنتاجية، حيث يجب المحافظـة علـى المعـدات              

فـإذا  . شركة أو مرفق من المرافق العامـة      منشأة أو   أو  واآلالت، سواء كان مصنع،     
تراجع اإلنتاج في المنشأة الصناعية  مثالً فإنك ال تستطيع تقديم المنتجات أو الخدمات              

ومن هذه النتائج الـسلبية     . في الوقت المحدد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة         
  . هي فقدان العمالء، والمال، واألعمال التجارية ذات العالقة

ف كثير من المهتمين والباحثين في مجال الصيانة  إدارة الصيانة علـى             وعر
الضمان الكافي المعتمد عليه، وسالمة العاملين بأقل النفقات، وإتاحـة الفرصـة            "أنها  

لآلالت والمعدات اإلنتاجية الستخدامها في اإلنتاج، وبالـساعات المخططـة، ووفـق            
  .)3(تلف وبأدنى تكلفة ممكنةالمعايير المقبولة، بأقل مستوى ممكن من ال

ويرى الباحث من خالصة تعريفات إدارة الصيانة في األدبيات السابقة علـى              
أنها االستخدام األمثل وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة  بالمنشأة بهدف المحافظة علـى             

  .المعدة في وضع تشغيل دون توقف وبأقل تكلفة، وأقل زمن، وجودة عالية
  :تأثير الصيانة
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مثل تكاليف الصيانة الجزء األهم في تكاليف التـشغيل الكليـة فـي أغلـب      ت  
وفـي   ). إلخ....العمالة، والمواد، المعدات  (المؤسسات الصناعية، وتشمل هذه التكاليف      

الواليات المتحدة ارتفعت هذه التكاليف بشكل كبير في السنوات الماضية، وفـي سـنة         
ألمريكية المقامة داخل الدولة أكثـر مـن         أنفق على مصانع الواليات المتحدة ا      1981

 800 ألكثر مـن     1991 بليون دوالر لصيانتها، وارتفعت هذه التكاليف في عام          600
 1.2 مبلغ قدره    2000بليون دوالر، وبلغت المصروفات على تكاليف الصيانة في عام          

  .)2(تريليون دوالر أمريكي
 مليون دوالر ضائعة    250تشير هذه التقييمات إلى أن المتوسط وهو الثلث أو            

وبالتالي الـصناعة األمريكيـة ال تـستطيع        . خالل طرق إدارة الصيانة الغير مؤثرة     
امتصاص مستوى انعدام الكفاءة في طرق إدارة الصيانة وتحاول دخول التنافسية فـي             

 مليـون   250تشير هذه التقييمات إلى أن المتوسط وهو الثلـث أو           . )4(السوق العالمي 
وبالتالي الصناعة األمريكية ال    . خالل طرق إدارة الصيانة الغير مؤثرة     دوالر ضائعة   

تستطيع امتصاص مستوى انعدام الكفاءة في طرق إدارة الـصيانة وتحـاول دخـول              
دارة الصيانة الفعالة   إوالشكل التالي يوضح مدى تأثير      . )4(التنافسية في السوق العالمي   

  .على زيادة األرباح
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  تأثير إدارة الصيانة) 1(الشكل 
  )5: (المصدر

  : أهداف الصيانة
تلعب الصيانة دوراً هاماً يمكّن المنشأة من تحقيق أهـدافها ويجنبهـا تحمـل                

النتائج الغير مرغوب فيها في حالة فشل النظام، فقد تكون نتـائج األعطـال مـشتتة                
كلفة، كما أن أعطال المعدات واإلنتاج يمكن أن تكون لها أبعـاد مـؤثرة              ومزعجة وم 

  .على عمليات المنشأة من حيث التكرار والبرمجية
  :)2(ونلخص أهداف الصيانة فيما يلي  

 .والمعدات لآلالت المثلى واإلنتاجية العمر  إطالة�

 .المتوفرة واألجهزة المعدات من االستفادة  تعظيم�

 .الطوارئ لحاالت خاصة والمعدات، اآلالت لكافة الدائمة الجاهزية من  التأكد�

 ز��دة ا	ر�ح
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ـ  اآلالت كافـة  تـشغيل  ديمومة خالل من وذلك التكاليف  خفض�  وزيـادة  داتوالمع

 الحصول وإنما الكلفة خفض النهائي الصيانة هدف يكون أن ذلك وال يعني لها، اإلنتاجية

 .الصيانة من مستوى أفضل مع من الكلفة مستوى أفضل على

 . ضمان سالمة العاملين الذين يستخدمون هذه المعدات�

 . زيادة نسبة الوقت الذي تكون فيه اآلالت والمعدات متاحة للتشغيل�

 تحقيق الموازنة المثلى بين التكلفة التشغيلية للمعدات وبين المخرجات التي تتحقـق             �
 .من خالل هذه المعدات بحيث تكون التكلفة في أدنى مستوى ممكن

  . وضع سجالّت دقيقة للمعدات توضح أوقات الصيانة�
  :أنواع الصيانة

  :)6(تنقسم الصيانة إلى نوعين هما   
  : الصيانة المخططة1.5.2

صيانة الوقائية والعالجية التي تخضع إلى خطة       للويقصد بها كافة اإلجراءات       
وتنظيفها وتزييتهـا واسـتبدال األجـزاء       مسبقة لتنفيذها، ويتم بموجبها فحص اآلالت       

  ):2(التالفة وتنقسم إلى قسمين كما هو مبين بالشكل 
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  : عالجيةالصيانة ال
تهدف الصيانة العالجية إلصالح فشل أو خلل معين في جزء من اآللة فـور                

ظهوره بما يكفل إعادة اآللة للتشغيل بعد توقفها أو إعادتها للعمل بمعدلها المطلوب إذا              
  .)7(كان نتيجة الفشل أو الخلل خفض في طاقتها اإلنتاجية أو نوعية أدائها

  :الصيانة الوقائية
نة المبنية على تخطيط سليم إلى منع حاالت التوقف المفاجئ في           تهدف الصيا   

المعدات وذلك عن طريق وضع برنامج محدد للقيام بصفة دورية بتنظيـف وخدمـة              
جميع األجهزة والعدد واآلالت داخل المصنع وفحـصها والتفتـيش عليهـا وإحـالل              

ت وتوقف أو فشل    األجزاء المتآكلة منها بأجزاء أخرى جديدة، فإذا حدث بعد ذلك حاال          
فإنه يجري استقصاء دقيق لمعرفة سببه، كما يحتفظ بسجالت إحصائية لتساعد علـى             

  . )8(التعرف على مدى فعالية البرنامج الموضوع
 :االضطرارية/الصيانة غير المخططة

ُتعرف أعمال الصيانة الضرورية الواجب عملها فـوراً لتجنـب األعطـال              
 ضرر كبير في الموجودات، سالمة العاملين وعـادةً         الخطيرة مثل خسارة في اإلنتاج،    

تهتم بمعالجة التوقفات التي تهيئ لالحتياجات الالزمة للقيام بها لعدم توقع حصول تلك             
  . )8("األعطال

  :  للمعدةةنظام المراقبة المستمر
يعد هذا النظام من أهم وأفضل األنظمة التي تستخدم في مراقبة حالة المعـدة                

لمبكر لألعطال، حيث تعطي هذه األنظمة تنبيه للمشغل على وجود عطل           واالكتشاف ا 
  :)9(ما في موضع ما في المعدة، ويهدف هذا النظام إلى اآلتي

 . اكتشاف األعطال في مراحل مبكرة-1

 . زيادة االستفادة من المعدات واآلالت المستخدمة-2



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @
  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 38

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

 . تقليل تكاليف الصيانة-3

 . تحسين ضمان الجودة-4

 .  ة المعدة من التكاليف الباهظة المترتبة عن أعمال الصيانة حماي-5

 . حماية المحيط-6

 . توثيق أحداث األعطال-7

 ).مثل التأثيرات الخارجية( يشير النظام إلى األسباب الرئيسية -8

  .   تحسين المعدات وتطبيقاتها-9
دام تقنية  ويبين الشكل التالي نموذج مقتبس لنظام مراقبة مستمرة للمعدة باستخ           
  .االهتزاز

  
  نظام مراقبة مستمرة للمعدة باستخدام تقنية االهتزاز) 3(الشكل 

  )9: (المصدر

  :ومن أهم خصائص هذا النظام ما يلي  
  ): التشخيص المستمر للمعدات واآلالت(التشخيص عن طريق االنترنت : أوالً

التكامل بين التحليل علـى     وسيلة  ية مراقبة الحالة هو     يعد األساس الستراتيج    
 فحص حاالت المعدات تحـت      تمكنه من  خاصية للتشخيص    24االنترنت الذي يمتلك    

  :)9(وبالتالي تقودنا إلى اآلتي. مكوناتها في مرحلة مبكرةبين المراقبة 
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 .يجنب ذلك األعطال غير المتوقعة �

 .تصبح الصيانة مخططة بدون التأثير على االستفادة الكلية من المعدات المستخدمة �

الكشف عن األعطال مثل كسر في أحد المـدحرجات، عـدم االتـزان، أو عـدم                 �
 .التراصف  وغيرها

تنبه المشغلين في غرفة التحكم إلى وجود عطل ما عن طريق شاشات الحاسـوب               �
 ).4(المتصلة بالشبكة كما هي موضحة بالشكل 

  
  .الخريطة الكهربية لنظام مراقبة المعدة المستمر) 4(الشكل 

  )9: (المصدر

  :داتنظام حماية مستمرة للمع: ثانياً
إن مراقبة الوقت الحقيقي المستمر لخصائص االهتزاز والتنبيه عـن طريـق         

تداخل المالمسات الكهربائية تمكن المعدات من اإلطفاء الفوري قبل حـدوث مـشكلة             
يبـين المالمـسات الكهربيـة      ) 5(والشكل  .  أضرارا بالغة للمعدة   قد تؤدي إلى  كبيرة  

  .مرالمستخدمة في نظام مراقبة المعدة المست
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  المالمسات الكهربية المستخدمة في نظام مراقبة المعدة المستمر) 5(الشكل 

  )9: (المصدر

 :تحليل األسباب الرئيسية لألعطال: ثالثاً

في حال حصل عطل أو ضـرر للمعـدة فـإن ذاكـرة االتجـاه المتكامـل                   
(Integrated Trend Memory)بـع تطـوير العطـل أو    تمر سـهالً لت  ستجعل األ

 بدقة وأسبابه المحتملة، وبالتالي يتم تخزين كل البيانات المتعلقة بتطور العطل            ررالض
أو الضرر ومن بينها إن كانت هناك مؤثرات خارجية كاالهتزاز الناتج من الطائرات             

  .أو الزالزل وغيرها
نة المختلفة لـه تـأثير      ومما الشك فيه أن توفر العدد الالزمة لعمليات الصيا          

مباشر في نجاح خطط الصيانة الموضوعة للموقع وتنفيذها في الوقت المحدد لها دون             
 .أي تأخير

ويتم تحديد العدد واألدوات المناسبة والالزمة لكل عمل من واقـع تعليمـات               
المصنعين أو من واقع الخبرة والتجربة، ويتم تسجيلها في نماذج خاصة تحفـظ فـي               

مـثال مفـاتيح    ( وجود عدد متنوعة ومتطورة      وفي حالة ت الخاصة بالصيانة،    السجال
يكون له التأثير المباشر في تسريع وقت فك القطعة ووقت تركيبها مـرة             ) هيدروليكية
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أخرى وصيانتها، والذي يؤدي في النهاية إلى تخفيض أوقات إنجاز عمليات الـصيانة             
  .وبالتالي يزيد من أوقات التشغيل

الرطوبة -مثل أجهزة قياس الحرارة     (من وجود أجهزة قياس متطورة      وال بد     
، للتعرف على حالة اآللة أثناء تنفيذ إجـراءات الفحـص           )وغيرها. …االهتزازات  -

  .)10(الدوري أو الصيانة التصحيحية
  : تكاليف الصيانة

تعد تكاليف الصيانة إحدى المكونات األساسية لتكلفة اإلنتاج، إذ تعمل الشركة             
لى تخفيض تكلفة اإلنتاج انطالقاً من الضغط على تكاليف الصيانة، باعتبارها إحدى            ع

التكاليف التي يمكن التحكم فيها، انطالقاً من التحكم في مختلف مراحل تنفيـذ بـرامج               
الصيانة، كما أن التسيير العقالني لمخزون قطع التبديل من شأنه أن يؤدي إلى تعظيم              

  . ائية والعالجيةفوائد كل من الصيانة الوق
وتتزايد أعمال الصيانة والتصليح مع تقـادم معـدات وتجهيـزات اإلنتـاج،               

وكنتيجة لذلك فإن تكاليف الصيانة هي األخرى تتزايد، خاصة مع ارتفـاع الكميـات              
المستهلكة من القطع التبديلية، زيادة على تكلفة اليد العاملة المـشرفة علـى عمليـات            

 عن التكاليف األخرى المتعلقة بالخدمات الخارجية والمـواد         الصيانة والتصليح، ناهيك  
حيث يترتـب علـى     . )إلخ... أدوات، زيوت، تشحيم  (المستخدمة في عمليات الصيانة     

  .)6(إهمال الصيانة تكاليف باهضة مباشرة وغير مباشرة
  :التكاليف المباشرة

 .في الصيانة) قطع الغيار والمعدات(تكاليف المواد المستعملة 

 .أجور األفراد العاملين في الصيانة �

 .تكاليف المعدات المستخدمة في الصيانة �

 .تكاليف الخدمات الخارجية �
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 ).التحوير( التصميم تكاليف إعادة �

  .التكاليف اإلدارية إلدارة الصيانة �
  :التكاليف غير المباشرة

 .تعطل الطاقات اإلنتاجية �

 .تقليل العمر المقيد للمعدات �

 .تأثيرات على سمعة المنشأة الصناعية �

 .تأثيرات على مستوى الجودة �

  .تأثيرات على معنويات العاملين في الصيانة �
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  :الهيكل التنظيمي إلدارة الصيانة

إن االهتمام بإدارة الصيانة يؤدي وبدون أدنى شك إلى رفع كفاءة الوحـدات               
لميـة للـصيانة    اإلنتاجية ويزيد من معدالت أداءها وذلك من خالل إتباع األساليب الع          

وطرق تنفيذها إضافة إلى إدارة ناجحة وقوية تكفل التسيير األمثل والصحيح من خالل             
  .تطبيق مفاهيم الصيانة ضماناً لعدم القصور وبعداً عن التأجيل وزيادة المدة الزمنية

يعتمد تصميم الهيكل التنظيمي إلدارة الصيانة على عوامل عديدة منها حجـم              
اعية وأسلوب إدارة المنشأة على نحو عام، ويمكن تصنيف الهياكل          ونوع المنشأة الصن  

  :)6(التنظيمية إلى خمس نماذج وهي
 .التنظيم الهرمي �

 .التنظيم حسب الفعالية �
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 .تصاصالتنظيم حسب االخ �

 .التنظيم حسب المشاريع �

  .التنظيم المصفوفي �
  :أنواع الهياكل التنظيمية

  :التنظيم المركزي.1
الهيكل التنظيمي المركزي إلدارة الصيانة، كمـا يعـد هـذا           ) 8(يبين الشكل     

التنظيمية األكثر اسـتخداماً إلدارة الـصيانة فـي المنـشآت        النوع أحد أنواع الهياكل     
  .الصناعية

  : فوائد استخدام التنظيم المركزي إلدارة الصيانة-أ
 .انخفاض كلفة الصيانة �

 .االستفادة من الموارد المتاحة في الصيانة �

  :استخدام التنظيم المركزي إلدارة الصيانة عيوب -ب
  .التركيز على مهمة الصيانة بما يجعلها هدف بحد ذاتها �
  .خلق صعوبات بين اإلنتاج والصيانة �
  .بين اإلنتاج والصيانةطول خط سير االتصاالت  �
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  : التنظيم الالمركزي. 2

من أهم خصائص هذا التنظيم هو أن تشكيالت الـصيانة تتـوزع بموجـب                
) الـخ .... مسؤول صيانة قسم أ، مسؤول صيانة قسم ب، (األقسام اإلنتاجية، مثال ذلك     

  .يوضح ذلك) 9(والشكل 
  : فوائد التنظيم الالمركزي-أ
  .ر مما لو كانت مركزيةتهدف الصيانة لخدمة اإلنتاج بشكل أكب �
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استخدام أمثل للوقت المتاح بسبب انخفاض وقت التهيئة ووقـت للتـصليح لتواجـد            �
  .مجاميع الصيانة مع اإلنتاج

  : عيوب التنظيم الالمركزي-ب
  .ب اإلنتاجاحتمال إهمال فعاليات الصيانة على حسا �
  .ارتفاع حجم موارد الصيانة �
 .عدم المرونة في استخدام موارد الصيانة �

   .قلة مهارات العاملين في الصيانة �
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  : التنظيم المصفوفي. 3

حوي هذا الهيكل على التنظيم المركزي والالمركزي والمسؤوليات مقـسمة،       ي  
تقاسـم  ي أن يكون مسؤوالً عن فعاليات الصيانة كافة و        اًن مسؤول اإلنتاج معين   إبحيث  

المسؤولية مع مهندس الميكانيك المسؤول عن الصيانة الميكانيكيـة، وكـذلك يتقاسـم             
  . لصيانة الكهربائيةالمسؤولية مع مهندس الكهرباء المسؤول عن ا

  .جمع هذا التنظيم بين فوائد التنظيم المركزي والالمركزي: فوائد التنظيم المصفوفي
  : عيوب التنظيم المصفوفي

  .المشاركة في المسؤوليات تسبب صعوبات كبيرة في التنفيذ �
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زيادة الخالفات بين ادارة الصيانة وادارة اإلنتاج مما يؤثر سلباً علـى أداء             احتمال   �
  .العاملين

  :الصيانة المحوسبة في تنفيذ الصيانة
تدعو لتطبيق نظـام الحوسـبة الـشاملة         إدارة المنشآت الصناعية الواعية    إن  

 وأفضل اإلجراءات وهذا    المحوسبة العالم من حيث األنظمة      فيباختيار ما هو األفضل     
 كيف نقوم بالعمل وكيـف نفكـر ممـا سـيدفعنا إلـى التفكيـر                فيل نقلة نوعية    يمث

ذ المهام والنشاطات مما يؤدي إلى فهم أعمق إلى أيـن نريـد أن              في تن فياالستراتيجي  
نذهب بعد معرفة أين نحن اآلن؟ والعمل باتجاه واحد لتحقيـق اسـتراتيجية الـشركة               

خالل تكامل األنظمة بربطها وعمل الضوابط لكل عمليـة مـن خـالل             وأهدافها من   
وبالتالي إن تراكم البيانات في     . ذ كل عمليات الصيانة   في تن في سياسات الشركة     تحقيق

وإتمـام  كافـة    معظم المنشآت الصناعية يتطلب نظام محوسب متكامل مصمم لـدعم 
، الماليـة   المؤسسة والذي يحتوي على برمجيات لألنظمة      فيعمليات ونشاطات العمل    

وإدارة المـشاريع    والنقل والموارد البشرية  ، التسويق، اللوازم والمستودعات ، الصيانة
  .لقراروهو من األنظمة الداعمة التخاذ ا

وتعد الصيانة عبارة عن حزم برمجية تعمل على أجهزة الحاسـبات اآلليـة               
 بالمنشآت الصناعية، وتحتوي معظـم بـرامج إدارة عمليـات    الصيانةومهمتها تنظيم  

  : )12(الصيانة على األجزاء التالية
 .شجرة المعدات والمواقع �

 .سجالت األدوات �

 .سجالت األفراد �

 .مستخرج التقارير �

 .سجالت طلبات العمل �
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 .جداول الفحوصات والمدد الزمنية للصيانة �

 .قيمة العمل= ساعات العمل  �

  :العمل نظام أوامر
البد أن يكون لدي إدارة الصيانة نظام كامل لتسجيل كل عمليات الصيانة بكل               

حيث أن المعلومات التي تـسجل  . فاصيلها الدقيقة التي تقوم بها خالل فترة عمر اآللة      ت
في هذا النظام هي التي تكون بمثابة المرجع األول واألخير لتقارير الصيانة التي يـتم               
رفعها لإلدارة وتقدير الموازنات وخطة الصيانة وشراء قطع الغيار وخطة المراقبـة            

ومن األنظمة المفيـدة التـي تـضمن تنظـيم         . مية األخرى غيرها من األمور التنظي   و
  .وتسجيل عمليات الصيانة هو استخدام نظام أمر العمل

  ما هو أمر العمل؟
ويتم إصـداره   . هو الوثيقة التي تخول فني الصيانة البدء في إجراء الصيانة           

  .من مسئول الصيانة
  :فوائد نظام أمر العمل

 . توضيح العمل المراد إنجازه-1

  . توضيح العمل المنجز-2
  . رصد عمالة وزمن العمل المنجز-3
  . رصد المواد المستخدمة في العمل المنجز-4
   رصد تكلفة العمل المنجز -5

  .يوضح الدورة المستندية لتنفيذ اوامر العمل) 11(والشكل رقم   
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  )13( ا%$#"رالعمل امرأو لتنفيذ المستندية الدورة) 11 (الشكل

  :الصيانة اإلنتاجية الشاملة
شـامل   نظـام  هو بل جديد صيانة أسلوب ليست الشاملة اإلنتاجية إن الصيانة  
 ممارسـات األنظمـة    أحـد  الشاملة اإلنتاجية كما تعد الصيانة. المعدات مع للتعامل

 عامـا  العشرين لخال العالم انتشرت في ثم في السبعينات اليابان في بدأت التي اإلدارية

   .الماضية
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 يؤدي الشاملة اإلنتاجية الصيانة تطبيق أن واألبحاث العملية الخبرات لقد أثبتت  

 الشراء واألمـان  ألوامر االستجابة التكلفة، اإلنتاجية، بالجودة، مقاسا تحسين األداء إلى

  . )14(المعنوية للعاملين الحالة وارتفاع العمل في
  :)14(ركائز وهي عدة على الشاملة تاجيةاإلن الصيانة ترتكز و   

 .للمعدات العامة الفعالية تعظيم �

 .المعدة عمر مدار على مخططة شامل صيانة نظام تطبيق �

 الـصيانة  عمليـات  فـي  الهندسية والشئون التشغيلو الصيانة إدارات جميع مشاركة �

 .الشاملة اإلنتاجية

ومديرين والذى بدوره يخلق الـصيانة   ومهندسين عمال من المستويات كافة مشاركة �
 .الذاتية لديهم

  ):15(أهداف الصيانة اإلنتاجية الشاملة

  .نظام اإلنتاج خلق ثقافة للمنظمة تعظم فعالية -1
  .تصميم نظام في موقع العمل لمنع الفاقد قبل حدوثه طوال فترة اإلنتاج -2
 . المبيعات– التطوير -تشمل كل الوظائف بما فيها اإلنتاج  -3

 يتم تحقيق نسبة فاقد صفر فى المائة من خالل أنشطة مجموعات العمل الصغيرة               -4
  .ذات التخصصات المتنوعة

 :فوائد تطبيق الصيانة االنتاجية الشاملة

  :)16(ويمكن تلخيص الفوائد التي تعود من خالل تطبيق هذا البرنامج فيما يلي  
  .ف ومرتب ومشجع للعملي مكان العمل نظ-1
 . معالجة شكاوى العمالء-2

 %.30 خفض تكلفة التصنيع -3

 . إرضاء احتياجات العمالء-4
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 . زيادة اإلنتاجية والكفاءة الكلية للمصنع-5

 .  رفع الروح المعنوية وزيادة الثقة وخلق االنتماء لدى العاملين-6

 .  تنمية روح العمل الجماعي والمشاركة فى الخبرة والمعلومات والمعارف-7

 . اإلحساس بالمسئولية وااللتزام-8

  .لية التطوير المستمر التطبيق العملي آل-9
  :ملخص الدراسة

تلعب الصيانة دوراً كبيراً وهاماً في إطالة عمـر اآلالت والمعـدات داخـل                
المؤسسات الصناعية والذي شأنه أن يقلل من تكاليف اإلنتاج لهذه المؤسسات، كما أن             
إلدارة الصيانة مخططات وبرامج لتنفيذ أعمال الصيانة وفقا لجداول زمنيـة معينـة             

  .محددة لصيانة المعدات واآلالت القائمة عليها المصانع والمؤسسات اإلنتاجيةو
كما وأن إلدارة الصيانة واتباعها للنظم الحديثة والمبتكرة فى تنفيـذ الخطـط               

والبرامج المتبعة من قبلها من شانه ان يقلل من تكاليف االنتاج وزيادة فـى األربـاح                
باحث فى هذا البحث بدراسـة بعـض التقنيـات          لهذه المؤسسات الصناعية، وقد قام ال     

  .الحديثة المستخدمة فى ادارة الصيانة وكيفية االستفادة منها
ومن بين التقنيات الحديثة استخدام الصيانة التنبؤية في الكـشف عـن حالـة                

المعدة وذلك باستخدام أجهزة حديثة والتي تساعد فى الكشف المبكر عن االعطال قبل             
  .حدوثها
 :اجات والتوصياتاالستنت

اتباع الصيانة التنبؤية وتنفيذ برامج الصيانة بالشكل الصحيح ومتابعتهـا، وزيـادة            . 1
الدورات التدريبية لكل من فريق الصيانة والمشغلين هي إجراءات تسهم إسهاماً كبيراً            

  . في تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تواجه إدارة الصيانة
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والحديثة من شأنه يساهم في الكشف المبكر عن أعطـال          توفر األجهزة المتطورة    . 2
  .المعدات

توفر قطع الغيار األصلية وفي الوقت المناسب، وتوفير األجهزة الحديثة للكـشف            . 3
  .عن أعطال المعدات له التأثير اإليجابي في عمل إدارة الصيانة والرفع من كفاءتها

الصيانة المبرمجة له تأثير علـى أداء       عدم القيام بالصيانة وأحياناً تأخير في تنفيذ        . 4
  .فريق الصيانة ومن ثم على إدارة الصيانة

أن الدورات التدريبية لرفع كفاءة العمال من مشغلين وفنيي صـيانة لـه مـردود               . 5
  .إيجابي على العملية اإلنتاجية

  .التعاقد مع بعض الشركات العالمية والمتخصصة إلجراء بعض أعمال الصيانة. 6
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