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Abstract 
     This study aims to find the relationship between total production 

maintenance and to show the extent of its impact on green maintenance as 

an exploratory study in the Mosul Dairy Factory in Iraq, The problem of the 

study was expressed by several questions, including the reasons for the 

lower performance of maintenance activities than the better performance, 

And after reviewing the reality of the work of the research laboratory, and 

collecting data and information from the records of the laboratory and its 

working personnel, using the questionnaire as the main tool for collecting 

data and information that was designed for this purpose, (40) questionnaires 

were distributed to the respondents, distributed among the departments and 

divisions of the lab investigated. And then analyze this data by relying on 

the statistical program (SPSS), In light of the analysis process, the study 

reached a set of conclusions, the most important of which are, The existence 

of significant correlations between the two variables and the presence of a 

significant effect of the total productivity maintenance on green 

maintenance, The researchers presented a set of proposals that fit with the 

nature of the current study, the most important of which is, It was 

represented in the need to move towards the application of the 

comprehensive production maintenance method in all operations and 

activities of the plant promptly to upgrade its products and move towards 

achieving green maintenance, As the study was tested in the research 

laboratory. 
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 المستخلص

نة االنتاجية الشاملة وبيان مدى أثرها على الصيانة يجاد العالقة بين الصياإ إلىتهدف هذه الدراسة     
معبر عنها بعدد من الموصل بالعراق ، وتمثلت مشكلة الدراسة  ألبانفي معمل  استطالعية كدراسةالخضراء

وبعد االطالع على واقع عمل  ، فضلاأل داءالصيانة عن األ أداء أنشطةسباب انخفاض أمنها  ،التساؤالت
 ه العاملين باستخدام استمارة االستبانةأفرادع البيانات والمعلومات من سجالت المعمل والمعمل المبحوث ، وجم

 فراد( استمارة على األ40تم توزيع )التي صممت لهذا الغرض ،  ة لجمع البيانات والمعلوماتأداة رئيس
ماد على البرنامج ، ومن ثم تحليل هذه البيانات باالعتالمبحوثين موزعين على أقسام وشعب المعمل المبحوث 

ها ، أهممجموعة من االستنتاجات  إلى( ، وفي ضوء عملية التحليل توصلت الدراسة  spss) االحصائي 
معنوي للصيانة االنتاجية الشاملة في الصيانة الخضراء  أثروجود عالقات ارتباط معنوية بين المتغيرين ووجود 

ضرورة ها ، تمثلت بتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية أهموقدم الباحثان مجموعة من المقترحات التي ت ،
رتقاء الل بالوقت المناسب المعمل أنشطةو سلوب الصيانة االنتاجية الشاملة في كل عملياتأالتوجه نحو تطبيق 

 .مبحوثمعمل الالفي  ختبارهاا تمإن الدراسة ذ ، إالصيانة الخضراء تحقيق االتجاه نحو بمنتجاته و
 

 الكلمات المفتاحية
 .، الصيانة الخضراءالصيانة اإلنتاجية الشاملة 
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 المقدمة 
الصيانة   لما لها دور مهم وحيوي في رفع    يةساساأل   نظمةحدى األإتعد  المنظمات االنتاجية  والمهمة في 

 تحتاجها التي نشطةاأل  جميع تشمل التيالصيانة    أعمالمستوى تلك المنظمات ، لذا ال بد من االعتماد على  

المعدات واآلالت والعمل بشكل مستمر ، ولغرض بلوغ هذا الهدف ال   ديمومة  على  للمحافظة اإلنتاجية العمليات
 كلفة أقلوب بد من اعتماد المنظمات على إستراتيجيات وأساليب متطورة تحقق لها اختيار الوقت المناسب للتطبيق

 .ممكنة 
 فالصيانة  ،  األساليب اإلنتاجية التي تستخدمها المنظمة في هذا المجال  أهمتعتبر واحدة من  الصيانة  وان  

 في التكاليف التحكم في  دور فعال  تلعب فهي و ميزة تنافسية في كل المنظمات ، ي أساس عنصر  أصبحت اليوم

بالتحكم  مطالبةالمنظمات   جعلت،   هدافاأل هذه ومن أجل تحقيق  المنتجات تسليم ومدة والجودة للتجهيزات الكلية
نظامها الشامل التحكم ، االنتاجي في  لهذا  تسليم وكنتيجة  على  قادرة  الزمنية بالجودة منتجات تصبح   والمدة 

تتمكن ،  التنافسية وباألسعار  ) صيانة نظام بإنشاء وبهذا  ،David beckers,2004 : 2شامل  تقنيات   (  وان 
األ لها  الخضراء  بفعل   ثرالصيانة  تنتج  التي  والملوثات  الموارد والمخلفات  من  الضياعات  كمية  من  الحد  في 

ولهذا تضمنت الدراسة  ثالثة    تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ،  إلى العمليات االنتاجية وبالتالي تسعى للوصول  
  أهم النظري والمبحث الثالث :    طاراسة والمبحث الثاني : اإل: منهجية الدر   ولهي المبحث األ  يةأساسمباحث  

 ا الدراسة والمقترحات التي يمكن االستنتاجات التي توصلت اليه
 ية متغيرات الدراسة . أهمن تسهم في تعزيز الجانب النظري  وزيادة  الوعي بأ
 

 : منهجية الدراسة  ولالمبحث األ 
 الدراسة مشكلة     :أوالا 

  أداء ن العديد من المنظمات الصناعية ال تعتمد على مؤشرات علمية لقياس  أ   إلىتتمحور مشكلة الدراسة  
االجهزة ومدى قابليتها للتشغيل إلنتاج منتجات ذات جودة    عمليات الصيانة والمعدات االنتاجية وتقدير معولية

مطابقة للمواصفات المطلوبة ، وان اجراء الصيانة بشكل عشوائي وغير مخطط له وبالوقت الغير مناسب يسبب 
توقفات كثيرة ويحمل المنظمة مبالغ كثيرة في غنى عنها ، اذ تستحوذ طبيعة هذه المشكلة  ذات االهتمام في 

المتمثلة بالسؤال االتي: هل    في القطاع الصناعي حالية  دراسة الال  لعراقية ، ومن هنا تم طرح اشكالية  البيئة ا
المبحوث؟ للمعمل  الخضراء  الصيانة  تحقيق  في  دور مهم  الشاملة  االنتاجية  اشتقت   للصيانة  ذلك  ضوء  وفي 

 - :باآلتي االسئلة الفرعية والتي تمثلت 
 ا ؟ھحول فلسفة الصيانة االنتاجية الشاملة ومتطلبات  ل المبحوثالمعمتصور واضح لدى  هل هناك 1. 

 الصيانة الخضراء ؟ حول فلسفة  المبحوث المعملهل هناك تصور واضح لدى  2. 

 ؟  في المعمل المبحوث الصيانة الخضراءو االنتاجية الشاملة الصيانة بين  ثرالعالقة واأل3. 
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 ية الدراسة أهمثانياا : 
المهم  مفهوم الصيانة اإلنتاجية الشاملة    لدوربراز  إ  منيشهده القطاع الصناعي    فيما  الدراسةية  أهم تتجلى  

والمتمثل بالمكائن والمعدات   الصيانة الخضراء  له دور مهم وفاعل في تحقيق  أساسن خالل التركيز على عنصر  م
المحافظة عل العطالت وإوكيفية  فاعليتها    أوقاتمكانية تقليل  يها ومنع حدوث  قصى حد  أ  إلىالتوقفات وزيادة 

ألمواجممكن   يسبب  الذي  البيئي  التلوث  موضوع  ومشاكل  ضرار  هة  لدى  ا  المجال    المجتمع،  أفرادصحية  وفي 
العلمية الصحيحة التي تمكن المعمل المبحوث من التعرف   سسة لتقديم األولاية البحث في محأهم الميداني تكمن  

 ثرومدى العالقة واأل  من خالل تبني مفهوم حديث في مجال الصيانة ، اجية الشاملة  على متطلبات الصيانة االنت
ية في الجانب الميداني من معرفة واقع نظام الصيانة المعتمد من قبل همالصيانة الخضراء ، وتبرز األ أبعادفي 

 .  من نظام الصيانة المعمول به هدافالمعمل المبحوث وإمكانيته في تحقيق األ
 
 الدراسة  أهدافثالثاا : 

 االتية :   هدافتحقيق األ إلىتسعى الدراسة 
 الصيانة الخضراء . تحقيق فيمعرفة مدى تبني المعمل المبحوث لمفهوم الصيانة اإلنتاجية الشاملة 1. 

 المعمل المبحوث ضمن البيئة العراقية .  دارةالتعرف على نوع وطبيعة الوسائل المالئمة إل2. 

 مخطط الدراسة االفتراضي وفرضياتهرابعاا : 
، تاجية الشاملة والصيانة الخضراءالصيانة اإلن  بين ثريتضمن مخطط الدراسة االفتراضي تحديد العالقة واأل

 (. 1من خالل الشكل )
 الدراسة مخطط  ( 1شكل )

 

 الدراسة ضمن  محورين وكما هو موضح فيما يأتي: تندرج فرضيات فرضيات الدراسة : 
الرئيسة1.  معنوية    :ىولاأل   الفرضية  داللة  ذات  ايجابية  ارتباط  عالقة  اهناك  الشاملة  بين  االنتاجية  لصيانة 

 الصيانة الخضراء وتتفرع منها الفرضيات الفرعية ااَلتية :و 

 .الصيانة الخضراء الجودة الشاملة و إدارةهناك عالقة ارتباط معنوية بين  •

 .الصيانة الخضراء المعدة المبكرة و  إدارةهناك عالقة ارتباط معنوية بين  •

 
 

 

 
 ارتباط   تأثير          

 الصيانة الخضراء

 

 كفاءة استخدام الطاقة
 

لحد من االثار البيئيةا  
 

 اعادة التدوير واالستخدام
 
 
 

 الصيانة االنتاجية الشاملة

 
الشاملة الجودة إدارة  

 
 إدارة المعدة المبكرة
 
 إدارة السالمة والصحة البيئية
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 . الصيانة الخضراء و الصحة والسالمة البيئية  إدارةهناك عالقة ارتباط معنوية بين  •

الصيانة الخضراء    فيلصيانة االنتاجية الشاملة  لعالقة تأثير ذات داللة معنوية    هناك. الفرضية الرئيسة الثانية :2
 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية االتية: 

 .  الصيانة الخضراء  فيالجودة الشاملة  إدارةهناك عالقة تأثير معنوية بين  •

 .الصيانة الخضراء  فيالمعدة المبكرة  إدارةهناك عالقة تأثير معنوية بين  •

 . الصيانة الخضراء  فيالصحة والسالمة البيئية  إدارةك عالقة تأثير معنوية بين هنا •

 

 أدوات الدراسة  -خامساا 
 تي :بيانات وتحليلها ، وعلى النحو اآلدوات الخاصة بجمع العدد من األتم اعتماد 

على المصادر العلمية المختلفة والمتمثلة باألدبيات العربية واألجنبية من كتب  الدراسة  الجانب النظري:اعتمدت  1. 
 . الدراسة يح ورسائل جامعية وبحوث ومقاالت ذات عالقة بطبيعة طار أودوريات و 

 لباننبذة تعريفية عن معمل األ 
حدى شركات وزارة الصناعة  إ  لبان الشركة العامة لمنتجات األ  إلى الموصل التابع    ألبان تم اختيار معمل  

وذلك ألسباب عديدة منها كونه من المنظمات الصناعية الحكومية في محافظة نينوى   ،والمعادن ميدان ا للدراسة
  وكونه يمتلك كادرا فنيا  في ميدان نشاطه، وكونه يمتلك منافذ تسويقية للمنتجات في محافظة نينوى وعددا  من 

 . المحافظات األخرى منها كركوك وصالح الدين وغيرها 
جراء إوتضمنت بشكلها النهائي وبعد    ،الجانب العملي: حيث تم االعتماد في الجانب العملي على االستبانة2. 

 ي محورين:   ولالتعديالت على شكلها األ

 ، النوع االجتماعيالدراسة التي تخص )يا للمستجيبين من معلومات تعريفية لبعض خصائص عينة  أولتعريفا   ▪
 تي :( اآل1( وكما موضحة بالجدول )عدد سنوات الخدمة، الشهادة ،العمر 

 عينة الدراسةالمبحوثين في المعمل  فراداألخصائص : (1جدول )
 النسبة العدد  الفئات والمسميات  المتغير
 

النوع 
 االجتماعي

 %80 32 ذكور
 %20 8 اناث

 %100 40 المجموع
 

 العمر
 %20 8 سنة  30ل من أق

 %70 28 40من  أقل -30
 %10 4 50من  أقل - 40

 - - سنة فأكثر 50
 %100 40 المجموع
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التحصيل  

 العلمي

 %30 12 عدادية فما دون إ 
 %25 10 دبلوم

 %40 16 بكالوريوس 
 %5 2 عليا دراسة 

 %100 40 المجموع
 

عدد سنوات 
 الخدمة

 - - سنوات  5من  أقل
 %15 6 سنوات  9 إلى سنوات  5من 

 % 30 12 سنة  14 إلىسنة  10من 
 %45 18 سنة  19 إلىسنة  15من 

 %10 4 سنة فأكثر 20من 
 %100 40 المجموع

 نيعداد الباحثإ من المصدر:       
  ( النتائج اآلتية :1ظهر الجدول )أوقد 

شارة تدل إ%( ،وهذه    15%( مقابل )  85ذ بلغت )إ  ،من نسبة اإلناث في العينة  أعلىكانت نسبة الذكور  1- 
 على الذكور في العمل .  ساسن المعمل المبحوث يعتمد بالدرجة األعلى أ 

، مقابل نسب متفاوتة   للفئات    كبروكانت هي النسبة األ%(    70( )40من    أقل  –  30سجلت الفئة العمرية )2- 
وهذا ما   ،ذات خبرة ونضج وطاقة شبابية جيدةن عينة الدراسة يتمتعون بفئات عمرية  أ إلى األخرى ، وهذه أشارة 

 يتطلبه المجتمع المبحوث بشكل عام . 

األ3-  النسبة  هي  البكالوريوس  الحاصلين على شهادة  نسبة  الدراسي   كبركانت  التحصيل  ) إ  ،لمتغير  بلغت    ذ 
ت  ن عينة الدراسة تتمتع بمؤهالأ  إلىشارة  إى ، وفي هذا  خر الدرجات األ  إلى%(مقابل نسب متفاوتة بالنسبة  40

 كبرذ لم ُيستثنى حملة الدراسة العليا والدبلوم من التصنيف ، إال أن النسبة األإ  علمية مختلفة وعالية بغالبها،
ية مقابل نسبة قليلة  أولن الغالبية هم من الحاصلين على شهادة جامعية ألوريوس ، مما يعني ت لمؤهل البكاسجل

 في التعليم .    قلجدا للفئات األ

عينة الدراسة    أفراد( أن معظم  1أما فيما يخص عدد سنوات الخدمة فقد تبين من األعداد الواردة في الجدول )4- 
خرى تليها نسب متفاوتة من الفئات األ  %(  45سنة( إذ بلغت نسبتهم )  19  –سنة    15هم من لديهم خدمة )من  

 العينة المبحوثة . أفرادمن 

إذ يتضمن كل متغير من هذه المتغيرات مجموعة متغيرات فرعية   :ة  الرئيسالدراسة  اشتمل على متغيرات   ▪
 . ( الذي يمثل قياس استمارة االستبانة2موضحة في الجدول )
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 قياس تركيب االستبانة :(2الجدول )

 ت
المتغيرات  

 المتغيرات الفرعية الرئيسة 
 عدد 

 الفقرات
 ارقام

 مصادر القياس  الفقرات

الصيانة  -1
 االنتاجية 

 الشاملة 

 ,Al Mamouri and Al Ameri( 4-1 4 الجودة الشاملة  إدارة

2019 (  

 (Sharma,et al, 2012) 10-5 6 المعدة المبكرة  إدارة
والصحة    إدارة السالمة 

 البيئية 
5 11- 15 (Dandage,et al , 2016) 

الصيانة  -2
 الخضراء         

 (Ararsa, 2012) 20 -16 5 كفاءة استخدام الطاقة 
 (Ararsa, 2012) 25 -21 5 ثار البيئيةالحد من اآل

 (ALBakri ,2011) 30 -26 5 عادة التدوير واالستخدامإ 
 نيأعداد الباحثالمصدر:     

الدراسة الذي  ( الخماسي في األوزان الخمسة  في قياس فقرات متغيرات  وقد تم استخدام مقياس ) ليكرت
درجات ( لتأيد ) اتفق بشدة ( وتتناقص   5قصى درجة )  أحيث تعطي    ،( درجات1-5جابة من )  توزعت فيه اإل

وذلك لضمان الحصول على نتائج موضوعية وتجنب   ( لتأييد ) ال أتفق بشدة (  1تدريجيا  حتى تبلغ أوطأ درجة )
المعتمدة  اإلجابات المحايدة التي تؤثر على دقة نتائج التحليل ، كما   الدراسة بمقاييسها    إلى وخضعت استبانة 

% وهي قيمة مالئمة تؤكد ثبات االستمارة وصالحيتها    Alpha)  )87اختبارات الصدق والثبات ، فقد كانت قيمة  
 قياس .  لالستخدام في ال

   الدراسات السابقة ومناقشتها أهمسادسا :  
 الدراسات المتعلقة بالصيانة اإلنتاجية الشاملة : -أ

  وانعكاسها الصيانة االنتاجية الشاملة    تطبيق مؤشرات( "   (zaghiri and the dumb, 2020 دراسة1- 
  . بحث تطبيقي في محطة جنوب بغداد"  على الكلفة والطاقة المنتجة

ى التي  وللمحطة جنوب بغداد األ  استخدام وتطبيق مؤشرات الصيانة االنتاجية الشاملة  إلىهدف هذا البحث  
المحطة للوقود الثقيل والغاز الطبيعي ، فضال عن    أداءتعمل من اجل توفير المعلومات المالئمة لقياس فعالية  

البحث بضعف في ية من الضياع والهدر ، وتمثلت مشكلة  ولالترشيد بالتكلفة والوقت والمحافظة على الموارد األ
زيادة   بسبب  الكهربائية  الطاقة  واأل  األعطال، انتاج  الكفاءة  قلة  عن  بغداد   داءفضال  للمحطة جنوب  التشغيلي 

 نظمةقلة تجهيز عمل الوحدات االنتاجية للطاقة الكهربائية للمحطة واعتمادها على األ  إلىيؤدي    وهذا  ،ىولاأل
ن  العمليات ، وإ   داءفضال  عن استنزاف الموارد االقتصادية للمحطة وعدم االرتقاء بالمستوى المطلوب أل  ،يةالتقليد

المحطة من    أهدافية لهذا البحث اقتصرت بالتأكيد على الدور الفعال للصيانة االنتاجية الشاملة في تحقيق  هماأل
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لى مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات للمساعدة الحديثة والعمل ع داريةخالل اتباع االساليب العلمية واإل
 رائهم ومقترحاتهم . االستماع آل في حل المشاكل االنتاجية التي تحدث ، وبالتالي العمل على تطويرها من خالل 

 الدراسات المتعلقة بالصيانة الخضراء :  -ب 
هما في  أثر العالقة بين الصيانة الرشيقة والصيانة الخضراء و   )   (  AL-Jubori, et .al:    2019) دراسة:1- 

 (  تعزيز التنمية المستدامة دراسة استطالعية في شركة نفط الشمال العراقية
هما على التنمية أثر العالقة بين الصيانة الرشيقة والصيانة الخضراء وبيان مدى  ايجاد    إلىهدفت الدارسة  

الدراسة   العراق ، وتمثلت مشكلة  النفط شمال  انتاج  التنمية المستدامة كدراسة ميدانية في شركة  على  تحقيق 
عمل الشركة المبحوثة  واقع    وبعد االطالع على المستدامة في المنظمة بواسطة الصيانة الرشيقة والصيانة الخضراء  

ها العاملين وباستخدام استمارة االستبانة التي صممت أفرادتم جمع البيانات والمعلومات من سجالت الشركة و ،
البرنامج االحصائي باالعتماد على  البيانات  الغرض ، ومن ثم تحليل هذه  ، وفي ضوء عملية   (SPSS)لهذا 

ها تمثلت  أهم اجات والمقترحات التي تتناسب مع طبيعة الدراسةمجموعة من االستنت إلى التحليل توصلت الدراسة  
المكائن والمعدات من جهة ، والحد من    ةي رفع مستوى معولية فهمان تطبيق تقنيات الصيانة الخضراء للمسأب

تسرب النفايات خالل العمل بما يسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية وصحة العاملين في المنظمة والمجتمع  
للعاملين في داخل وخارج الشركة لتنمية إالتوصيات فهي    أهم، وأما    ككل من جهة ثانية قامة دورات تدريبية 

 .الصيانة بكفاءة عالية دون أي هدر بالوقت والجهد عمالأ مهاراتهم الفنية لتنفيذ 
 السابقة:  اوجه االفادة من الدراسات –ج 

 ت متغيرات موضوع الدراسة  . ولازيادة المعرفة واإلطالع على الدراسات التي تن1- 

 التعرف على النتائج التي توصلت اليها واالستفادة منها في توسيع قاعدة البيانات المعرفية .2- 

 طر النظرية من خالل االطالع على المصادر المختلفة .  فر األاتو 3- 

 
  المبحث الثاني

 المرتكزات الفكرية والنظرية لمتغيرات الدراسة 
من اجل التغطية النظرية لمتغيرات وتوجهات الدراسة في مجال الصيانة االنتاجية الشاملة  والصيانة الخضراء  

 المحاور االتية : إلىالنظري  طارسيقسم اإل

 الشاملة  االنتاجية:الصيانة  ولالمحور األ 
 الصيانة االنتاجية الشاملةمفهوم   - :أوال

حفظ االلة     إلىالتي تؤدي    دارية الفنية واإل  نشطةبأنها مجموعة من األ (Maintenance ) تعرف الصيانة
 ,Mohsenوقت وكلفة ممكنة )  أقلالغرض المطلوب منها ب  داءحالة التشغيل الطبيعية أل  إلىعادتها  إ و  أو الماكنة  أ

Al-Najjar, 2009 : 530 )  . 
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الصيانة خالل فترات من الزمن منها في عقد الخمسينات اعتمدت الصيانة الوقائية،  تم التركيز على  وقد  
الصيانة الوقائية المحددة من قبل المنتج للمعدة أو    أعمال المكائن التي اجري عليها    ي فالمعدات وأساسبشكل  

أت مجموعة من  الماكنة شرط أن يكون تشغيل المعدات ضمن المواصفات المحددة لها. وفي عقد الستينات بد
إل الياباني  المعهد  في  اإلنتاجية  دارةالباحثين  الصيانة  على  بالتركيز   Maintenance (PM) المصنع 

Productive  الصيانة،   أعمالية المعولية ، تنفيذ أهم، حيث كان التركيز على الصيانة الوقائية ، التعرف على
   ت نفســه كانت هناك مبادرة من قبل الباحث الياباني  وفي الوق  ،وتطبيق الكفاءة االقتصادية في تصميم المعمل  

(Nakajima)   تطبيق نظام اإلنتاج في    ءر مفهوم الصيانة اإلنتاجية مع بدمــــــــــــــــع مجموعة من طلبته بتطويـــــــ
للسيارات في الوقت الذي رفعت الشركة شعار الكلفة    تويوتافي شركة  (JIT - Just In Time) الوقت المحــــــدد  

 ( .  Sondalini , 2010: 2 والجودة العالية ) قلاأل
ــغلين إل فـــــرادفـــــبعض المنظمـــــات تمـــــنح المســـــؤولية لأ     نجـــــاز مهـــــام الصـــــيانة الوقائيـــــة أكثـــــر مـــــن المشـــ

ــى  ــا علـــــ ــاز أفـــــــراداعتمادهـــــ ــيانة النجـــــ ــي الصـــــ ــين فـــــ ــودة  متخصصـــــ ــؤولية الجـــــ ــنح مســـــ ــا تمـــــ ــام مثلمـــــ تلـــــــك المهـــــ
 ( .  Stevenson , 2007 : 651واإلنتاجية للعمال )

ــذ       ــي تنفيـــــ ــة فـــــ ــة المطلوبـــــ ــرورية والحيويـــــ ــزاء الضـــــ ــى األجـــــ ــاملة علـــــ ــة الشـــــ ــيانة اإلنتاجيـــــ وتركـــــــز الصـــــ
ــالاأل ــل عمــ ــوم التصـــــنيع ككــ ــن يــ ــة للصـــــيانة كجــــزء مــ ــتم الجدولــ ــل مـــــن  ،، إذ تــ ــت نفســـــه كجــــزء مكمــ وفــــي الوقــ

 (   Kumar & Suresh, 2008 : 216العملية التصنيعية )
الجودة الشاملة لتطبيق الصيانة الوقائية    إدارةوفي الوقت الحاضر هناك العديد من الشركات تتبنى أفكار       

والتي تنطوي على فكرة   . Maintenance Productive Total (TPM) بمدخل الصيانة اإلنتاجية الشاملة
 ( .   Hezier & Render, 2008 : 679مشاركة جميع العاملين ، وتنفيذ الصيانة بشكل ممتاز )

برنامج    في  التي تستخدم  األدوات  العديد من  الصيانة    إدارةوتوجد  في  أن تستخدم  الشاملة يمكن  الجودة 
 لمرجعية ، والتوثيق وغيرهااإلنتاجية الشاملة مثل مشاركة وتمكين العاملين ، المقارنة ا

 وكما مبين في  ،ومما تقدم يمكن االشارة لمفهوم الصيانة االنتاجية الشاملة عبر وجهات نظر بعض الباحثين
 : ( 3) الجدول

 مفاهيم الصيانة االنتاجية الشاملة من وجهة نظر بعض الباحثين  :(3الجدول )
 المفهوم الصفحة الباحث، السنة،

 ( Obeidat, 2008 :263   نظام يعمل على تحقيق فاعلية المنظمة في النظام اإلنتاجي الذي يعمل من خالل
مشاركة جميع العاملين مع األخذ بآرائهم ومقترحاتهم في وضع سياسات الصيانة  

 المستقبلية .
(peter,2009 :1) األإ كل  جميع    نشطةنها  ومشاركة  والمعدات  االجهزة  فاعلية  لزيادة  تعمل  التي 

العاملين للتقليل من وقت توقف اآللة عن العمل ومن االصابات والعيوب المتوقع 
 حدوثها .
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(slack N,2010 :590) العاملين بفعل األ   إلىدي  ؤ اليومية والتي ت  نشطةهي التي تتم من خالل جميع 
 تحسين االعتمادية والكفاءة عند تصميم المصنع . 

(Peng,2012 :22( نها نظام متطور يهتم بصيانة المعدات مع إزالة األعطال المتوقع حدوثها والعمل  إ
 اليومية .  نشطةعلى تعزيز صيانة المشغلين من خالل األ

(Katkamwar et 

al, 2013 :1750) 
ي لتحسين وظيفة الصيانة في المنظمة التي تضم الموارد البشرية   أساسنها برنامج  إ

، وهي بالتالي تركز على فلسفة تطوير برنامج الصيانة الوقائية لفترة عمر المعدة  
 ومشاركة العامل المشغل في صيانة المعدة لزيادة الكفاءة والفاعلية الكلية . 

)Mwanza & Mbohwa , 

2015 : 462) 
لعاملين المشغلين في  المعدات الذي يركز على مشاركة جميع ا   دارةهي نظام إل
المكائن خالل مدة تشغيلها وجعلها قادرة على انتاج   أداءجل تحسين  أالمنظمة من  

 منتجات ذات مواصفات مطابقة للجودة . 
)Pinto , 2016 : 1077) للعمل    ادتهاوإعالتي تمارس لتقليل من حاالت توقف مكائن االنتاج    نشطةكل األ

العمل  الربح مع  االنتاج وزيادة هامش  عمليات  استمرار  لضمان  بسرعة ممكنة 
 على تخفيض نسب العيوب في المنتج .

)Merith , 2017 : 4) التي تتم في كل انحاء المنظمة لتلبية متطلبات   داريةهي سلسلة من الممارسات اإل
 الزبون او تجاوزها بصورة مستمرة .

)Callewaert, et al , 

2018 : 59) 

هي مجموعة من النظم التي تدار من قبل فريق الصيانة لتقليل التوقفات والعطالت 
 التي تحصل في المكائن وجعلها جاهزة للتشغيل بصورة جيدة ومستقرة . 

)Pascal, 2019 : 87) اإل المستويات  في  العاملين  جميع  تتم بمشاركة  التي  العملية  المختلفة    داريةهي 
ل فرق عمل صغيرة تطبق اساليب الصيانة المخططة للمنظمة والتي تعتمد من خال

، الصيانة الوقائية ، الصيانة التنبؤية ، ومنع وتقليل الصيانة العالجية لتحسين  
 كفاءة وفاعلية وإنتاجية مكائن ومعدات المنظمة .

 المصادر اعاله .    إلىن بالرجوع يإعداد الباحث المصدر :
هو  ) : للصيانة االنتاجية الشاملة يمكن تحديد المفهوم االجرائي  لمذكورة آنف اومن خالل استعراض المفاهيم ا

، ويتم ذلك من خالل مشاركة    أفضلالمعدات واآلالت والمحافظة عليها بشكل    دارةالنظام الذي تتبعه المنظمة إل
 . (المطلوب داءكل العاملين فيها لتحقيق األ

 االنتاجية الشاملةية الصيانة أهمثانياا :  
 (Kocher et  al, 2012 :42) , (Mishra , 2008 : 53) كد كل من أ
,   (Katkamwar  et al,2013 :1750)    ،(31   :  2007  ,  Youssef  على )انة االنتاجية ية الصيأهمن  أ

 تي :الشاملة تتمثل باآل
 مشاركة العامل المشغل في الصيانة اليومية  للمعدات.  1- 
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 تدريب كل عامل مهما كانت طبيعة عمله .  2- 

 إلزالة كل المسببات التي تعيق عملهم . فيهمرادة اإل بعثروح المعنوية لدى العاملين و رفع ال3- 

الصفري والعيوب الصفرية    تحسين انتاجية االيدي العاملة لضمان العطالت الصفرية للمعدات وإعادة العمل4- 
 .   الجودة الشاملة إدارةوالحوادث الصفرية اعتمادا على ركائز 

 ة في ايفاء طلبات الزبائن دون تأخير .هماالمس5- 

 تحسين سمعة المنظمة وشهرتها .6- 

 الصيانة االنتاجية الشاملة   أبعادثالثاا : 
الصيانة االنتاجية الشاملة وعرضت تصنيفات متعددة في    أبعادت الباحثين في تشخيص  والالقد تعددت مح

ما قبلها من دراسات مع إضافات جديدة تتالءم مع الجوانب الزمانية والمكانية   إلىمضامينها , مستندة كل منها  
الصيانة   أبعادلقول أن  التي عرضتها الدراسات السابقة ، يمكن ا  بعادوفي ضوء األالتي جرت فيها الدراسة ,  

 دبيات لهذا المجال.في األكثر تركيزا أ اأبعاد  آخر إال أن هناك  إلىاالنتاجية الشاملة  قد تختلف من باحث 
والتي تم اعتمادها  علىالتي نالت نسبة االتفاق األ بعادواتساقا  مع ما تقدم يرى الباحثان أنه ينبغي تحديد األ

 :تيةآلا بعاداأل الحالية ، وتأسيسا  على ذلك اعتمدت الدراسة و متغيراتها  الدراسة الحاليةبما يتوافق مع طبيعة 
 الشاملة الجودة  إدارة1- 

رجاء المنظمة من أجل ضمان تلبية احتياجات  أالتي تتم في جميع    داريةهي مجموعة من الممارسات اإل
   .( Merith, 2017: 4)الزبون أو تجاوزها بصورة مستمرة 

هي رؤية ال يمكن للشركة تحقيقها  الجودة الشاملة  إدارة نإ   ((Dahlgaardet al .,2007 :16   في حين أشار
الجودة السنوية التي تقود الشركة تدريجيا   إال من خالل التخطيط الطويل االجل ، و من خالل وضع وتنفيذ خطط  

 .  نحو تحقيق الرؤية
 المبكرة المعدة إدارة2- 

و المعدة التي ينتج عنها أة تخطيط وتصميم الماكنة الجديدة ثناء مرحلأالتي تنفد  نشطةتعد مجموعة من األ
سهل واقتصادية من ناحية التكاليف وأكثر قدرة  أدرجة عالية من الموثوقية وصيانة  ماكنة جديدة والتي تتميز ب

 ( .  Sharma, et al, 2012 : 280) داءلأ
مكانية تخفيض االحتياجات للصيانة خالل مرحلة التصميم إ( بأنها تعني  ,AL-Daudi  2005  :   26وأشار )

تكون المكائن    أن   إلى ية  ولالمكائن األ  إدارة  تسعى  العامة ، و خفض التكاليف للصيانة    إلىللماكنة وبهذا يؤدي  
سرع بحيث تكون التكاليف أعالية ، وفترات تهيئة وتشغيل    ةيل والتنظيف والصيانة ولها معوليالجديدة سهلة التشغ

 لدورة حياة الماكنة متدنية .
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 : البيئية  السالمة و الصحة إدارة3- 

السالمة والصحة    إدارةالتي تحققها    هدافلى أن األ إ  (& Kedaria, 2014: 647   Deshpandeأشار)
إشعارات التنبيه على  البيئية تتمثل بالحوادث الصفرية والبيئة االمنة للعاملين والمشغلين وأيضا الصاق الملصقات و 

 جل زيادة الوعي لدى كل فرد في المنظمة .أالجدران من 
كوين بيئة السالمة والصحة والبيئة يتمثل بت  إدارةأن الغرض من    (Dandage,et al , 2016 :280وأكد )

لية تنفيذها تكمن في نشر الملصقات آن  إ و   ،عمل أمنة ونظيفة والحوادث الصفرية واألضرار الصحية الصفرية
 واإلشارات التنبيهية من أجل توعية المشغلين والعاملين داخل المنظمة .

 المحور الثاني : الصيانة الخضراء
 مفهوم الصيانة الخضراء     :أوالا 

ق الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ، والتي تمثل المتطلبات  ائالطر   أهمتعد الصيانة الخضراء إحدى  
وظائفها االقتصادية والتكنولوجية ، فإن الصيانة الخضراء لها وظائف   فضال  عن  القتصاد إعادة التدوير.  الكامنة  

ي ا في توفير الطاقة وتقليل االنبعاثات وتطوير اقتصاد إعادة التدوير أساسدور ا    ؤديتي توالبيئية واجتماعية مهمة ،  
 وبناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة.

النسبية    يةساسللصيانة الخضراء غنية للغاية ، والتي تتألف من النظريات األ  يةساسإن النظريات والتقنيات األ
ال عند  فيها  المفاهيم  بعض  واإلوتوسيع   ، البيئة  على  الصيانة  آثار  في  الصيانة    دارةنظر  على  الفنية  واللوائح 

 . (Ararsa, 2012 : 30الخضراء ، وتقنيات الكشف والرصد يعني استهالك البيئة والموارد. )
الصيانة بأنها وسيلة للمساعدة في    (Kaczmarek & Malgorzata, 2015 : p 4-5ويعتبر كل من )

ة  هم اتقليل التكلفة وهي مس  إلى الحفاظ على اإلنتاج بأقصى قدر ممكن من الكفاءة ، وُينظر إليها على أنها تؤدي  
ية عن ذلك ، لتقليل وقت التوقف عن العمل  أهممهمة في تشغيل المعدات بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة ، وال تقل  

 بسبب األعطال .
ية كبيرة في أهممن الموضوعات المهمة الذي اكتسب  مصطلح  الصيانة الخضراء  يعد  ء ما تقدم ،  في ضو 
وبدأ يأخذ حيزا  كبيرا  في جهود    عمالالمعاصرة ، وهذا يتم بفعل التطورات والتغييرات في بيئة األ  عمالمنظمات األ

سمات المنظمات    أحدلكل فرد عامل في المنظمة ويعد    في تكامل المعرفة  همنه يسألالباحثين واألكاديميين اليوم ،  
 عماليته لتغطي نطاقا  واسعا  من نشاطات األأهم، وتمتد    عماليا  لمنظمات األأساسالحديثة ، وبوصفه مطلبا   

في    من خالل ما يتم عرضه لوجهات النظر المختلفةالصيانة الخضراء  لذلك تباين وجهات النظر حول مفهوم  
 :تي ( اآل4الجدول )
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 من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين . الصيانة الخضراءمفاهيم : (4جدول)
 المفهوم الباحث ، السنة ، الصفحة

(Ararsa,2012: 30)   ي بتوفير الطاقة وخفض المخلفات من خالل   أساس هي عملية مهمة تقوم بدور
 . بما يحقق التنمية االقتصادية والتقنية تدويرها

(Kazemi, 2013: 3530)    هي عملية تكنولوجية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للبيئة عبر القضاء
المتعلقة بالصيانة والتي تتضمن ترشيد استهالك  النفايات  على جميع منافذ 

  الطاقة والموارد وغيرها .

(Kaczmarek, 2015: 

4474) 
 إلىالمعدات أو استعادتها على محافظة  الالتي تعمل على  نشطةنها كل األأب

أدنى    إلىكفاءة الستخدام الموارد و   أعلىحالتها الطبيعية مع ضرورة مراعاة  
 مستوى من التلوث البيئي .

(AL-Jubori, etal ,2019 

:152)  
العمل للحد   إلىهي استخدام مجموعة من االساليب الفنية التي تعيد المكائن  

للمنظمة والمجتمع  الطبيعية  البيئة  النفايات والحفاظ على  من ظاهرة تسرب 
 .سويا 

 المصادر اعاله.  إلىن بالرجوع يعداد الباحثإ  :المصدر
داة المنظمة التي تعزز من قدرتها في الحفاظ  أ هي    الصيانة الخضراءأن    لمذكورة آنفا المفاهيم ايتضح من  

مما ينعكس على صحة    اإلنتاجية،على البيئة وإمكانية تخلصها من النفايات و االنبعاثات التي تسببها العمليات  
يمكن تحديد المفهوم االجرائي للصيانة الخضراء بما يتالءم مع   المفاهيم  ه من ومن خالل ما تم عرض ،  المجتمع

ساليب التي تستخدمها المنظمة للمحافظة على المعدات  األ)   هيالصيانة الخضراء  ة للبحث ، فاالتجاهات الحالي
 . (والبيئة للحد من التلوث البيئي و االنبعاثات الناتجة من العمليات االنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة

 ية الصيانة الخضراء أهمثانياا : 
ية الصيانة  أهمبأن    (Kaczmarek , 2015, 564), (Kaufman & Balsley, 2013 :1) يرى كال  من  

 :تي تتحدد باآل الخضراء
،    الخام المواد اختيار خالل  من البيئة على سلبا تؤثر التي الملوثات من والحد الطاقة ،  تخفض من استهالك1- 

 والعناصر الالزمة لخدمات شراء االالت والتخزين .

 (. المخططة وغير المخططة)الصيانة   خدمات على الحفاظ2- 

 . التشحيم ومواد للسوائل أفضل المواد المستخدمة واستغالل إدارة3- 

النظر  4-  خالل  من  الطبيعية  البيئة  على  للصيانة  السلبي  التأثير  من  وتصميم                  إلىالحد  تطوير  مراحل 
 التصنيع . إلى وصوال   بالتصميم مرورا يةولاأل الفكرة بدءا  منالمنتج 

 السامة .  الكيميائية والمخلفات للمواد العاملين تعرض من الحد5- 

 المعدات بهدف زيادة حياتها . تشغيل تكاليف خفض6- 
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 الصيانة الخضراء أبعادثالثا : 

 وتم اعتمادها بالدراسة الحالية منها: ،يةأساس تقنيات ثثال باعتماد الخضراء الصيانة يمكن تطبيق
 :     Efficiency of energy useالطاقة   استخدام كفاءة1- 

مؤشرات   أهممن  ااستهالكها يعد واحد  والبيئية واالجتماعية ، ف االقتصادية للتنمية يةأساسمهمة  الطاقة تعتبر
 األدنى الحد في  الطاقة استهالك على و الحفاظ لضمان السبل أفضل، وتعد الصيانة    يةساس البيئي األ  داءقياس األ

فضال     بسهولة، المعداتو   تشغيل االالت  عن طريقها يتم التي التحكم الذاتية  صيانة هي ركائزها إحدى خالل من
 عن يتم والتي للمعدات، الثبات و الموثوقية من المزيد الوقائية التنبؤية والصيانة الصيانة  يمكن أن تحقق ذلك  عن

 (Ararsa, 2012 : 44).   الطاقة واستدامتها  كفاءة تحقيق طريقها
 :Reducing environmental impacts البيئية  ثاراآل من الحد2- 

قد تتضمن التدوير وتعديل و قد تتحكم في التلوث  أو تقلل  أو مواد تمنع  أخبرات ،    استخدام عمليات ، نإ
تسهم في الحد من التلوث وتخفض من التأثيرات البيئية بحيث  العمليات وأجهزة التحكم واالستغالل االمثل للموارد  

 ( .    , Sassi 2013 : 14تحسين الكفاية وتخفض من التكاليف )المعاكسة وبالتالي تعمل على 
العواقب   ولكن الصيانة لعمال الصحية بالنسبة المضاعفات مخاطر ارتفاع  إلى فقط تؤدي لن السامة فاالنبعاثات

الصيانة  فو  موظ يكون  ما عطال ، وعادة األ إصالح تنفيذ ثناءأ يتم االنبعاثات هذه انتاج ن إ تتجاوزها ، أن يمكن
شأن  ومن ،  ممكن وقت أقرب للعمل في صالحة حالة إلى وإعادتها المعدة لمشاكل حل إليجاد هائل ضغط  تحت

حماية   في يسهم الذي االمر ،العملية نفايات هذه على تقضي أن مالئم نحو على إجراؤها يتم  التي اإلصالحات
 (Ararsa, 2012, 44)  .الطويل  المدى على الطبيعية البيئة

 :  Recycling and use  واالستخدام التدوير عادةإ3- 
ــد  ــة  أصــــــبحتلقــــ ــدوير إ عمليــــ ــادة التــــ ــدول عــــ ــم الــــ ــدأت تتجــــــه معظــــ ــدة التــــــي بــــ ــناعية الجديــــ ــة الصــــ السياســــ

ممــــــا جعــــــل المنظمــــــات العالميــــــة المعنيــــــة بشــــــؤون البيئــــــة تؤكــــــد علــــــى اتبــــــاع  الكبــــــرى علــــــى اتباعهــــــا  مــــــؤخرا  
 . ( Hussein, 2018)عملية التدوير 

و  هي تجميع للمخلفات الصلبة أ   التدوير  عملية ن  أ   (Zhuo & levendis 2014: 1-3)  كل من  وذكر 
و  ادة التصنيع تتم اما بايولوجيا  أعيدة ومن ثم تسويق هذه المنتجات، وإن عملية إ منتجات جد إلىاعادة تصنيعها 

 ميكانيكيا  او كيماويا او حراريا  .

الصيانة   عملية اجراء بعد المنظمة قبل من ثانية الجزء مرة استخدام به فيقصد االستخدام بإعادة يتعلق ما ماأ
في  تضعه نأ ، فعليها  استخدامه على قادرة غير كانت المنظمة وإذا خرى ،أ مرة  العمل إلى وإعادة وإصالحه علية

 :تي اآل يحقق نأ نهأش من األمر وهذا .منه تستفيد خرى أ منظمة إلى تبيعه وأ الخردة ، مخازن 
(AL-Bakri, 2011: 11) : 

 كلي .  وأ جزئي بشكل النادرة وبخاصة المستعملة المواد كمية من التقليل - أ
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 المنظمة ذاتها .  على المالية االعباء يقلل أن  شأنه من وهذا للمنتج ، االستخدام زمن أو المنتج عمر اطالة-ب
 رابعا : العالقة بين الصيانة االنتاجية الشاملة والصيانة الخضراء

للصيانة الذي جمع بين النظام االمريكي التقليدي   اجديد    ا مفهوم  بوصفه  فهوم الصيانة االنتاجية الشاملة  ظهر م
للصيانة الوقائية والسيطرة الشاملة على الجودة والتوجه نحو العاملين ، ومن اجل تكوين ثقافة جديدة يطور من 

ء مع مهندسي الصيانة  خاللها شعور لدى المشغلين بملكية المعدات التي يعملون بها مما يجعلهم يكونون شركا
  (Bennett & Lee , 2005 : 1-7) . مين عمل الماكنة  بشكل جيد وفي أي وقتأوتوإدارتها 

ذ أصبح يعد استراتجية تركز على تحقيق إ  ،ات أخذ مفهوم الصيانة االنتاجية بالتطويريوفي عقد السبعين 
ف  كفاءة الصيانة االنتاجية عن طريق نظام شامل يركز على مشاركة جميع العاملين ، وأضيف له في منتص 

سام المنظمة االنتاجية عبر مشاركة كل ألتي تعني الشاملة أي تشمل جميع ا( وا(Total ات كلمة  يعقد السبعين
 . (Stevenson , 2007: 651)العاملين وبذلك اطلق عليها الصيانة االنتاجية الشاملة 

اإلنتاج والصيانة لغرض التحسين تعتبر المفهوم الذي يمثل العالقة بين كل الوظائف التنظيمية السيما بين  و 
( واألمان  السالمة  وضمان  التشغيلية  والكفاءة  المنتج  لجودة                         وأكد   .  (Faber,2009:5المستمر 

(76    :2011  AL-Kiki)    وتعتمد على   ، أفضلالمعدات والمحافظة عليها بشكل    دارةإلبأنها المدخل النظامي
العليا مرورا بالوسطى والتنفيذية ، والتي تهدف    دارةا من اإلءالصيانة بد  أعمالمبدأ مشاركة الجميع في تنفيذ  

تخفيض وقت التوقفات ، فضال عن  وتحقيق العطالت والحوادث الصفريةتعظيم فاعلية المعدات    إلىي  أساسبشكل  
 غير الالزمة للمعدات .  

 المعايير بالتقائها مع تميزت نشاط أو عملية أنهاإلى    Kam & Wong, 2012: 468-490))وأشار كل من  

 األسواق متطلبات مع التقاؤها ذلك  إلى باإلضافة ،  المنظمة في االجتماعية والمعايير الصناعة حددتها  التي البيئية

 ثراأل اإلنسان ، على  المواد  سمية والمواد ،  الطاقة ترشيد التي تخص االعتبارات مجمل توفير تعتزم التي والزبائن

ليات  آ وتقديم النشاط أو للعملية المستمر التقييم ودمج النشاط أو العملية وتنفيذ تصميم االستدامة في  وقضايا البيئي ،
 .للعملية  المناسبة التحسين

الباحثين نجد    ، والصيانة الخضراء االنتاجية الشاملة الصيانة بين وثيقة عالقة ن هناكأ ومن وجهة نظر 
ل ومن خال المطلوب   داءاأل بالمحافظة على االالت والمعدات بمستوى  تعمل االنتاجية الشاملة الصيانة ان حيث

العاملين بالمنظمة  لمنظماتافي    تطبيق تقنيات الصيانة الخضراء   مكانيةإ    إلى ادى   هذا ما ،مشاركة جميع 

 البيئة على سلبا تؤثر  التي انبعاث الملوثات ومنع والمعدات المكائن إدامة في كبير دور من لمالها من الصناعية

الصيانة النظرية العالقة نثبت فأننا المنطلق هذا ومن سواء،  حدا على المجتمع وصحة الطبيعية االنتاجية  بين 
واحد اميهكل نأل والخضراء الشاملة باتجاه  ، بصيانة يعمالن  والمعدات  طبقتإف المكائن  الصناعية   المنظمة ن 

 ذلك وسبب  ،مستدامة واجتماعية وبيئية اقتصادية تنمية تحقق سوفف والخضراء االنتاجية الشاملة الصيانة دواتأ

 على المحافظة عن فضال للمنظمة ، اقتصادية وفورات يحقق  استهالكها ترشيد وأ الصيانة هدر موارد عدم هو
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 مع متطلبات تتناسب  للبيئة صديقة منتجات تقديم طريق عن اجتماعية منافع تحقيق للمجتمع ، وكذلك الطبيعة البيئة

  .الزبائن
 المبحث الثالث 

 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات 
على النحو  تلك المتغيرات    ولاسيتم تن، لذا  نموذج الدراسة وفرضياته  أيقتصر المبحث الحالي على اختبار  

 :تياآل
 اختبار مخطط الدراسة وفرضياته  : ولالمحور األ 

  : تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة أوالا 
الفقرة تشخيص طبيعة عالقات االرتباط  بين   الدراسة ومتغيراته  ألجل اختبار صحة    أبعادتتضمن هذه 

الصيانة االنتاجية   أبعادوجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية )معنوية( بين  ى والتي تؤكد  ولة األالفرضية الرئيس
عية، وكانت النتائج على النحو  الفر   بعاداأل  الشاملة والصيانة الخضراء على مستوى المؤشر الكلي وعلى مستوى 

 تي :اآل
 عالقة االرتباط بين الصيانة االنتاجية الشاملة والصيانة الخضراء على المستوى الكلي : 1- 

( في المعمل الصيانة االنتاجية الشاملة والصيانة الخضراءح عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة )توض
(, وهذا  0.05( عند مستوى معنوية ) **0.547ذ بلغ معامل ارتباط قيمته )إنة الدراسة على المستوى الكلي ، عي

 . ذلك إلى( 5العالقة بين المتغيرين الرئيسين .إذ تشير معطيات الجدول ) وجوديدل على 
 

 والصيانة الخضراءنتائج عالقة االرتباط بين متغيري الصيانة االنتاجية الشاملة : (5)الجدول 
 على المستوى الكلي 

 المتغير التفسيري                                   
 الصيانة االنتاجية الشاملة المتغير المستجيب     

 **0.547 الصيانة الخضراء

 0.05.عند مستوى معنوية  (spss)ن باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية  يعداد الباحثإ من  المصدر:      

N=40                                                                                                            
 :على مستوى المتغيراتالصيانة االنتاجية الشاملة والصيانة الخضراء  أبعادعالقة االرتباط بين 2- 

 ( ، يتضح ما يأتي :6من خالل الجدول )
  ( 0.583ذ بلغت قيمة االرتباط )إ،    الصيانة الخضراءالجودة الشاملة و   إدارةوجود عالقة ارتباط معنوية بين  1. 

 ( .0.05عند مستوى معنوية )
ذ بلغت قيمة االرتباط  إ،    الصيانة الخضراءالمعدة المبكرة و   إدارةوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  2. 

 (.0.05عند مستوى معنوية ) (0.547)
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ذ بلغت قيمة إ،  الصيانة الخضراءو الصحة والسالمة البيئية  إدارةوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين 3. 
 (.0.05مستوى معنوية ) عند(0.529االرتباط )

 
في المعمل   أكبربدرجة  الصيانة االنتاجية الشاملة    أبعادفرت  انه كلما تو أ  إلىومما سبق تشير هذه العالقات  

المعدة المبكرة   إدارة  والجودة الشاملة    إدارة، ومن خالل )بدرجة جيدة نسبيا  الصيانة الخضراء    تحققت  الدراسةعينة  
من دور في تحقيق الصيانة الخضراء، وبناء  على ما تقدم من    بعاد( لما لتلك األوالسالمة البيئيةالصحة   إدارةو  

 ى.ولأثبات صحة الفرضية الرئيسة األ إلى نتائج عالقات االرتباط على المستوى الكلي والجزئي ، نتوصل 
 

  الخضراءوالصيانة الصيانة االنتاجية الشاملة  أبعادنتائج عالقة االرتباط الجزئي بين : (6الجدول )

N =40  *p≤ 0.05 عند مستوى معنوية   (spss) ن باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية  ي حث عداد الباإ : من المصدر  

 
 الدراسة  ثانياا : تحليل عالقات التأثير بين متغيرات  

الصيانة االنتاجية    بعادمضمون الفرضية الرئيسية الثانية التي نصت بوجود عالقة تأثير معنوية أل  إلىاستنادا   
على  ، يتم عرض نتائج االختبار    بعادالشاملة  في الصيانة الخضراء على المستوى الكلي ، وعلى مستوى األ

 تي :  النحو اآل
التأثير للص7يبين الجدول )1-  يانة االنتاجية الشاملة في تحقيق الصيانة الخضراء للمستوى  ( مؤشرات والنتائج لعالقات 

 تي : اآلعلى النحو و  بعادالكلي ومستوى األ

 المستوى الكلي  ❖

معنويا  في الصيانة الخضراء ، ويدعم هذا التأثير   تأثيراالصيانة االنتاجية الشاملة    بعادأل( أن  7يبين الجدول )
وبمستوى (  1، 34)( عند درجتي حرية 2.62من قيمتها الجدولية والبالغة )  أعلى( وهي  4.31( والبالغة )Fقيمة )

الصيانة    أبعاد، وهذا يؤكد بأن    %(  0.581( والبالغة )2Rمعامل التحديد )قيمة  ، ويستنتج من    (0.05معنوية )
%( من المتغير المستجيب والمتمثل بتحقيق الصيانة الخضراء ومن خالل  58تفسر ما قيمته )  االنتاجية الشاملة 
من قيمتها    أكبر( وهي قيمة معنوية  2.571( المحسوبة )(T( لها تبين ان قيمة  T( واختبار )(Bمتابعة معامالت  

ة الثانية القائلة بوجود ؤكد بقبول الفرضية الرئيسي  ( ، وهذا0.05( عند مستوى معنوية )1.34الجدولية والبالغة )
 بالميدان المبحوث . الخضراء  الصيانةفي تحقيق  للصيانة االنتاجية الشاملة عالقة تأثير

 
 

 المتغير التفسيري 
 المتغير المستجيب

 الصيانة االنتاجية الشاملة أبعاد
 الصحة والسالمة البيئية  إدارة المعدة المبكرة إدارة الجودة الشاملة إدارة

 *0.529 *0.547 *0.583 تحقيق الصيانة الخضراء
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 الخضراءالصيانة في  الصيانة االنتاجية الشاملة  أبعادمؤشرات ونتائج عالقة تأثير : (7الجدول )
 متغير مستجيب 

 متغير تفسيري 
 الصيانة الخضراء 

 0B 1B الصيانة االنتاجية الشاملة  
2R F المحتسبة T المحتسبة 

 الجودة الشاملة  إدارة
 

 

 

0.652 

0,441 
(5.332) 

 0.405 المعدة المبكرة   إدارة 2.571 4.31 0.581

3.462) ) 
 438 .0 الصحة والسالمة البيئية  إدارة

(2.493) 
 2.571 4.31  0.581 0.586 0.652 مجتمعة  بعاداأل

   P≤  0.05 df (1,34)  N =40*(SPSSن باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية ) ي عداد الباحث إ من  المصدر:
 اختبار عالقات التأثير للمستوى الجزئي : ❖

 دارةإلوجود تأثير معنوي    إلى(  7شارت نتائج الجدول )أ  الجودة الشاملة في الصيانة الخضراء :  إدارةتأثير   
الخضراء الصيانة  في  الشاملة  الت  ،الجودة  )أوهذا  قيمة  يدعم  )Fثير  والبالغة  حرية 4.31(  درجتي  عند   )

%( ، وهذا  0.581( والبالغة )2R( ،ويستدل من قسيمة معامل التحديد )0.05ومستوى معنوية )(  341.)
الشاملة    أبعادن  أ  إلىيشير   االنتاجية  ) الصيانة  قيمته  ما  والمتمثل 58تفسر  المستجيب  المتغير  من   )%
الخضراء  بتحقيق )  ،  الصيانة  االنحدار  معامل  قيمة  ذلك  ذلك    (0.441ويدعم  )وعزز  والبالغة  tقيمة   )

ى  ولوهذا يعني تحقق الفرضية الفرعية األ( ،0.05مستوى معنوية )( و 1.34)( عند درجتي حرية  2.571)
 ة الثانية. من الفرضية الرئيس

 دارة وجود تأثير معنوي إل  إلى(  7تشير نتائج الجدول )المعدة المبكرة في الصيانة الخضراء :    إدارةتأثير   
( عند درجتي حرية 4.31( والبالغة )Fذ يدعم هذا التأثير قيمة )إالصيانة الخضراء ،  المعدة المبكرة في  

(، وهذا  %0.581( والبالغة )2Rالتحديد )( ، ويستدل من قسيمة معامل  0.05ومستوى معنوية )  (341.)
بالصيانة  %( من المتغير المستجيب والمتمثل  58تفسر ما قيمته )لصيانة المنتجة الشاملة  ن اأ  إلىيشير  

( عند درجتي 2.571( والبالغة )T)وعزز ذلك قيمة    (0.405ويدعم ذلك قيمة معامل االنحدار )  ،الخضراء
 ة الثانية . رئيسوهذا يعني تحقق الفرضية الثانية من الفرضية ال( ، 0.05معنوية ) ( ومستوى 34.1)حرية 

وجود تأثير معنوي    إلى (  7تشير نتائج الجدول )الصحة والسالمة البيئية في الصيانة الخضراء :    إدارةتأثير    -ت  
( عند  4.31( والبالغة )Fذ يدعم هذا التأثير قيمة )إ  ،الصحة والسالمة البيئية في الصيانة الخضراء  دارةإل

حرية   )(  34.1)درجتي  معنوية  )0.05وبمستوى  التحديد  معامل  قسيمة  من  ويستدل   ،  )2R  والبالغة  )
%( من المتغير المستجيب 58تفسر ما قيمته )الصحة والسالمة البيئية    إدارةن  أ  إلىوهذا يشير  (  0.581)
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( والبالغة  Tقيمة )وعزز ذلك    (0.438ويدعم ذلك قيمة معامل االنحدار )   ،بالصيانة الخضراءوالمتمثل  
فرعية الثالثة  وهذا يعني تحقق الفرضية ال( ،  .0معنوية )  ( ومستوى 34.1)( عند درجتي حرية  2.571)

 .  الثانيةة الفرضية الرئيسمن 
 

 المحور الثاني
 االستنتاجات والتوصيات 

 تي :مجموعة من االستنتاجات تمثلت باآل  إلى: توصلت الدراسة  االستنتاجاتأ :
التحليل اإلحصائي   -1 الشاملة    أبعاد بين  وجود عالقة ارتباط موجبة  أظهرت نتائج  بشكل  الصيانة االنتاجية 

من حيث قوة   بعادمن بين األ  ولالمركز األ  الجودة الشاملة  إدارةذ احتل بعد  إ  ،الخضراءوالصيانة  منفرد  
يسهم وبشكل فاعل في تحقيق انسيابية العمل والمحافظة على سير العملية    وهذا   ،بالصيانة الخضراءاالرتباط  

في حين جاء بعد     المعدة المبكرة  إدارةية بعد  هماالنتاجية بشكل جيد وبوقت مناسب ، يليه من حيث األ
 .ىولوهذا يدل على قبول الفرضية الرئيسية األ  ،بالمركز الثالث على التوالي السالمة والصحة البيئية إدارة

الصيانة الخضراء  في    امباشر    الها تأثير  أن  لصيانة االنتاجية الشاملة  ل  انالتحليل االحصائي    نتائجظهرت  أ -2
ن  ية م ولحافظة على الموارد األموال  فضال عن الترشيد بالتكلفة والوقت    اإلنتاجية،والتي تعمل على رفع  

 دل على قبول الفرضية الرئيسية الثانية.الضياع والتلف والهدر، وهذا ي

ملة لجميع عملياتها، ن الصيانة الخضراء تساعد المنظمة على تحقيق تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية شاإ -3
 البيئة الطبيعية وصحة العاملين والمجتمع ككل. يسهم في الحفاظ على وهذا 

مما   ،مناسبالغير  ل عشوائي وغير مخطط له وبالوقت  جراء الصيانة بشكإيعاني المعمل المبحوث من   -4
 فضال  عن زيادة الوقت المستغرق من قبل العاملين إلجراء الصيانة.  ،التوقفات أوقاتيسبب له زيادة 

جودة   تنافسية للمنظمات الصناعية، إذ إن المنتج سيكون منتجا  ذا  يمكن أن تعد الصيانة الخضراء ميزة -5
 الوظيفي والبيئي. داءعالية من ناحية األ

 

  المقترحاتب : 
الدراسة بموضوع الصيانة االنتاجية الشاملة  إدارةاالهتمام من قبل   -1 الدالة التي ترتكزأل  ،المعمل عينة    نه 

 نجاحات المنظمة ومستقبلها في التعامل مع البيئة . عليها

عمليات -2 كل  في  الشاملة  االنتاجية  الصيانة  اسلوب  تطبيق  نحو  التوجه  ل  أنشطةو   ضرورة  رتقاء الالمعمل 
 بمنتجاته واالتجاه نحو الصيانة الخضراء .

 بأساليب علمية حديثة ومتطورةجراء الصيانة  لين من خالل عمل برامج تدريبية إلللعام  زيادة الوعي الثقافي -3
 ن واحد . آيئة والتوجهات لحماية الزبون في ذات صلة بالمحافظة على الب وتكون 

مستمر   -4 بشكل  الخضراء  والصيانة  الشاملة  االنتاجية  الصيانة  بين  العالقة  بدراسة  المبحوث  المعمل  قيام 
  . ةومواكب للتطورات التكنولوجي
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زالة  إ فلسفة نشر ضرورة علىلموظفين وحثهم  باالمزيد من االهتمام    يوليالمبحوث أن    المعملينبغي على   -5
 .  داريةالعاملين ، وفي جميع المستويات اإل   فرادنواعه بين األأالهدر بكل 

رفع    إلىمناسبة دون تأخر سيؤدي    أوقاتجراء الصيانة الشاملة على مكائن ومعدات المعمل المبحوث بإ -6
نواع الضياع والهدر وتحقيق  ات الزبائن وإمكانية القضاء على كل أكمية االنتاج واالستجابة السريعة لطلب

 للمعمل .  أفضلعائدات 
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