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 تطویر نظام إدارة الصیانة لمشروع سد حمرین
Development of Maintenance Management System for Himreen 

Dam Project 
 باسل قاسم الشیخلي. د

 استاذ مساعد
 ھندسة البناء واالنشاءات/ الجامعة التكنولوجیة قسم

 علي سلمان مھدي
 رئیس مھندسین

 المدیریة العامة للسدود والخزانات
 خالصةال
ر العلم والتكنولوجیا في العالم وخصوصًا تحدید اھداف لقد تطور مفھوم ادارة الصیانة الحدیث مع تطو  

ھذه االدارة وواجباتھا في المنشأت الھیدرولیكیة وقد تضمن البحث دراسة واقع حال ادارة صیانة مشروع سد 
كما تطرق الى مفھوم الصیانة ،  واھمیتھحمرین واعداد نظام ادارة صیانة مقترح لھ حیث تناول وصف السد

، )التخطیط والتنظیم والتوجیھ والمراقبة(الحدیثة تعریفًا وتصنیفًا من خالل تحلیل العناصر االربعة للنظام االداري 
كما تضمن البحث عملیة المسح المیداني اعداد استمارة االستبیان واجراء التحلیل االحصائي لمحاور نظام ادارة 

ثم مناقشة النتائج واخیرًا تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتوصیات الخاصة بواقع تطبیق الصیانة 
عملیات ادارة الصیانة لمشروع سد حمرین وكذلك نظام الصیانة المقترح لغرض تعمیمھا مستقبًال في جمیع 

 .مشاریع السدود في العراق

Abstract 
  The concept of the modern maintenance management has been developed in 
parallel with the international development of the science and technology, especially 
targets identification of the management, and it’s duties in the hydraulic 
establishments. 
  The research included a real state study of maintenance management activities 
of Himreen dam to propose a suitable maintenance management system. Also it 
presented a description of the dam importance and discussed the concept of the 
modern maintenance; definition, classification, and the analysis of the four factors of 
management system which are (planning, organizing, directing and controlling). 
  The field survey included preparing the questionnaire list, conducting the 
statistical analysis for it's axes, and discussing the results. 
  Many conclusions and recommendations have been deduced which related to 
the applications of the maintenance management in the dam project, and to generalize 
the proposed system in future to all dam’s projects in Iraq. 
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 :Introduction  المقدمة.1

إن فكرة إنشاء السدود لیست جدیدة، .  بتنفیذ المشاریع المختلفة ومنھا بناء السدود والخزانات اإلنسانقام 
فقد فكر اإلنسان عبر مختلف الحضارات المتعاقبة بإنشاء السدود للضرورة والحاجة  لمواصلة أنماط الحیاة 

ولذلك ،  تجنب أخطار الفیضانات التي تھدد التجمعات السكنیة البشریةوارتباطھا بالمجال الزراعي، إضافة إلى
كانت ضرورة صیانة السدود حاجة ملحة تتطور وتتعقد مع تطور وتعدد استخدامھا للحفاظ على قواعد تشغیلھا 

 ومن ھذا المنطلق كانت فكرة تطویر النظام اإلداري. بالشكل الذي یضمن الحفاظ على أجزائھا بشكل متكامًل
 . لصیانة مشروع سد حمرین من أجل تحقیق نظام متطور یواكب التطور الحاصل في بلدان العالم المتقدمة

  : Research Importance أھمیة البحث .2
لقد برزت ضرورة تطویر نظام إدارة صیانة السدود بسبب ازدیاد مجاالت استخدامھا وتطورھا ولذلك 

وجعلھا . ة مشروع سد حمرین كنموذج لباقي مشاریع السدود في العراقنشأت فكرة تطویر النظام اإلداري لصیان
تعمل بكفاءتھا التصمیمیة واستخدامھا بصورة تضمن سالمتھا المتمثلة بسالمة السكان في الموقع الجغرافي للسد 
 وكذلك تأثیره االقتصادي على باقي سكان القطر حیث تروى مساحات واسعة من األراضي الزراعیة باإلضافة

إلى تنمیة الثروة السمكیة وضمان توفیر میاه الشرب في المناطق النائیة من خالل فتح قنوات ناقلة في مواسم 
وكذلك العمق السیاحي المتمثل في مساحات واسعة من المیاه التي تعرف ببحیرة الخزن باإلضافة على .الجفاف

 . یادة معدالت سقوط األمطارتجنیبھ السكان الكوارث البیئیة التي ترافق الفیضانات نتیجة ز
   Research Hypothesis & Objective فرضیة وھدف البحث. 3

إن فرضیة البحث تعتمد على أساس عدم مالئمة النظام الحالي إلدارة الصیانة في مشروع سد حمرین مع 
لبحث إلى حجم أعمال الصیانة وأھمیة المنشأ نتیجة وجود ضعف في مفاصل النظام األساسیة ولذلك یھدف ا

  ) .التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابة(تطویر نظام إداري للصیانة یعتمد 
  Himreen Dam Project  مشروع سد حمرین. 4

یعد مشروع سد حمرین من المشاریع اإلستراتیجیة المقامة على نھر دیالى وھو عبارة عن سد إمالئي یقع 
-100(م شمال شرق مدینة بغداد، ویقدر العمر التخمیني للسد  ك120 كم عن مقدم سد دیالى وحوالي 10على بعد 

) الطمى(سنة، حیث أن العامل الوحید الذي یلعب الدور األساسي في تحدید عمر السد ھو كمیة الترسبات ) 150
 ). 2,1(طن سنویًا ) 11000000(التي تدخل إلى الخزان والتي قدرت بـ 

 ):3،4(یق الفوائد اآلتیة وتكمن أھمیة إنشاء مشروع سد حمرین في تحق
 .السیطرة على فیضانات نھر دیالى وتخفیف ذروة الفیضان 

 ھكتار من األراضي الزراعیة  وتأمین إطالق 300000تأمین میاه الري لحوض دیالى البالغ مساحتھ 
 . التصریف الالزم

 . ساعة /  كیلو واط 215تولید الطاقة الكھربائیة وبمعدل سنوي قدره 
 . حي من خالل الخزان المتكون بفعل إنشاء السدخلق جو سیا

 .تنمیة الثروة السمكیة
  ):5(ویتكون مشروع سد حمرین من المنشآت اآلتیة 

 م في مقطع 53 م  وأقصى ارتفاع لھ 2500ھو جسم ركامي یبلغ طولھ و :Dam Structure جسم السد : أوال
ي وكذلك التكسیة حیث استخدمت البلوكات الكونكریتیة نھر دیالى القدیم، ویتكون مقطع جسم السد من اللب الطین

 متر 3560000وقد بلغت كمیة اإلمالئیات . المسبقة الصب من جھة المقدم والحصى الخشن من جھة المؤخر
التكسیة لمقدم السد وللمؤخر، وقد بلغ حجم البلوكات الكونكریتیة % 27األتربة الطینیة و% 73مكعب منھا

  .3 م110000قدم السد المستخدمة في تكسیة م
یتكون منشأ المسیل المائي من خمسة بوابات شعاعیة عرض :  Spillway Structureمنشأ المسیل المائي : ثانیا

 م عن مستوى 104ثا بمنسوب/3 م4000متر وتقوم بإطالق تصریف قدره13 وبارتفاع 10.6كل بوابة منھا 
طة أكتاف كونكریتیة من جھة الیمین والیسار، وكذلك تمتد كما یرتبط المسیل المائي بجسم السد بواس.سطح البحر

 :  )5(ان فوائد المسیل المائي ھي. المسیل إلى حوض التھدئة مؤخر  قناة التصریف
 . إطالق التصاریف العالیة في حالة الفیضان والتفریغ السریع عند الضرورة  .1
لري حیث إن تصریف المحطة مع منافذ إطالق التصاریف المطلوبة والتي تزید عن قدرة المحطة ومنافذ ا .2

 . ثا  / 3 م450الري 
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تأمین التصریف الالزم لإلرواء في حالة حصول عطل او صیانة في المحطة الكھربائیة وصمامات منافذ  .3
 . الري 

   Maintenance Conceptمفھوم الصیانة. 5

 المفھوم من إصالح العطالت لقد تطور مفھوم الصیانة بشكل مرادف لتطور العلم والتكنولوجیا حیث تغیر
حال حدوثھا إلى مفاھیم محكومة بنظم دینامیكیة تتطور بصیغة مستمرة طبقًا لتطور أدوات ووسائل 

 ولقد تناول العدید من المختصین والمؤسسات مفھوم فعالیات الصیانة، فقد عرفھا . الحضارة التكنولوجیة
Clifton أجل الحفاظ على دقة واستمراریة عمل الماكنة وإعادتھا ذلك العمل الذي یجب القیام بھ من(  بأنھا 

الصیانة  ) BSI( كما عرفت مؤسسة المقاییس البریطانیة ، )6)(خلل فیھا أي حدوث إلى حالتھا الطبیعیة بعد
مزیج لفعالیات تنفذ من أجل الحفاظ على الوسیلة اإلنتاجیة بحالتھا الطبیعیة وإعادتھا إلى الحالة  ( بأنھا

 ). 6)(ة بعد تصلیح أي عطب یحصل لھا الطبیعی
الضمان الكافي للتشغیل المعتمد علیھ سالمة العاملین بأقل النفقات ( كما وعرفھا المھندس شوان رفیق بأنھا 

عمل أو مجموعة األعمال التي تتم بقصد الحفاظ على ( وحدد عبد الفتاح أبو بكر الصیانة بمفھوم ھو). 7)(
 إلى حالتھا األولیة و إلى مستوى قیاسي مقبول، ویمكن أن تكون مخططة أو غیر األشیاء وإصالحھا وإعادتھا

جمیع الفعالیات الفنیة : ( وبناًء على ما تقدم سابقًا یمكن تعریف الصیانة للسدود على أنھا). 8)(مخططة 
یة كتولید الطاقة واإلداریة والمالیة التي توفر الظروف المثلى لإلنشاءات للقیام بوظائفھا الفنیة والتكنولوج

الكھربائیة، اإلمدادات المائیة، تنظیم معدل الدفق المائي وغیرھا وتالفي حدوث تآكل في اإلنشاء بأقل تكالیف 
 ). تشغیلیة ممكنة

  Maintenance Classification: تصنیف مفاھیم الصیانة. 6
 : )9(لقد تم تقسیم خدمات الصیانة إلى قسمین رئیسیین وكما یلي

  ):  Planned Maintenance(  الصیانة المخططة :أوال   
وتعرف على أنھا خدمات الصیانة التي تخضع لخطة مسبقة لتنظیمھا وتنفیذھا ومتابعتھا ووجود سجالت لھا 

 :وتقسم إلى قسمین ھما
یة محددة وھي أعمال الصیانة التي یتم القیام بھا في فترة زمن : Preventive Maintenance  الصیانة الوقائیة.  أ 

وتصنف إلى .  تقلیل احتمال عدم تمتع المنشأة بالمعاییر المقبولة الىمسبقًا أو استنادًا إلى معیار معین یھدف
 ):10(صنفین ھما 

وھي أعمال الصیانة التي یمكن أجراؤھا أثناء عملیة   :  Running maintenance الصیانة أثناء االشتغال .1
 االشتغال لجزء أو لكل المنشأة 

وھي الصیانة التي تجري فقط عندما یكون  Shut - down maintenance یانة أثناء التوقفات المجدولةالص .2
 . جزء أو كل المنشأ متوقفًا وتظھر تحت أصناف الصیانة العالجیة والوقائیة 

ت إلى وھي الصیانة التي یتم القیام بھا لغرض إعادة الموجودا :Corrective Maintenanceالصیانة العالجیة . ب
الحالة المقبولة، والتي لم تعد تتمتع بالمعاییر المقبولة عن طریق تھیئة كافة االحتیاجات الالزمة من مواد 

 )10(وتصنف إلى صنفین ھما. احتیاطیة وأیٍد عاملة ومعدات
وھي األعمال التي تنفذ بموجب جدول زمني محدد بھدف إعادة  :  Overhaul maintenanceالتعمیر .1

 . رر إلى حالتھ القیاسیة المطلوبةالجزء المتض
   Correct break–down maintenanceالصیانة العالجیة الفجائیة .2

 . وھي األعمال الواجب تنفیذھا عند حصول العطل المتوقع    
  ): Unplanned Maintenance ( الصیانة غیر المخططة : ثانیا

 والتي تعرف على أنھا أعمال الصیانة Emergency Maintenanceوھي الصیانة االضطراریة أو الطارئة 
 . التي تستوجب الضرورة القیام بھا بشكل فوري، من أجل تفادي العواقب الخطیرة

 Maintenance in Hydraulic Structures: الصیانة في المنشآت الھیدرولیكیة. 7
جیة، تعود إلى ورشة الھندسة إن مھام تشغیل وصیانة المنشآت الھیدرولیكیة والمباني الخاصة بالعملیات اإلنتا

إن مجموعة اإلجراءات الخاصة بتنفیذ المسائل والمھمات المتعلقة . الھیدرولیكیة أو إلى قسم إدارة المشروع المائي
بتشغیل وصیانة كل منشأ ھیدرولیكي بحد ذاتھ، تحدد استنادًا إلى مبادئ الصیانة الوقائیة المحددة المواعید، وإلى 

 ): 12,11(ویمكن تلخیص ھذه المھام كما یلي . ضوع من قبل الشركة المصممةمخطط التشغیل المو
 ). یومیًا وموسمیًا ( رعایة المنشآت والمعدات بإجراء الصیانة الفنیة لھا .1
 . تشخیص حالة المنشآت أو المعدات اآللیة استنادًا إلى معطیات المعاینات والمراقبات .2
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 . ة أو المبرمجةوضع أنظمة محددة ألجراء الصیانة الوقائی .3
 إن دورات المعاینة المتعاقبة وحجمھا تحدد حسب خصائص المنشأ والحالة الفنیة لھ وظروف تشغیلھ 

وتتلخص المراقبات الفنیة في عملیة القیاس المنتظمة لقراءات أجھزة القیاس ویستفاد من نتائج .  وصیانتھ
لیة، والكشف عن أضرارھا أو عیوبھا، وتحلیل المراقبات والفحوص  في تشخیص حالة المنشآت أو المعدات اآل

أسبابھا  إلیجاد مسوغات الصیانة أو الترمیم،  وھناك نوعان من الترمیمات التي تجري في المنشآت الھیدرولیكیة 
 ): 11( ھما
 یجري الترمیم الروتیني للمنشآت من قبل المستخدمین الفنیین وذلك لصیانة المنشأ وحمایتھ: الترمیم الروتیني .أ 

 . من االنھیار السابق ألوانھ أو لتالفي العیوب واألضرار التي قد تلحق بھ
التي مضت المدة المقررة لخدمتھا، أو نظرًا لألضرار ،  الترمیم األساسي الشامل بالنسبة للمعدات والمنشآت .ب 

 بإشراف ویجري الترمیم األساسي الشامل. التي تھدد بانھیارھا او تردي خواصھا التشغیلیة إلى حد كبیر
 . مؤسسات خاصة حسب خطة مقررة مسبقة لھذا الغرض

  نة في مشروع سد حمرین تحلیل النظام اإلداري للصیا. 8
إن الغرض من دراسة واقع النظام الحالي إلدارة الصیانة في مشروع سد حمرین،ھو معرفة الجوانب 

وستشمل . الجات والبدائل المناسبة لھااإلیجابیة لتعزیزھا وفي نفس الوقت تشخیص الجوانب السلبیة ووضع المع
 ).التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابة (الدراسة واقع العملیة اإلداریة بعناصرھا األربعة 

  Questionnaire List Preparing : إعداد استمارة االستبیان. 9
 الشخصیة وكذلك من خالل استنادًا إلى المعایشة المیدانیة وطرح األسئلة على المعنیین من خالل المقابالت

 الدراسة النظریة تم التوصل إلى إعداد استمارة االستبیان والموضحة في الملحق 
 : حیث تم تقسیمھا إلى قسمین وكما یأتي

وتضمن المعلومات الشخصیة لعینة االستبیان والتي شملت اسم الدائرة والتحصیل العلمي : القسم األول. 1
 . ظیفي وسنوات الخبرة في مجال الصیانةوالتخصص الھندسي والمنصب الو

 وتم تقسیمھ إلى أربعة محاور حسب عناصر نظام إدارة الصیانة والمتمثلة في : القسم الثاني. 2
ولقد . وقد تضمن كل محور عددًا من األسئلة حسب طبیعة كل عنصر) التخطیط، التنظیم والتوجیھ والرقابة(

تبیان وإعطاء وزن لكل إجابة حسب المقیاس الخماسي المبین في تم تحدید نوع اإلجابات في استمارة االس
 ). 13) (1(الجدول 

 المقیاس الخماسي لإلجابات)1(جدول 
 وزن االجابة نوع اإلجابة

 0 كال
 1 نادرًا
 2 أحیانًا
 3 غالبًا
 4 دائمًا

 Research Sample Selection: انتخاب عینة البحث .10
ل عملیة الصیانة في مشروع سد حمرین تمت على أساس انتخاب مجموعة من إّن عملیة التحلیل لواقع حا

الخبراء ذوي الخبرة واالختصاص في صیانة السدود وھذه العینة یخضع وسطھا وانحرافھا المعیاري الى التوزیع 
) 2( ویبین الجدول ،) 30( أكبر من)n(حینما یكون عدد أفراد العینة ) Normal Distribution )14الطبیعي

 ).38(والمستلمة ) 52(الجھات التي تم توزیع استمارات االستبیان لھا وعدد االستمارات الموزعة 
 

 الجھات التي شملھا االستبیان ) 2( جدول 
 االستمارات المستلمة االستمارات الموزعة الجھة الوزارة

 3 5 شركة الفرات للدراسات والتصامیم الموارد المائیة
 4 6 ریة السدود والخزاناتمدی الموارد المائیة
 20 24 مشروع سد حمرین الموارد المائیة

 11 17 محطة تولید حمرین الكھرباء
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  Questionnaire Sample Analysisتحلیل عینة االستبیان. 11
وكما ورد في القسم ) 1( تبین من خالل تحلیل إجابات أسئلة البیانات الشخصیة لعینة االستبیان وحسب الشكل

 : ألول من استمارة االستبیان ما یليا
، الذي بین التوزیع التكراري للتخصصات الھندسیة ) أ–1(تضمنت عینة البحث الشكل :  التخصص الھندسي .أ 

المھندسین من % 10و% 18من العینة من المھندسین المدنیین، بینما مثلت النسب % 30حیث ظھر أن نسبة 
ما كانت نسب التخصصات لمھندسي المساحة والجیولوجیین ھي ذوي التخصص الكھربائي والمیكانیكي، بین

2 .% 
، الذي بین التوزیع التكراري للتحصیل العلمي ، حیث )ب –1 (تضمنت عینة البحث الشكل : التحصیل العلمي .ب 

من حملة شھادة الماجستیر،ومثلت % 8من أفراد العینة من حملة شھادة الدكتوراه، ونسبة % 6ظھر أن نسبة 
 %. 34، ودون ذلك %50حملة شھادة دبلوم عال، بینما كانت نسب حملة شھادة البكالوریوس ل% 2نسبة

، الذي بین التوزیع التكراري لعدد ) ج–1(تضمنت عینة البحث حسب الشكل : الخبرة في مجال الصیانة .ج 
د أكتسب من أفراد العینة ق% 29سنوات الخبرة المكتسبة في مجال الصیانة، حیث أظھرت النتائج أن نسبة 

%) 34(سنة، بینما سجلت نسبة ) 15 –11(سنة، وسجلت نفس النسبة للخبرة المكتسبة من ) 10 – 5(خبرة 
سنة كانت ) 20(سنة، علمًا أن الذین عملوا في مجال الصیانة ألكثر من ) 20 –16(للخبرة المكتسبة من 

 %). 8(نسبتھم 
ي بین التوزیع التكراري وحسب المنصب ، الذ) د–1(تضمنت عینة البحث الشكل  :المنصب الوظیفي .د 

مدیر % 5رئیس قسم، ونسبة  % 34تمثل منصب معاون مدیر عام، ونسبة% 5الوظیفي، حیث كانت نسبة 
   %.22تمثل مسؤولي الشعب، أما نسبة المھندسین فكانت تمثل % 34مشروع، بینما كانت نسبة 

 :التحلیل اإلحصائي لمحاور نظام الصیانة. 12
لقسم الثاني من استمارة االستبیان المبینة في الملحق  أربعة محاور شملت عددا من المحاور لقد تضمن ا

الفرعیة ولغرض معالجة البیانات  وتحویلھا من بیانات نوعیة إلى بیانات كمیة یمكن على أساسھا إجراء المقارنة 
 نسبة التطبیق اعتمادًا على تكرار ولغرض معرفة) 2(والتحلیل، تم اعتماد المقیاس الخماسي الموضح في الجدول 

 ):  14(اإلجابة ألفراد العینة تم استخدام المعادلة اآلتیة
 .  4× ) مجموع التكرارات ) / ( الوزن × تكرار اإلجابة ( مجموع = نسبة التطبیق  

ام كما تم استخد. یمثل أعلى وزن في المقیاس في حالة التطابق التام مع المتطلبات) 4(حیث إن الرقم 
 . أسلوب المدرجات التكراریة لعرض نتائج االستبیان الخاص بالمحاور

إّن الغایة األساسیة من ھذا المحور ھو معرفة مدى تطبیق المتطلبات األساسیة وعند : تحلیل نتائج محور التخطیط. أ 
تطابق واقع الحال وھي نسبة  % 34.2تحلیل نتائج االستبیان ظھر أن نسبة التطبیق لمتطلبات ھذا المحور بلغت 

 : وتبین عند تحلیل المحاور الفرعیة ما یلي
عدم القیام بأعمال الفحص الدوري  %52لقد أجاب أكثر من نصف أفراد العینة : إجراء أعمال الفحص الدوري. 1

 22خالل أوقات محددة ومبرمجة مسبقًا وحسب توصیات الشركة المصممة ومن قبل لجان مختصة، كما أجاب 
فكانت إجاباتھم أحیانًا وغالبًا، ولم تسجل أیة نسبة بإجابة  دائمًا  كما ھو  % 13ما یتم ذلك، أما نسبة نادرًا % 

 ). 2(مبین في الشكل 
من أفراد العینة بأن ھناك تأثیرًا للوقت الذي تستغرقھ  % 60لقد بینت نسبة : تأثیر مسار الكشوفات للمصادقة . 2

غالبًا یكون التأثیر،  % 26وقت المقرر لھا ألغراض التنفیذ كما كانت نسبة الكشوفات عند المصادقة مقارنة بال
أجابت نادرًا ولم تسجل إجابة كال وكما ھو  % 3الحیانا یكون التأثیر، وكذلك نسبة  % 11في حین أجابت نسبة 

 ).3(مبین في الشكل 
راد العینة بكال على عامل مراعاة من أف% 50لقد أجابت نسبة : اختصاص لجان التنفیذ المباشر والمقاولین. 3

أحیانًا بینما أكدت % 13نادرًا، وكانت إجابة نسبة% 29االختصاص في اختیار لجان التنفیذ،بینما أجابت نسبة 
غالبًا ھذا ولقد تم التركیز على االختصاص من خالل اختیار المقاولین ولجان التنفیذ المباشر حیث لم % 8نسبة 

 ). 4(مبین في الشكل تسجل إجابة دائمًا كما 
من أفراد العینة بعدم دقة تحدید كلفة الكشوفات الخاصة بأعمال الصیانة كما % 74أجابت نسبة :دقة تحدید الكلفة. 4

أجابت نادرًا، بینما أجابت % 16لم یكن ھناك تناسق بین المبالغ المخصصة والمبالغ المصروفة علمًا أّن نسبة
 ).5( تسجل إجابة غالبًا أو دائمًا، كما في الشكل أحیانًا توجد دقة، ولم% 10نسبة 
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عند تحلیل البیانات الخاصة بھذا المحور والمبینة في استمارة االستبیان  كانت نسبة : تحلیل نتائج محور التنظیم. ب
مما یدل على عدم تطبیق العوامل التي تحافظ على فعالیتھ وعند % 16.6التطبیق لمتطلبات المحور منخفضة 

 :  المحاور الفرعیة تبین ما یليتحلیل
من أفراد العینة بعدم مالئمة الھیكل التنظیمي لواقع حال أعمال % 79أجابت نسبة  :إعداد الھیكل التنظیمي .1

% 3وكانت نسبة) نادرًا أو أحیانًا( قد أجابت بـ% 8الصیانة أو التشغیل الجاریة في المشروع، علمًا أّن نسبة
 ).6( كما ھو مبین في الشكل)غالبًا أو دائمًا(تمثل إجابة

من العینة بعدم وجود برامج تدریب تھدف إلى تطویر خبرة % 65لقد أجابت نسبة : تدریب المالكات الفنیة .2
بنادرًا ما یتم ذلك، أما % 16وإمكانیة المالكات الفنیة العاملة في مجال الصیانة للمشروع، كما أجابت نسبة 

قد أجابت دائمًا، % 3أجابت غالبًا، وكانت نسبة % 16بتھم أحیانًا، ونسبةمن أفراد العینة فكانت إجا% 10نسبة
 ). 7(كما مبین في الشكل 

من أفراد العینة بعدم تخصص األقسام حسب طبیعة عملھا، أما % 58لقد أجابت نسبة  :تخصص عمل األقسام. 3
فأجابت % 10 دائمًا، أما نسبة أحیانًا% 8 نادرًا، بینما أجابت نسبة  من أفراد العینة فأجابت ب% 16نسبة 

 ). 8(غالبًا، كما في الشكل ب
تضمن ھذا المحور عاملین فرعیین، وكانت نتائج االستبیان تشیر إلى نسبة تطبیق : تحلیل نتائج محور التوجیھ. ج

 : ليوھي نسبة منخفضة وتمثل واقع حال عملیة التوجیھ في المشروع وعند تحلیل العوامل الفرعیة تبین ما ی% 19
من أفراد العینة بعدم الوضوح والتوافق بین الصالحیات %68لقد أجابت نسبة : وضوح وتوافق الصالحیات.  1

من أفراد العینة فكانت أجابتھم % 8 نادرًا، أما نسبة  ب% 13ومسؤولیات أعمال الصیانة، وأجابت نسبة
 ).9(ین في الشكل  غالبًا أو دائمًا، كما ھو مب كانت اإلجابة ب% 5أحیانًا، وبنسبة 

من أفراد العینة بعدم وجود مستوى إشراف وتوجیھ % 53لقد أجابت نسبة : مستوى اإلشراف والتوجیھات. 2
من أفراد العینة %21مناسبین ألھمیة أعمال الصیانة وأھمیة المنشأة المطلوب صیانتھا علمًا أن نسبة 

دائمًا،  أجابت ب % 2بغالبًا، ونسبة  % 8نما أجابت نسبة بی. فقد أجابت أحیانًا % 16نادرًا، أما نسبة  ب أجابوا 
 ). 10(كما ھو مبین في الشكل 

وھي نسبة منخفضة، %9عند مراجعة اإلجابات في استمارة كانت  نسبة التطبیق : تحلیل نتائج محور الرقابة. د
 : امل الفرعیة كما یليعلمًا أنھا تعبر عن واقع حال تطبیق أساسیات ھذا المحور، وكانت نتائج تحلیل العو

من العینة بعدم قیام مالكات متخصص بأعمال % 71أجابت نسبة : التخصص بأعمال السیطرة والمتابعة . 1
من % 5 نادرًا، بینما أجابت نسبة  من أفراد العینة ب% 16السیطرة والمتابعة ألعمال الصیانة، بینما أجابت نسبة 

 ).11(دائمًا، كما مبین في الشكل  من أفراد العینة ب% 3ن أجابت نسبة أحیانًا وغالبًا، في حی أفراد العینة ب
من أفراد العینة % 76اعمال السیطرة والمتابعة حیث أجابت نسبة ) 12(یبین الشكل : حفظ السجالت والوثائق . 2

نة بنادرًا، من أفراد العی% 11بعدم وجود نظام حفظ خاص أو جھة محددة تقوم بھذه األعمال، بینما أجابت نسبة 
 . غالبًا فقد أجابت ب% 3أحیانًا أو دائمًا، أما نسبة  ب% 5وأجابت نسبة 

أكد جمیع أفراد العینة بعدم وجود نظام خاص لترمیز أعمال الصیانة التابعة للمشروع : وجود نظام ترمیز. 3
 ) 13(لغرض لسیطرة والمتابعة، كما مبین في الشكل 

   Results Discussion:مناقشة النتائج. 13
ان مناقشة ودراسة نتائج االستبیان في ضوء النظام اإلداري الحالي للصیانة في مشروع سد حمرین یبین ما 

 : یلي
یھدف التخطیط إلى تحقیق أھداف یتم إنجازھا عن طریق وضع الخطط :  )Planning (  التخطیط 1.13

. إلجراءات والبرامج والمیزانیات التقدیریة الالزمةالكفیلة بذلك  مثل وضع االستراتیجیات والسیاسات والقواعد وا
 : ومن مفردات التخطیط الموجودة في مشروع سد حمرین وكما وضحتھا نتائج االستبیان یمكن مالحظة ما یلي

 . عدم وجود قسم خاص بأعمال الفحص الدوري ولجان متخصصة بھذه األعمال .1
 . إشراك الجھات العلیا لغرض إبداء الرأيضعف اللجان التي تقوم بإعداد الكشوفات نتیجة عدم  .2
عند تحلیل العطاءات یتم التركیز على الناحیة المالیة وعدم االھتمام  باألعمال المماثلة وخبرة المقاول الذي  .3

 . یتم اختیاره إلنجاز األعمال 
راعاة حذف أو إضافة بعض الفقرات أثناء مراحل إقرار الكشوفات نتیجة الظرف المالي للوزارة دون م .4

 .  ضرورة األعمال 
 .  عدم تحدید أوقات الصیانة لغرض تالفي أي عارض یؤدي إلى تعطیل العمل  .5
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حصر لجان التنفیذ المباشر في مالك إدارة السد وعدم اشتراك جھات استشاریة متخصصة لغرض االشراف  .6
 . على جودة االعمال المنفذة

م استخدام أألسالیب الحدیثة للسیطرة على االنجاز عدم دقة تحدید نسب اإلنجاز مع ما ھو مخطط بسبب عد .7
 .  ضمن الوقت والكلفة المحددین

تقوم وظیفة التنظیم  بتحقیق التنسیق بین القوى العاملة والموارد المتاحة بما یكفل  :Organizing  التنظیم  2.13
وكذلك . ابیة العمل فیھاتنفیذ الخطة بكفاءة ولذا یجب تحدید النشاطات المختلفة للمنشأة بما یحقق انسی

ویالحظ بان . االختصاصات والمسؤولیات والعالقات واالتصاالت بین الوحدات التنظیمیة وبین األفراد العاملین
 :  أعمال الصیانة في المشروع تتوزع بشكل غیر مالئم وكما یلي

 من عدد من األقسام عدم وجود قسم خاص بأعمال الصیانة،حیث تؤدي ھذه االعمال لجان یتألف أعضاؤھا . 1
 .تتغیر بین فترة وأخرى مما یؤدي إلى عدم المتابعة في تشخیص وتحدید نقاط الضعف والقوة

أن قسم صیانة السد ومنشآتھ عبارة عن وحدة صغیرة مندمجة في قسم المسح الھندسي وال توجد صلة بین  . 2
 . اختصاص عمل كل منھما

ورشة الفنیة الخاصة، حیث كل منھما في قسم مختلف بینما یفترض ال یوجد ترابط بین وحدة الصیانة وال . 3
 . توحیدھما في قسم موحد وحسب اختصاص العمل

 . عدم وجود ورشة صیانة متكاملة من حیث المالكات والمعدات . 4
ر تمثل وظیفة التوجیھ عنصرًا إداریا مھمًا باعتبارھا تتعلق مباشرة بإدارة العنص :Directing التوجیھ 3.13

وتتضمن ھذه الوظیفة الكیفیة التي تتمكن بھا اإلدارة من تحقیق التعاون بین العاملین وتحفیزھم للعمل . اإلنساني
بأقصى طاقاتھم وبصورة صحیحة وجودة عالیة مستندة في ذلك إلى فھم طبیعة السلوك اإلنساني وتوجیھھ بشكل 

حیات اإلداریة والمالیة یمكن تحدید أسباب ضعف ومن خالل التعرف على الصال. إیجابي لتحقیق أھداف المنشأة
 : ھذه العملیة بالنقاط اآلتیة

عدم وجود صالحیات صرف المكافآت التشجیعیة المادیة للموظفین على جھودھم المتمیزة وبشكل  .1
 .یتناسب مع خطورة العمل وطبیعتھ

 . رسميعدم وجود صالحیة صرف المخصصات عن الساعات اإلضافیة بعد أوقات الدوام ال .2
 . عدم وجود صالحیة الصرف للصیانة الطارئة لكسب عامل الوقت حسب أھمیة العمل .3
 .عدم توافق المسؤولیات مع الصالحیات واألھمیة الخاصة بالمنشأة .4
 .  عدم العمل بمبدأ التخویل في المحطة بالصورة التي تضمن سیر العمل أثناء غیاب المدیر  .5
 . دیل لضمان االستمراریة في العملعدم العمل بمبدأ المرونة ونظام الب .6
تتلخص وظیفة الرقابة  في مقارنة اإلنجاز بالمعاییر المحددة لھ والتحري عن :  Controlling الرقابة  4.13

إن أھم العیوب . اسباب انحراف اإلنجاز عن المعیار واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة  ثم متابعتھا لتقییم مدى فعالیتھا
 : لعملیة ترجع لألسباب اآلتیةالمالحظة في ھذه ا

 . عدم وجود شعبة خاصة لمتابعة أعمال الصیانة ضمن مالك محدد ومعین وبصورة كافیة .1
عدم االحتفاظ بالتقاریر والخطط التابعة لعملیة المتابعة لغرض دراسة أسباب التعثر في العمل لوضع  .2

 . المعالجات لھا خالل أعمال الصیانة المماثلة
 . رمیز للمنشأة وأعمال الصیانة لغرض إجراء أعمال السیطرة والمتابعةعدم وجود نظام ت .3
عدم استخدام األسالیب اإلداریة الحدیثة في عملیة المتابعة بسبب اعتماد التقاریر والفقرات الموقعة والمحددة  .4

 .مسبقًا خالل عملیة التخطیط

 Proposed System Elementsعناصر النظام المقترح . 14
المخطط االنسیابي لتفاصیل عمل النظام المقترح لتطویر إدارة صیانة مشروع سد ) 14 (یبین الشكل 

حمرین، ولقد تم االعتماد عند وضع النظام الجدید المطور على التحلیل الشامل للنظام اإلداري الحالي الذي تم 
إن النظام المقترح وضع . مجالتناولھ سابقا مع األخذ بنظر االعتبار أھمیة مواكبة أسس التطور الحاصل في ھذا ال

لیعالج كل المشاكل والعیوب التي ظھرت في عناصر اإلدارة الرئیسیة ویعمل على تالفیھا، ومن جھة أخرى فأن 
النظام المقترح ھو نظام یساعد على تطویر إدارة الصیانة للمشروع لكي یصبح اكثر منھجیة وعلمیة من النظام 

كانیات المتوفرة، علمًا أن ھذا النظام سیبقي إدارة مشروع سد حمرین وإدارة علیھ فقد تم مراعاة اإلم. الحالي
محطة تولید حمرین كحالة واحدة تعمل ضمن منشأ واحد حیث أن المعالجة والتطویر تالئم اإلدارتین من دون 

 ولقد تم تقسیم عناصر النظام المقترح باالستناد إلى وظائف اإلدارة الرئیسیة . تمییز وتفضیل
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إذ تم تضمین ھذه الوظائف عددًا من العناصر التي وجدت فیھا ) التخطیط، التنظیم، التوجیھ، السیطرة والمتابعة( 
نقاط الضعف في النظام الحالي تمھیدًا لوضع المعالجات مع األخذ بنظر االعتبار جانب التطویر لعمل النظام 

 . المقترح إلدارة الصیانة
  Conclusionsاالستنتاجات. 15

 :مكن إیجاز أھم االستنتاجات التي توصل إلیھا البحث بما یلي ی 
توضح مدى %)  34.2(بینت نتائج التحلیل لھذا المحور إن نسبة التطبیق لمتطلبات ھذا المحور: التخطیط: أوال

 :القصور في تطبیق مفردات ھذا العنصر و لألسباب التالیة
 .مسبقًاعدم تحدید أوقات إجراء الفحص الدوري بشكل مبرمج  .أ 
 .تأثیر عملیة المصادقة على كشوفات أعمال الصیانة على األوقات المحددة للتنفیذ .ب 
 .عدم توخي الدقة في مراعاة االختصاص خالل اختیار لجان التنفیذ والمقاولین .ج 
 .وجود تباین بین المبالغ المخططة في كشوفات الصیانة والمبالغ المصروفة لتنفیذ ھذه األعمال .د 

مما یدل على عدم تطبیق العوامل التي تحافظ % 17لقد كانت نسبة التطبیق لھذا المحور منخفضة : التنظیم: ثانیًا
 :على فعالیتھ وذلك لألسباب التالیة

 .الھیكل التنظیمي الحالي ال یتناسب وحجم أعمال الصیانة والتشغیل وأھمیة المنشأ.أ 
 خالل تنظیم دورات ھدفھا االطالع على عدم تطویر خبرات المالكات الفنیة العاملة في مجال الصیانة من .ب 

 .التطور العالمي الحاصل في ھذا المجال
 . عدم توخي الدقة في التخصص الوظیفي في عمل األقسام.ج 

بسبب عدم تطبیق المبادئ %) 19(لقد كانت نسبة التطبیق لھذا المحور منخفضة حیث لم یتجاوز : التوجیھ: ثالثًا
 :ومة وتحسین ھذا المحور وكما یليالخاصة بالمحافظة على فعالیة ودیم

 .عدم وضوح وتوافق الصالحیات والمسؤولیات تجاه أعمال الصیانة .أ 
انخفاض مستوى اإلشراف والتوجیھات الخاصة بأعمال الصیانة بشكل ال یتناسب وأھمیة  .ب 

 .المنشأة المراد صیانتھا
ة تعبر عن واقع حال وھي نسبة منخفض%) 9(بلغت نسبة التطبیق لھذا المحور : ً الرقابة:رابعا

 :تطبیق متطلبات ھذا المحور وكما یلي
عدم  وجود مالك متخصص یقوم بأعمال السیطرة والمتابعة ألعمال الصیانة في  .أ 

 .المشروع
 .ضعف نظام حفظ الوثائق والسجالت الخاصة بأعمال الصیانة .ب 
 .عدم وجود نظام ترمیز للمنشاة التابعة للمشروع أو أعمال الصیانة .ج 

  Recommendations یاتالتوص. 16
لغرض االستفادة من تحلیل عمل مفردات وعناصر نظام إدارة الصیانة لمشروع سد  

حمرین وكذلك تعمیم الفوائد العملیة للنظام المقترح الدارة الصیانة في جمیع السدود في العراق 
 .یقترح الباحث التوصیات اآلتیة

أھمیة تطبیق النظام المقترح بصورة ضرورة تعریف العاملین في مجال إدارة الصیانة ب .1
 .عامة وتطویر إمكانیات اإلدارة  في األقسام والشعب المستحدثة بصورة خاصة

فتح أبواب التعیین للكوادر المالئمة للعمل ضمن المفاصل االداریة لنظام الصیانة المقترح  .2
 . یة واإلداریة وان ال یقتصر ذلك على الكوادر الھندسیة وإنما یشمل الكوادر الوسطیة الفن

إصدار تعلیمات تزید من الصالحیات اإلداریة والمالیة إلدارة المشروع بما في ذلك زیادة  .3
 . الصالحیات لمدراء األقسام والشعب لتطویر أعمال الصیانة 

مواكبة التطور الحاصل في مجال إدارة صیانة السدود من خالل إجراء دورات تدریبیة  .4
 .دارة صیانة السدود داخل وخارج البلد لمالكات إ
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 المصــــــــــــــــــــــادر
، رسالة ماجستیر، وزارة "تطویر نظام إدارة صیانة مشاریع الري والبزل في محافظة دیالى" التمیمي، وضاح عامر  .1

 . 1999التعلیم العالي والبحث العلمي ، الجامعة التكنولوجیة، 
، وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة "مشروع سد حمریندلیل تشغیل " شركة ھیدرو كرادنیا الیوغسالفیة  .2

 . 1981للسدود، 
 .1983، منشور خاص مقدم إلى منشأة الخالص الزراعیة، "السدود الواقعة على نھر دیالى" محمد ، عبد الرزاق  .3
یة ، المدیریة ، وزارة الموارد المائ "التقریر السنوي لصیانة مشروع سد حمرین"  محجوب ، بان -علي ، وفاء  .4

 . 2000 – 1999العامة للسدود ، 
، وزارة الموارد المائیة ، المدیریة العامة "التقریر السنوي لصیانة مشروع سد حمرین"  محجوب ، بان-علي ، وفاء  .5

 . 1998 – 1997للسدود، 
العالي والبحث ، رسالة ماجستیر، وزارة التعلیم "إدارة خدمات الصیانة في المنشآت الصناعیة" كمال ، أحمد  .6

 . 1979العلمي، الجامعة التكنولوجیة، 
، المركز القومي لالستشارات والتطویر "واقع أنظمة الصیانة في المنشآت الصناعیة العراقیة" رفیق ، شوان   .7

 .1983اإلداري، بغداد، 
 . 1987، دبي، "تحسین كفاءة الصیانة الصناعیة في دول الخلیج العربي" ماجد ، أحمد   .8
رسالة ماجستیر ، وزارة التعلیم العالي "  تحدید الفقرات المثلى لصیانة المكائن والمعدات األنتاجیة " محمودعباس ، .9

  . 1988والبحث العلمي ، الجامعة التكنولوجیة ، 
، "تطویر نظام إدارة الصیانة للمنشآت والخدمات في مشاریع صناعة الزجاج والسیرامیك" الشمري ، وسن فرحان .10

 .2004تیر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الجامعة التكنولوجیة، رسالة ماجس
  .1989، وزارة الزراعة والري، الھیئة العامة للسدود،"تقییم سالمة السدود" خضیر، الدكتور عبد الرحمن .11
12. Snellen, B.,“ Structures for water control and distribution”, International Institute for 

land reclamation and improvement, Training manual, No. 8, FAO Rome, 1993 . 

،رسالة ماجستیر، وزارة "تطویر برنامج لضمان جودة التخطیط اإلنشائي لمشاریع الطرق"التمیمي، سمیعة مھدي  .13
 .2004التعلیم العالي والبحث العلمي، الجامعة التكنولوجیة، 

بحوث التربیة  واستخدامات الحاسوب في التطبیقات االحصائیة"یدي ،حسن التكریتي ، ودیع یاسین ، العب .14
 .1999، دار الكتب، الموصل، "الریاضیة
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 الملــحق
 )استمارة االستبیان(

 : المعلومات الشخصیة لعینة البحث : أوًال 
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 عدد سنوات الخبرة في مجال الصيانة 3
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  سنة) 11-15(

 

  سنة) 20(> 

 
  سنة) 16-20(

 

 المنصب الوظيفي 4
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 : استمارة االستبیان عن واقع حال إدارة الصیانة في مشروع سد حمرین: ثانیًا
 دائمًا غالبًا أحیانًا نادرًا كال التخطیط ت

ري بصورة ومبرمجة ھل یتم إجراء أعمال الفحص والتفتیش الدو 1
 . ومن قبل لجان ذات اختصاص

20 8 5 5 0 

ھل یوجد تضارب في أوقات إجراء أعمال الصیانة نتیجة المسار  2
 . الذي تأخذه الكشوفات لغرض المصادقة علیھا

0 1 4 10 23 

ھل یتم التركیز على االختصاص والمھارة في اختیار المقاولین  3
 .ولجان التنفیذ المباشر

19 11 5 3 0 

ھل یوجد دقة في تحدید الكلفة وھل یوجد تناسق بین المبالغ  4
 .المخصصة والمصروفة

28 6 4 0 0 

 دائمًا غالبًا أحیانًا نادرًا كال التنظیم 
ھل یوجد إعداد للھیكل التنظیمي ینسجم وطبیعة أعمال الصیانة  1

 .والتشغیل في المشروع
30 3 3 1 1 

 1 2 4 6 25 .وریة للكوادر الفنیةھل یوجد برامج تدریبیة ضر 2
 3 4 3 6 22 .ھل یوجد تخصص في طبیعة عمل كل قسم وتحدید مستوى الكفاءة 3

 ت
 دائمًا غالبًا أحیانًا نادرًا كال التوجیھ

 2 2 3 5 26 .وضوح وتوافق كافة الصالحیات والمسؤولیات تجاه أعمال الصیانة 1
صیانة یصدر توجیھاتھ ھل یوجد مستوى إشراف متخصص ألعمال ال 2

 بالتنسیق مع اإلدارة 
20 8 6 3 1 

 دائمًا غالبًا أحیانًا نادرًا كال الرقابة 
ھل یوجد مالك متخصص یقوم بأعمال السیطرة والمتابعة ألعمال  1

 الصیانة 
27 6 2 2 1 

ھل یتم تحدید جھة معینة لغرض حفظ الوثائق والسجالت الخاصة  2
 بأعمال الصیانة

29 4 2 1 2 

ھل یوجد نظام ترمیز لغرض السیطرة والمتابعة لكل منشأة المشروع  3
 وأعمال الصیانة

38 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


