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 المستخمص
لعدد من المراكز الصحية في   TPMىدف ىذا البحث إلى امكانية تطبيق مرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة       

انموذج افتراضي يضم مرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة  وتم  صياغة عدد مدينة الموصل ، ولتحقيق ذلك تم تقديم 
من الفرضيات، وقد تم االعتماد عمى  استمارة االستبانة كأداة اساسية لجمع البيانات والمعمومات مع استخدام عدد من 

جيب البحث عن ، كما ويSPSS 22االساليب االحصائية الختبار فرضيات البحث باستخدام البرنامج  الجاىز 
/ ما مدى معرفة العاممين في المراكز الصحية قيد البحث عن مفيوم ومرتكزات الصيانة المنتجة 1التساؤالت االتية: 

/ 3/ ىل يسعى العاممين في المركز الصحية  قيد البحث الى تطبيق مرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة ؟ 2الشاممة ؟ 
راكز الصحية المبحوث؟ وتوصل البحث إلى عدد من االستنتاجات ابرزىا: يمكن ما ىو المرتكز االكثر اىمية في الم

لممراكز الصحية قيد البحث تطبيق مرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة  المعتمدة في البحث، وعمى  ضوء االستنتاجات 
نتجة الشاممة في اعطيت عدد من التوصيات كان من ابرزىا ضرورة العمل عمى نشر مفاىيم مرتكزات الصيانة الم

 المراكز الصحية قيد البحث وجعميا من مسؤولية العاممين جميعا .
 :مرتكزات ،الصيانة ،المنتجة، الشاممة الكممات المفتاحية

Abstract 
     This research aimed at the possibility of Application Total productive maintenance 

pillars (TPM) for a number of health centers in the city of Mosul, and to achieve this, a 

hypothetical model was presented that includes Total productive maintenance pillars and a 

number of hypotheses were formulated. The questionnaire form was used as a basic tool for 

collecting data and information with the use of a number One of the statistical methods for 

testing research hypotheses using the ready-made program SPSS 22, and the search 

answers the following questions: 1 / What is the extent of the knowledge of health center 

workers in search of the concept and the pillars of Total productive maintenance? 2 / Do 

workers in the health center under discussion seek to implement Total productive 

maintenance pillars? 3 / What is the most important pillar in the respondent's health 

centers? The research reached a number of conclusions, the most prominent of which is: 

The health centers under consideration can apply the Total productive maintenance pillars 

adopted in the research, and in light of the conclusions a number of recommendations were 
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given, the most prominent of which was the need to work on spread the concepts of Total 

productive maintenance pillars in the health centers under consideration and making them 

the responsibility of the workers All. 
 

key words :Total ,productive, maintenance, pillars 

 المقدمة 
ىي مفيوم ياباني مبتكر بدأ في  Total productive Maintenance  TPMانصيبوخ انمىتجخ انشبمهخ ) )

، عندما بدأت الصيانة الذاتية والوقائية في اليابان ، وجاء ذلك استجابًة لمشاكل الصيانة في   1951أوائل عام 
التي يقوم بيا جميع العاممين من خالل أنشطة المجاميع عمى أنو الصيانة اإلنتاجية  TPMالصناعات ، و يتم تعريف 

إلى زيادة قدرة االجيزة والمعدات الحالية في موقف معين، والحد من الحاجة إلى مزيد من  TPMالصغيرة ، ييدف 
كبرنامج لمتحسين األساسي لوظائف الصيانة في المنظمة ، والذي  TPMاالستثمار في رأس المال ويمكن أيًضا تعريف 

شراك  TPMشمل كامل مواردىا البشرية و تتطمب فمسفة ي تطوير برنامج صيانة وقائي لدورة حياة االجيزة والمعدات وا 
عمى  TPMالمشغمين في صيانة االجيزة والمعدات، ومن أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية بشكل عام تعتمد 

ت ، والصيانة الذاتية بواسطة المشغمين ، وأنشطة المجاميع ثالثة مفاىيم رئيسية ؛ تعظيم فعالية االجيزة والمعدا
. وقد أدى التغيير في السوق إلى زيادة مستوى التنافسية العالمية بين   (Ihueze & Ebisike, 2018:3- 4)الصغيرة

التشغيل  المنظمات والجميع يريد إرضاء الزبائن أكثر من غيرىم،  وشيد السوق العالمي ضغًطا متزايًدا لخفض تكاليف
 مع تحسين األداء في القطاعات االنتاجية والخدمية بما في ذلك الرعاية الصحية .

 

 المبحث األول/ منهجية البحث
   :مشكمة البحث -أوالً 

عمى أساس منتظم لضمان سالمتيا والحفاظ عمى وظائفيا بما في ذلك  TPM *تحتاج أي مؤسسة إلى مرتكزات 
، وكذلك TPM لشاغل األساسي لو لتوفير بيئة آمنة وفعالة لرعاية المرضى لمرتكزات المراكز الصحية ، والذي يكون ا

إلدارة مرافق الرعاية الصحية، لذلك ، يتعين عمى ادارة المراكز الصحية التأكد من أن جميع المستخدمين قادرين عمى 
الخدمة الطبية ، عالوة عمى ذلك ،  تشغيل اجيزتيم معداتيم دون التسبب في أي خمل قد يؤثر عمى حياة المستفيدين من

 يجب تقميل أو إزالة مخاطر األجيزة والمعدات. 
  :تأسيسًا يمكن تحديد مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية

؟. TPM / ما مدى معرفة العاممين في المراكز الصحية قيد البحث عن مفيوم و ومرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة  1
/ىل تتباين استجابة العاممين 3؟. TPM المراكز الصحية  قيد البحث الى اقامة مرتكزات / ىل يسعى العاممين في 2

 ؟.   TPM في المراكز الصحية قيد البحث لمرتكزات
 ييدف البحث الى:: ىدف البحث –ثانيا 
 . TPM توعية العاممين في مراكز الصحية لتطبيق مرتكزات   .1
 . TPMالكشف عن امكانية اقامة مرتكزات  .2
مجموعة من المقترحات من خالل نتائج البحث الميدانية ، مما يقدم تصور واضح لكيفية تطبيق عرض  .3

 .TPM مرتكزات 
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  ( يوضح مخطط البحث المقترح 1انموذج البحث :  الشكل رقم ) –ثالثا 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

           
 

                       
 
 
 
 
 
 (مخطط البحث المقترح1الشكل ) 

 يات البحث :فرض –رابعا 
 .TPM : تتوفر لدى المراكز الصحية  قيد البحث مرتكزاتالفرضية األولى
 . TPM : تتباين استجابة العاممين المراكز قيد البحث مرتكزات الفرضية الثانية

 التحميل االحصائي:  –خامسا 
تضمنت االساليب االحصائية  لتحميل البيانات التي تم جمعيا من عينة البحث وقد SPSS 22تم االعتماد عمى برنامج 

لتحقق من  t- tast)التكرارات ، النسب المئوية %،والمتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ومعامل االختالف ،اختبار  
 العالقة المعنوية بين متغيرات البحث (.

 الحدود الزمانية والمكانية لمبحث : –سادسا 
 لمراكز الصحية في مدينة الموصل .الحدود المكانية : اقتصر البحث عمى  عدد من ا .1
 (.6/9/2020( لغاية )2/4/2019الحدود الزمانية : تمثمت بالمدة من ) .2
 : طرق جمع البيانات والمعمومات  –سابعا 

 االستعانة باألدبيات العربية و األجنبية المتعمقة  بموضوع البحث لعرض الجانب النظري من البحث.  1-

    TPMتمرتكزا

الصحة 
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تم اعتماد استمارة االستبيان كوسيمة لمحصول عمى البيانات والمعمومات المتعمقة  بالجانب ( : 1استمارة االستبيان) 2-
باالعتماد عمى المصادر االتية:   ) العامري ،العواد  TPM الميداني لمبحث ، و تم صياغة العبارات المتعمقة بمرتكزات

،2019  )  (Singh & Bhatia, 2015) (Prabowo. et , al,2018) ((Mahajan,2018 . 

 تم اختيار عدد من المراكز الصحية في مدينة الموصل ميدانا لمبحث وىي  :مجتمع البحث –ثامنا 
 مركز صحي السكر ، مركز صحي العربي ،مركز صحي القدس ،مركز صحي االقصى ، مركز صحي النور () 

 اختبار ثبات االستبانة :-تاسعا
( 0.798(حيث بمغت قيمة معامل المقياس )ALPha-Cronback)  سمقيا تم قياس صدق وثبات االستبانة باستخدام

 ( وتوضح  ىذه النتيجة إلى مدى قوة  ثبات استمارة االستبانة 0.05وىذه القيمة ىي قيمة معنوية عند المستوى المعنوية )
% من 72.5( ادناه وصف عينة البحث ،اذ من المالحظ ان 1يتبين  من معطيات الجدول ) :عينة البحث -عاشرا 

افراد العينة يبمغ عمرىم اربعين سنة فما فوق وىذا يدل عمى قدرة المستجيب عمى اعطاء رايو بدقو، اما سنوات الخدمة 
%  من افراد العينة لدييم اكثر من عشرة سنوات في الخدمة  مما يتيح لممستجيب تقديم واقع حال دقيق عن 75فكان 

% من افراد العينة   50ل الدراسي فكان اعمى النسب لمبكالوريوس متمثمة بالمراكز الصحية الذي يعمل بو ،اما التحصي
%،وىذه النسب سابقة الذكر توضح خبرة ومعرفة واستيعاب افراد العينة لإلجابة 20ومن ثم دبموم عالي فكانت نسبتيم 
 عمى فقرات االستبانة بصورة جيدة .

 ( وصف عينة البحث2الجدول )
 سىواد انعمش

 فأكثش 06 50-59 40-49 30-39 20-29

 % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد

4 10 7 17.5 10 25 19 47.5 - - 

 سىواد انخذمخ انوظيفيخ

 13اكثش مه  30-21 20-11 10-1 اقم مه سىخ

 % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد

  - - 10 25 8 20 22 55 - - 

 انتحصيم انذساسي

 مبجستيش  دثهوو عبني ثكهوسيوس و فىيدثهو اعذاديخ

 % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد % انعذد

- - 12 30 20 50 8 20 - - 

 المبحث الثاني /الجانب النظري /الصيانة المنتجة الشاممة                            
  Total Productive Maintenance  TPM -:مفيوم الصيانة المنتجة الشاممة  -اواًل :
TPM  عندما بدأت الصيانة الذاتية والوقائية في اليابان ، تم أخذ  1951ىو مفيوم ياباني مبتكر بدأ في أوائل عام ،

)الواليات المتحدة األمريكية( ، عندما كانت شركة لصناعة  United States of Americaنظام الصيانة ىذا من 
أول شركة تقدم معدات صيانة وقائية عمى نطاق واسع  ، الصيانة  Nippondensoاالجيزة الكيربائية لمسيارات تدعى 

الوقائية ىي المفيوم الذي أنتج فيو المشغمون العناصر باستخدام اآلالت ، وكان فريق الصيانة مكرًسا لمعمل عمى صيانة 
الصيانة ، ومن ثم  ، كانت الصيانة تتطمب مزيًدا من عمال Nippondensoاألنظمة، ولكن مع التكنولوجيا العالية في 

تقوم اإلدارة بإشراك أنظمة الصيانة الروتينية التي سيتعامل معيا العاممين اإلنتاج وتسمى الصيانة الذاتية ، وىي أول 
                                                 

1
( 

 (3ومورج استمبسح االستجيبن في انمهحق )    ( 
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، كونيا الصناعة األولى ، التي تحدق الصيانة الوقائية ، قد شممت الصيانة  Nippondenso، أيضا TPMمالمح 
، و ذىب فريق الصيانة في صيانة االجيزة والمعدات / األنظمة لتحسين موثوقية الذاتية من قبل مشغمي اإلنتاج 

أنظمتيا، تم إجراء التعديالت عمى االجيزة و المعدات الجديدة مما أدى إلى منع الصيانة و كان اليدف من الصيانة 
ل وأعمى من معدات اإلنتاج اإلنتاجية ىو زيادة الفعالية الكمية لألجيزة و المعدات لتحقيق تكمفة دورة حياة أفض

(Ihueze & Ebisike, 2018:3  ) الصيانة اإلنتاجية الشاممة.TPM  ىي مفيوم صيانة إنتاجية مصمم لتحقيق فعالية
 الصيانة. 1إلى ثالثة مفاىيم ميمة:  TPMشاممة لنظام اإلنتاج من خالل مشاركة الجميع داخل المنظمة  ، يتم تقسيم 

قدر اإلمكان ، ال  TPM، والتي تعني تنفيذ أنشطة . اإلنتاجية 2طريقة فعالة لمصيانة ، مما يعني اختيار أنسب /
 Adesta,et .al 3) وىو ما يعني مشاركة جميع  العاممين في المنظمة ،. الشاممة ، 3تتعارض مع إنتاجية الشركة

عات الناتجة عن ىو نظام مصمم لمتخمص من الضيا TPMبان  (Reyes,et. al 2012:816,)( ويبين  :2017,
االجيزة والمعدات ، مثل التوقف ، والعطالت غير المجدولة ، والتشغيل بسرعات منخفضة ومنتجات معيبة. إنيا ثقافة 
يشعر المشغمون احساسيم بممكية االجيزة والمعدات ويصبحون حمفاء لعمال الصيانة لمتأكد من أن االجيزة والمعدات  

ىي استراتيجية تتكون من سمسمة من TPM ( Garcia, J ,et .al,2012:6)تعمل بشكل صحيح كل يوم ،ويعرف
األنشطة المنظمة التي نفذت مرة واحدة تساعد عمى تحسين القدرة التنافسية لمنظمة صناعية أو خدمة. تمثل الصيانة 

ادة توافر االجيزة اإلنتاجية الشاممة استراتيجية تستخدم عمى نطاق واسع في المجاالت اإلنتاجية ، والتي تيدف إلى زي
ىو منيج   TPM(  2019:103والمعدات ، باإلضافة إلى الفوائد االقتصادية لممنظمة، ويشير) العامري والعواد ،

لمتحسين المستمر يشمل جميع المستويات في المنظمة  ويتحقق من خالل مشاركة كافة العاممين ويعتمد عمى تكوين 
المشاكل التي  تحدث لمعمميات االنتاجية والبد من ان يشعر العاممين انيم مجموعات صغيرة لوضع الحمول التي تعالج 

ىم المالكون لالجيزة والمعدات االنتاجية حيث البد من التنظيف المتواصل لمكان العمل واالستمرارية في متابعة التزييت 
وظيفي  وخفض التكاليف كما يعمل والتشحيم لالجيزة والمعدات مما يؤدي التوجو نحو االنتاج االنظف وتحقيق الرضا ال

 عمى  تجنب االعطال قبل وقوعيا مما يخفض  من اليدر والوقت الضائع . 
 TPMثانيًا : فوائد تنفيذ 

الذي تم تنفيذه بشكل صحيح إلى تحسينات ممحوظة في جميع جوانب التصنيع ، كما يعزز من  TPMيؤدي تطبيق 
يولد مشاركة أفضل لمعاممين في بيئة العمل ، مما يمّكنيم من المشاركة في فعالية وكفاءة االجيزة والمعدات، ىذا ألنو 

صالح األجيزة المعدات، من أجل تحسين إنتاجيتيم ، وكذلك تقميل وقت الدورة والعيوب، أشار  مسؤولية صيانة وا 
(Joel, 2010:45)  إلى أن تنفيذTPM ستمر لميارات الناجح يؤدي إلى فوائد غير ممموسة كبيرة مثل التحسين الم

القوى العاممة ومعرفتيا ، وتعزيز تحفيز العاممين من خالل التمكين الكافي وتوضيح األدوار والمسؤوليات لمعاممين ، 
ونظام لصيانة االجيزة والمعدات والتحكم فييا بشكل مستمر ، جودة محسنة لحياة العمل ، وتقميل التغيب وتحسين 

تشجع المصنعين عمى الجمع بين التأثيرات المالية والتقنية وجوانبيا البشرية  TPM التواصل في مكان العمل، ونظًرا ألن
، فإنيا تؤدي إلى تحسين الرضا الوظيفي وروح معنوية لمعاممين وزيادة اإلنتاجية وجودة المنتج ، باإلضافة إلى خفض 

 ة غير المجدولة إلى أدنى حد ممكنالتكاليف وىنا  يتمثل اليدف الرئيسي في الحد من حدوث أعطال الطوارئ والصيان

Arunraj& Maran,2014:173)). 
تعد القدرة عمى تحقيق أقصى قدر من رضا الزبائن عن طريق توفير الجودة المناسبة وكمية المنتجات لمزبون في الوقت 

زيز مستوى ثقة العاممين المناسب واحدة من الفوائد الرئيسية لمتطبيق الناجح لمصيانة اإلنتاجية الشاممة، باإلضافة الى تع
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، وتخفيض يصل إلى ثالثين في المائة من تكمفة التصنيع ، وتحسين الكفاءة اإلجمالية لألجيزة و المعدات ، وتحقيق 
األىداف المحددة من خالل العمل كفرق ، والحد من الحوادث بشكل كبير ، وتبادل المعرفة والخبرات ، وكذلك الحد من 

 .(Tomar & Arun,2016:33)عطال ، وتكمفة التصنيعالتوقف ، النفايات ، األ
 TPMانصيبوخ انمىتجخ انشبمهخ  مرتكزات -ثالثًا:

تبدأ من مسار الصيانة الوقائية )اإلنتاجية( الناشئة من أمريكا، ثم انتقل المفيوم إلى اليابان  TPMأن بداية وجود 
،  TPM، لتطبيق مفيوم   TPMة المنتجة الشاممة وتطور إلى نظام جديد نموذجي لميابان ، والمعروف باسم الصيان

وتعمل  TPMىناك ثمانية مرتكزات ميمة ليا مسؤوليات منفصمة حيث ان المرتكزات ىي األساس لتحقيق أىداف 
 5Sثمان مرتكزات ىي: الخطوات الخمسة TPM. اشارة الدراسات السابقة ان ل هبوتنفيذ TPMكمساحة لألداء 

،السالمة والصحة البيئية  TPMنة المخططة ،جودة الصيانة ،التحسين المستمر ،التدريب ،مكتبة ،الصيانة الذاتية ،الصيا
(Prabowo. et , al,2018: 14 )   ىذه المرتكزات الثمانية التي اقترحتيا .JIPM  تؤدي إلى زيادة في إنتاجية العمل

ميل توقف  اإلنتاج وتوقفو  من خالل الصيانة التي يتم التحكم فييا ، وتخفيض تكاليف الصيانة وتق
((Mahajan,2018, 19  ويتفق كل من Gupta& Garg,2012:117))  ، (  2019:105) العامري ،العواد 

(Singh & Bhatia, 2015: 21) (Prabowo. et , al,2018: 14 ) (19 (Mahajan,2018:   عمى ىذه
 -االتية:TPM  المرتكزات  

 5Sالخطوات الخمسة  -1
)التمميع  Seiso)حسب الترتيب( و  Seiton)الفرز والتنظيم( و   Seiriسي وتعني باليابانية متطمب أسا 5Sتعذ 

)المحافظة واالنضباط( ويشار إلييا باسم الخمسة المفاتيح  Shitsuke)توحيد التنظيف( و  Seiketsuوالتنظيف( و 
اإلنتاجية والجودة من خالل الحفاظ عمى  طريقة منيجية لتقميل الفاقد وتحسين وكزنك تعتجشلمجودة البيئية الشاممة . 

 , BadliShah)مكان عمل منظم واستخدام اإلشارات لمرئية لتحقيق نتائج تشغيمية أكثر اتساًقا  

في تنظيم مكان العمل وترتيبو وتنظيفو وتوحيده والحفاظ عميو بيذه الطريقة لتحقيق بيئة  ايضب،وُتستخدم (2012,1462
 &Gupta)العاممين مع االلتزام بالتنفيذ المخمص وممارسة سموك التدبير المنزلي ىادئة في مكان العمل تشمل

Garg,2012:117 )  يساعد تنظيف مكان العمل وتنظيمو الفريق عمى كشف المشكالت ، وجعل ظيور المشكالت ىو
تأخير ، عيب ، ) 5Dعمى محمل الجد ، فسوف يؤدي ىذا إلى  5Sالخطوة األولى لمتحسين. إذا لم يتم تناول طريقة 

 (Singh & Bhatia, 2015: 21)الزبائن غير الراضين ، انخفاض األرباح ، معنويات العاممين( 
 Autonomous maintenanceالصيانة الذاتية     -2

ىذه العمود موجية نحو تطوير المشغمين لتكون قادرة عمى تولي ميام الصيانة الصغيرة ، وبالتالي تحرير 
يرة لقضاء بعض الوقت في المزيد من النشاط ذي القيمة المضافة واإلصالحات التقنية، يتحمل عاممين الصيانة الم

 Kulkarni and Dabade)المشغمون مسؤولية صيانة االجيزة والمعدات لمنع تدىورىا، من خالل استخدام ىذه العمود 

الجديدة، و األنشطة المعنية ىي بطبيعتيا اليدف ىو الحفاظ عمى االجيزة والمعدات وابقائيا في حالتيا  (   31 :2013,
بسيطة جدا، ويشمل ذلك التنظيف والتشحيم والفحص البصري وتشديد البراغي المحزومة  وما إلى ذلك، و سياسة 
الصيانة الذاتية ىي التشغيل المستمر االجيزة والمعدات والمشغمين المرن لتشغيل وصيانة المعدات األخرى والتخمص من 

المصدر من خالل المشاركة النشطة لمعاممين، الخطوات في  الصيانة الذاتية ىي إعداد العاممين، والتنظيف العيوب عند 
صالح معايير، والتفتيش العام ، والتفتيش المستقل ، والتوحيد  األولي لالجيزة والمعدات ، واتخاذ تدابير مضادة، وا 
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ن العاممين عمى اداء ميام الصيانة البسيطة  لألجيزة ويركز ىذا المطمب عمى تمكي.( Mahajan,2018: 20)القياسي
والمعدات ، وبالتالي  يركز القسم المختص بالصيانة  عمى نشاطات الصيانة  تستمزم ميارات في انجازىا ،فالصيانة 
تم الذاتية  تبين المشاكل  الحاصمة  في االجيزة والمعدات  ويتم معالجتيا بواسطة انشطة المجموعات  الصغيرة ،وي

 (. 196: 2013تحديث خطط الصيانة استنادا عمى توصيات المشغمين حسب ما يالحظونو عند القيام بأعماليم )الشمري ،
 Planned Maintenanceالصيانة المخططة  -3

ان تطبيق الصيانة المخططة يؤدي الى تحسين العمميات االنتاجية وذلك من خالل تحسين كفاءة وصيانة االجيزة 
ضافة الى التدريب  المستمر لمعاممين عمى مستوى قسم الصيانة وقسم االنتاج والعمميات   ،وتيدف والمعدات ،باإل

(، ويمكن تعريفو 30: 2014الصيانة المخططة لمتعرف المبكر لألعطال  قبل االنتظار من حدوثيا  )حنظل واخرون ،
غيل الماكينة يقوم باكتشاف أو منع أو تقميل عمى أنو اإلجراءات التي يتم تنفيذىا في وقت أو جدول زمني قائم عمى تش

تدىور المكون أو النظام. الصيانة المخططة تعني زيادة اإلنتاج )بدون عيوب ، بدون عيوب( ودعم اإلنتاج. من أجل 
 :إنتاج منتجات بالكمية المطموبة ومستوى الجودة ، يجب أن تضمن الصيانة توافر المعدات صيانة مخططة تيدف إلى

(Ahuja and Khamba ,2008:729), 

/تحقيق  -/واجيت االجيزة والمعدات خالية من المتاعب إلنتاج منتجات خالية من العيوب تمبي متطمبات الزبائن. ب -أ
والحفاظ عمى توافر االجيزة والمعدات ، ويقمل من مخزون قطع الغيار ويحسن من الصيانة وموثوقية االجيزة والمعدات. 

/ تخفيض تكمفة -األساسية لمشاكل االجيزة والمعدات لتحديد وتنفيذ حمول السبب الجذري. د / البحث عن األسباب-ج 
 الصيانة األنشطة األساسية التي تقوم بيا الصيانة المخطط ليا .

 Quality maintenance (QM) جودة الصيانة -4
ىو ضمان مطابقة المنتجات تعتبر جودة الصيانة من  المرتكزات الميمة لمصيانة المنتجة الشاممة فمغرض منيا 

لممواصفات المطموبة  والتي بدورىا تحقق حاجات ورضا الزبون باإلضافة الى اسعاده ،وىذا ال يتحقق اال من خالل 
الكشف المسبق ألي جزء في االجيزة والمعدات  يؤثر عمى جودة الصيانة وعمى جودة المنتجات ،فكمما كأنو االجيزة 

 2013:26فنيا سوف تنتج منتجات مثالية خالية من عيوب الجودة ) طاىرو شريف،والمعدات ذات صيانة مثالية 
(،كما وتستخدم ىذا العمود فرًقا متعددة الوظائف لتحميل مجاالت أداء االجيزة والمعدات حيث يجب تقميل تباين المنتج، 

أو ترقية لزيادة العائد، و يتم تعريف بمجرد العثور عمى سبب ، سيقوم الفريق بالتحقيق فيما إذا كان قد تم إجراء تعديل 
عمى النحو التالي ؛ "األنشطة التي تيدف إلى تحديد شروط االجيزة والمعدات التي تحول  JІΡMصيانة الجودة من قبل 

دون عيوب الجودة ، بناًء عمى المفيوم األساسي المتمثل في الحفاظ عمى االجيزة والمعدات المثالية لمحفاظ عمى جودة 
، واليدف من صيانة الجودة ىو إنتاج منتجات غير معيبة وذلك لمحفاظ عمى ( Jan ,2011:28)ت المثالية" المنتجا

جودة المنتج من خالل إزالة عدم المطابقة من أجل تمبية طمب الزبائن، ويمكن إنجاز صيانة الجودة عن طريق: 
(Mukaddes et .al, 2007:63), تحديد شروط -ات وتحديد األسباب. ب/ معالجة مشاكل االجيزة و المعد -. أ /

3Ms .الرجل واآللة والمواد( وقياسيا في سالسل زمنية لمتحقق من قيميا( 
 Continuous Improvement التحسين المستمر -5

، المقصود "كاي" ىو التغيير المقصود ، والمقصود  Kaizenوفق النظرة اليابانية فالتحسين  المستمر يعرف بالكايزن  
يد )نحو التحسين( ، يتم تقديم كايزن بشكل رئيسي لمتطورات الطفيفة ، لكن يتم التعامل معو عمى أساس " جZenب "

ىي مفيوم ممارسة لمخسارة الصفرية في كل  Kaizenمستمر ويجب أن يشمل كامل األشخاص في المنظمة. عمود 
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الية االجيزة والمعدات المصنع والتركيز نشاط لتحقيق ىدف خفض التكاليف في جميع الموارد ، وتحسين الفعالية اإلجم
 Agustiady & Cudney)عمى سيولة التعامل مع المشغمين، ال يتطمب كايزن أي استثمار أو القميل منو 

، و من خالل عدد كبير لمغاية من التحسينات الصغيرة يكون أكثر فعالية في بيئة تنظيمية من التحسينات (2016:15,
يرة، وتيدف ىذه الركيزة إلى تقميل الخسائر في ورشة العمل والتي تؤثر عمى الكفاءة باستخدام القميمة ذات القيمة الكب

عمى مناطق اإلنتاج ولكن يمكن تطبيقيا أيًضا في المناطق  Kaizenأدوات كايزن، و ال تقتصر إجراءات تحسين 
وكا يوك )مصطمح ياباني يعني "تدقيق اإلدارية أيًضا، و األدوات المستخدمة في عمود كايزن ىي: لماذا ، تحميل ، ب

 .(Melesse&Ajit,2012 : 3)األخطاء" أو منع الخطأ( 
Training 6 -  التدريب  
، حيث يساعد تدريب المشغمين وعمال الصيانة عمى التخمص من األعطال التي  TΡMيعد التدريب جزًءا ال يتجزأ من 

ممشغمين صيانة أجيزتيم ومعداتيم والتعرف عمى حدوث حدثت بسبب عدم توفر الميارة، و سوف يتيح التدريب ل
، و تيدف برامج  التعميم  (Melesse&Ajit:2012:4 )األعطال وقد يقترحون طرًقا لتجنب حدوث الفشل مرة  أخرى 

والتدريب والتطوير  الى تزويد العاممين بالميارات والقدرات المختمفة من خالل دقة التركيز عمى تحسين وتطوير  
ارف والميارات و وتكوين بيئة تدريبية ذاتية التعمم ،والتدريب المتقدم ىو امر ضروري لتحسين وتطوير ميارات المع

ومن االمور الميمة لموضوعات التدريب االساسية ىي :كيفية قراءة الرسوم الخاصة  TPMالصيانة وتحقيق اىداف 
يانة ،التوضيح التفصيمي ألجزاء االجيزة والمعدات بالتجميع والتصنيع ،وكيفية قراءة كتيب الخاص بالتشغيل والص

الرئيسة ،وانواع الصيانة وكيفية تسجيل بيانات الصيانة وغيرىا من االمور الميمة االخرى ،وال يقتصر التدريب عمى 
( ، وتركز سياسة 2017:94موظفي التشغيل فحسب بل يضاف عمى ذلك فنيي الصيانة والميندسين والمدراء )نضال ،

يب عمى تحسين المعرفة والميارات والتقنيات وخمق بيئة تدريب لمتعمم الذاتي عمى أساس االحتياجات المحسوسة. التدر 
السياسات األخرى ىي مناىج التدريب / األدوات / التقييم ، إلخ. الموصمة إلى تنشيط العامل والتدريب عمى إزالة تعب 

لى تحقيق ىدف التوقف عن العمل والمحافظة عميو ، وكذلك تحقيق العاممين وجعل العمل ممتًعا. ييدف ىذا البرنامج إ
والحفاظ عمى الخسائر الصفرية بسبب نقص المعرفة / الميارات / التقنيات ، وفي الوقت نفسو ، ييدف إلى المشاركة 

 . (Joel, 2010:176)٪ في مخطط االقتراح  100بنسبة 
 

 Office TPMمكتب  -7
نيا من المرتكزات وتعزز استراتيجية المنظمة إلنشاء مكتب عمل فعال يحسن كو Office TPMيجب أن تتعمم  

إلى جعل نظام اإلنتاج فعااًل في جميع األنشطة الييكمية بأكمميا،  Office TPMاإلنتاجية ويزيل الخسائر، و ييدف 
ناء السيطرة التنافسية ويجب أن تقدم الدعم المطموب إلجراءات اإلنتاج واألقسام األخرى من أجل خفض التكمفة ، وب

وتحسين التآزر بين وظائف األعمال المختمفة، ويتمثل الزخم الفعال لإلدارة في إنشاء عمميات إدارية فعالة من خالل 
التركيز عمى معالجة القضايا المتعمقة بالتكاليف والنفايات وأيًضا تطوير عممية عمل يمكنيا التعامل مع التغييرات 

(Carthy, and Rich, 2015,39 ) ويجب اتباع،Office TPM  لتحسين إنتاجية وكفاءة الوظائف اإلدارية. وىذا
تسع خسائر رئيسية ىي معالجة  Office TPMيشمل تحميل العمميات واإلجراءات التي يمكن أن يكون آليا، و يعالج 

لتسويق ، والمبيعات التي تؤدي الخسارة ، وفقدان التكاليف ، بما في ذلك في مجاالت مثل المشتريات ، والحسابات ، وا
إلى ارتفاع المخزونات ، وفقدان االتصاالت ، وفقدان الخمول ، وفقدان اإلعداد ، وفقدان الدقة ، وانهيار االجهزة و المعدات 

  .(Owen, 2014:12) المكتبية ، وقناة االتصال تعطل خطوط الهاتف والفاكس والوقت المستغرق في استرجاع المعمومات 
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  Safety, health and environment (SHE)سالمة والصحة والبيئة ال -8
إنشاء ورشة غير ضارة ومنطقة قريبة ال تتأثر باإلجراءات أو العمميات، يتمثل المفيوم األساسي يركز ىذا المرتكز عمى 

 & Boseلـ "السالمة والصحة والبيئة" في تقميل مقدار األضرار ومشكالت الحالة واألضرار التي تمحق بالموقع 

Shriastava , 2017 : 255)) تمعب دعامة .SHE خرى التي تبمغ عن معيد العمل دوًرا حاسًما في الركائز األ
ىي ؛ "صفر حادث ، صفر ضرر  SHEواالنضباط ، والفحوصات الدورية والخدمة ، وتوحيد إجراءات العمل. أىداف 

صحي ، وحرائق صفر". يمكن تحقيق ىذه األىداف من خالل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة واتباع إجراءات التشغيل 
السالمة ضرورًيا بين العاممين لتعميميم وتدريبيم عمى شعارات السالمة ، واالختبار ، القياسية. يعد الوعي المتعمق ب

  . (  2019:111والدراما ، والممصقات ، إلخ. ويمكن إجراء ذلك عمى فترات منتظمة ) العامري ،العواد ،
 المبحث الثالث /الجانب العممي

 TPM( وصف وتشخيص مرتكزات 2ل )يوضح الجدو  :البحث TPM وصف وتشخيص مرتكزات  -اواًل :  
 في المراكز الصحية   قيد البحث. 

 TPM(  وصف وتشخيص انمشاكز انصحيخ    2انجذول )
 

 

 انشمز

انوسظ  مقيبس االستجبثخ                                          

انحسب

 ثي

االوحشا

ف 

انمعيبس

 ي

وسجخ 

االستجب

 ثخ %

معبمم 

االختال

 ف %
ال اتفق 

 ثشذح

1         

 ال اتفق 

2         

 محبيذ

3          

 اتفق

4         

 اتفق ثشذح

5        

 % د % د % د % د % د

انخطواد 

 انخمسخ 

X1-X4 

- - 1 2.9 1 2.

9 

19 55.

8 

13 38.

2 

4.227 0.803 84.5 18.9 

 انصيبوخ انزاتيخ

X5-X8 

4 11.

7 

5 14.

7 

1 2.

9 

13 38.

2 

11 32.

3 

3.69

0 

0.977 73.8 26.4 

انصيبوخ 

 انمخططخ 

X9-X12 

 3 8.8 5 14.

7 

2 5.

8 

14 41.

1 

10 29.

4 

3.67

6 

1.060 73.5 28.8 

 جودح انصيبوخ 

X13-X16 

4 11.

7 

4 11.

7 

3 8.

8 

13 38.

2 

10 29.

4 

3.58

0 

1.150 71.6 32.1 

انتحسيه 

 انمستمش 

X17-X20 

3 8.8 6 17.

6 

3 8.

8 

11 32.

3 

11 32.

3 

3.61

0 

1.087 72.2 30.1 

 انتذسيت 

X21-X24 

1 2.9 1 2.9 2 5.

8 

18 52.

9 

12 35.

2 

4.11

3 

0.853 82.2 20.7 

 TPMمكتجخ 

X25-X28 

4 11.

7 

4 11.

7 

2 5.

8 

15 44.

1 

9 26.

4 

3.61

7 

1.068 72.3 29.5 

انسالمخ 

وانصحخ 

 انجيئيخ 

X29-X32 

4 11.

7 

5 14.

7 

1 2.

9 

13 38.

2 

11 32.

3 

3.77

9 

0.980 75.5 25.9 

.5  11  9.5  انمؤشش انكهي

5 

 42.

5 

 31.

5 

3.77

8 

1.015 75.7 26.5 
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 إعداد الباحث باالستناد عمى معطيات الحاسبة .
حيث حقق نسبة )اتفق (X1-X32)( ىنالك توافق آلراء المجيبين حول متغيرات البحث 2يتبين من الجدول )

ق بمستوى مرتفع إلجابات المجيبين %( من اجمالي االجابات، وتبين ىذا النسبة الى وجود اتفا74+اتفق بشدة(ىي ) 
،وىذه المحصمة تبين ان اآلراء اخذت مسار باتجاه ايجابي بتطبيق مقياس ليكر الخماسي ،وكما  TPM عمى مرتكزات 
حققت نسبة منخفضة  TPM ( الى نسبة )التفق + التفق بشدة ( بين المجيبين عمى مرتكزات 2يبين الجدول )

( من اراء المجيبين، في حين بمغت  قيمت 5.5انت حيادية فقد حققت نسبة ) %(، اما االجابات التي ك20.5)%
(  وان 1.015(، وحقق  االنحراف المعياري )3( وىي قيمة تفوق الوسط الفرضي البالغ )3.778الوسط الحسابي  )

ىذا يعني %( و 75.7%(، ومعدل نسبة االستجابة مقسوم عمى مساحة المقياس )26.5نسبة معامل االختالف مثمت )
(من متوسط الحالة المدركة التي 2أن مستوى المام المبحوثين بفقرات البحث حقق المستوى الثاني  وكما مبين بالجدول )

النسبة االعمى في دعم الخطوات الخمسة، والتدريب( وقد كان لمرتكزين  ) ، TPM توضح التدرج باألىمية لمرتكزات 
( 4.113( )4.227( عمى التوالي  اما أوساطيا الحسابية كانت )%88%( )94فقرات البحث وبنسبة  اتفاق )

( مما يستدل عمى ان ىناك توافق بين إجابات المجيبين عمى المرتكزات التي 0.853( )0.803وانحرافاتيا المعيارية )
 (. 3المبحوث كما موضح في الجدول ) TPMاستند عمييا  البحث. ما سبقا يمكن توضيح أىمية تبني مرتكزات 

 TPM( األىمية النسبية لتبني مرتكزات  3الجدول )
 انىسجخ % نالستجبثخ متوسظ األوسبط انحسبثيخ انمشتكزاد

 84.5     4.227 انخطواد انخمسخ

 82.2 4.113 انتذسيت

 75.5 3.779 انسالمخ وانصحخ انجيئيخ

 73.8   3.690 انصيبوخ انزاتيخ

 73.5 3.676 انصيبوخ انمخططخ 

 TPM 3.617 72.3مكتجخ 

 72.2 3.610 انتحسيه انمستمش

 71.6 3.580 جودح انصيبوخ
 

 مخرجات الحاسبة االلكترونية 
)الخطوات ( مدراء المراكز الصحية  قيد البحث لدييم  اىتمامًا متزايدًا لتبني مرتكزات 3تؤشر معطيات الجدول )

(  في السالمة والصحة البيئيةانية، ويمييا  مرتكز )( في التسمسل الثالتدريبفي التسمسل األولى، ثم مرتكز ) الخمسة(
فقد وقع  )الصيانة المخططة(( في التسمسل الرابعة  اما مرتكز الصيانة الذاتيةالتسمسل الثالثة، وبعد ذلك يأتي مرتكز )

التسمسل السادسة ،وفي التسمسل السابعة جاء مرتكز   (TPMمكتجخ )في التسمسل الخامسة في حين نال مرتكز 
وبيذا تعتبر الفرضية األولى مقبولة عمى مستوى ( في التسمسل الثامنة  جودة الصيانة( واخيرا مرتكز )التحسين المستمر)

 حسب  أراء المبحوثين(. TPM البحث والتي تنص عمى)تتوفر لدى المراكز الصحية  قيد البحث لمرتكزات 
 

  TPMرف عمى  استجابة تطبيق مرتكزات بيدف التع :   TPM مدى استجابة تطبيق مرتكزات  -ثانيًا:
 (: 4وكما موضح بالجدول )  (*)T-test " 1اسُتخدم  االختبار " 

 
                                                 

         (668 ،1990الجدولية ونوع االختبار عمى المصدر: )العمي ومحجوب ،  Tُاعُتمد في تحديد قيم   (*)1
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 إلجابات المبحوثين عمى متغيرات البحث (T-test)( نتائج المختبر اإلحصائي 4الجدول )

انىسجخ انمئويخ 

 نالستجبثخ
 انفقشاد T ST.D MEINاختجبس

 انمشتكزاد

4/4 = 100% 

11.080 0.665 4.264 VAR  1 
انخطوا

د 

 انخمسخ  

8.211 0.898 4.264 VAR  2 

12.092 .638 4.323 VAR  3 

6.093 1.013 4.058 VAR  4 

3/4 = 75% 

6.667 .977 4.117 VAR  5 

انصيبوخ 

 انزاتيخ

10.616 .726 4.323 VAR  6 

6.764 .988 4.147 VAR  7 

-3.943  1.217 2.176 VAR  8 

3/4 = 75% 

6.764 .988 4.147 VAR 9 
انصيبوخ 

انمخط

 طخ 

-2.357 1.237 2.500 VAR 10 

7.694 .913 4.205 VAR 11 

4.502 1.104 3.852 VAR 12 

3/4 = 75% 

5.831 1.029 4.029 VAR 13 

جودح 

 انصيبوخ 

-2.837 1.209 2.411 VAR 14 

5.671 1v.058 4.029 VAR 15 

3.809 1.305 3.852 VAR 16 

3/4 = 75% 

6.111 1.066 4.117 VAR 17 انتحسي

ن 

انمستم

 س 

10.616 .726 4.323 VAR  18 

-3.438 1.147 2.323 VAR 19 

2.801 1.408 3.676 VAR  20 

4/4 = 100% 

7.325 .936 4.176 VAR  21 

انتذسي

 ة 

10.616 .726 4.323 VAR  22 

8.899 .693 4.058 VAR 23 

5.347 1.058 3.970 VAR  24 

3/4 = 75% 

3.722 1.290 3.823 VAR  25 

مكتجخ 

TPM  

6.014 1.055 4.088 VAR  26 

-2.716 1.326 2.382 VAR  27 

11.914 .575 4.1765 VAR 28 

 

3/4 = 75% 

6.764 .988 4.147 VAR  29  انسالمخ

وانصح

ح 

 وانجيئخ  

9.721 .740 4.235 VAR  30 

-2.333 1.396 2.441 VAR  31 

9.446 .798 4.294 VAR 32 

 

 N =34            1.648ىي  0.05الجدولية بمستوى معنوية  Tنتاتئج الحاسوب   حققت قيمة
 

 يمكن عرض نتائج الجدول كما يأتي: 
لممجيبين  أن  (T-test)( مخرجات المختبر اإلحصائي 4يبين الجدول ) :(X1-X4)لمفقرات  (-T)اختبارنتائج  .1

المحسوبة لمفقرات  )أكبر(  Tإذ كانت قيم  ، ( انخطواد انخمسخكافة الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز   )
( وبمغت نسبة توافق المراكز الصحية قيد البحث مع 0.05( عند مستوى معنوية )1.684من قيمتيا الجدولية البالغة )
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يساعد تنظيف مكان العمل وتنظيمو ( Gupta& Garg,2012,117)لنتيجة مع رأي (. وتتفق ىذه ا100ىذا المرتكز )%
الفريق عمى كشف المشكالت ، وجعل ظيور المشكالت ىو الخطوة األولى لمتحسين والعمل بمبدئ الوقاية خير من 

 العالج .
ات المبحوثين أن إلجاب Tنتائج المختبر اإلحصائي  (4)أظهر الجدول  :(X5-X8)لمفقرات  (-T)اختبار نتائج  .2

المحسوبة لهذه الفقرات ) اكبر( من  T( إذ كانت قيم الصيانة الذايةبعض الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز )
، وكانت نسبة توافق المراكز الصحة قيد البحث مع هذا (0.05)(عند مستوى معنوية 486.1قيمتها الجدولية البالغة )

سياسة الصيانة الذاتية ىي التشغيل المستمر  ( Mahajan,2018, 20)نتيجة مع ري وتتفق هذه ال .(%75)المرتكز 
االجيزة والمعدات والمشغمين المرن لتشغيل وصيانة المعدات األخرى والتخمص من العيوب عند المصدر من خالل 

 المشاركة النشطة لمعامل .
إلجابات المبحوثين أن  Tلمختبر اإلحصائي ( نتائج ا4أظير الجدول ) :(X9-X12( لمفقرات )-Tنتائج )اختبار  .3

المحسوبة ليذه الفقرات ) اكبر(  Tإذ كانت قيم  )الصيانة المخططة(بعض الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز 
(، وكانت نسبة توافق الشركة قيد البحث مع ىذا المرتكز 0.05(عند مستوى معنوية )1.684من قيمتيا الجدولية البالغة )

( ان تطبيق الصيانة المخططة يؤدي الى تحسين 30، 2014%(. وتتفق ىذه النتيجة مع ري )حنظل واخرون ،75)
 .العمميات االنتاجية وذلك من خالل تحسين كفاءة وصيانة االجيزة والمعدات

ين إلجابات المبحوث T( نتائج المختبر اإلحصائي 4أظير الجدول ) :(X13-X16( لمفقرات )T -نتائج )اختبار  .4
المحسوبة ليذه الفقرات ) اكبر(  Tإذ كانت قيم  )جودة الصيانة(أن بعض الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز 

(، وكانت نسبة توافق الشركة قيد البحث مع ىذا المرتكز 0.05(عند مستوى معنوية )1.684من قيمتيا الجدولية البالغة )
، واليدف من جودة الصيانة ىو إنتاج منتجات غير معيبة وذلك ( Jan ,2011,28)%(. وتتفق ىذه النتيجة مع ري  75)

 .لمحفاظ عمى جودة المنتج من خالل إزالة عدم المطابقة من أجل تمبية طمب الزبائن
إلجابات  T( نتائج المختبر اإلحصائي 4أظير الجدول ) :(X17-X20( لممتغيرات )-Tنتائج )اختبار   .5

المحسوبة ليذه  Tإذ كانت قيم )التحسين المستمر(  لفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكزالمبحوثين أن بعض الفقرات ا
(، وكانت نسبة توافق الشركة قيد البحث 0.05(عند مستوى معنوية )1.684الفقرات ) اكبر( من قيمتيا الجدولية البالغة )

ان تحسين الفعالية  (Agustiady & Cudney ,2016:15)%(. وتتفق ىذه النتيجة مع ري 75مع ىذا المرتكز )
 اإلجمالية االجيزة والمعدات  لتحقيق ىدف خفض التكاليف في جميع الموارد .

( لممجيبين  T-test( مخرجات المختبر اإلحصائي )4يبين الجدول ) :(X21-X25( لمفقرات )-Tنتائج )اختبار   .6
المحسوبة لمفقرات  )أكبر( من  Tإذ كانت قيم ،  )التدريب (أن كافة الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز   

( وبمغت نسبة توافق الشركة قيد البحث مع ىذا المرتكز 0.05( عند مستوى معنوية )1.684قيمتيا الجدولية البالغة )
( بان التدريب ىو امر ضروري لتحسين وتطوير (Melesse&Ajit:2012,4%(. وتتفق ىذه النتيجة مع رأي 100)

 وتحقيق اىدافيا.ميارات الصيانة 
إلجابات  T( نتائج المختبر اإلحصائي 4أظير الجدول ) :(X25-X28( لممتغيرات )T -نتائج )اختبار .7

المحسوبة ليذه الفقرات  Tإذ كانت قيم  (TPM)مكتبة المبحوثين أن بعض الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز 
(، وكانت نسبة توافق الشركة قيد البحث مع ىذا 0.05مستوى معنوية )(عند 1.684) اكبر( من قيمتيا الجدولية البالغة )
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 Office TPM،ويجب اتباع ( Carthy, and Rich, 2015,39)%(. وتتفق ىذه النتيجة مع ري  75المرتكز )
 .لتحسين إنتاجية وكفاءة الوظائف اإلدارية

إلجابات المبحوثين  Tختبر اإلحصائي ( نتائج الم4أظير الجدول ) :(X29-X32( لمفقرات )T-نتائج )اختبار   .8
المحسوبة ليذه الفقرات  Tإذ كانت قيم  )السالمة والصحة البيئية(أن بعض الفقرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن مرتكز 

(، وكانت نسبة توافق الشركة قيد البحث مع ىذا 0.05(عند مستوى معنوية )1.684) اكبر( من قيمتيا الجدولية البالغة )
( المفيوم األساسي لـ "السالمة  Bose & Shriastava , 2017 : 255%(. وتتفق ىذه النتيجة مع ري)75كز )المرت

 والصحة والبيئة" في تقميل مقدار األضرار ومشكالت الحالة واألضرار التي تمحق بالموقع.
)تتباين استجابة العاممين ص عمى تعتبر الفرضية الثانية مقبولة عمى مستوى البحث والتي تن بموجب ما تقدم            

  . (TPM )في المراكز قيد البحث لمرتكزات 
 

 المبحث الرابع االستنتاجات والمقترحات
  االستنتاجات ‒أوالً 

في المراكز الصحية المبحوثة، أي إن أراء   TPMوجود درجة توافق جيدة جدا إلجابات المبحوثين عمى مرتكزات  .1
القطب الموجب باالستناد عمى مقياس ليكرت الخماسي وىذا يدل عمى امكانية تطبيق العاممين المبحوثين تحذو نحو 

 في المراكز الصحية المبحوثة. TPM مرتكزات 
أن مستوى إلمام العاممين المبحوثين بمتغيرات البحث حققت  المستوى الثاني من متوسط الحالة المدركة التي توضح  .2

، السالمة والصحة البيئية ،الصيانة المخططة TPMمكتبة رتكزات )، وقد كان لم TPM أىمية تطبيق مرتكزات 
 ( اإلسيام االكبر في اثراء متغيرات البحث.،التحسين المستمر

االمر الذي يعكس وجود اسس لتطبيق ىذه  TPMحقق المراكز الصحية المبحوثة نسبة استجابة  لجميع مرتكزات  .3
( التسمسل االولى من حيث االىمية انخطواد انخمسخحصل مرتكز )في المراكز الصحية المبحوثة  و  TPMالمرتكزات 

الصحة ( بالتسمسل الثانية و مرتكز )التدريبمن وجية نظر المبحوثين ثم يميو مرتكز ) TPMالنسبية لتطبيق مرتكز  
امس والسادس ( في التسمسل الرابعة ،اما تسمسل الخالصيانة الذاتية(  في التسمسل الثالثة مرتكز )والسالمة المينية

عمى  ()التحسين المستمر ( )جودة الصيانة(TPM الصيانة المخططة ()مكتبة والسابع والثامن كان من نصيب كل من)
 التوالي ،  وىذا يبين الى وجود تباين في اىمية تطبيق ىذه المرتكزات عمى مستوى المراكز الصحية المبحوث. 

%  ألغمب المتغيرات 75المراكز الصحية  المبحوثة قد استجابة بنسبة ان  (T- test)بينت النتائج لممختبر اإلحصائي  .4
 . TPM األساسية لمبحث والتي تمثل مرتكزات 

 المقترحات ‒ثانياً 
 TPMتشجيع المنظمات بصورة عامة و المراكز الصحية قيد البحث بصورة خاصة عمى تطبيق مفاىيم و مرتكزات  .1

 كونيا امن االساليب الحديثة .
 في المراكز الصحية المبحوثة وجعميا من مسؤولية العاممين جميعا . TPM ل عمى نشر مفاىيم ومرتكزاتضرورة العم .2
 والتحسين المستمر وجودة الصيانة (. TPMعمى ادارة المراكز الصحية المبحوثة االىتمام المتزايد لمرتكزات )مكتبة  .3
 .TPMفاىيم ومرتكزات ضرورة تنفيذ برامج ودورات تدريبية لمعاممين من اجل التعرف بم .4
تكوين نظام معمومات صيانة محوسب يعمل بأسس عممية في توثيق جميع العمميات المتعمقة بصيانة االجيزة والمعدات  .5

 وتثبيت البيانات والمعمومات الخاصة بأنشطة الصيانة .
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 المصادر
الصيانة المنتجة  ،مدى توافر مرتكزات 2014حنظل ،قاسم احمد ،سممان ،قيس حمد ،محل ،سامي ذياب ، .1

الشاممة في المنظمات الصحية مستشفى تكريت التعميمي انموذجا :دراسة استطالعية "المجمة العربية لالدارة 
 .2،العدد 34،مجمد 

،تصميم قائمة فحص لتقييم الصيانة المنتجة الشاممة في الشركات الصناعية  2013الشمري ،زىرة عبد محمد ، .2
امة لمصناعات الكيربائية /الوزيرية  ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصاد ية الجامعة دراسة تطبيقية في الشركة الع

 .35،العدد 
،دور الصيانة المنتجة الشاممة في تحسين اداء العمميات 2013طاىر ،محمد عبود ،شريف، رياض خزعل ، .3

جمة كمية االدارة واالقتصاد باستخدام اسموب عممية التحميل اليرمي دراسة ميدانية في شركة الحفر العراقية ، م
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 ممحق
 استمارة االستبانة 

 السيد المستبين المحترم 
 ة تحية طيب

إمكانية تطبيق مرتكزات الصيانة المنتجة الشاممة ) ىذه االستمارة مشروع بحث في عموم االدارة الصناعية بعنوان)
TPM  وتعتبر محتويات االستمارة مقياسا ( : دراسة استطالعية آلراء العاممين في المراكز الصحية في مدينة الموصل )

ليا االثر االيجابي في انجاز ىذا البحث بالصيغة المطموب ،لمتفضل   يستند  عميو في البحث العممي ،وان مساىمتكم 
 بقراءة الفقرات بشكل واضح ،ومن ثم ضع شكل ) صح (في المربع الذي تراه مناسب.

 بيانات تتعمق بالمستبين : 
 فاكثر 60)  (59-50)   (49 -40)  (   39-30)   (   29-20سنوات العمر )   (   .1
 31)  (اكثر من 30-21)   (   20-11)  (  10-1قل من سنة  )  ( سنوات الخدمة  )  ( ا .2
 التحصيل الدراسي :)  ( اعدادية )  ( دبموم فني ) (  بكموريوس )  (   دبموم عالي)   (ماجستير .3
 5Sالخطوات الخمسة  -اوال:

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

و ضروري وتستبعد االشياء يتم االحتفاظ بما ى 1
 الغير ضرورية.

     

جراءاتو.  2       يمتزم العاممين بتنفيذ قواعد العمل وا 
يتم وضع وترتيب االدوات الضرورية في موقعيا  3

 المناسب .
     

      يحرص العاممين عمى تنظيف مكان العمل دائما. 4

 
 

 الصيانة الذاتية  -ثانيا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

       .تنظف اجزاء االجيزة لمنع تراكم االوساخ 5

       تزال البقع والدىون من االجيزة   6
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       .تحدد مواعيد لتنظيف االجيزة بشكل شامل 7
يتعاون  المشغل  مع المشرف  في تحضير جدول  8

 الفحص لألجيزة .
     

 
 

 لصيانة المخططة ا -ثالثا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

       .يتم وضع خطط مدروسة لعمال الصيانة باستمرار 9

       .يتوفر نظام معمومات خاص بقسم الصيانة 10
توضع اجراءات لمتعرف واالكتشاف  المبكر  11

  .لألعطال
     

تخفيض وقت التوقف وضع اساليب معينة ل 12
 واالصالح لألجيزة .

     

 جودة الصيانة  -رابعا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

      .يتم دعم نشاطات الجودة المتعمقة بالعمال الصيانة 13

يعمل قسم الصيانة بتحديد االجزاء التي  تؤثر عمى  14
 . جودة االجيزة

     

يتم استخدام   المواد االحتياطية المطابقة  15
  .لمموصفات

     

      تنفذ عمميات الصيانة لألجيزة  بدون حدوث اخطاء  16

 

 التحسين المستمر  -خامسا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

تنفذ التحسينات الصغيرة وفق خطط موضوعة  17
  . مسبقا

     

      .يتم جدولة اعمال التوقف لألجيزة باستمرار 18
       . لدى العاممين صالحية لمقيام بالتحسينات المستمرة 19
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نسعى الى تحقيق العطالت الصفرية لألجيزة  20
 باستمرار .

     

 
 

 التدريب  -سادسا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

توضع برامج تدريبية من اجل رفع ميارات التشغيل  21
 . والصيانة

     

يتم تنفيذ برامج التدريب المتعمقة بالصيانة وفق  22
  . جداول زمنية

     

يتم تدريب عاممين الصيانة بما يتناسب مع  23
  . مسؤوليتيم

     

      ان جميع مستمزمات التنفيذ لمبرامج التدريبية متوفرة  24

 TPMكتبة  -سابعا :

 العبارة ت
 أتفق بشدة

5 
 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

       .االىتمام  بمشاركة جميع العاممين بأعمال الصيانة 25

       .يتم استغالل مساحة العمل افضل استغالل 26
       .اجراءات العمل يتم تحديدىا بدقة 27
قترحات العاممين في بيئة االىتمام بجميع شكاوي وم 28

 العمل .
     

 
 السالمة والصحة البيئية  -ثامنا :

 أتفق بشدة العبارة ت
5 

 أتفق
4 

 محايد
3 

 ال أتفق
2 

 ال أتفق بشدة
1 

       .توفر مستمزمات السالمة لمعاممين 29

      .يوفر المركز الطبي كافة الخدمات الطبية لمعاممين 30
       .ان العمل لمحد من الحوادثيتم تنظيف وترتيب مك 31
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يوجد اعالنات وبو سترات تبين اىمية المحافظة  32
 عمى البيئة .

     

 
 

 
 


