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أتقدـ بأمسى عبارات الشكر إذل أستاذم احملرتـ
دويس محمد الطيب

على توجيهاتو القيمة اليت صوبت أخطائي كسهلت طريقي
ضلو بلوغ أىداؼ حبثي.
كما أشكر كل من مد رل يد العوف لتحقيق ذلك.

الجموعي

ممخص
تتحقق فعالية ك كفاءة الصيانة يف ادلؤسسات الصناعية بقدرهتا على ربقيق اتاحية ك موثوقية عالية
 لضماف ىذه الوضعية ربتاج ادلؤسسة إذل سبيل لتعقب أداء. ك قدرة على التحكم يف تكاليف الصيانة،لآلالت
 ك ىذا ما يتحقق عن طريق خلق ك ربديد مؤشرات لقياس أداء الصياف ة تكوف قادرة.عمليات الصيانة ك نتائجها
 ىدؼ ىذه الدراسة ىو ربديد ك تطوير ىيكل.على إبراز الفجوات اليت ربدث يف سياسة ك أعماؿ الصيانة
 من،لقياس أداء الصيانة لقسم الصيانة بادلديرية اجلهوية لئلنتاج –حوض بركاكم – التابعة دلؤسسة سوناطراؾ
.أجل توفًن قاعدة الزباذ القرارات ادلتعلقة بالصيانة
خلصت االستنتاجات ادلتوصل إليها إذل كجود فجوات يف أداء الصيانة بادلؤسسة من ضعف دلنهج
 باإلضافة إذل بركز سياسة ىشة،التخطيط ك غياب دراسات بارزة حوؿ ربليل األعطاؿ ك إمكانية إحبلؿ اآلالت
 أعطت الدراسة رلموعة من احللوؿ ىي دبثابة اقرتاحات لتغطية فجوات األداء ادلوجودة سعيا.متبعة لنشاط الصيانة
.للرفع من أداء الصيانة بادلؤسسة
تحليل

، مؤشرات قياس األداء، الصيانة التصحيحية، الصيانة الوقائية، الصيانة: الكلمات المفتاحية
. تكاليف الصيانة،األعطال

Abstract
realized the effectiveness and efficiency of maintenance in industrial enterprises ability to achieve the availability, reliability, and high reliability of the
machines, and the ability to control maintenance costs. To ensure this situation
the organization need to find a way to track the performance of maintenance operations and results. This is achieved by creating and identifying indicators to
measure the performance of maintenance to be able to highlight the gaps that
occur in policy and maintenance work. The aim of this study is to identify and
develop a structure to measure the performance of maintenance for the maintenance department on the Regional Directorate of Production - Basin Berkaoui Foundation's Sonatrach, in order to provide a basis for decision-making related
to maintenance.
Concluded conclusions reached and there are gaps in the performance of
maintenance organization than twice the method planning and the absence of
prominent studies on the failures Analysis and potential to replace machines, in
addition to the emergence of fragile policy followed for maintenance activity.
The study gave a range of solutions are as suggestions to cover gaps in performance in order to raise the performance of the maintenance on the organization.
Keywords : maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance,
performance measurement indicators, failure analysis, maintenance costs.
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مقدمة

أ .توطئة :
تتنافس ادلؤسسات اإلنتاجية يف ربقيق التوافق التاـ بٌن أىدافها اإلسرتاتيجية ك أىداؼ أنظمتها
الفرعية لضماف مستول عاؿ من الكفاءة ك الفعالية .ك باعتبار الصياف ة احد ىذه األنظمة الفرعية فهي
تسعى من خبلؿ ضماف استمرار العملية اإلنتاجية كفق شركط مطلوبة تساىم يف رفع جودة ادلنتوج ك
بلوغ رضا الزبوف ،إذل ادلساعلة االغلابية يف األىداؼ اإلسرتاتيجية.

يتوقف ربقيق أىداؼ الصيانة على درجة التحسٌن ادلستمر ذلا من خبلؿ تقييم أعماذلا ك
اسرتاتيجياهتا ك مفاىيمها من فرتة ألخرل لتجنب االضلرافات ك معاجلتها.
مؤشرات تدعى دبؤشرات قياس أداء الصيانة

يعتمد ىذا التقييم على

يعطي قياسها رلتمعة صورة عن أداء الصيانة ك من مث

إمكانية احلكم على مستول جودتو ك قوتو.
ب .إشكالية الدراسة :
يعرب ضعف أداء الصيانة يف أم مؤسسة إنتاجية على كجود اختبلالت يف تطبيق نظرياهتا ك
مفاىيمها ك كجود فجوات بٌن ادلمارسات الفعلية ك الربامج ادلسطرة .كغًنىا تسعى مديرية اإلنتاج
حوض بركاكم -التابعة دلؤسسة سوناطراؾ إذل تقليص ىذه الفجوات حبثا عن أداء جيد يضمن ربقيق
األىداؼ الفرعية للصيانة ك األىداؼ اإلسرتاتيجية للمؤسسة.

ب

–

من ىنا تسعى ىذه الدراسة إذل إعطاء الصورة احلالية ذلذا األداء ك منو البحث عن أحسن احللوؿ دلعاجلة
ضعفو إف كجد ،رليبة عن إشكالية مفادىا :
إلى أي مدى استطاعت المؤسسة أن تصل بمستوى أداء الصيانة لديها ؟
ت .فرضيات البحث :
سعيا ضلو اإلجابة على إشكالية الدراسة ،كضعنا الفرضيات التالية :
 .1تستغل ادلؤسسة الوقت ادلتاح للصيانة بشكل تاـ ك توزعو بٌن أشكاؿ الصيانة كفق منهج فعاؿ؛
 .2يعرب توزيع التكاليف بٌن الصيانة الوقائية ك التصحيحية بادلؤسسة على كضعية مثلى للتكاليف؛
 .3حسب كجهتها فتكاليف ادلؤسسة موزعة بنسب تتحقق عندىا الكفاءة.

ث .مبررات اختيار الموضوع :

عملت العديد من العوامل على اختيارنا دلوضوع الدراسة صلملها يف ما يلي :
 الرغبة يف التمكن من ادلوضوع ك ذلك من خبلؿ البحث على تطبيق للنظريات على أرض الواقع؛ إعطاء صورة كاقعية دلمارسات الصيانة يف ادلؤسسات البرتكلية اجلزائرية؛ ادلساعدة يف رفع أداء ادلؤسسات البرتكلية اجلزائرية من خبلؿ تقدًن منهج كاضح لقياس أداءىا يهدؼإذل تصحيح االضلرافات ك معاجلتها؛
 -ادلساعلة يف زيادة ادلراجع ادلتعلقة بالصيانة دبكتباتنا.

ت

ج .أهمية الدراسة و أهدافها :
تتجسد أعلية ىذه الدراسة يف ما يلي :
الضركرة ادللحة لتجسيد ك تطبيق ادلفاىيم احلديثة للصيانة يف بيئة عمل ادلؤسسات البرتكلية اجلزائرية،بالنظر لكثافة عمليات الصيانة يف ىذه ادلؤسسات؛
أهنا كسيلة من كسائل الرفع من كفاءة ك فعالية عمليات الصياف ة ك اإلنتاج معا ،من خبلؿ ادلنهج ادلقرتحدلعاجلة اضلرافات األداء ادلمكنة الوقوع؛
الدراسة منهج يساعد على اختيار ادلفاىيم احلديثة ادلناسبة اليت ؽلكن تطبيقها يف ادلؤسسات البرتكلية؛سبكن من زبطيط شلارسات الصيانة اعتمادا على ذبنب األخطاء السابقة ،ك بالتارل السًن ضلو ربقيقاألىداؼ بفعالية ك كفاءة.
كما هندؼ من خبلؿ دراستنا إذل :
تعترب الدراسة زلاكلة لتكملة بعض النقائص ادلوجودة يف أىم الدراسات اليت مشلت ادلوضوع كإضافةمؤشرات جديدة ،إغلاد لتجسيد للمؤشرات على بيئة معينة؛
الدراسات باللغة العربية للموضوع زلدكدة لذا تساىم ىذه الدراسة يف إثراء رصيد ادلكتبة العربية يفادلوضوع؛
الدراسة سبيل الختيار أحسن ادلمارسات يف رلاؿ الصيانة على أساس ادلقارنة مع النتائج ادلطركحة يفالدراسات السابقة؛
-تطوير ك زبلق قاعدة الزباذ القرارات ادلتعلقة بالصيافة يف ادلؤسسة زلل الدراسة.

ث

ح .حدود الدراسة :
اضلصر اجملاؿ النظرم للدراسة يف تقدًن مدخل نظرم حوؿ أىم ادلفاىيم ادلرتبطة بالصيانة ك قياس
أدائها ك مشل حملة لبعض الدراسات اليت مست ىذا ادلوضوع ،أما اجملاؿ التطبيقي فهو ذبسيد ذلذه
ادلرتكزات النظرية على قسم الصيانة للمديرية اجلهوية لئلنتاج (حوض بركاكم) التابعة دلؤسسة سوناطراؾ،
للفرتة ادلمتدة بٌن الفاتح من جانفي  2012إذل  31ديسمرب .2012
خ .منهج البحث و األدوات المستخدمة :
من اجل معاجلة إشكالية الدراسة اعتمدنا على العديد من مناىج البحث ك ىي:
 ادلنهج التارؼلي ك ذلك من خبلؿ تتبع تطور الصيانة خبلؿ فرتة ماضية مشل النتائج ك اإلحصائياتادلالية ك التقنية ذلا؛
 ادلنهج التجرييب ادلرتكز على دراسة احلالة ،إذ اعتمدنا على تطبيق ما خلصنا إليو نظريا على قسميالصيانة ك ادلالية دلؤسسة تعترب عٌنة للدراسة مستخدمٌن أدكات إحصائية جلمع ادلعطيات ك ربليلها.
د .مرجعية الدراسة :
ارتكزت ىذه الدراسة يف جانبها النظرم على رلموعة من ادلراجع مشلت باألساس رلموعة من
ادلقاالت ادلنشورة يف بعض اجملاالت ادلتخصصة يف إدارة ك ىندسة الصيانة ك اإلنتاج أك التابعة لبعض
اجلامعات ،باإلضافة إذل رلموعة من أطركحات الدكتوراه األجنبية اليت كاف موضوعها األساسي ىو قياس
أداء الصيانة ،إضافة إذل رلموعة من الكتب ادلتعلقة بالصيانة.

ج

أما اجلانب التطبيقي للدراسة فارتكز على معطيات مت التحصل عليها من التقارير السنوية ألقساـ
ادلؤسسة ك ربديدا قسمي الصيافة ك ادلالية ،باإلضافة إذل رلموعة من تقارير الرتبص اليت أجريت بادلؤسسة
ك ادلوجودة دبكتبة ادلؤسسة ،ىذا ك اعتمد على بعض ادلقاببلت مع مسؤكرل ك موظفي القسمٌن لفهم
طريقة عمل الصيانة بادلؤسسة.
ذ .صعوبات البحث :
كغًنىا من الدراسات لقيت ىذه الدراسة رلموعة من الصعوبات نلخصها يف ما يلي:
 غياب التطبيق السليم ك الكامل لنظريات الصيافة األمر الذم اكجد صعوبة يف تكوين ىيكل مناسبلقياس األداء؛
 ألسباب إدارية حالت دكف سبكن الباحث من زيارة مراكز اإلنتاج التابعة للمؤسسة بغية رسم الصورةالكاملة ك الصحيحة دلسارات الصيانة هبا دكف االكتفاء بادلقاببلت الشفوية مع ادلسؤكلٌن ك
ادلوظفٌن؛
 تعيش الشركة األـ (سوناطراؾ) موجة من التحقيقات القضائية جعلت من القائمٌن على بعضأقساـ ادلؤسسة زلل الدراسة يلتزموف أحيانا بالسر ادلهين (عدـ إبراز بعض األرقاـ ك اإلحصائيات)،
أمر ساىم يف استحالة الوصوؿ إذل بعض ادلعطيات خاصة ادلالية منها.

ر .هيكل البحث :
من اجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطركحة ك التساؤالت ادلرتبطة هبا بنيت ىذه الدراسة كفق
ىيكل اشتمل على مقدمة ك فصلٌن ك خاسبة ،ك فق اآليت :

ح

 -مقدمة الدراسة ك مشلت أساسا طرحا لئلشكالية ك الفرضيات ك التساؤالت ،أعلية الدراسة

ك

األىداؼ ادلرجوة منها ،نطاؽ الدراسة ك ادلنهج ادلتبع ،أىم الصعوبات اليت صادفت الباحث قبل ك
أثناء الدراسة؛
 الفصل األكؿ ك ادلعنوف بػ الدراسات النظرية ك التطبيقية فشمل مبحثٌن اعتىن األكؿ بإبراز ادلفاىيماألساسية ادلرتبطة بادلوضوع بطريقة موجزة أما الثاين فشمل رلموعة من الدراسات التطبيقية اليت
اعتنت دبوضوع الدراسة مقسم ة إذل دراسات بالغة العربية ك أخرل باللغة األجنبية ،لتكوف خبلصة
الفصل ىي رسم إلطار نظرم مبين على معاجلة نقائص ىذه الدراسات جلعلو ركيزة الفصل الثاين؛
 الفصل الثاين فشمل مبحثٌن أيضا مت يف ادلبحث األكؿ إعطاء حملة سلتصرة عن ادلؤسسة زلل الدراسةك أسباب اختيارىا ك كذا شرح للطريقة اليت اتبعها الباحث يف مجع ك ربليل ادلعطيات ،أما ادلبحث
الثاين فابرز ما توصلت إليو الدراسة من نتائج ك تفسًنىا من كجهة نظر الباحث؛
 اخلاسبة فشملت ربطا للنتائج ادلتوصل إليها ك تفسًنىا مع إشكالية الدراسة ك فرضياهتا من اجل نفيهاأك تأكيدىا ،مع طرح جملموعة من االقرتاحات اليت ؽلكن أف تساىم يف رفع األداء استنادا إذل ما
توصل إليو من نتائج.

خ

الفصل األول
األدبيات النظرية و التطبيقية

تمهـيد
إف ىدؼ الصيانة ك إدارة الصيانة ىو البحث عن تعظيم اتاحية نظاـ اإلنتاج ك تدنئة التكاليف ،بواسطة
إدارة احتماؿ توقف أك تعطل ادلعدات ك األنظمة .تستطيع إدارة الصيانة من خبلؿ نظرة كلية إلدارة موارد الصيانة
ادلتاحة ،ادلنافسة ،رأس ادلاؿ ،ادلعلومات ،أف تضمن سلرجات مطلوبة تتوفر على السبلمة العالية لؤلصوؿ ادلادية،
مع إدارة فعالة للمدخبلت غًن ادلتوقعة ك ادلخرجات غًن ادلرغوب فيها.

يتحقق ذلك من خبلؿ قياس ك تفسًن اضلرافات األداء الواقعة مقارنة دبا ىو مطلوب أك شلكن ،يتم ىذا
بواسطة مؤشرات قياس أداء عمليات الصيانة .تشكل رلموعة ىذه ادلؤشرات ىيكبل لقياس األداء أبعاده تعطي
تفسًنا ك ربليبل للوضعية احلقيقية للصيانة كإدارهتا من كجهة نظر الباحث.

ضلاكؿ من خبلؿ ىذا الفصل إبراز ادلفاىيم النظرية ك التطبيقية للصيانة ك قياس أداءىا ،ضمن مبحثٌن
تضمن األكؿ إطارا نظريا لؤلدبيات النظرية لكل من الصيانة ك األداء ،أما الثاين فشمل رلموعة من الدراسات
السابقة اليت تناكلت ادلوضوع.
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المبحث األول  :الدراسات النظرية
ترتبط الصيانة دبفاىيم ك أسس نظرية تعرب عن زلتواىا ك الغاية منها ،كما أف لقياس األداء إطار نظرم
ػلصر مضمونو ك ػلدد طريقة بلوغو .من ىذا األساس تضمن ىذا اجلزء بعض ادلفاىيم النظرية ادلرتبطة بالصيانة ك
قياس أداءىا ضمن مطلبٌن على التوارل.
المطلب األول  :مفاهيم للصيانة
أوال  :مفهوم الصيانة
الصيانة كظيفة من كظائف ادلؤسسة .تعرؼ على أهنا":رلموعة النشاطات اليت هتدؼ إذل احملافظة على
ادلعدة ك الرتكيبات ك األصوؿ ادلادية األخرل يف حالة عمل مرغوب فيها أك إرجاعو ا إذل ىذه احلالة".

1

أم تسعى الصيانة لتحقيق اكرب إتاحية ) (disponibilitéشلكنة للمعدات بتقليل عدد األعطاؿ ،ك ذلك بأقل
تكلفة ك جبودة عالية 2.يتحقق ذلك باصلاز مجيع عمليات الصيانة من تصليح ،تشحيم ،تزييت ك مراقبة...اخل

3

ثانيا  :أشكال الصيانة
تأخذ الصيافة أشكاال ترتبط بنوعية العطل ،ىذا األخًن الذم يعرؼ بػ "التوقف غًن ادلتوقع للمعدة عن
أداء كظيفتها أك اضلراؼ أداءىا عن احلالة العادية"  ،4ك عليو ؽلكن تقسيم الصيانة كاآليت :

1

Liliane Pintelon and Frank Van Puyvelde, Maintenance Decision Making, First edition, Acco, Leuven, BelYves LAVINA, Audit de la maintenance, Les Éditions d’organisation, Paris, 1992, p13 .
3
(بتصرف)Jean Héng, Pratique de la maintenance préventive, Dunod, Paris, 2002, p03.
4
(بتصرف)Ibid., p.141-142.
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الشكل رقم( :)01أشكال الصيانة

الصيانة
الصيانة الوقائية

الصيانة التصحيحية

الصيانة التنبؤية

الصيانة المجدولة

الصيانة التوقعية

Source : Liliane Pintelon and Frank Van Puyvelde, Maintenance Decision Making, First edition, Acco, Leuven, Belgium,
2006, p03.

 .1الصيانة التصحيحية (Maintenance corrective) :

صيانة تنفذ بعد اكتشاؼ عطل ك زبصص إلعادة (إرجاع ) ادلعدة إذل حالة سبكنها من اصلاز الوظيفة ادلطلوبة
منها بعد تشخيص العطل ،ك تتضمن أعماؿ الصيانة  ،اإلصبلح ك االستبداؿ.
 .2الصيانة الوقائية (Maintenance Préventive) :

صيانة تنفذ يف مدد زلددة أك حسب مواصفات زلددة ك سبكن من زبفيض احتماؿ العطل أك العجز أك
تدىور عمل معدة ما ،يتم ذلك من خبلؿ ادلعرفة ألكقات العمل التشغيلية ادلتوسطة للمعدة ك أجزاء ادلعدة،
ك ىذه الصيافة مقسمة إذل :
 2.1الصيانة المجدولة (Maintenance systématique) :

ك ىي صيانة كقائية تنفذ كفق جدكؿ زمين زلدد مسبقا مبين على معرفة السلوكيا

ت التشغيلية للمعدة ،ك

تشمل  :الزيارات ك ادلراقبة للمعدة ،ك االستبداالت الفصلية لقطع الغيار.
 2.2الصيانة التنبؤية (Maintenance prévisionnelle) :

يرتكز ىذا النوع من الصيانة على إجراء تنبؤات مبنية على ربليل ك تقييم مؤشرات األداء ادلربزة حلاالت
تدىور ادلعدة أك احد عناصرىا.
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 3.2الصيانة التوقعية (Maintenance conditionnelle) :

من اجل ادلعدات األكثر أعلية تنفذ الصيانة التوقعية بدال من الصيانة اجملدكلة ،حيث زبضع ىذه الصيانة لنوع
احلدث السابق ادلميز لبدايات حاالت التدىور.
ثالثا :سياسات و مفاهيم الصيانة

5

6

حسب كجهة نظر الكتاب  7فاف ربديد مفاىيم الصيانة ادلطبقة يف الواقع يقود إذل معرفة العبلقة بينها ك
بٌن أعماؿ ك سياسات الصيانة .حيث أف :
 .1أعماؿ الصيانة ) (maintenance actionsىي التدخبلت ك ادلهاـ الوسيطية ادلنفذة بواسطة تقنيي
الصيانة ك تضم :
أعماؿ الصيانة التصحيحية ( إصبلح ،استبداؿ قطع غيار...اخل )أعماؿ الصيانة الوقائية ( تشحيم ،تزييت ،تفتيش ،أعماؿ الصيانة ادلخططة...اخل ) .2سياسات الصيانة ) (maintenance policiesقاعدة أك رلموعة قواعد تصف ميكانيزمات اآلثار
دلختلف أعماؿ الصيانة ،أم ىي احملددة لطريقة مزج أعماؿ الصيانة ،ك من أمثلتها :
الصيانة ادلرتكزة على العطل )Failure based maintenance(FBM

-

الصيانة ادلرتكزة على االستعماؿ /الوقت )Use/time based maintenance (UBM/TBM

-

الصيانة ادلرتكزة على الشرط )Condition based maintenance (CBM

-

الصيانة ادلرتكزة على الفرصة (ادلناسبة) )Opportunity based maintenance (OBM

-

5

http://books.google.dz/books?id=l9bigJaya9kC&pg=PA7&dq=maintenance:+pannes&hl=fr&sa=X&ei=oFFVU
d7BOM3Jswa7moHoAg&redir_esc=y#v=onepage&q=maintenance%3A%20pannes&f=false,
consulter
le
25/03/2013.
6
Liliane Pintelon and Frank Van Puyvelde, Liliane Pintelon and Frank Van Puyvelde, Op.Cit., pp. 95-119.
7
Liliane Pintelon and Frank Van Puyvelde.
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 .3مفاىيم الصيانة ) (maintenance conceptsىي رلموعة سياسات ك أعماؿ صيانة زلددة ألشكاؿ
ك ىياكل ازباذ قرارات الصيانة ك منها :
دكرة حياة التكلفة )Life cycle costing(LCC

-

اإلنتاجية الشاملة للصيانة )Totale productivity maintenance(TPM

-

الصيانة ادلرتكزة على ادلوثوقية )Reliability centred maintenance (RCM

-

المطلب الثاني  :مفاهيم لألداء
يقصد مفهوـ األداء ىو قدرة تنظيم على ربقيق أك اصلاز إسرتاتيجية زلددة ك ربقيق األىداؼ التنظيمية.

8

كما يعرب عن تفاعل بٌن الفعالية ك الكفاءة الناشئة بفعل العبلقة بٌن الوسائل ك النتائج ك األىداؼ 9 .ؽلكن
دراسة األداء من كجهات نظر سلتلفة تقنية ،اقتصادية ،تنظيمية ،مالية ك بيئية.
بينما قياس األداء يعرؼ على أنو رلموعة مؤشرات تستعمل لقياس فعالية ك كفاءة أعماؿ أك شلارسات معينة.
يف حٌن يعرؼ مؤشر قياس األداء على أنو:مقارنة الوضعية احلالية لنظاـ ما مع كضعية مرجعية تعرب عن
10

ادلطلوب.

ربتاج عملية قياس أداء الصيانة إذل مؤشرات كمية ،ك اليت تعرؼ على أهنا قياس رلهز خبطوط قاعدية ك
رلبلت مطلوبة لتسهيل التشخيص ك التنبؤ ادلقرتف بازباذ القرار دلستويات معينة للصيانة بغية خلق قيمة مضافة
تنتج من معاجلة االضلرافات ك الفجوات.

11

8

Thomas Åhrén, Maintenance performance indicators (MPIs) for railway infrastructure, doctoral thesis,
بتصرفLuleå University of Technology, 2008, p 09.
9
بتصرف http://www.howtobecome-manager.fr/05-definition/la-notion-de-performance.html
10
Aditya Parida, Development of a multi-criteria hierarchical framework for maintenance performance
بتصرفmeasurement, doctoral thesis, Luleå University of Technology, 2006, p 09.
11
بتصرفAditya Parida, Op.cit., p 10.
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المبحث الثاني  :الدراسات التطبيقية
عربت الكتابات ادلتعددة يف موضوع قياس أداء الصيانة على أعلية ىذه الوظيفة كأحد دعائم ربقيق
أىداؼ ادلؤسسة .من بٌن ما تضمنتو ىذه الدراسات اقرتاحات دلناىج نظرية لقياس ىذا األداء أك تطبيقا ذلذه
ادلناىج على منظمة معينة .ضمن ىذا اجلزء من البحث حاكلنا إبراز زلتول بعض ىذه الدراسات رأينا أهنا تدعم
منهج حبثنا ك تساىم يف تشكيل قاعدة نظرية  -مبنية على انتقادات موجهة ذلا تارة ك على مساعلات تكمل
زلتواىا تارة أخرل -نرتكز عليها يف اجلانب التطبيقي للبحث .ألجل ربقيق ىذا قسمنا اجلزء إذل دراسات باللغة
العربية ك أخرل باللغة األجنبية.
المطلب األول  :الدراسات باللغة العربية
الدراسة األولى :

12

قدـ رياض مجيل كىاب ىذه الدراسة ادلعنونة بقياس ك ربليل مؤشرات أداء الصيانة يف معمل األلبسة الوالدية يف
ادلوصل ،ك اليت نشرت دبجلة القادسية للعلوـ اإلدارية ك االقتصادية،اجمللد ،13العدد الرابع لسنة .2011
 .1الهدف :
تعاجل الدراسة مشكلة مفادىا العبلقة بٌن ضعف أنشطة الصيانة يف احملافظة على ادلكائن ك أداؤىا ك بٌن
مؤشرات قابلية الصيانة ك ادلعولية ك اجلاىزية ذلذه ادلكائن ك ادلعدات .ك هتدؼ الدراسة إذل:
 التعريف دبؤشرات األداء الضركرية ك معدالهتا ادلعيارية؛12

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%AC%
D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%22&uiLanguage=en, consulte le
12/03/2013.
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 تعريف العاملٌن يف الصيانة على درجة فعالية أداءىم؛ ربسٌن ك تطوير عمليات الصيانة ك إزالة أسباب تدين األداء.ك ذلذا انطلق الباحث من فرضية مفادىا أف استخداـ مؤشرات الصيانة الرئيسية يؤدم إذل إغلاد الفجوة
بٌن أنشطة ك أعماؿ الصيافة ادلخططة ك الفعلية لقياس األداء تساىم بشكل فاعل يف ربسٌن ك تطوير
أداء أنشطة الصيانة للمنظمة.
 .2المنهجية :
تبىن الباحث منهجا للبحث يقوـ على ما يلي :
 القياـ بدراسة ربليلية لعمليات الصيانة؛ ذبميع البيانات اخلاصة دبؤشرات قياس األداء؛ تطبيق األسلوب التحليلي للوصوؿ إذل النتائج؛ مقارنة النتائج احملققة مع النتائج ادلعيارية لتحديد مقدار فجوة األداء.ك من اجل ذبميع ادلعلومات اعتمد الباحث على :
 بيانات متعلقة باجلانب النظرم مقتبسة من الكتب ك اجملبلت ك الرسائل العلمية ك االنرتنت؛ بيانات متعلقة باجلانب العملي من خبلؿ الزيارات ادليدانية ك إجراء مقاببلت مع األفراد العاملٌن يف قسمالصيانة ك اإلنتاج ك غًنىا.
 .3النتائج :
توصل الباحث إذل النتائج التالية :
 معولية خطوط اإلنتاج تراكحت ما بٌن (0.97ك )0.99 جاىزية اآلالت تراكحت بٌن  0.886ك0.6288

 متوسط كقت اإلصبلح( 98.65 = )MTTFدقيقة متوسط الفعالية الكلية لآلالت(0.409= )OEE .4االنتقادات :
 يهدؼ الباحث من خبلؿ الدراسة إذل قياس األداء إال انو اكتفى بعرض ك ربليل ادلؤشرات التقنية ك أعللادلؤشرات االقتصادية ك التنظيمية للصيانة؛
 دل ػلدد الباحث أم من ادلعايًن العادلية اليت اعتمد عليها يف ادلقارنة بٌن النتائج.المطلب الثاني  :الدراسات باللغة األجنبية
13

الدراسة األولى :

أصلزت ىذه الدراسة من طرؼ  Aditya Paridaك ادلعنونة ربت :
Study and analysis of Maintenance Performance Indicators (MPIs) for
LKAB: A Case Study. (2006).

 .1الهدف :
هتدؼ ىذه الدراسة إذل ربديد ك تطوير مؤشرات لقياس أداء الصيانة لشركة ربويل منجمية تنتج
كرات حديدية ذات جودة عالية بالسويد ،ك كذا دراسة ك ربليل التوقفات القصًنة للمصنع كتوقفات
الصيانة ادلخططة ( الوقائية) كجزء من قياس األداء .ىذه الدراسة ىي زلاكلة من الباحث لتطبيق ىيكل
دلؤشرات أداء الصيانة كاف موضوع رسالة الدكتوراه اليت ناقشها سنة .2006

Aditya Parida, , Op.cit., p 59.
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 .2المنهجية :
خبلؿ ىذه الدراسة مت تطبيق منهجية حبث اعتمدت على :
 إجراء زيارات للمصنع ك مقاببلت مع  38شخصا ؽلثلوف مصاحل اإلنتاج ،الصيانة ،ادلالية ك احملاسبة؛ كضع ىيكل عاـ ضم مؤشرات لقياس األداء؛ ذبميع ادلعطيات الضركرية انطبلقا من نتائج ادلقاببلت ك الزيارات ك كذا من التقارير ادلتعلقة بالصيانةكتقارير أكامر العمل ،تكاليف الصيانة ك تقارير األعطاؿ ك غًنىا؛
 ربليل ك تفسًن ادلعطيات اجملمعة ك اخلركج بالنتائج. .3النتائج :
خلصت الدراسة خلصت إذل ربديد رلموعة من ادلؤشرات من اجل الشركة موضوع الدراسة بعد ربليل
توقفات ادلصنع القصًنة ك بيانات توقف الصيانة ادلخططة ك احتياجات أصحاب الشركة.
بلغ عدد ىذه ادلؤشرات  12مؤشرا يرل الباحث أهنا قادرة على تفسًن ك إعطاء نظرة صحيحة عن أداء
ادلصنع.
 .4االنتقادات :
من بٌن ما ؽلكن أف نوجهو إذل ىذه الدراسة ما يلي :
 عدـ إبراز أسباب اختيار ادلؤشرات ادلقرتحة؛ دل يربز الباحث ادلؤشرات ادلتعلقة بتكاليف الصيانة رغم انو يعتربىا مهمة يف ربليل األداء؛ -غياب شرح ألدكات ربليل ادلعطيات اجملمعة.
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الدراسة الثانية:

14

قدمت ىذه الدراسة من طرؼ

Peter Muchiri, LilianePintelon, LudoGelders,

 ، HarryMartinمحلت ىذه الدراسة عنواف :
Development of maintenance function performance measurement framework
and indicators, International journal of production economics 2010.

 .1الهدف :
هتدؼ الدراسة إذل إثبات أف مؤشرات قياس أداء الصيانة ال ؽلكن ربديدىا أك قياسها دبعزؿ ،ك
لكن غلب أف تكوف نتيجة لتحليل دقيق لتفاعل كظيفة الصيانة ـ ع الوظائف األخرل للمؤسسة.
لئلجابة على ىذه اإلشكالية ،طرح الباحثوف ىيكبل لقياس أداء الصيانة مبنيا أساسا على العبلقة بٌن
أىداؼ ادلؤسسة ك الصناعة اليت تشغلها ك القطاع الذم تنتمي إليو ،ك على عمليات الصيانة ك نتائجها
(سلرجاهتا)،
 .2المنهجية :
لتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحثوف منهجيا مبنيا على ما يلي :
 ربديد أىم التعاريف ادلتعلقة بالصيانة ،أىدافها ،سياساهتا ،اسرتاتيجياهتا؛ االطبلع على ادلقاربات النظرية اليت تناكلت قياس أداء الصيانة؛ طرح ظلوذج مقرتح مبين على اجلوانب االغلابية للمقاربات النظرية دبا فيها ادلعايًن الدكلية كادلعيار EN15341.

14

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/270002/1/Maint%20Function%20KPI%27s%20Paper_Publishe
d.pdf, consulter le 23/03/2013.
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 .3النتائج :
تكمن النتائج ادلتوصل إليها يف ظلوذج مقرتح لقياس أداء كظيفة الصيانة ،مكوف من رلموعة من
ادلؤشرات مقسمة إذل مؤشرات أكلية ( )leadingك أخرل هنائية ( ،)laggingك من أمثلتها :
أ .مؤشرات عمليات الصيانة (: )leading
 مؤشر نسبة أعماؿ الصيانة الوقائية :ػلدد ىذا ادلؤشر نسبة كقت أعماؿ الصيانة الوقائية من إمجارل الوقتادلتاح للصيانة ك ػلسب بالعبلقة التالية :

أما اجملاؿ ادلوصى بو فيرتاكح ما بٌن (75ك 80يف ادلائة)
 مؤشر نسبة أعماؿ الصيانة التصحيحية :ػلدد ىذا ادلؤشر نسبة كقت أعماؿ الصيانة التصحيحية من إمجارلالوقت ادلتاح للصيانة دبجاؿ موصى بو بٌن  10يف ادلائة ك  15يف ادلائة ك ػلسب بالعبلقة التالية :

 مؤشر نسبة كثافة األعماؿ ادلخططة :ػلدد النسبة اليت تغطيها أكامر العمل ادلخططة من إمجارل أكامر العمل كاليت غلب أف تبلغ  95يف ادلائة ،كػلسب كاأليت :
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 مؤشر متوسط الوقت اإلصبلح ( : )MTTRيعرب عن متوسط األكقات ادلستعملة يف اإلصبلح ك ػلسبكاأليت:

ب .مؤشرات نتائج الصيانة ()lagging
 مؤشر تكاليف الصيانة اإلمجالية  :ك ىو عبارة عن رلموع تكاليف الصيانة الوقائية مضافا إليها تكاليفالنقدم.
ة
الصيانة التصحيحية ،يعرب عن ىذا ادلؤشر بالوحدة
إمجارل تكاليف الصيانة = تكاليف الصيانة الوقائية  +تكاليف الصيانة التصحيحية

 مؤشر نسبة تكلفة أفراد الصيانة  :أم نسبة تكلفة إمجارل تكاليف اليد العاملة يف الصيانة من إمجارل تكاليفالصيانة.

 مؤشر نسبة تكلفة أعماؿ ادلقاكلة يف الصيانة :ك يعرب عن حصة أعماؿ الصيانة ادلنجزة من طرؼ ادلؤسساتادلتعاقدة مع ادلؤسسة من إمجارل تكاليف الصيانة.
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 .4االنتقادات :
 دل يطرح الباحثوف أمثلة أك دراسة حالة تدعم نظريتهم؛ النموذج ادلقرتح ؽلكن تطبيقو على مؤسسة تطبق مجيع أنواع السياسات ك ادلفاىيم النظرية للصيانة مثل ،TPM ،RCM ،LCC ،CBM ،OBM ،FBMك دل يوضح الباحثوف ىل ؽلكن أف ضلكم على
فعالية ك كفاءة الصيانة من خبلؿ تطبيق مجيع ىذه ادلؤشرا ت أـ االكتفاء يبعضها اعتبارا لسياسة ك مفاىيم
الصيانة ادلطبقة يف ادلؤسسة زلل الدراسة.
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خالصة
من خبلؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل يتضح أف الصيانة ىي مزيج من األعماؿ التقنية ك اإلدارية اذلادفة
إذل احملافظة على األصوؿ ادلادية للمؤسسة يف حالة مرغوب فيها أك إرجاعها إذل ىذه احلالة ،يشكل ىذا اذلدؼ
جزءا من األىداؼ العامة للمؤسسة.

يقوـ نشاط الصيانة على مفاىيم ك سياسات ربدد الطريقة اليت ؽلكن مزج السياسات ك األعماؿ ك
ادلفاىيم لبلوغ األىداؼ ادلرغوبة .ك لضماف ادلسار الصحيح ذلذا النشاط تسعى ادلنظمات إذل توجيو أداءىا ضلو
ىذه األىداؼ عن طريق قياس اضلرافو عن ادلرغوب .ك يتم عادة ىذا القياس عن طريق تطبيق مؤشرات قياس
األداء ،أداة تساىم يف ربديد مواطن االضلراؼ ك تصحيحها.

من خبلؿ ما مت طرحو من إسهامات سابقة حوؿ قياس أداء الصيانة ك سبهيدا إذل دراسة حالة كظيفة
الصيانة بادلديرية اجلهوية لئلنتاج حوض بركاكم التابعة دلؤسسة سوناطراؾ ،طللص إذل ما يلي:
ؽلكننا بناء ظلوذج لقياس أداء كظيفة الصيانة بادلؤسسة ادلذكورة انطبلقا ما مت توجيهو إذل الدراسات السابقةمن انتقادات دكف إعلاؿ اجلوانب االغلابية ذلا؛
من خبلؿ ىذه الدراسات ؽلكننا ربديد سقف لؤلداء يعرب على اجملاالت الطبيعية لؤلداء من كجهة نظرأصحاب ىذه الدراسات.
تعترب ىذه االستنتاجات دبثابة حجر األساس الذم ننطلق منو يف الفصل ادلوارل حبثا عن احلكم على أداء الصيانة
بادلؤسسة زلل الدراسة ،ك طرح القرتاحات من شأهنا أف تساىم يف تقوًن ك تصحيح االضلرافات إف كجدت.
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الفصل الثاني
الدراسة الميدانية

تمهيـد
ربتاج ادلؤسسة الصناعية الباحثة عن تعزيز ك تدعيم مكانتها يف سوؽ معٌن إذل التحسٌن ادلستمر يف أداء
كظيفة الصيانة لديها باعتبارىا نظاما ذك اثر كبًن على فعالية ك كفاءة نظامها اإلنتاجي .يتحقق ىذا التحسٌن
انطبلقا من القياس ادلستمر ألداء الصيانة عن طريق ما يعرؼ دبؤشرات األداء .

ارتكازا على األدبيات النظرية ك التطبيقية ادلعاجلة لقياس أداء الصيانة ك ادلطركحة يف الفصل السابق ،حاكلنا
تكوين ظلوذج يتكوف من رلموعة مؤشرات نسعى من خبلؿ تطبيقها على الصيانة بادلؤسسة زلل الدراسة إذل إغلاد
صكرة كاضحة ك شاملة عن أداء الصيانة هبا.

ربقيقا لذلك ك يف ىذا الفصل الذم يضم مبحثٌن ،طرحنا يف مبحثو األكؿ ادلنهج الذم استخدمناه يف
اختيار عينة الدراسة ك طريقة مجع ك ربليل ادلعطيات ك األدكات ادلستخدمة يف ذلك ،ك يف ادلبحث الثاين فأبرزنا
ما خلصت إليو دراستنا من نتائج مع إعطاء تفسًنات ذلا مبنية على كاقع عينة الدراسة.
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المبحث األول  :الطريقة و األدوات
ضمن الدراسة ادلعركضة يف ىذا الفصل اتبعنا مقاربة مبنية على النظريات ك الدراسات اليت مشلها الفصل
األكؿ بعد انتقادىا ك تعديلها من اجل بناء ىيكل عاـ لقياس األداء يتناسب مع عينة الدراسة ك بيئتها ،كما
ترتكز إسرتاتيجية الدراسة على أسئلة كمية من نوع "كم".
ك ذلذا تضمن ىذا ادلبحث توضيحا لكيفية اصلاز الدراسة يف ادلطلب األكؿ ،ك شرحا جلميع األساليب ادلتبعة يف
ذبميع ادلعلومات ك ربليلها يف ادلطلب الثاين.

المطلب األول  :الطريقة
أوال -اختيار مجتمع الدراسة و العينة :
أجريت الدراسة على قسمي الصيانة ك ادلالية للمديرية اجلهوية إلنتاج احملركقات حبوض بركاكم التابعة
دلؤسسة سونا طراؾ ،تضم ىذه ادلديرية قسما للصيانة خبمس كحدات يسهر على صيانة اآلالت ك ادلعدات التابعة
دلراكز اإلنتاج الثبلث بركاكم ،بن كحلة ك قبللة ،ضمن نظاـ عمل معقد تعرب عنو كثرة اآلالت ك تنوعها .مت
اختيار عينة الدراسة على أساس أهنا إحدل مؤسسات قطاع زبصص الباحث (القطاع البرتكرل) ،باإلضافة إذل أهنا
تتميز بكثافة عمليات الصيانة تبعا لكرب حجم مراكز اإلنتاج التابعة ذلا.
بادلؤسسة دلدة  14يوما خبلؿ شهر افريل من العاـ .2013
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ك لتحقيق ىذه الدراسة أجرينا تربصا

ثانيا -تحديد المتغيرات ،قياسه ا و طريقة جمعها :
دراستنا عبارة عن رلموعة من ادلؤشرات حبثنا عن تطبيق ك إسقاط ذلا على عينة الدراسة ،ك من اجل مجع
ادلعلومات اتبعنا طريقة مبنية على:
 تشكيل ظلوذج (ىيكل) مؤشرات أداء انطبلقا من الدراسات السابقة؛ كضع سلطط عمل للرتبص يضم مراحلو ك نوعية ادلعلومات ادلرادة منو؛ إجراء مقاببلت مباشرة مع مسؤكرل ك مهندسي قسم الصيانة ك مسؤكرل ك موظفي قسم ادلالية ،من اجل فهمنظاـ عمل الصيانة ك كيفية سبويلها ك أثار ىذه العمليات على إنتاج ك مالية ادلؤسسة؛
 استخراج ادلعلومات ادلالية ك التقنية ادلتعلقة بالصيانة اليت ضلتاجها من : التقارير السنوية للقسمٌن لسنة 2012؛
 االستعانة بالربامج ادلستعملة يف تسيًن القسمٌن ك علا  :برنامج تسيًن ادلالية باستخداـ اإلعبلـ اآلرل
( )GFAOكبرنامج تسيًن الصيانة باستخداـ اإلعبلـ اآلرل (  )GMAOالستخراج مجيع التفاصيل اليت دل
تظهر يف التقارير السنوية للفرتة ادلعنية؛
تقارم الرتبص اليت أجريت على قسم الصيانة.
 االطبلع على بعض ر

ثالثا -تلخيص المعطيات المجمعة :
بعد القياـ جبمع ادلعطيات قمنا بتصنيفها ترتيبها كفقا دلؤشرات قياس األداء ادلعنية ،ك من مث حساب ك
استخراج قيمة كل مؤشر ك مقارنتها مع النتائج ادلتوصل ذلا يف الدراسات السابقة .ك ؽلكننا عرض ىذه
ادلعطيات يف اجلداكؿ التالية :

19

 .01المعطيات التقنية :
جدول رقم ( : )01تصنيف المعطيات التقنية المجمعة
الرقم

القيمة

التسمية

01

عدد عماؿ الصيانة

 120عامل

02

إمجارل الوقت ادلتاح للصيانة

 13900ساعة عمل

03

إمجارل الوقت ادلستعمل يف الصيانة

 13078ساعة عمل

04

إمجارل الوقت ادلستعمل يف الصيانة التصحيحية

 3335ساعة عمل

05

إمجارل الوقت ادلستعمل يف الصيانة الوقائية

 9743ساعة عمل

المصدر  :من إعداد الطالب استنادا إذل التقارير السنوية لقسم الصيانة لسنة .2012

 .02المعطيات االقتصادية :
جدول رقم ( : )02تصنيف المعطيات االقتصادية المجمعة
التكاليف

مقسمة حسب نوع الصيانة

التصحيحي
ة
الصيانة

986 272 001

الصيانة كقائية

1 598 299 999

مقسمة حسب وجهتها

اخلدمات اخلارجية

1 296 070 000

اليد العاملة

662 952 206

قطع الغيار

400 160 000

التكاليف الداخلية دلصاحل الصيانة

225 623 648

المصدر  :من إعداد الطالب استنادا إذل التقارير السنوية لقسمي الصيانة ك ادلالية لسنة .2012
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المطلب الثاني  :األدوات المستخدمة في الجمع
استعنا يف عملية مجع ادلعلومات على األدكات التالية :
أ .المقابلة  :تعترب األداة األساسية يف توجيو عملية البحث ك ىي عبارة عن جلسات مباشرة مع مسؤكرل ك
مهندسي الصيانة ك كذا مسؤكرل ك موظفي قسم ادلالية،
ب .االطالع األرشيفي  :يكمن يف االطبلع على ما يلي :
 التقارير السنوية ك الشهرية لقسمي الصيانة ك ادلالية سواء الورقية أك االلكرتكنية ادلخزنة يف برامج تسيًنالصيانة ك ادلالية(  ) GFAO ،GMAOعلى التوارل :
 ) gestion de la maintenance assistée par ordinateur ( GMAO ك ىو نظاـ
معلومايت أرل إلدارة الصيانة ،يعتمد على قاعدة معطيات تسمح بتخطيط ك بررلة ك متابعة
أعماؿ الصيانة ربت االبعاد التقنية ك ادلالية ك التنظيمية.
 )gestion de la finance assistée par ordinateur ( GFAO نظاـ إلدارة كظيفة
ادلالية ،خاصة العمليات احملاسبية.
 -الكتب ك البحوث ك تقارير الرتبص اليت أجريت بادلؤسسة.
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المبحث الثاني  :النتائج والمناقشة
المطلب األول  :النتائج
الصيانة بادلؤسسة عبارة عن قسم (  )DIVISIONمن أقساـ ادلؤسسة ،يرتكب من مخسة مصاحل كىي:
مصلحة ادلناىج ،مصلحة ادليكانيك ،مصلحة الكهرباء ،مصلحة االتصاالت ،كمصلحة . instrumentations

يبلغ عدد العماؿ التابعٌن لقسم الصيانة  120عامل مقسمٌن على ادلصاحل اخلمس ،ؽلثلوف نسبة 20يف ادلائة من
إمجارل عماؿ ادلؤسسة ،يعمل اغلب عماؿ ادلؤسسة بنظاـ ادلناكبة (  )4×4دبا فيهم عماؿ الصيانة؛ ك ىو احد
العوامل اليت ربدد إمجارل الوقت ادلتاح للصيانة .يتميز نشاط الصيانة بادلؤسسة بانقسامو بٌن الصيانة التصحيحي ة
ك الصيانة الوقائية ،يف حٌن ال تطبق ادلؤسسة سياسة زلددة بارزة ذلذا النشاط .يتطلب طبيعة عمل ادلؤسسة
اإلبقاء على إنتاج احملركقات مستمرا ،يقوـ قسم الصيافة بادلؤسسة على ضماف استمرار كحدات اإلنتاج يف العمل
من خبلؿ إصبلح األعطاؿ أك منع حدكثها ،ك ىذا ما يوفر على ادلؤسسة خسائر كبًنة من جراء توقف اإلنتاج.
أنتجت عملية تطبيق ىيكل قياس أداء الصيانة ادلقرتح النتائج التالية ك ادلقسمة حسب طبيعة ادلؤشرات إذل نتائج
تقنية ك أخرل اقتصادية :
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أوال -مؤشرات األداء التقنية :
من خبلؿ ادلعطيات التقنية اجملمعة يف اجلدكؿ رقم (  ،)01ك بتطبيق مؤشرات األداء ،توصلنا إذل ما يلي :
الجدول رقم ( : )03نتائج المؤشرات التقنية
الرقم

قيمته في المؤسسة

معادلة المؤشر

T1

T2

T3
المصدر  :من إعداد الطالب استنادا إذل ادلعطيات التقنية اجملمعة.

ثانيا -مؤشرات األداء االقتصادية :
من خبلؿ معطيات اجلدكؿ رقم ( )2ؽلكننا حساب ادلؤشرات االقتصادية ادلتعلقة بالصيانة كما يلي:
الجدول رقم ( : )04نتائج المؤشرات االقتصادية
الرقم

قيمته في المؤسسة

معادلة المؤشر

E1

E2

E3

E4

E5

E6
المصدر  :من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدكؿ رقم (.)2
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المطلب الثاني :المناقشة
ضلاكؿ يف ىذا ادلطلب مناقشة النتائج اليت توصلنا إليها خبطوات ىي :ربليلها ،مقارنتها بالفرضيات ك من
مث صياغة االستنتاجات (احللوؿ ادلقرتحة).
أوال -تحليل النتائج :
من خبلؿ النتائج ادلتوصل إليها يف اجلدكلٌن ( )1ك( )3على التوارل صلد أف :
 .1بلغ الوقت ادلتاح للصيانة خبلؿ فرتة  12شهرا ادلدركسة  13900ساعة عمل ،تعرب ىذه القيمة عن احلد
الذم ؽلكن أف تنفذ فيو مجيع برامج الصيانة الوقائية ك التصحيحية .من إمجارل ساعات العمل ادلتاحة مت استغبلؿ
فعبل  13078ساعة عمل أم ما يعادؿ  94.09يف ادلائة من إمجارل الوقت ادلتاح ،مع كجود كقت ضائع ؽلثل
 5.91يف ادلائة من الوقت ادلتاح .يعرب الوقت ادلستغل على رلموع ساعات عمل كحدات الصيانة الداخلية ك
كحدات الصيانة اخلارجية (اخلدمات اخلارجية) .دل يتم طرح ىذا ادلؤشر كأحد عناصر ىياكل األداء يف الدراسات
السابقة ،إال أننا رأينا ضركرة إدراجو إلمكانية تعبًنه عن مدل فعالية برامج الصيانة.

من كجهة نظرنا فربنامج الصيانة بادلؤسسة خبلؿ فرتة الدراسة حقق إخفاقا (كقت ضائع) بلغ
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ساعة عمل سبثل  5.91يف ادلائة من إمجارل الوقت ادلتاح .يعرب ىذا الفشل على ضعف ادلناىج ادلتبعة يف عملية
التخطيط ك ادلراقبة يف آف كاحد ،فبوجود نظاـ مراقبة فعاؿ مبين على التغذية العكسية كاف من ادلمكن تفادم ىذا
اإلخفاؽ ك تعويض الوقت الفائض يف أعماؿ صيانة جديدة أك تعديل الربنامج السارم دبا يناسب ىذه
الوضعية .ك عليو ؽلكننا احلكم بعدـ فعالية أسلوب زبطيط األعماؿ بقسم الصيانة.
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 .2تطبق ادلؤسسة نوعٌن من الصيانة  ،كقائية ك تصحيحية .عرب عن ذلك ادلؤشراف

T1ك ، T2حيث غطت

أعماؿ الصيانة التصحيحية  25.50يف ادلائة من إمجارل الوقت ادلستعمل للصيانة بوقت قدره  3335ساعة
عمل ،بينما مشلت أعماؿ الصيانة الوقائية

 9743ساعة عمل سبثل  74.50يف ادلائة من إمجارل الوقت

ادلستعمل .صلد يف نتائج ىذا ادلؤشرات اختبلفا بينها ك بٌن ما توصل إليو
دراستهم ،حيث أف نسبة أعماؿ الصياف ة التصحيحية ال تتعد حدكد

 Peter Muchiriك آخركف يف
 10ك  15يف ادلائة يف حٌن بلغت

 25.50يف ادلائة بادلؤسسة ك ىذا ينعكس على نسبة أعماؿ الصيانة الوقائية إذ حصرت ما بٌن  75ك  80يف
ادلائة ك ادلؤسسة دل تبلغ احلد األدىن ذلذا اجملاؿ .من بٌن األسباب اليت نظن أهنا ساعلت يف ارتفاع نسبة أعماؿ
الصيانة التصحيحية ىو أف معظم كحدات اإلنتاج قدؽلة الرتكيب ك من ادلعقد إرجاعها إذل حالتها الطبيعية بسرعة
ككذا غياب دراسات منهجية الستخبلؼ ىذه األصوؿ .

من خبلؿ النتائج ادلتوصل إليها ك مقارنة مع ما طرحو الباحثوف يف دراستهم يتضح عدـ التكامل بٌن
أعماؿ الصيانة الوقائية ك التصحيحية ك بٌن ىذه األعماؿ ك أسلوب التخطيط ،باعتبار أف الصيانة الوقائية ىي
نوع تطبيقو اجليد يؤدم إذل التقليل من تدخبلت الصيانة التصحيحية ،كما أف عملية التخطيط لؤلعماؿ
ادلستقبلية ترتكز على سلرجات ىذين النوعٌن من الصيانة للفرتة احلالية.
ك منو ك على غرار نتائج ادلؤشر األكؿ تتأكد أيضا عدـ فعالية قسم الصيانة يف إحداث توافق مناسب بٌن درجة
كثافة أعماؿ الصيانة التصحيحية ك الوقائية.
 .3ك من خبلؿ نتائج اجلدكؿ رقم (  )4ك ادلرتبطة أساسا بالناحية االقتصادية أم بالتكاليف ،ك اليت بلغت سنة
 2012ىذه األخًنة  2584572000دج ،مبلغ عرب عن ضخامة عمليات الصيانة بادلؤسسة .من ىذا ادلبلغ
خصصت نسبة  38.15يف ادلائة للصيانة التصحيحية دببلغ قدره 986272000.67دج  ،أما اجلزء ادلتبقي ك
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الباؿغ 1598299999.32دج ك ادلقابل لػ  61.85يف ادلائة فغطتو أعماؿ الصيانة الوقائية .عند ربط ىذه
النتائج مع ما توصلنا إليو يف اجلدكؿ رقم (  )2صلد أف ما نسبتو  25.50يف ادلائة من الوقت ادلستعمل خصص
للصيانة التصحيحية يف حٌن بلغت نسبة تكاليفها  38.15يف ادلائة  ،مؤشر كاضح على أف التكلفة الوحدكية
للصيانة التصحيحية أعلى من نظًنهتا للصيانة الوقائية.

من ناحية نظرية دل تعطي الدراسات السابقة ادلدركسة يف الفصل السابق رلاال للحكم على مثل ىذه
الوضعية .إال انو ك بتقديرنا اخلاص فتكاليف الصيانة التصحيحية مرتفعة تعرب عن كضعية مالية غًن فعالة بالنسبة
لقسم الصيانة .إف مثل ىذه النتائج غًن الفعالة ساعلت يف بلوغها :
مجيع األسباب ادلتسببة يف ارتفاع الوقت ادلخصص للصيانة التصحيحية من إمجارل الوقت ادلستعمل(ادلعركضة أعبله)؛
 غياب أك تدين مستول ادلنهج ادلتبع يف ربليل التكاليف من جانب مصاحل قسم الصيانة ك ادلالية معا؛ .4أعللت مجيع ىياكل شراء األداء ادلطركحة يف الدراسات السابقة أعلية تقييم تكاليف الصيانة حسب كجهتها،
لذا فقد غاب اجملاؿ الذم ؽلكن من خبللو احلكم على أداء مصاحل الصيانة يف ىذا اجملاؿ.
من خبلؿ اجلدكلٌن (  )2ك (  )4تنقسم تكاليف الصيانة إذل  04كجهات  :خدمات خارجية ،يد عاملة ،قطع
غيار ،تكاليف داخلية دلصاحل الصيانة حسب نسب من إمجارل التكاليف على التوارل:

 50.14يف ادلائة ،

 25.65يف ادلائة  15.48 ،يف ادلائة  8.73 ،يف ادلائة  .بتقديراتنا اخلاصة ؽلثل االعتماد الكبًن للمؤسسة على
اخلدمات اخلارجية يف اصلاز برامج الصيانة مؤشرا على كجود :سياسة للصيانة تبين سلططاهتا على موارد ليست
ملكا للمؤسسة ،ك بنسبة كبًنة  50.14يف ادلائة من إمجارل التكاليف ،أمر ؽلكن أف يكوف لو األثر السليب ك
الكبًن على تنفيذ األعماؿ ك على التكاليف ،دبعىن أف التغًن باالرتفاع يف تكاليف اخلدمات اخلارجية سيكوف لو
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اثر كبًن يف زيادة إمجارل التكاليف .تعرب ىذه الوضعية من كجهة نظرنا على ىشاشة السياسة ادلتبعة كفيلة
باحلكم على ادلؤسسة بالضعف يف ىذا اجلانب.
 .5عربت تكلفة اليد العاملة ادلوظفة الصلاز برامج الصيانة ك البالغة  25.65يف ادلائة من إمجارل التكاليف ،على
أعلية ىذا ادلورد يف ربقيق أىداؼ الصيانة ك ادلؤسسة ،إال أف ىذا دل ينعكس على ادلناىج ادلطبقة يف الصيانة
للمؤسسة ،فقد غابت العديد من النظريات اليت كاف باإلمكاف تطبيقها يف البيئة اخلاصة بادلؤسسة ،فمثبل رغم
تطبيق ادلؤسسة لنظاـ تسيًن الصيانة بواسطة اإلعبلـ اآلرل (  )GMAOإال أف استخدامو دل يتعد اصلاز عمليات
التخطيط ك إصدار أكامر العمل يف حٌن أعللت مجيع الوظائف األخرل ذلذا الربنامج من جهة ،ك من جهة أخرل
كجود فجوات أداء مثل تلك ادلوجودة بٌن الوقت ادلتاح ك الوقت ادلستعمل ك كذا تكاليف صيانة تصحيحية
مرتفعة .كل ىذا ك بعدـ كجود رلاؿ للحكم على األداء عند ىذه الوضعية ؽلكننا اعتبار أف قيمة ىذا ادلؤشر دالة
على مستول من التكلفة غًن الفعالة بدليل أهنا دل تستطع أف تضمن مستويات مثلى يف اجلوانب األخرل سواء
التقنية أك االقتصادية.
 .6أما التكاليف الداخلية دلصاحل الصيانة ك البالغة  8.73يف ادلائة ك اليت تشمل تكاليف التغذية كالنقل ك
استهبلؾ الطاقة ك ادلعدات اإلدارية ك التقنية البلزمة للورشات ك كذا تشمل تكاليف اخلدمات ادلقدمة من األقساـ
األخرل لقسم الصيانة .سبثل ىذه التكلفة اقل التكاليف حجما ،خاصة إذا ما قورنت مع ما ؽلكن أف تعود بو
دلصاحل الصيانة من امن ك إمكانية التنقل ك ضماف االتصاالت .ىذه األمور يساىم توفرىا يف تدعيم تنفيذ الربامج
ادلخططة ك غياهبا يؤدم إذل ظهور اختبلالت يف ىذا التنفيذ ،ك عليو ؽلكننا اعتبار قيمة ىذا ادلؤشر كضعية مقبولة
تعرب على حسن أداء للمؤسسة.
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ثانيا -مقارنة النتائج بالفرضيات :
عند إجراء مقارنة للنتائج ادلتوصل إليها مع الفرضيات ادلطركحة يتضح ما يلي:
 .1عربت نتائج ادلؤشرات  T3 ، T2،T1على كجود فجوة بٌن الوقت ادلتاح ك الوقت ادلستعمل بنسبة 5.91
يف ادلائة ك على كجود توزيع غًن فعاؿ للوقت ادلستعمل بٌن أعماؿ الصيانة الوقائية ك أعماؿ الصيانة
التصحيحية بنسب  74.50يف ادلائة ك  25.50يف ادلائة على التوارل .استنادا إذل نتائج دراسة
 Muchiriك آخركف القائلة باف التوزيع الفعاؿ ذلذه األعماؿ يتحقق بنسب ما بٌن

Peter

 10ك  15يف ادلائة

للصيانة التصحيحية ك ما بٌن  75ك 80يف ادلائة للصيانة الوقائية .ك عليو ؽلكننا نفي الفرضية األكذل القائلة
باف ادلؤسسة استغلت الوقت ادلتاح بشكل تاـ ك توزعو توزيعا فعاال بٌن أنواع الصيانة ،ك نقبل ببديل ىذه
الفرضية أم ىناؾ كقت ضائع من الوقت ادلتاح للصيافة غًن مستغل ك أف الوقت ادلستعمل يتوزع بشكل غًن
فعاؿ بٌن أنواع الصيانة.
 .2تقضي الفرضية الثانية على أف توزيع التكاليف بٌن الصيانة الوقائية ك التصحيحية بادلؤسسة يعرب عن كضعية
مثلى للتكاليف .فنجد يف نتائج ادلؤشرين  E2،E1إجابة ذلذه الفرضية حيث اثبت ادلؤشراف أف تكاليف
الصيانة التصحيحية ك البالغة  38.15يف ادلائة من إمجارل التكاليف تعرب عن كضعية غًن مثلى.

حيث

عربت ىذه النسبة على عدـ قدرة مصاحل الصيانة يف التحكم يف التكاليف أم بلوغ كضعية غًن مثلى ،استند
ىذا احلكم على زبمٌن منطقي مرتبط بنظرة الباحث إذل األسباب ادلؤدية إذل ارتفاع تكاليف الصياف

ة

التصحيحية يف ادلؤسسة كقدـ اآلالت ك عدـ فعالية برامج الصيانة الوقائية ...ك مكن منطلق أف ىذه
الوضعية دل يتم ربديد رلاؿ للحكم عليها يف الدراسات السابقة .ك عليو نقبل بالفرضية البديلة اليت مفادىا
أف ادلؤسسة حققت كضعية غًن مثلى يف توزيع التكاليف بٌن الصيانة التصحيحية ك الوقائية.
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 .3من خبلؿ ادلؤشرات  E6 ،E5 ،E4 ،E3صلد إجابة عن الفرضية الثالثة القائلة بأف تكاليف الصيانة بادلؤسسة
موزعة حسب كجهتها بنسب تتحقق عندىا الكفاءة .فبمبلحظة نسب ىذه ادلؤشرات ك البالغة  50.14يف
ادلائة 25.65،يف ادلائة 15.48 ،يف ادلائة ك 8.73يف ادلائة على التوارل صلدىا تعرب عن مستويات غًن فعالة
ك كفئة على أساس أهنا دل ربقق كضعيات مقبولة ربقق األىداؼ ادلرجوة.

استنادا إذل ربليلنا اخلاص ك يف

غياب نظرة كاضحة عن ىذه ادلؤشرات يف الدراسات السابقة اعتربنا أف :

 50.14يف ادلائة من إمجارل

التكاليف موجهة للخدمات اخلارجية كضعية تعرب عن ىشاشة السياسة ادلتبعة يف الصيانة ،ك أف  25.65يف
ادلائة كتكاليف لليد العاملة دل زبلق مناىج ك أساليب فعالة كفيلة بتحقيق مستويات أداء أفضل  .كما أف
نسبة  15.48يف ادلائة من التكاليف سلصصة لقطع الغيار ،عربت عن كجود نظاـ إنتاج ضعيف البنية ك
غياب أك ضعف ادلناىج ادلتخذة يف ربليل األعطاؿ .ك عليو ؽلكننا رفض ىذه الفرضية لتحل زللها الفرضية
القائلة باف تكاليف الصيانة موزعة بنسب ال تتحقق عندىا الكفاءة.
إف النتائج ادلتوصل إليها استطاعت أف ذبيب على الفرضيات الثبلث ك ذلك بنفيها ،معربة عن مستويات أداء
للصيانة غًن مقبولة ،ك عليو ؽلكننا الوصوؿ إذل العديد من االستنتاجات نوردىا يف العنصر ادلوارل.

ثالثا -االستنتاجات (الحلول المقترحة) :
من خبلؿ اجلزء السابق استطعنا بواسطة النتائج احملققة الوصوؿ إذل إجابات لفرضيات الدراسة ك ذلك
بإجراء ادلقارنة بينهما ،حيث خلصت ىذه ادلقارنة إذل نفي مجيع الفرضيات ك منو اإلقرار بوجود كضعيات أداء
غًن اغلابية للمؤسسة ك عليو نستنتج ما يلي:
 .1ضعف منهج التخطيط ادلتبع ألعماؿ الصيانة؛
 .2غياب مناىج لدراسة ك ربليل األعطاؿ ك التكاليف معا؛
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 .3غياب دراسات إلمكانية إحبلؿ اآلالت (أم غياب دراسات لدراسة دكرة حياة اآلالت)؛
 .4ادلورد البشرم ادلوجو للصيانة مستغل بطريقة ذبعلو غًن منشئ للقيم ادلضافة؛
 .5سياسة متبعة للصيافة ىشة تتأثر بالتغًنات البسيطة لبيئتها اخلارجية (اخلدمات اخلارجية).
ك عليو ك كحلوؿ ذلذه الوضعيات السلبية للصيانة بادلؤسسة نقرتح ما يلي:
 .1كضع سياسة كاحدة ك كاضحة الصلاز أعماؿ الصيانة تكوف كاضحة األىداؼ ك األبعاد؛
 .2االعتماد يف عملية زبطيط أعماؿ الصيانة على منهج يرتكز على دراسة ما يلي:
 دراسة ك ربليل األعطاؿ متبوعا بقرارات اإلحبلؿ ادلبلئمة لآلالت؛ دراسة دكرة حياة التكلفة لآلالت لتدعيم قرارات اإلحبلؿ. .3السعي ضلو التخفيض من نسبة االعتماد على اخلدمات اخلارجية أم خلق ادلزيد من ادلوارد الذاتية لتنفيذ
سلططات الصيانة ذاتيا؛
 .4كثافة عملية التكوين للمورد البشرم العامل بالصيانة ك قبوؿ ادلبادرات الشخصية للعاملٌن اذلادفة إذل خلق
أساليب تكفل اداءا أحسن؛
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خالصة
يعتمد قياس أداء الصيانة على رلموعة مؤشرات تشكل ىيكبل للقياس ،حاكلنا من خبلؿ ىذا الفصل
تركيب ىيكبل مبنيا على الدراسات السابقة ادلقرتحة يف الفصل السابق ك على ما توفر من معلومات للباحث عن
كظيفة الصيافة بادلؤسسة زلل الدراسة.

سعينا من خبلؿ حبث ك قياس أداء الصيانة بادلديرية اجلهوية لئلنتاج حبوض بركاكم التابعة دلؤسسة
سوناطراؾ إذل إغلاد فجوة األداء بينها ك بٌن ما اقرتح بالدراسات اليت مشلت ادلوضوع.
استطعنا من خبلؿ ىذا اجلزء أف نصل إذل طرح العديد من احللوؿ دلعاجلة الوضعيات السلبية اليت أبرزهتا ادلؤشرات
ادلقاسة ،ك ذلك بعد إجراء مقارنة بٌن ىذه النتائج ك فرضيات الدراسة ،مربزين كفاية النتائج ادلتوصل إليها يف
اإلجابة على ىذه الفرضيات من جهة ،ك سبكيننا من طرح حلوؿ للمشكلة األساسية للدراسة.
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الخاتمة

الصيانة نشاط يهدؼ إذل ضماف السًن احلسن لعملية اإلنتاج من خبلؿ توفًن آالت ذات أداء جيد،
سعيا للمساعلة يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة من رضا للزبوف ،جودة منتجات ،ك توفًن ذلا يف األكقات الضركرية ك
ادلناسبة.
حاكلنا من خبلؿ ىذه الدراسة معاجلة إشكالية تدين أداء الصيانة بإحدل ادلؤسسات البرتكلية ،بإغلاد
ادلستول احلقيقي ذلذا األداء ك طرح احللوؿ ادلناسبة دلعاجلة اختبلال تق .ك ضلو ربقيق ىذه الغاية حصرنا يف الفصل
األكؿ مفاىيم نظرية اعتربنا أهنا أساسية دلعاجلة ادلوضوع ،مع إبراز لوجهات نظر بعض الباحثٌن الذين كانت
مواضيع دراساهتم تتمحور حوؿ قياس أداء الصيانة.
من أىم ما خلصنا إليو يف ىذا الفصل أف الصيانة نشاط ىدفو احملافظة على األصوؿ ادلادية للمؤسسة يف حالة من
العمل اجليد أك إعادهتا إذل ىذه احلالة ،متخذة ألجل ذلك العديد من األشكاؿ ربت نوعٌن أساسيٌن علا الصيانة
التصحيحية ك الوقائية .يعتمد ربقيق الصيانة ذلذا اذلدؼ على سبحوىا يف نطاؽ يضم سياسات ك مفاىيم ك
أعماؿ سلتلفة تكمل بعضها البعض .مشل جزء من الفصل األكؿ على ربليل بعض الدراسات السابقة التطبيقية
اليت مشلت موضوع الدراسة مع إبراز نتائجها ك كجهة نظر الباحث حوذلا ،لنخلص يف األخًن إذل تشكيل ىيكل
يتكوف من رلموعة من ادلؤشرات سعيا ضلو تطبيقها على عينة الدراسة لقياس أداء الصيانة هبا.

يف الفصل الثاين أسقطنا ىذا اذليكل على إحدل ادلؤسسات البرتكلية بعد ربديد كيفية اختيارنا ذلذه العينة
ك األدكات ادلستعملة يف مجع ك ربليل ادلعلومات .حيث خلصنا هبذا إذل نتائج عربت حسب رأينا عن الوضع
احلارل لنشاط الصيانة دبديرية اإلنتاج –حوض بركاكم -التابعة لشركة سوناطراؾ.
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ك دبقارنة ىذه النتائج مع الفرضيات الثبلث للدراسة استطعنا أف صليب على ىذه األخًنة ك ذلك بنفيها
مجيعا ،معربة بذلك على كضعية غًن جيدة للصيانة بادلؤسسة ،حيث قادتنا ىذه الوضعية إذل صياغة رلموعة من
االستنتاجات ك احللوؿ ذلا.

توصلت الدراسات السابقة ادلدركسة إذل رلموعة من االستنتاجات توافقت مع دراستنا يف بعض العناصر
ك اختلفت يف أخرل ،فمثبل توافقت دراستنا مع دراسة رياض مجيل كىاب يف كجود فجوة أداء إال انو ك من
حيث الطبيعة فالفجوة احملددة يف دراستو زبص اجلانب التقين فقط ك كإضافة ذلذا توصلت دراستنا إذل فجوة
أخرل زبص اجلوانب االقتصادية لؤلداء .كما توافقت دراستنا مع دراسة

 Peter Muchiriك آخركف يف

إمكانية تطبيق جزء من مؤشرات اذليكل ادلطركح يف دراستهم على عينة حبثنا ما مكن من إغلاد فجوات ،غًن انو
استحاؿ تطبيق جزء كبًن من ىذه ادلؤشرات راجع إذل غياب التجسد العملي دلفاىيم الصيانة بادلؤسسة .يف حٌن
استطعنا من خبلؿ دراستنا طرح رلموعة جديدة من ادلؤشرات تبلءـ بيئة ك طبيعة نشاط ادلؤسسة اعتقادا منا على
أهنا مكملة ك مدعمة للحكم على األداء.
إف مقارنة نتائج الدراسة مع فرضياهتا ك مع ما مت استخبلصو يف الدراسات السابقة أكد لنا كجود
فجوات أداء بادلؤسسة ؽلكن معاجلتها بدراسة ك ذبسيد احللوؿ ادلقرتحة من طرفنا.

توصيات الدراسة :
سعيا للتخلص أك التقليص من فجوات األداء ادلستنتجة يف ىذه الدراسة ،نقرتح ما يلي :
 .1خلق بيئة تشاكرية مركبة من العنصر البشرم للصيانة تعمل على فتح رلاالت االبتكار ك اإلبداع النظرم
القابل للتجسيد على بيئة ادلؤسسة؛
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 .2إعادة ىيكلة نشاط الصيانة بادلؤسسة بتطبيق إحدل السياسات ك ادلفاىيم احلديثة؛
 .3اعتماد منهجية قياس األداء كفق ىيكل يشمل سياسة ك أعماؿ الصيانة ك عبلقتها بالنشاطات األخرل؛
 .4تبين أساليب لدراسة سلتلف التكاليف ادلرتبطة بالصيانة سواء ادلباشرة أك غًن ادلباشرة لتقليصها ك أمثلتها.

أفاق الدراسة :
اضلصرت ىذه الدراسة يف تطبيق بعض مؤشرات قياس أداء الصيانة على مؤسسة برتكلية ،حيث مشلت
ىذه ادلؤشرات جوانب زلدكدة سبس اجلانب التقين ك االقتصاد م للصيانة ،خالقة رلاؿ لدراسات مستقبلية دبناىج
حبث أخرل سبس إما ىذين اجلانبٌن أك اجلوانب األخرل للصيانة كاجلانب التنظيمي ك البيئي .تكوف زلاكر البحث
يف ىذه الدراسات حوؿ :
 .1أساليب بناء ك تطوير مؤشرات قياس أداء الصيانة بادلؤسسات البرتكلية؛
 .2قياس أداء الصيانة بادلؤسسات البرتكلية باستخداـ طريقة التحليل الوظيفي؛
 .3ادلؤشرات التنظيمية ك البيئية لقياس أداء الصيانة بادلؤسسة البرتكلية.
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