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 نة في الجامعةعبة الصياشرة الجودة في السيطرة عمى اعمال إعتماد إدا
 )شعبة الصيانة في جامعة تكريت حالة دراسية( 

 ، مدرسد. عبد الرحمن عدنان ابراهيم
 جامعة تكريت -قسم الهندسة المدنية

 خالصةال
لصيانة تضمف عف طريقيا عممية لتطبيؽ أعماؿ ا إجراءاتبما اف لمصيانة دور ميـ كاف البد مف اتخاذ 

استمرار العمميات التشغيمية بكفاءة عالية ومنع حدوث التوقفات المفاجئة وبأقؿ كمفة ممكنة، ولغرض بموغ ىذا 
 الجودة.  إدارةألعماؿ الصيانة وذلؾ عف طريقة  األمثؿاليدؼ البد مف اعتماد أساليب متطورة تضمف لنا التطبيؽ 

، كيفية فية احالة العمؿ، الييكؿ االداريؿ شعبة الصيانة في الجامعة) كيتـ في ىذا البحث دراسة واقع حا 
اتخاذ القرار، التوثيؽ، ....الخ( ومف خالؿ الدراسة النظرية الدارة الجودة واعماؿ الصيانة ومف خالؿ الزيارات 

اداري جديد يمكف الميدانية والمقابالت الشخصية واالطالع عمى كيفية عمؿ شعبة الصيانة تـ التوصؿ الى نظاـ 
تطبيقو ليحقؽ اداء افضؿ وذلؾ مف خالؿ تحويؿ النظاـ االداري مف شعبة الصيانة الى قسـ الصيانة وتوزيع المياـ 
وانشاء وحدة الجودة ووحدات اخرى جديدة تساعد عمى تنظيـ وتطوير االداء وكذلؾ تـ اعداد استمارة يتـ استعماليا 

، كما تـ اعداد مخطط انسيابي يوضح مراحؿ صنع القرار ائؽ تدريب العامميفتمارة لضبط طر لضبط كمفة المعدة واس
 تبدء بتحديد المشكمة وتنتيي بتقويـ القرار وتصويبو في حالة وجود خطأ ما.

 Adoption of Quality Management In Control Of The Work Of The 

University Maintenance Division  

(The Maintenance Division at the University Of Tikrit Case Study) 
Abstract 

As for maintenance important role had to be take practical 

measures to implement the maintenance work to ensure all the way 

continuing operations efficiently and prevent interruptions sudden and 

at the lowest possible cost, for the purpose of achieving this goal must 

adopt sophisticated methods guarantee us the perfect application for 

maintenance work and that the manner in Quality Management. 

In this research study the reality of the Division maintenance at 

the university (how the assignment of work, administrative structure, 

how the decision-making, documentation, .... etc.) and through 

theoretical study of quality management and maintenance and through 

field visits and interviews and look at how Division maintenance was 

reached a new administrative regime can be applied to achieve better 

performance through conversion administrative system from the 

Division of maintenance to the maintenance department and the 

distribution of tasks and the establishment of unit quality and other 

units new help to organize and develop the performance and was also 
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preparing form is used to adjust the cost of the stomach and form to 

adjust training methods workers, have also been preparing a flowchart 

illustrates the stages of decision-making starts identifying the problem 

and ending the assessment of the resolution and corrected in case of an 

error. 

                        بررات البحث   م
 تتمثؿ مبررات البحث بما يمي:

جامعة عدـ تطبيؽ عناصر أنظمة الجودة في ال (1
 .الصيانةشعبة في 

محدودية واضحة في التوجو واالستجابة  (2
 لمتطمبات الجودة.

ضرورة  وضع اسس ومعايير واضحة لنظـ  (3
لما لو مف  الصيانةالجودة وتطبيقيا في قطاع 

 ية مختمفة عف القطاعات االخرى.خصوص

 أهداف البحث
ا مف التغييرات دافيتستمد ىذه الدراسة أى

المتسارعة التي يشيدىا واقعنا الراىف في شتى 
المياديف والتي تفرض عمى المنظمات الخاصة منيا 
والعامة تغيير أساليبيا اإلدارية التقميدية وتبني 

ترفع مستوى مفاىيـ اإلدارة الحديثة إذا ما أرادت أف 
أدائيا وتحقؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية. لذا أضحت 
المنظمات واألجيزة اإلدارية أكثر حاجة مف ذي 
قبؿ إلى أساليب إدارية أكثر فاعمية لتتمكف مف 
تحسيف جودة منتجاتيا وخدماتيا والتي منيا إدارة 

 الجودة الشاممة.
نظاـ استخالص ىذا البحث ييدؼ الى لذا فإف  

ح كيفية تطبيؽ إدارة الجودة عمى اعماؿ يوض اداري
  .الصيانة  بالمؤسسات موضوع الدراسة

 فرضيات البحث
  إمكانية تكويف نظاـ ادارة جودة في اعماؿ

 الصيانة وتشغيمُو في الجامعة . 

  يؤدي العمؿ وفؽ نظاـ ادارة جودة في اعماؿ
 الصيانة الى تحسيف االداء في الدائرة .

  بيف واقع التخمؼ  ردـ الفجوة باإلمكافانو
لتطبيقات الجودة في الشركات وبيف حتمية 
التطور في بناء انظمة جودة حديثة استعدادًا 
لتأىيؿ الشركات لنيؿ شيادة الجودة العالمية 

 9001- 9000االيزو 
   توجد عالقة ايجابية بيف تطبيؽ ادارة الجودة

في اعماؿ الصيانة مف جية وتحقيؽ معدالت 
 مة المقدمة .تكاليؼ منخفضة لمخد

   توجد عالقة ايجابية بيف تطبيؽ ادارة الجودة
في اعماؿ الصيانة مف جية وتحقيؽ مستويات 

 جودة عالية لمخدمة المقدمة. 
  تطبيؽ ادارة الجودة  توجد عالقة ايجابية بيف

مف جية وتقميؿ الوقت  في اعماؿ الصيانة
 المستغرؽ في تقديـ الخدمة.

  تعريف الصيانة 
 

يانة منذ زمف بعيد ولكف تغير مفيوميا ُعِرفت الص
المسمموف  وتعريفيا حسب الزماف والمكاف فقد استخدـ

كممة )حد العمارة( كمرادؼ بديؿ لكممة صيانة 
وتعرض تعريؼ الصيانة لتغيرات متعددة في معانيو 
طبقا لمنواحي العممية وأساليب تطبيقيا ولكف ركزت 
ؿ معظـ تعاريؼ الصيانة عمى أمور أساسية خال

 :[1]تعريفيا لمصيانة
 .الصيانة عمؿ او مجموعة أعماؿ -
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أنيا تيدؼ إلعادة األصؿ لحالتو األولية لمقياـ  -
 .بوظيفتو

أنيا تتضمف الكشؼ عف األعطاؿ كعمؿ وقائي  -
لتجنب األعطاؿ المثيمة المتوقع حدوثيا 

 .مستقبال
أنيا عممية ىامة في تحديد وتقنيف التكمفة 

 .االقتصادية
 :لباحث التعريؼ االتي لمصيانةوىنا يقترح ا

ىي مجموعة مف اإلجراءات واالعماؿ الواجب 
عمميا بشكؿ دوري مف اجؿ المحافظة عمى 

االلة لضماف جودة االنتاج وسالمة /المنشأ
عمرىا التصميمي وباقؿ  المستخدميف ليا خالؿ

 ة.كمفة ممكن
  اهمية الصيانة

 :[3,2]تتمثؿ اىمية الصيانة في اآلتي
الجيدة مف اإلستثمارات التى أنفقت اإلستفادة  .1

 إلنشاء المنشآت.
و إستمرارية  لممرافؽ زيادة العمر اإلفتراضى .2

 عمؿ المرافؽ بكفاءة جيدة.

وث األعطاؿ و توقع حد قمة فترات التوقؼ .3
 .ومراقبة  أداء اآلالت

تحديد قطع الغيار والمعدات والعمالة الالزمة  .4
 لمصيانة أو إلصالح.

وتقميؿ األعطاؿ خفض تكاليؼ الصيانة  .5
 المفاجئة.

تساعد الصيانة في تقميؿ أعطاؿ اآلالت  .6
والتجييزات المختمفة وجعميا الحدود الدنيا مما 
 .جعؿ العمميات اإلنتاجية أكثر كفاءة وأقؿ تكمفة

المحافظة عمى معايير الجودة مف خالؿ عمؿ  .7
الصيانة التي تحقؽ فاعمية اآلالت واألجيزة 

 .المختمفة

 إلى الجيدة الصيانة تؤدي:  أالماف تعزيز .8
 االلة مف /المنشأ  مستخدمي سالمة ضماف
 .عنيا الناتجة المخاطر تقميص خالؿ

 الجودة في اإلسالم
ف طور الغرب أسسيا الحديثة كما نراىا  الجودة وا 

 14في عصرنا فقد جاء بيا ديننا الحنيؼ منذ 
ىذا سيدنا .  نصوص كثيرة قرنا، وحث عمييا في
ـ لما اصطفاه الممؾ، طمب يوسؼ عميو السال

خزائف مصر، ألنو أدرى وأقدر عمى  منو أف يوليو
 وعبر عف ذلؾ بصفتي الحفظ والعمـ، إجادة عمؿ

تقانو، قاؿ  كأساس لنجاح عممو وسبب لجودتو وا 
اأَلْرِض ِإنِّي  َخَزآِئفِ  )َقاَؿ اْجَعْمِني َعَمىتعالى 

) وأورد سبحانو في آية  .55يوسؼ:  َحِفيٌظ َعِميـٌ
التحمي بصفتي القوة واألمانة في كؿ  أخرى أىمية

ِإْحَداُىَما َيا  )َقاَلتْ مف يسند إليو عمؿ قاؿ تعالى 
 َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخْيَر َمِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي  

. ومدار ىاتيف الصفتيف 26( القصص:األِميفُ 
جادتو   .يدور حوؿ إحساف العمؿ وا 

ـْ )الَِّذي َخمَ تعالى  قاؿ ـْ َأي ُك َؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُك
. فالعبرة 2الممؾ:َعَماًل َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر( َأْحَسفُ 

أمر   .بحسنو ليست بكثرة العمؿ بقدر ماىي
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ باإلتقاف وحث عميو 

عبدا عمؿ عمال فأتقنو( رواه  حيف قاؿ )رحـ اهلل
 صمى اهلل عميو وسمـ )إف اهلل كتبوقاؿ  .البييقي

وىكذا نرى  .اإلحساف عمى كؿ شيء( رواه مسمـ
دعا إلى  أف اإلسالـ لـ يدع فقط إلى العمؿ، بؿ

جادتو   [4] .إتقانو وا 
 تعاريف ادارة الجودة

القدرة عمي التأثير في اآلخريف لبموغ : االدارة
األىداؼ المرغوبة وىي ايضا توجيو الجيود لتحقيؽ 

 [5] ف.ىدؼ معي
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تعني في قاموس اكسفورد الدرجة العالية  :الجودة 
 مف النوعية أو القيمة.

 .[5]وفاء بمتطمبات المستفيد وتجاوزىاال وعرفت بانيا
مالئمة المنتج لالستعماؿ في كما عرفت بانيا 

 [6]الغرض المخصص لو بدرجة ترضي المستيمؾ

 : 2000لعاـ ISO) كما تـ تعريفيا مف )
المميزة لممنتج والتي تجعمو ممبيًا مجموعة الصفات 

  [6]لمحاجات المعمنة والمتوافقة او قادرًا عمى تمبيتيا
  تتوجو انيبا الجودة(Edward Deming) ويعرؼ
 .[7]والمستقبؿر الحاض في المستيمؾ حاجات إلشباع

 الجودة لمراقبة األمريكية المجموعة قامت وقد
 أو لمسمعة الكمية والخصائص السمات أنيا " بتعريفيا
 أو بالمطموب الوفاء قدرتيا تطابؽ التي الخدمة

 . [8]الضمني الحاجات

 مجمؿ بأنيا الجودة البريطانية المعايير وتصؼ
 تؤثر التي الخدمة أو السمعة، مظاىر، وخصائص

 .[7]مفترضة أو محددة إشباع رغبة عمى قدرتيا في
 عدـ)لإلدارة تظير التي الشواىد مف العديد ىناؾ

 تبني الضروري مف وتجعؿ المنشأة، في (الجودة
 الشواىد ىذه وتتمخص .)ادارة الجودة الشاممة(أسموب

  :[10,9]اآلتي في

 .الجودة انخفاض .أ 
 .لمعمميات المقرر الوقت زيادة  .ب 
 .المراقبة عمميات زيادة .ج 
 .المنشأة لترؾ الخبرة ذوي مف العامميف اتجاه .د 
 .االجتماعات عدد زيادة .ه 
 .اآلخريف عمى المـو إلقاء حاالت كثرة .و 
 .العمالء شكاوي عدد زيادة .ز 
 تعدد الصالحيات وعدـ وضوح المسؤوليات. .ح 
 انعداـ المتابعة في تنفيذ االعماؿ. .ط 

 .ازدواجية  اوامر العمؿ .ي 
 .صعوبة السيطرة عمى بعض العمميات .ك 

 اهداف ادارة الجودة الشاممة 
 :[9]تيدؼ ادارة الجودة الشاممة الى

 نظمة .زيادة القدرة التنافسية لمم -1
زيادة كفاءة المنظمة في ارضاء الزبوف  -2

 والتميز عمى المنافسيف .
زيادة انتاجية كؿ عناصر المنظمة ورفع  -3

 مستوى االداء .
زيادة قدرة المنظمة عمى البقاء واالستمرار  -4

 والنمو والتواصؿ .
زيادة الربحية وتحسيف اقتصاديات المنظمة  -5

 يمة المضافة .مف خالؿ التحسيف المستمر والق
زيادة حركية ومرونة المنظمة في تعامميا  -6

مع المتغيرات ))قدرة اعمى عمى االستثمار 
 لمفرص ، تجنب المخاطر والمعوقات((.

 زيادة والء العامميف لممنظمة. -7
سبؽ قولو فاف ادارة الجودة  عمى ما تأسيسا

متكامال موجيا  إدارياالشاممة تكوف مفيوما 
ت المستمرة عمى المنتج مف الحداث التحسينا

خالؿ مشاركة جميع المستويات والوظائؼ في 
العمؿ  وأساليبالمنظمة في تحسيف طرائؽ 

 إرضاءلتعود بالنفع الى المنظمة والمجتمع عبر 
ويعتمد نجاح ادارة الجودة  الزبوف.
 TQM(Total qualityالشاممة

management ) عمى كؿ فرد في المنظمة
( 1الجدوؿ ) .[9]اإلداريبغض النظر عف موقعو 

 يبيف مقارنة بيف اإلدارة التقميدية واإلدارة الجودة 
 الجودة في اعمال الصيانةالعناصر األساسية لنظام 

تتمخص العناصر األساسية لضبط جودة اعماؿ 
 الصيانة بما يمي: 

 ضبط المدخالت }المواد األولية{. .1
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جمع  ضبط العمميات }الفحص والتفتيش و .2
 حميميا{.البيانات وت

          ضبط المخرجات}التقارير واإلشعارات .3
 {.و اإلجراءات التصحيحية

 مفاهيم السيطرة عمى الجودة في اعمال الصيانة
مف اىـ مفاىيـ برامج السيطرة عمى الجودة 

 :[12]يمي في اعماؿ الصيانة ما
عمؿ كؿ ما ىو مطابؽ لممواصفات الفنية  .1

 واليندسية في عممية الصيانة.
في مفاىيـ تنفيذ اعماؿ العدالة والوضوح  .2

الصيانة واستقرار أراء اآلخريف واالستفادة مما 
 ىو مفيد منيا.

 االطالع والعمؿ المتكامؿ لجميع مراحؿ الصيانة .3
االلتزاـ بجميع الشروط والمواصفات الوطنية  .4

والدولية والمقاييس القانونية والتشريعية المحددة 
 مف قبؿ الجية المستفيدة العماؿ الصيانة.

اؿ فكرة اآلخريف لإلدارة العميا والتعامؿ إيص .5
بإيجابية مع كؿ المقترحات المطروحة مف قبؿ 

 الغير.
المصداقية في جميع مراحؿ الصيانة ومراعاة  .6

الجية تنفيذ التفاصيؿ الدقيقة المطموبة مف قبؿ 
 بأعمى المستويات.المستفيدة 

 اتخاذ القرار في الوقت المناسب. .7
مع المحيط بموضع التعامؿ بإيجابية مع المجت .8

العمؿ واإلحساس بالمسؤولية أثناء مراحؿ التنفيذ 
 المختمفة.

أداء األعماؿ المختمفة بانتاجية عالية واداء  .9
 .الجية المستفيدةكامؿ وبما يرضي 

اف تكوف كمؼ التنفيذ دقيقة ومراعاة الجودة  .10
 العالية أثناء التنفيذ.

اإلبداع في استخداـ أساليب تنفيذ مختمفة وبما  .11
ضمف حصوؿ عمى جودة عالية ترضي الجية ي

 المستفيدة.

تييئة الجو المناسب لمعمؿ لمحصوؿ عمى دقة  .12
نتاجية عالية لمختمؼ فقرات العمؿ.  وا 

التركيز عمى تحقيؽ أىداؼ اعماؿ الصيانة  .13
 والمواظبة عمييا وبما يرضي الجية المستفيدة.

خطة تنفيذ برنامج السيطرة عمى الجودة في اعمال 
 الصيانة
تطوير خطة لمسيطرة عمى الجودة  المنفذمى ع

محددة لمصيانة تحتوي عمى كؿ التفاصيؿ الغامضة 
والعامة لمعمؿ يكوف اليدؼ األساسي منيا اإلنجاز 
الناجح لخطة الواقعية عف طريؽ السيطرة والتقييس 
عمى األعماؿ وبما يضمف اف يكوف التنفيذ ضمف 

 المواصفات المحددة سمفا.
السيطرة عمى الجودة  بشكؿ  يتـ تحديد برامج

مناسب عمى اف تقسـ الى ثالث مراحؿ رئيسية كؿ 
مرحمة مف تمؾ المراحؿ يتـ السيطرة عمييا لمنع 
وتجنب المشاكؿ واألخطاء وسوء الفيـ الذي قد 
يحصؿ مستقبال"، ويجب اف تحدد خطة السيطرة 
عمى الجودة  اعتمادا عمى تمؾ المراحؿ قبؿ البدا 

 -:[13]اولة وىذه المراحؿ ىيبتنفيذ تمؾ المق
 مرحمة ما قبل التنفيذ

وتشمؿ تقارير الكشؼ االولي، التخطيط 
األولي والمتقدـ، الرسومات األولية، مخطط الموقع، 
والرسومات المفصمة، تقارير الفحص، برامج السالمة 

الفعمية عمى المواد المطروحة في  الكشوؼوالتاميف، 
 :[13]ميموقع العمؿ ويمكف إجماليا بما ي

 ىيكمية السيطرة عمى الجودة .أ 
 اإلجراءات اإلدارية العامة .ب 
 تنسيؽ مع الجيات األخرى .ج 

 مرحمة التنفيذ 
 :[13] تنقسـ ىذه المرحمة الى المراحؿ الفرعية التالية

 المرحمة االبتدائية .أ 
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 مرحمة المتابعة )المرحمة النيائية( .ب 
 

 الفحص والتفتيش 
كممة فحص تدؿ عمى معاف كثيرة وممكف 

ريفو عمى انو تقدير أو قياس جودة بعض تع
الخصائص عمى ضوء المعايير المحددة وكممة تقدير 

 :[9]ىنا تعني اجراء الفحص وتتكوف مف األنشطة التالية

 تفسير المواصفات القياسية . (1
قياس خصائص الجودة اما بصريا او بواسطة  (2

 أجيزة ومعدات مختمفة .
مية المقارنة بيف المواصفات القياسية والفع (3

 )المقاسة(.
اتخاذ القرار حوؿ مدى مطابقة الخصائص  (4

 الفعمية لممعايير المحددة .
تسجيؿ البيانات والمعمومات التي تـ الحصوؿ  (5

 عمييا.
ويمكف تمخيص العناصر األساسية لضبط      

عمميات الفحص والتفتيش بثالثة عناصر أساسية 
 :[9]ىي

 اختيار مراكز الفحص والتفتيش  (1
عمميات ضبط الجودة تتضمف نظرا الف    

التأكد مف اف اإلنتاج يسير وفؽ الخطط الموضوعة 
والمواصفات المحددة لذا يستمـز مف اإلدارة المعنية 
القياـ بتحديد عدد مف محطات الفحص والتفتيش 

 اإلضافية وكما يمي:
محطة فحص وتفتيش لممواد األولية في مصادر  -أ 

 التجييز 
 ء مرحمة الخزفمحطة فحص وتفتيش أثنا -ب 
محطة فحص وتفتيش أثناء سير العممية  -جػ 

 .التنفيذ
محطة فحص وتفتيش عمى طريقة اخذ  -د 

 العينات 
جراءات الفحص والتفتيش (2   ضبط معدات وا 

يقصد بيذا المتطمب القياـ بمعايرة األجيزة 
والمعدات المستخدمة في اإلنتاج والفحص والتفتيش 

ية مف استخداـ والقياس بشكؿ دوري بيدؼ الوقا
معدات أو أجيزة ال تعطي نتائج دقيقة عند 
استخداميا فضال عف التحقؽ مف تطبيؽ كافة 
اإلجراءات الخاصة بالفحص والتفتيش بشكؿ دوري 
مف قبؿ قسـ ضبط الجودة . ولتحقيؽ ىذا المتطمب 
ينبغي عمى اإلدارة اإلجابة عمى األسئمة التالية واتخاذ 

يا لضماف الجودة العالية اإلجراءات الكفيمة بتطبيق
لسير العممية اإلنتاجية وفقا لما ورد في المواصفة 

 :ISO 9000[14]الدولية 
ىؿ تتبع الدائرة إجراءات محددة لضبط أجيزة -أ

ومعدات التفتيش ، القياس والفحص لمتحقؽ مف 
 صالحيتيا ؟ 

ىؿ تجري معايرة ىذه األجيزة والمعدات مف قبؿ -ب
 اء المعايرة؟ جية خارجية مخولة بأجر 

ىؿ يتـ استخداـ نظاـ محدد لسحب ىذه  -جػ
 األجيزة والمعدات لمعايرتيا في مدد محددة ؟

ىؿ يجري توفير الظروؼ البيئية المناسبة  -د
 لخزف ىذه األجيزة والمعدات ؟ 

ىؿ تمتمؾ الدائرة سجالت خاصة بضبط  -ىػ
 ومعايرة األجيزة والمعدات ؟ 

ينًا لبياف ىؿ تتبع الدائرة أسموب مع -و
 إجراءات الفحص والتفتيش ؟

 ضبط سجالت الفحص والتفتيش (3
إف اليدؼ الرئيس مف االحتفاظ بسجالت 
الفحص والتفتيش ىو لتوفير البراىيف التي تبيف 
تطبيؽ المواصفات المطموبة عمى المنتج وىي جزء 
مف سجالت الجودة التي تتضمف تقارير متعددة  

ييـ المورديف ،تقارير منيا ) أوامر الشراء ،تقارير تق
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نتائج الفحص والتفتيش ،تقارير نتائج اإلجراءات 
 الخ ( .…التصحيحية 

يجب أف تخضع ىذه السجالت إلى عمميات الضبط 
واف ، التي تتضمف التوثيؽ والحفظ وطرؽ اإلتالؼ

ويمكنو  لممستخدميفتكوف واضحة بالنسبة 
استرجاعيا بسيولة مع الحفاظ عمييا في أماكف 

ويمكف تمخيص  لمنع التمؼ والضياع. مالئمة
العناصر األساسية لضبط ىذه السجالت وفقا لما ورد 

 ISO 9000في المواصفة الدولية 
 بما يمي: (14)

 تحديد ماىية السجالت وعددىا -أ
 تحديد طريقة تجميعيا وأرشفتيا  -ب
 تحديد أماكف وفترات االحتفاظ بيا -جػ
تالفيا -د  تحديد طريقة سحبيا وا 

الباحث االستفادة مف تقانة الحاسبات في  ؿ ويفض
 تحقيؽ  ىذه المتطمبات 
 جمع وتحميل البيانات  

تعتبر البيانات واحدة مف العناصر األساسية 
المطموب توفيرىا في كافة المجاالت حيث إنيا تعبر 
عف الواقع وتبيف مدى تطابؽ او تبايف الخواص 

مة ويستفاد المعنية المطموبة مع الحالة الحقيقية القائ
 منيا في عممية التقييـ واتخاذ القرارات المناسبة. 

وتقع مسؤولية جمع وتحميؿ ىذه البيانات 
 عمى عمى عاتؽ ممثمي قسـ ضبط الجودة وبناءاً 

 أجيزة الفحص اليندسي .
 ضبط المخرجات          

 وتتضمف ما يمي: 
    التقارير واإلشعارات

ىي الخطوة التالية في النظاـ المقترح 
إصدار اإلشعارات والتقارير مف قبؿ قسـ ضبط 
الجودة الى اإلدارات العميا عف نتائج عممية المقارنة 

وبياف مدى انحراؼ معدالت األداء الفعمية عف 
المعايير القياسية المخطط ليا استنادًا الى تقارير 
نتائج فحوصات او المواد المفحوصة وبعد اف 

لتدقيؽ والتحميؿ تخضع ىذه التقارير الى عمميات ا
مف قبؿ قسـ ضبط الجودة يتـ بعدىا اصدار 
التوصيات إلى اإلدارة العميا بيدؼ اتخاذ اإلجراء 

 التصحيحي . 
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية

يتخذ األجراء التصحيحي مف قبؿ قسـ 
ضبط الجودة وبموافقة اإلدارات العميا طبقًا لمتوصيات 

 مختبر ر الصادر مفالتي يشتمؿ عمييا التقري
ونتائج التحميؿ الذي قاـ بو  الفحوصات الميدانية

ممثمو قسـ ضبط الجودة في الموقع والذي يتضمف 
اما مطابقة نتائج الفحص لممواصفات المعتمدة او 
عدـ المطابقة وأنواع العيوب وأسبابيا ، تعتبر ىذه 
الخطوة الجوىرية األساسية األكثر أىمية في النظاـ 

فبدوف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتحديد المقترح 
اإلجراءات الوقائية المطموبة ال يمكف القوؿ اننا قمنا 
بضبط الجودة ويمكف القوؿ عامة إف اإلجراء 

  -:[4]التصحيحي يتخذ أحد أو بعض الخطوات التالية
 العمؿ المحيطةروؼ تعديؿ ظ. 
  مراجعة النظـ المستخدمة وتعديؿ الخطط اذا لـز

 األمر .
  تحسيف وسائؿ تحفيز األفراد وطريقة تدريبيـ

 وتوجييـ .
  إجراء الفحوصات لمتحقؽ مف نتائج الفحص حيث

يتـ عمى أساس ذلؾ إقرار أما قبوؿ النتائج أو 
 إعادة تحميؿ األعضاء مع دراسة حموؿ مناسبة. 
تتمخص العناصر األساسية لضبط اإلجراءات 

 :[15]التصحيحية بما يمي
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  الالزمة لمكشؼ عف األخطاء تحديد اإلجراءات
 واالنحرافات . 

  تحديد نظاـ التبميغ عف االنحرافات
 واألخطاء . 

  تحميؿ األخطاء واالنحرافات لمعرفة
 مسبباتيا . 

 تحديد نوع اإلجراء التصحيحي المطموب 
 . ياتطبيقو 
  تقويـ النتائج بيدؼ التأكد مف عممية النظاـ

 المطبؽ . 
 لخاصة توثيؽ النتائج وضبط السجالت ا

 بذلؾ
 الدراسة الميدانية

وبياف  والمطبقة حالياً  ادارة الصيانةلموقوؼ عمى واقع 
ولمختمؼ مراحؿ  ادارة الجودةمدى امكانية تطبيؽ 

ال يمكف اف يعبر الصيانة ، حيث اف جودة الصيانة
عنيا بصورة دقيقة وذلؾ لكوف العمؿ يمر مف خالؿ 

قبؿ مراحؿ متعددة ويحتاج الى تقييـ واضح وجيد 
 .ةجودة النيائيماعطاء وصؼ ل

تـ مف  رئيسيمحور اشتممت الدراسة الميدانية عمى  
الحصوؿ عمى البيانات العممية الالزمة النجاز  خاللو

مرحمة المسح الميداني، تمثؿ المحور بالمقابالت 
الشخصية لغرض اعداد نظاـ لبرنامج ضماف الجودة 

 .المختمفة الصيانةفي مراحؿ 

ة احدى عشر محور رئيسي تغطي تمت صياغلذلؾ 
أسئمتيا تفاصيؿ مختمفة تتعمؽ بموضوع البحث، وىذه 

 -المحاور الرئيسية مبينة كما يمي:
 .وظيفة التخطيطالمحور األوؿ: 

 المحور الثاني: التنظيـ .

 المحور الثالث: التوجيو.

 المحور الرابع: المتابعة والسيطرة. 

والسجالت  التوثيؽالسيطرة عمى المحور الخامس: 
 والوثائؽ.

ضبط المواد المحور السادس: خطة ادارة الموارد و 
 .األولية

 المحور السابع: التقارير.
 المحور الثامف: الرقابة عمى جودة االعماؿ.

 .األيدي العاممة المحور التاسع: ضبط 

 المحور العاشر: إجراءات الصيانة.

 .إدارة السالمةالمحور الحادي عشر: 
لعينة  االجاباتؿ تحميؿ نتائج تـ التوصؿ مف خال

البحث )شعبة الصيانة(  نقاط الضعؼ الكثيرة في 
جراءات االالتي شممت جميع  الجودةتطبيؽ متطمبات 

 االساسية في اعماؿ الصيانة.
نظاـ  واستنادًا الى ما تقدـ فقد تـ تطوير 
مجموعة مف االجراءات االساسية المقترحة  اداري و

، حيث انة وفؽ مفيـو عمميجودة اعماؿ الصي إلدارة
يمكف االستفادة منو كمدخؿ اداري يمكف مف خاللو 

 السيطرة عمى اجراءات تنفيذ اعماؿ الصيانة. 
( يبيف الييكؿ التنظيمي لشعبة 1والشكؿ رقـ )
 الصيانة الحالي

  التنظيمي لمهيكل األساسية الفعاليات
اف الييكؿ البد اف يحقؽ اليدؼ الذي 

انسيابية توزيع  المياـ اضافة أنشئ مف اجمو وىو 
 :[16]يالى تحقيؽ ما يم

 تحقيؽ غرض المنظمة  (1
 تحقيؽ نمو الفرد وتطوره (2
 تحقيؽ الرضا الجماعي (3

 قترحومف خالؿ الدراسة النظرية والميدانية ي
باعتباره الجية  لدائرة الصيانةييكؿ تنظيمي الباحث ال

الصيانة وجودتيا وكما الرئيسية المسؤولة عف تطبيؽ 
 .(2ضح بالشكؿ)مو 
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 امكانية المقترح التنظيمي الييكؿ مف يتضح
 مف كؿ إلى الرئيسية لموظائؼ طبقا دائرةال تقسيـ
 المالية و االدارية وفؤ الش ادارة الفنية، وفؤ الش ادارة
 االدارات إلى السابقة االدارات مف كؿ تقسيـ ويتـ

 الشئوف ادارة تقسيـ يتـ حيث بيا الخاصة الفرعية
 ووحدة ، رقابةالو  تخطيطوحدة  مف كؿ ىإل الفنية

 كؿ تقسيـ ويتـ المعمومات والحاسوب وحدةو  المشاريع
 تقسيميا فيتـ االدارية الشئوف ادارة الي وبالنسبة منيـ
وحدة و  والسكرتارية الموارد البشرية وحدة, مف كؿ الي

ووحدة العقود  ووحدة المشتريات  الخدمات
ووحدة الدراسات والتخطيط المالي  .والمستودعات

 والموازنة.
 لمنظام  المقترح عناصر األساسيةبعض 

لنظاـ العناصر األساسية  تـ اقترح بعض
ضبط جودة اعماؿ الصيانة االداري المقترح لضماف 

 بشكؿ عاـ بما يمي: 
 ضبط األجهزة والمعدات

ييدؼ النظاـ المقترح إلى ضماف استمرارية 
ات لتحقيؽ الغاية مف وجودىا  عمؿ األجيزة والمعد

بأفضؿ أداء واقؿ كمفة وأعمى  درجات  السالمة  مف 
خالؿ إجراء عمميات الرقابة  عمى المعدات. 
وتتضمف اوجو المراقبة في إجراء عمميات ومتطمبات 
العمالة الالزمة. وجدولة  ومراقبة أوامر العمؿ 
 ووحصر أعماؿ الصيانة المتراكمة ومراقبة تكاليؼ 

   .بة مخزوف المواد االحتياطيةمراق
تتطمب عممية الرقابة إنشاء سجؿ لكؿ آلة 
يثبت فيو نوعيا ومواصفاتيا الفنية  ورقميا المسمسؿ 
وتكاليؼ شراءىا وتاريخ تركيبيا وتواريخ الكشوفات 
الدورية التي أجريت عمييا والعيوب التي  ظيرت فييا 
وتكاليؼ وتواريخ اإلصالحات التي تمت ونوع 

غيرات او التحسينات التي أدخمت عمييا. ولعنصر الت
التكاليؼ أىمية خاصة فإذا لوحظ أف تكاليؼ 
اإلصالحات بالنسبة آللية  معينة ترتفع مف سنة 

ألخرى فانو  عمى ضوء ىذا المعمومات يمكف لإلدارة 
اتخاذ القرار بشاف االستمرار  بتشغيميا أو االستغناء 

توضح  (3شكؿ )المقترحة في ال ستمارةاالعنيا. 
 تمخيص 

بيانات التكاليؼ المتحققة شيرية أو فصمية تشتمؿ 
عمى ممخص بأوامر العمؿ المنجزة خالؿ الفترة 
وتكاليؼ المواد المستعممة والعمالة والوقت المستغرؽ 

والمستحقات لممقاوليف  لتنفيذ كؿ أمر عمؿ.
الخارجييف الذي قد تقػػـو المنشأة باالستعانػػة 

 ....الخ.إنجاز بعض أعماؿ الصيانة بخدماتيـ في
 ضبط المالكات الفنية المختصة

يعتبر العنصر البشري المفتاح الرئيسي في 
تحقيؽ  متطمبات الجودة لذا اصبح مف الضروري 
ترسيخ النظرة إلى الجودة كمسؤولية الجميع وليس 
مسؤولية الفحص فقط والعمؿ عمى رفع مستوى أداء 

خالؿ إعداد المناىج  وثقافة العامميف  كافة مف 
التدريبية وتبني فكرة حمقات الجودة  باعتبارىا  إحدى 

بقطاع الصيانة. تمثؿ عممية التدريب  االرتقاءسبؿ 
نظامًا متكاماًل يتكوف مف ثالث أجزاء رئيسية 

 :[9])المدخالت، العمميات، المخرجات( وىي
I. :وتتمثؿ باالحتياجات التدريبية أي   -المدخالت

لية  والبشرية كاألجيزة والعدد والوسائؿ الموارد الما
التعميمية واألفراد وقدراتيـ واتجاىاتيـ وأنماطيـ 

 وسموكيـ.
II. :وىي مجموعة األنشطة اإلدارية   -العمميات

 والفنية  اليادفة إلى سد اإلحتياجات التدريبية.
III. : وىي نتائج  العمميات  واألنشطة  -المخرجات

لمتدربيف ورفع التي  تتمثؿ بتغير أداء األفراد ا
 مستوى كفاءتيـ وتحقيؽ األىداؼ المطموبة.

IV. :وىي  المعمومات الواردة  حوؿ   -التغذية العكسية
مدى فاعمية  النتائج التدريبية  )المخرجات( التي 
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تستخدـ في تقييـ  البرامج  التدريبية  المطبقة 
 ودراسة إمكانية تطويرىا . 

عدد  لقد عكست نتائج االستبياف الميداني ندرة
الدورات المقامة لتطوير العامميف وعدـ إجراء 
اختبارات أولية عند التعييف لمتأكد مف امتالكيـ 
لمميارات الضرورية لمثؿ ىذه األعماؿ مما يؤشر 
خمال في إجراءات الجودة تستوجب االنتباه ، لذا 

أف تتولى  أقساـ التدريب تقديـ قائمة  بالدورات  يجب
لموارد  المالية  الالزمة  التدريبية  المطموبة  وا

والعمؿ  عمى االحتفاظ بسجالت خاصة  تثبت فييا 
معمومات  عف الدورات التدريبية  المقامة في الدائرة  
وخارجيا  مثؿ )أمر الترشيح، اسـ المرشح، تاريخ 
عقد الدورة، مدتيا، موقع إقامتيا، أمر المباشرة 

 و، نتيجة المرشح وتقرير المرشح وتقويمواالنفكاؾ
المقترح مف ( 4( وكما موضح في الشكؿ )....الخ

عمى اف تخضع ىذه الدورات لمتقييـ قبؿ الباحث 
 .مستمر مف قبؿ أقساـ ضبط الجودةال
 القرار صنع مراحل 

 بأنيا القرارات اتخاذ عممية تعريؼ يمكف
 لبديؿ المعايير بعض أساس عمى القائـ االختيار"

 فاالختيار ."رأكث أو محتمميف بديميف بيف مف واحد
 تخفيض :مثؿ المعايير بعض أساس عمى يقوـ

 وىذه االنتاج حجـ زيادة الوقت، توفير التكاليؼ،
 ذىف وفي تتخذ القرارات جميع ألف متعددة المعايير

 اختيار ويتأثر .المعايير ىذه بعض بالعممية القائـ
  .المعايير بواسطة كبير حد إلى األفضؿ البديؿ

 أكثر، أو بديميف عمى القرارات اتخاذ عممية وتنطوي
 مف ىناؾ فميس واحد بديؿ إال يوجد لـ إذا ألنو نظرا
 . ليتخذ قرار

 يومًيا يتكرر بعضيا القرارات مف الكثير المدير يتخذ
 بعضيا .واحدة مرة يتـ قد وبعضيا أسبوعيا أو

 لفترات لمدراسة يخضع وبعضيا معدودة ثواف يستغرؽ
 يتوقؼ واألمر اتسنو  أو شيور تستغرؽ قد طويمة
 .تأثيره ونطاؽ ومدى المطموب القرار نوعية عمى

 فإف تكراره ومدى القرار نوعية عف النظر وبصرؼ
 وخبرة ميارة عمى أساسية بصفة تتوقؼ القرار سالمة
 بعدة يمر نوعو كاف أيا والقرار .القرار متخذ وكفاءة
 االشكاؿ ومف ( 5الشكؿ) يوضحيا أساسية مراحؿ
 : ييم ما يتضح

 تبدأ أساسية مراحؿبعدة  القرار اتخاذ عممية أف 
 وتصويبو القرار بتقويـ وتنتيى المشكمة بتحديد

 .ما خطأ وجود حالة في
 ال فالمدير مستمرة، عممية القرار اتخاذ عممية أف 

 يكوف قرار فبانتياء القرارات، اتخاذ مف يفرغ
 جوىر ىو فالقرار وىكذا، أخرى قرارات ىناؾ

 .االساسية ومخرجاتيا ةاإلداري العممية
 إال القرار، التخاذ مراحؿ عدة وجود مف بالرغـ 

 عمى يتوقؼ مرحمة كؿ تستغرقو الذى الزمف أف
 والخبرات البيانات توافر ومدى المشكمة نوعية
 .القرار متخذ لدى
 تمقائية بصورة يتـ قد المراحؿ بيذه المرور أف

 فأ يجب القرار أف حيث القرار متخذ مف شعورية وال
 التخاذه شيور يستغرؽ قداو  بسرعة يتـ

 
 االستنتاجات                                                                

مف خالؿ المقابالت الشخصية واالطالع 
عمى اعماؿ الصيانة التي تمارسيا شعبة الصيانة 
في الجامعة توصؿ الباحث الى عدة استنتاجات 

   ميا:فيما يمي عرض موجز الى
أظيرت الدراسة عدـ اتضاح مفيـو الصيانة  .1

الوقائية المخططة لدى معظـ مسؤولي إدارة 
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الصيانة التي شمميا عينة البحث ، و يرجع 
ذلؾ إلى عدـ االىتماـ بأعماؿ الصيانة بشكؿ 

 عاـ مع ضعؼ اإلمكانات االقتصادية. 
تمثؿ ميزانية الصيانة نسبة منخفضة مف  .2

اني و ذلؾ نظرا لضعؼ الميزانية الكمية لممب
اإلمكانات االقتصادية و عدـ وضوح مفيوـ 

 .المخططة لدى مسئولي الصيانة بيا الصيانة
تمثؿ مشاكؿ سوء التنفيذ ألعماؿ اإلنشاء و  .3

االنياء نسبة كبيرة مف أسباب االحتياج إلي 
أعماؿ الصيانة ، و كذلؾ يمثؿ سوء االختيار 

يضا مف لمواد االنياء و اإلنشاء نسبة كبيرة أ
 تمؾ األسباب .

مػػف خػػالؿ المقػػابالت الشخصػػية الحػػظ الباحػػث  .4
قصػػورًا واضػػحًا فػػي توثيػػؽ المتطمبػػات الخاصػػة 
باالنشطة المؤثرة في الجودة وعمى وجو التحديد 
)الشػػػراء، الخػػػزف، التػػػدريب، السػػػجالت( ويتمثػػػؿ 
ذلػػػػؾ فػػػػي عػػػػدـ تحديػػػػد الجيػػػػة المخولػػػػة لضػػػػبط 

 الوثائؽ.
ة وضػػعؼ عػػدـ وجػػود تصػػور عممػػي عػػف الجػػود .5

واضػػػػػػػح لػػػػػػػبعض الػػػػػػػدالئؿ الميمػػػػػػػة فيػػػػػػػو مثػػػػػػػؿ 
)السػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى الوثػػػػػػػػػائؽ، السػػػػػػػػػجالت، ادارة 
السػػػػػالمة، الفحػػػػػص والتفتػػػػػيش، السػػػػػيطرة عمػػػػػى 
الجػػودة، االجػػراءات التصػػحيحية والوقائيػػة( ممػػا 
يػػػػؤدي الػػػػى تشػػػػتت وتػػػػداخؿ فػػػػي فيػػػػـ المحػػػػاور 

 وعدـ تطبيقيا في الصورة الصحيحة.
فػػػي بنػػػاء  يعتبػػػر التوثيػػػؽ ىػػػو المحػػػور االساسػػػي .6

نظػػاـ الجػػودة وقػػد الحػػظ الباحػػث عػػدـ االىتمػػاـ 
الكػػػػػػػافي بالسػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػى الوثػػػػػػػائؽ والسػػػػػػػجالت 
وكػػػػذلؾ عػػػػدـ وجػػػػود اجػػػػراءات واضػػػػحة تضػػػػمف 
حصػػػػػوؿ الجيػػػػػػات المخولػػػػػة بػػػػػػالتغيرات القػػػػػػرار 
التعػػديالت مػػع غيػػاب القائمػػة الرئيسػػية بالوثػػائؽ 

 المعتمدة في الدائرة.

ى اف خطػػػػػػة الرقابػػػػػػة عمػػػػػػى الجػػػػػػودة تيػػػػػػدؼ الػػػػػػ .7
السػػػيطرة عمػػػى االداء االمثػػػؿ مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد 
نظػػاـ خػػاص لمػػتحكـ بجميػػع العمميػػات االنتاجيػػة 
العمػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػيانة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ بنػػػػػػػاء نمذجػػػػػػػة 
لالجػػػػراءات التػػػػي تحػػػػدد نطػػػػاؽ الػػػػتحكـ وقيػػػػاس 
االداء الفعمػػػي ومقارنتػػػو بالمعػػػايير والمواصػػػفات 
المطموبة وكشػؼ االنحرافػات واتخػاذ االجػراءات 

ئمػػػػػة والسػػػػػريعة اضػػػػػافة الػػػػػى التصػػػػػحيحية المال
ضماف فعالية وكفاءة التخطيط وتعزيزىػا بعمميػة 
التػػدقيؽ الػػداخمي المسػػتمرة داخػػؿ الػػدائرة لتحقيػػؽ 

 اعمى مستوى ممكف لجودة المنتج النيائي.
رغـ اف نسبة تطبيؽ محور ضبط المواد األولية  .8

جيػػػدة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى االىتمػػػاـ الجػػػدي بػػػالمواد 
لممواصػػػػػػػفات المشػػػػػػػتراة مػػػػػػػف حيػػػػػػػث مطابقتيػػػػػػػا 

المطموبػػػػػػػػة وتػػػػػػػػوفير ظػػػػػػػػروؼ الحفػػػػػػػػظ والخػػػػػػػػزف 
واالىتمػػػاـ بمعػػػايير الكمفػػػة اال اف مػػػف المالحػػػظ 
عػػػػػدـ االىتمػػػػػاـ الكػػػػػافي باعػػػػػداد جدولػػػػػة لممػػػػػواد 
وخطػػػػػػػط التجييػػػػػػػز باالوقػػػػػػػات المالئمػػػػػػػة لسػػػػػػػير 
الفعاليػػػػػػات فػػػػػػي اعمػػػػػػاؿ الصػػػػػػيانة كػػػػػػذلؾ عػػػػػػدـ 
االىتمػػػػاـ بترميػػػػز المػػػػواد، عػػػػدـ مراجعػػػػة عقػػػػود 

لمػواد المشػتراة بعػد التأكػد مػف التجييز واسػتالـ ا
مطابقتيػػػػا لممواصػػػػفات الفنيػػػػة المطموبػػػػة اضػػػػافة 
الػػػػى االىتمػػػػاـ بسػػػػجالت المجيػػػػزيف لمتاكػػػػد مػػػػف 

 او تحديد المواد المطموبة وجدولتو. كفاءتيـ
وجػػػػد الباحػػػػث عػػػػدـ االىتمػػػػاـ الكػػػػافي بالسػػػػيطرة  .9

عمػػى الكمػػؼ ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ الرقابػػة الكبيػػرة 
عمػػػػػػاؿ الصػػػػػػيانة بحسػػػػػاب الكمػػػػػػؼ قبػػػػػػؿ تنفيػػػػػذ ا

ومراقبػػػػػػة التغييػػػػػػرات التػػػػػػي تطػػػػػػرأ عمػػػػػػى الكمفػػػػػػة 
واالىتماـ بالكمؼ غير المباشػرة وتوثيػؽ وجدولػة 
كمػػػؼ الصػػػيانة، ممػػػا يتطمػػػب اعػػػادة النظػػػر فػػػي 
ىذا الموضوع مػف قبػؿ االدارة والتخطػيط السػميـ 
لتحديػػػػد الكمػػػػؼ ووضػػػػع خطػػػػة عمميػػػػة تفصػػػػيمية 
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لمسػػػػػيطرة عمػػػػػى الكمفػػػػػة وضػػػػػماف عػػػػػدـ زيادتيػػػػػا 
 اعماؿ الصيانة وفؽ الميزانية المحددة. النجاز

نالحػػظ مػػػف خػػالؿ تحميػػػؿ نتػػائج محػػػور الييكػػػؿ  .10
التنظيمػػي أف نسػػبة تطبيػػؽ المحػػور كانػػت جيػػدة 
ولكػػف مػػف خػػالؿ النظػػر الػػى الييكػػؿ المسػػتعمؿ 
فػػػػي دائػػػػرة يشػػػػير الػػػػى وجػػػػود خمػػػػؿ واضػػػػح فػػػػي 
تطبيؽ االساليب العممية الحديثة العداد الييكػؿ 

حيات والمسػػػؤوليات التنظيمػػي وتوصػػيؼ الصػػال
وايصػػػػػػػاؿ المعمومػػػػػػػات بيػػػػػػػدؼ اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارت 

 المناسبة في الوقت المناسب.
عػػػػدـ وجػػػػود اقسػػػػاـ متخصصػػػػة بضػػػػبط الجػػػػودة  .11

تتولى عمى عاتقيا مياـ تدقيؽ العمميات ابتػداءا 
 مف المراحؿ االولى لالنتاج وحتى نػيايتو.

التتخذ الدائرة عينة االسػتبياف أي اجػراءت لحػؿ  .12
قبػػؿ اتمػػاـ عمميػػة الشػػراء لممػػواد مشػػاكؿ الجػػودة 

االوليػػػػة كػػػػاجراء الفحوصػػػػات الالزمػػػػة فػػػػي مقػػػػر 
المجيز او ارسػاؿ فريػؽ عمػؿ مػف ذوي العالقػة 
الػػػػػى مقػػػػػره لالطػػػػػالع عمػػػػػى جػػػػػودة المػػػػػواد قبػػػػػؿ 

 شرائيا.  
اقتصار اعماؿ الصيانة عمى الصيانة العالجية  .13

 واىماؿ الصيانة الوقائية. 
 

   التوصيات
لسػػػػػػابقة يمكػػػػػػف عمػػػػػى ضػػػػػػوء االسػػػػػتنتاجات ا

ادراج جممػػػة مػػػف التوصػػػػيات التػػػي تسػػػػاىـ فػػػي تقريػػػػر 
 وتحقيؽ اىداؼ البحث بشكؿ فعاؿ ومؤثر وكما يمي:

بيػػػػدؼ الوصػػػػوؿ الػػػػى جػػػػودة اعمػػػػاؿ الصػػػػيانة  .1
يوصػػػػػػػػػػي الباحػػػػػػػػػػث باتخػػػػػػػػػػاذ كافػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدابير 
واالجػػراءات العمميػػة الخاصػػة بتطبيػػؽ وتطػػوير 

اؿ الصػػػػػػػيانة واعتبػػػػػػػار النظػػػػػػاـ المقتػػػػػػػرح العمػػػػػػػ
مػػػػف االىػػػػداؼ التػػػػي  اإسػػػػتراتيجيفا الجػػػػودة ىػػػػد

 تسعى ليا الدائرة.

مف اجؿ التطبيػؽ النػاجح لنظػاـ الجػودة يسػتمـز  .2
 تػييئة المستمزمات التالية:

  اسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػات الحاسػػػػػوب فػػػػػي عمميػػػػػات خػػػػػزف
وتوثيػػػؽ واسػػػترجاع البيانػػػات والمعمومػػػات الخاصػػػة 
بالعمميػػػػػػػػة االنتاجيػػػػػػػػة واجػػػػػػػػراءات ضػػػػػػػػبط الجػػػػػػػػودة 

 المعتمدة. 
 يصػػػػػػات الماليػػػػػػة الخاصػػػػػػة بػػػػػػالجودة رصػػػػػػد التخص

 واعتبار ذلؾ استثمار لممستقبؿ المنظور .
  معالجػػػػػػػة الضػػػػػػػعؼ الموجػػػػػػػود فػػػػػػػي كفػػػػػػػاءة اوامػػػػػػػر

العػػػػػامميف فػػػػػي جوانػػػػػب الجػػػػػودة وربطيػػػػػا بجوانػػػػػب 
اعماؿ الصيانة ككؿ وذلؾ باعداد مالكات تدريبية 

 الكسابيا الخبرة والمعرفة في مجاؿ الجودة.
المادي  الحافز اعتماد نظاـ حوافز فعاؿ وربط .3

المحققة اذ يعتبر نقص الحوافز  بالنتائج
واالجور مف اىـ مسببات تذمر العامميف 

 .وتردي الجودة
ضػػػػػرورة ايجػػػػػاد نظػػػػػاـ فاعػػػػػؿ ومتكامػػػػػؿ لتقيػػػػػيـ  .4

 المجيزيف والمتعيديف بعد كؿ عممية تجييز.  
اعتماد سياسة الصيانة الوقائية المخططة وفؽ  .5

 برنػػػػػػامج مسػػػػػػبؽ يقمػػػػػػؿ مػػػػػػف احتماليػػػػػػة حػػػػػػدوث
االخطػػػػػػػػاء والتوقفػػػػػػػػات ويحقػػػػػػػػؽ وفػػػػػػػػورات فػػػػػػػػي 
التكاليؼ،كمػػا يجػػب تػػوفير االدوات االحتياطيػػة 
الالزمػػة والضػػرورية العمػػاؿ الصػػيانة بمخػػازف 
الػػػدائرة لتقمػػػيص وقػػػت معالجػػػة الخمػػػؿ الػػػى اقػػػؿ 

 حد ممكف. 
تبني نظاـ الجودة المقتػرح كنظػاـ متكامػؿ يبػدء  .6

مػػػػػػػػع اعمػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػيانة مػػػػػػػػف التخطػػػػػػػػيط ليػػػػػػػػا 
ذىا وجعػػػػػؿ الجػػػػودة ىػػػػػدفا مػػػػػف الىومراحػػػػؿ تنفيػػػػػ

االىػػػػػداؼ التػػػػػي تسػػػػػعى الػػػػػدائرة الػػػػػى تحقيقيػػػػػا 
وتجسػػػيد ىػػػذه االىػػػداؼ الػػػى واقػػػع عممػػػي مػػػػف 
خػػػالؿ ممارسػػػػة الكػػػوادر الفنيػػػػة واالداريػػػة ليػػػػذا 
 النظاـ ودعميـ دعما ماديا لتشجيع مياراتيـ.
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ضػػرورة عمػػؿ حممػػة تعريفيػػة فػػي الػػدائرة ولكافػػة  .7
لجػػودة وفػػؽ المسػػتويات االداريػػة بمفيػػـو نظػػاـ ا

التوجيػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة والمتمثمػػػػػػػػػػة بالمواصػػػػػػػػػػفة 
(ISO9000)  وامكانيػػػػػػة االسػػػػػػتعانة بالجيػػػػػػات

 التالية:
  الجيػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػزي لمتقيػػػػػػػػػػيس والسػػػػػػػػػػيطرة

 النوعية.
  االقساـ المتخصصة وذات العالقة في

 الجامعة.
كتابة وثػائؽ نظػاـ الجػودة وفقػا لمػا يػاتي )دليػؿ  .8

الت الجودة، االجػراءات وتعميمػات العمػؿ، سػج
وتقػػارير الجػػودة( وذلػػؾ لتػػوفير دليػػؿ موضػػوعي 

 عف مدى االلتزاـ بالتنفيذ.
ضرورة التركيز عمى مطالبة الشركات المقاولػة  .9

بتقػػػديـ  حالػػة العمػػػؿ الػػى المقػػػاوؿفػػي حالػػػة ا -
خطػػػػػط شػػػػػاممة لتنفيػػػػػذ االعمػػػػػاؿ وكػػػػػذلؾ خطػػػػػة 
الجػػػػػػػػودة العمػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػيانة ضػػػػػػػػمف العطػػػػػػػػاء 

وير لتحضػير ىػػذه الشػػركات عمػػى االرتقػػاء وتطػػ
 مستوى ادائيا.

وبػػػػػػػػرامج تقنيػػػػػػػػات التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ ال .11
التوثيػػؽ والخػػزف  جميػػع عمميػػات الحاسػػوب فػػي
ولمختمػػػػػػؼ الفعاليػػػػػػات واالنشػػػػػػطة واالسػػػػػػترجاع 

مػػػػػع رصػػػػػد الخاصػػػػػة لتنفيػػػػػذ اعمػػػػػاؿ الصػػػػػيانة 
تخصيصػػػات ماديػػػة ليػػػذا الػػػنظـ واعتبػػػار ذلػػػؾ 

 .مستقبمي استثمار

 المقػػػػابالت الشخصػػػػية افالحظنػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ  .11
مميػػػػػات الصػػػػػيانة ىػػػػػي عمميػػػػػة فنيػػػػػة يقتصػػػػػر ع

أداؤىػػػػا عمػػػػى الكػػػػادر اليندسػػػػي والفنػػػػي فقػػػػط ، 
بينمػػا ىػػي عمميػػات تشػػتمؿ فضػػاًل عػػف الجانػػب 
الفني عمميات تخطيط وتجميع وتحميؿ لبيانػات 
الفشػػػؿ لكػػػي نسػػػتطيع  معرفػػػة مػػػا ىػػػو السػػػموؾ 
الػػػػػذي تتبعػػػػػو ىػػػػػذه البيانػػػػػات ومػػػػػف ثػػػػػـ اختيػػػػػار 

 ائية.السياسة المالئمة لمصيانة الوق

لذا نوصي بإضافة كادر ييػتـ بػالتخطيط ولديػو 
قػػػدرة كافيػػػة بتحميػػػؿ البيانػػػات واسػػػتنتاج مػػػا ىػػػو 

 السبيؿ األفضؿ الواجب اتباعو. 

 باعماؿ الصيانةخاص  معمومات بنؾ إنشاء .21

 الوحدات جميع مستوى عمى منو لالستفادة

 لممشاكؿ والنتائج الحموؿ جميع تعطى بحيث

 .  معالجتيا تـ التي

ر مناىج الكميات اليندسية وخصوصًا في تطوي .13
مجػػػػاؿ ادارة الجػػػػودة   وذلػػػػؾ بادخػػػػاؿ مفػػػػردات 
دراسػػية حديثػػة تركػػز عمػػى ادارة الجػػودة لغػػرض 
اعػػػداد ميندسػػػيف يمتمكػػػوف الخبػػػرة والكفػػػاءة فػػػي 

 ىذا المجاؿ الحيوي الذي يحتاجو البمد. 

 
 المصادر

-www.arabموقع منتدى الميندسيف العرب  .1

eng.org. 
( موقع 2005) 7_العدد 6واة _المجمد مجمة الن .2

org.tnrc.www. 
د. غساف قاسـ داود الالمي بحث بعنواف )دور  .3

ية المكائف االنتاجية جتانفي أجودة أداء الصيانة 
دراسة حالة في شركة الصناعات الجمدية( سنة 

 بغداد .2008النشر 
ميؾ، المممكة  212، ميكانيكا انتاج ضبط الجودة .4

العربية السعودية المؤسسة العامة لمتعميـ الفني 
مة لتصميـ وتطوير اوالتدريب الميني االدارة الع

 المناىج.
 .د ، القزاز إبراىيـ إسماعيؿ .د ، العاني خميؿ .د .5

 الشاممة الجودة إدارة " آولاير المالؾ عبد عادؿ
 الطبعة " 2000:9001 األيزو ومتطمبات

 بغداد. -مطبعة األشقر ، 2001 األولى
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العتيبي ،محسف النايؼ استراتيجية نظاـ الجودة  .6
في التعميـ  الطبعة االولى مكتبة الممؾ فيد 

 ىػ .1428الوطنية لمنشر 
 (TQM)الشاممة الجودة إدارة - أحمد عيشاوي .7

 ورقمة موقع الخدمية  جامعة المؤسسات في
 مركز ابحاث فقو المعمومات السالمية.

 الشاممة الجودة إدارة /محمد تيـالعيد خ .8
ستراتيجية  لمؤسسة ميدانية دراسة المؤسسة وا 

 .سونمغاز
 التعميـ وزارة/ الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية

 - بوضياؼ محمد جامعة /العممي والبحث العالي
 التسيير وعمـو االقتصادية العمـو كمية/-بالمسيمة
 لنيؿ تخرج مذكرة/تجاريةال العمـو قسـ/التجارية والعمـو
 إستراتيجية :تخصص/الماجستير شيادة

الفيداوي، اسماء شالؿ فرحاف ) تطوير نظاـ  .9
لضبط جودة الخمطات الخرسانية مشروع محطة 

حالة  -القدس الغازية لتوليد الطاقة الكيربائية 
دراسية( رسالة ماجستير مقدمة الى قسـ ىندسة 

 كنولوجية.البناء واالنشاءات في الجامعة  الت

خالد شو نؾ عصمت محمد )تطوير نظاـ إدارة  .10
جودة التخطيط اإلنشائي  لمشاريع األبنية في 

ماجستير مقدمة إلى قسـ اليندسة  العراؽ( رسالة
المدنية في الجامعة المستنصرية في تخصص 

 إدارة المشاريع اإلنشائية.
 مف ويكيبيديا، الموسوعة إدارة الجودة الشاممة .11

   http://ar.wikipedia.org الحرة
سميـ ، ميا كامؿ جواد اؿ مصطفى ، "تصميـ  .12

 9002نظاـ الجودة في ظؿ متطمبات االيزو 
ISO   رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس ،"

كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، كجزء 
مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في عمـو 

 . 2001ادارة االعماؿ ، 

13. www.saws.org/business_center/spe

cs/constspecs/procedures/Proc903.p

df. 

14. Arora,S.,C.,”Applying ISO 9000 

Quality Management 

System”,Geneve:intarnational trade 

center,1996. 

، ىاني يوسؼ يعقوب رسالة الكبيسي .21
الماجستير) تطوير برنامج ضماف الجودة في 

ى قسـ المشاريع اإلنشائية (رسالة مقدمة إل
ىندسة البناء واإلنشاءات في الجامعة 

 .تكنولوجيةال

الكربولي محمد )اعتماد مبادى الجودة الشاممة  .16
في تقويـ الشركات البحثية وفؽ متطمبات االيزو 

)شركة الميالد حالة دراسية((  9001/2000
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسـ اليندسة المدنية 

الجامعة في كمية الرشيد لميندسة والعمـو / 
التكنولوجية في تخصص إدارة المشاريع 

 .2003اإلنشائية.
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 تكريت ( الهيكل التنظيمي الحالي لشعبة الصيانة في جامعة1الشكل )

 مدير الشعبة

 وحدة المكتب

 السكرتارية

 المتابعة والمخزن

 الحاسبة واالنترنت

 وحدة التكييف

صيانة أجهزة 
 التكييف

 السيطرة

 المولداتوحدة 

صيانة أجهزة التوليد 
 والسيطرة

 المحركاتصيانة 

 وحدة الميكانيك

صيانة شبكات ماء 
 السقي والشرب

 والضخالتصفية 
 وصيانة المضخات

 وحدة الكهرباء

التأسيسات 
 الكهربائية

محطات وشبكات 
الجهد المتوسط 

 والواطئ

صيانة  شبكات 
 واجهزة الهاتف

وحدة األعمال 
 المدنية

 المباني

 الورش

 الصحيات
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 الصيانة المقترح من قبل الباحث قسمالهيكل التنظيمي ل( يبين 2الشكل ) 

 

48 



 (53-33، )2013 اذار/ 3/العدد 20مجمة تكريت لمعموم الهندسية/المجمد 
 

  الكشوفات الدورية تواريخ القسـ  المنشأ  رمز المعدة
ونػػػػػػػوع التحسػػػػػػػينات التػػػػػػػي  نوع المعدة  اسـ المعدة  رمز الموقع

 أدخمت عمييا
 

  العيوب التي  ظيرت فيو الشركة المصنعة  الشركة المجيزة  اىمية المعدة
 المواصفات الفنية  رقـ طمب الشراء  تاريخ بدء التشغيؿ  تاريخ التصنيع

  الزمف صنؼ العامميف حالة المعدة ؿدورية العم وصؼ العمؿ رمز العمؿ

      
 
 
 

 تكاليؼ اعماؿ التحويرات تكاليؼ اعماؿ الصيانة العالجية تكاليؼ اعماؿ الصيانة الوقائية
 المواد المستخدمة العمالة المواد المستخدمة العمالة المواد المستخدمة العمالة 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 المنشأ

خػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 المقاوليف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 المخزف

شػػػػػػراء مػػػػػػف 
 سواؽاال

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 المنشأ

خػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 المقاوليف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 المخزف

شػػػػػػراء مػػػػػػف 
 االسواؽ

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 المنشأ

خػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 المقاوليف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 المخزف

شػػراء مػػف 
 االسواؽ

            
 

  المجموع الكمي  التكاليؼ االدارية  التكاليؼ الكمية  التكاليؼ الشراء

 

 

 ( استمارة المعدة مقترح من قبل الباحث3الشكل )
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 ماث للمشاركت في الدوراث التدريبيت قاعدة معلو

 التحصيؿ الدراسػػػػػػػي :           أسـ الشركة : 
 االختصاص العاـ والدقيؽ :                    القسػػػػػػـ : 

 العنواف الوظيفػػػػػػػػػي :                          اسـ المتدرب : 
 ة : الدرجة الوظيفيػػػػػػػػ          رقـ الحاسبة : 

           تاريخ التعييف : 

 امر الترشيح مدة اقامتيا الكمفة الكمية مكاف االنعقاد أسـ الدورة ت
تاريخ 
 المباشرة

تاريخ 
 االنفكاؾ

نتيجة 
 المتدرب

مالحظات 
 وحدة التدريب

مالحظات قسـ 
 ضبط الجودة

           

 الجية المنظمة
مالحظات مف قبؿ المتدرب حوؿ ايجابية او سمبية 

 التدريب
 مقترحات مف قبؿ المتدرب حوؿ الدورات القادمة

مقترحات مف قبؿ القسـ التدريب وقسـ الجودة حوؿ 
 الدورات القادمة

    

 
( قاعدة معمومات لممشاركة في الدورات التدريبية المقترح من قبل الباحث4شكل )
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 تحليل وتقويم البدائل

 تحديد المشكلة 

 تحديد االولوية

 تصوير بدائل الحلول

 االبالغ عن المشكلة

 

 السكرتارية

 

ط 
ضب

جودة
ال

 

 اعمال الصيانة

 تحديد الوحدة المسؤولة

 تحديد توقيت الصيانة تحديد مستويات الصيانة

 الزمن/ مهام الصيانة

 تكلفة الصيانة

 تمن رصد الحالة وتكوين قاعدة البيانا

 عند مواجهة المشكمة مقترح من قبل الباحث ( يبين مراحل صنع القرار5الشكل )
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 نعم

توصيات 

للمصممين 

 والمخططين

اعمال يجب اعادة 

 صيانتها
 ر يجب استبدالهاعناص

 رصد المبلػ

تنفيذ عمليات 

 الصيانة

الرقابة على اعمال 

 الصيانة

رصد الحالة وتكوين 

 تقاعدة البيانا

 توصيات للمنفذين 

جودة
ط ال

ضب
 

احالة العمل الى 

 المقاول
 امكانية التنفيذ

هل تحققت االهداف وتم 

 حل المشكلة

 وضع خطة لتنفيذ 

 تحديد االحتياجات 

االحتياجات هل 

 متوفرة  

 ادارة المشتريات 

 توفير االحتياجات

 تحديد االولوية

 

 تجهيز

 نعم

 نعم

 كال

 كال

 يتبع( 5الشكل )
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دارة الجودة1جدول رقم)  [11] الشاممة (  مقارنة بين اإلدارة التقميدية وا 

 إدارة الجودة الشاممة اإلدارة التقميدية

 الرقابة الذاتية  الرقابة المصيقة وتصيد األخطاء  -1

 العمؿ الجماعي وروح الفريؽ العمؿ الفردي  -2

 التركيز عمى المنتج والعمميات  التركيز عمى المنتج -3

 اندماج الموظفيف  مشاركة الموظفيف  -4

 التحسيف المستمر  التحسيف وقت الحاجة  -5

 مرونة السياسات واإلجراءات  جمود السياسات واإلجراءات -6

جراء المقارنات البيئية حفظ البيانات -7  تحميؿ البيانات وا 

 يز عمى رضا العمالءالترك التركيز عمى جني األرباح -8

 مشاركة المورديف النظرة إلى المورديف عمى أنيـ مستغميف -9

 العميؿ الخارجي  العميؿ الخارجي -10

 الخبرة واسعة عف طريؽ فرؽ العمؿ  الخبرة ضيقة تعتمد عمى الفرد  -11
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