
15th INTERNATIONAL OPERATIONS & MAINTENANCE CONFERENCE IN THE ARAB 

COUNTRIES
UNDER THE THEME: “SMART MAINTENANCE” CONICIDE WITH THE 15TH ARAB MAINTENANCE 

EXHIBITION

عواشريةد السعيد سليمان .أ

تقويم مدى استجابة برامج التدريب الفني للعاملين في ورش 
صيانة اآلليات لمتطلبات الصيانة الوقائية في ضوء تقديراتهم

بالجزائرباتنةدراسة ميدانية بمدينة 
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:مشكلة البحث-1
مصا يسصم  الفحص  المططصط لص وا والمعصباا ب: مما يجعل أساليب تنفيذ برامج الصيانة أكثر فاعلية هوإن 

.قائيةباكتشاف األعطال مبكرا، وهو األمر الذي و يتأتى إو من طالل العبيب من السبل ومن أهمها الصيانة الو 

لصصيانة غير أن مشكلة الصيانة فص  الكثيصر مصن الصبول العربيصة تكمصن فص  ال الصب فص  تجاهصل وجهصل بصبور ا
وء إلصصى الصصصيانة الوقائيصصة ومتطلباتهصصا بأسصصلوبيها الصصبوري والتنبصصقي بصصبافر تالصصي  المصصصروفاا لليصصاب  الصصرب ، واللجصص

.    لت  تتبر ذلكالعالجية، وعنبها تبفر أضعاف ما تم توفيره باإلضافة إلى األضرار البيئية والصحية والبشرية ا

اعية كمصصصا أن اسصصصتارائنا للواقصصصر الفعلصصص  للكثيصصصر مصصصن ورك صصصصيانة اشليصصصاا بصصصالكثير مصصصن المنشصصص ا الصصصصن
.أفاب ببعبها عن تبن  الصيانة الوقائية( شرق الجلائر العاصمة)باتنةف  مبينة والطبماتية

ن كانصا أسصصباب ذلصك تتعصصبب وتتنصوع وتتفاعصصل فصص  مصا بينهصصا فصون واقصصر الحصصال يصوح  بصصأن مصن بي عصصبم : نهصصاوا 
(جبانيةوو مهاريةمعرفية، .)تمكن الفنيين العاملين بورك الصيانة من كل متطلباا الصيانة الوقائية

التىي بىرامج التىدريب الفنىيوبالدرجىة اوولى  لعمليىة تىدريبهم  وهو ما يجعلنا نوجه أصابع االتهام إلى  

لين في ورش ونبق  حائرين متسائلين عن درجة استجابة برامج التدريب الفني للعامتلقوها قبل الخدمة وأثناءها  

نبؤيىىة  وكىى ا بنوعيهىىا الدوريىة والتوالمهاريىةالصىيانة لمتطلبىىات الصىيانة الوقائيىىة  بمىا فيهىىا المتطلبىات المعرفيىىة 

.المتطلبات الوجدانية
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:هدف البحث-2
:اإلجابة عن األسئلة اشتية

يصصاا مصصا برجصصة اسصصتجابة بصصرامج التصصبريب الفنصص  للعصصاملين فصص  ورك صصصيانة اشل: اوول
؟نة البحثبالجلائر لمتطلباا الصيانة الوقائية ف  ضوء تابيراا أفراب عيباتنةبمبينة 

الفنص  هل توجب فروق ذاا بولة إحصائية ف  برجة اسصتجابة بصرامج التصبريب: الثاني
قائية فص  ضصوء بالجلائر لمتطلباا الصيانة الو باتنةللعاملين ف  ورك صيانة اشلياا بمبينة 

؟(، ووجبانيةمهاريةمعرفية، )تابيراا أفراب عينة البحث تعلى لنوع متطلباتها 

الفنص  هل توجب فروق ذاا بولة إحصائية ف  برجة استجابة بصرامج التصبريب: الثالث
قائية فص  ضصوء بالجلائر لمتطلباا الصيانة الو باتنةللعاملين ف  ورك صيانة اشلياا بمبينة 

؟(تنبقية/ بورية)تابيراا أفراب عينة البحث تعلى لنوع الصيانة الوقائية 
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:أهمية البحث-3

:منتستق 

والمهاراتوالخبراتبالمعارفالعاملينلتزويدوسيلة:وبرامجهالفنيالتدريب*

لياتاآلصيانةبمجالالمرتبطالتقنيالتطوريواكببماتخصصاتهممجالفيالمتجددةواالتجاهات

مابينانةالصيبورشللعاملينوالوجدانيةوالمهاريةالمعرفيةالفجوةتقليصعل ويعملوالمعدات 

.عليهيكونواأنيجبوماعليههم

اجحةنبرامجوتقديمالمقدمة البرامجواقعيةمنالتأكد:الفنيالتدريببرامجتقويم*

نقاطحصرعدبو لكأفضل بشكلالمستقبليةالبرامجصياغةوإعادةفعلية تدريبيةاحتياجاتتناسب

ورشمشكالتحلفيتسهمالتيالبرامجوتفعيلوتحديدوالحالية السابقةالبرامجفيالضعف

.توفيرهاعل والحرصالصيانة 

.تكلفةأقلوكفاءةوأكثرمالئمةأكثروالخدماتيةاإلنتاجيةالعملياتجعل:الوقائيةالصيانة*

لمرجوة االخدماتتقديمعنواالنقطاعالتوقفمنالحدخاللمنالمستفيدينرضاتحقيقعل والعمل

.لهااومثلواالستغاللوالتجهيزاتوالمعداتلآللياتاالفتراضيالعمرإطالةفيمهمادوراتلعبكما
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توالمواصالالنقلقطاعفيهيعانيال يالوقتوهو،مشكلتهوموطنوقتهفيمجيئه*

المشكالت منالكثيرمنالعربيةالدولبعضوفيالجزائرفيخاصةبصفةالبريوالنقلعامةبصفة

لةقإل اوكبرجزئهفييعودوال يمنظمة منكجزءأومستقلكنظامكونهفياومرتعلقسواء

تماماعدامهوانالحاالتمنكثيرفي(والحافالتوالشاحناتالسيارات)النقللوسائلالوقائيةالصيانة

كلبجهلعن لككانسواءالمنظمات مختلففيب لكالخاصةالصيانةورشفيأخرىحاالتفي

+المرور حوادثفيارتفاععنهنجممماب لك والمباالةلهاتجاهالأوبعضها أو لكمتطلبات

البيئة ل عل لكالسلبيةوالتأثيراتالطاقةاستهالكنسبةوارتفاعتطاق الوماديةبشريةخسائر

.منهادينالمستفيمصالحوتعطيلإصالحها تكاليفنسبةارتفاعوزيادةمبكرا الوسائلتلكوتلف

إل باإلضافة(الوقائيةوالصيانةبرامجه الفني التدريب):والميدانيالنظريعرضه*

اآللياتيانةصبورشللعاملينالفنيالتدريببرامجاستجابةمدىلتقويملفظيبيانيسلم:تصميم

وتفسيرلتحليمنبهايخرجالتيالتوصياتوك اتقديراتهم ضوءفيالوقائيةالصيانةلمتطلبات

.النتائج

.إطالعناحدودفي–(وعرضهتناولهوطريقةوأدواته ومنهجهموضوعه):البحثأصالة*
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:حدود البحث-4

2017وجوانمايشهريفيالدراسةأجريت:زمنيا-

تيةوالخدماالصناعيةالمؤسساتلبعضالتابعةاآللياتصيانةورش:جغرافيا-

؛الجزائريةالعاصمةشرقالواقعةباتنةمدينةبإقليم

.مؤسسة15:بـممثلةوجاءت

.والحافالتوالشاحناتالسيارات:فيالبحثه افياآللياتتتحدبحيث

اتوالشاحنالسياراتصيانةبورشالعاملينفيالبحثمجتمعتمثل:بشريا-

.اآللياتصيانةبورشعامال35أفرادهاتعدادعرضية عينتهوجاءتوالحافالت 
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:منهج البحث وأداته-5

:المنهج*
.الفارقالوصفيالمنهج

:اوداة*
لفظيبيانيتقديرسلم

(للتقويمكأساسالصيانةبورشالعاملالمتدربفعلردمعيارتبني)

:ثالثةأبعادعل بالتساويموزعةعبارة 54بـممثلةالتقديروداةالنهائيةالصورةوجاءت

.المعرفيةالمتطلباتبعد-

.المهاريةالمتطلباتبعد-

.الوجدانيةالمتطلباتبعد-

:يليكماالوقائيةالصيانةنوعيعل موزعةوالمهاريةالمعرفيةالمتطلباتوجاءت

 (مهارية10ومعرفية10)مطلبا20مثلها:الدوريةالوقائيةالصيانة-

(مهارية8ومعرفية8)مطلبا16مثلها:(التوقعية)التنبؤيةالوقائيةالصيانة-
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:عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال اوول-6
:اإلحصائيةالمعالجة

المعياريواونحرافالحساب المتوسط
:النتائج

:التحليل

للعاملينيالفنالتدريببرامجاستجابةلدرجةالبحثعينةأفرادلتقديراتالحسابيةالمتوسطات

ريةوالمهاالمعرفية)منهانوعكلوفيككل)الوقائيةالصيانةلمتطلباتاآللياتصيانةورشفي
.درجةـ2بوالمقدرالبحثه افيالمستخدمةالتقديروداةالفرضيالمتوسطمنأقل((والوجدانية

بمدينةاآللياتصيانةورشفيللعاملينالفنيالتدريببرامجاستجابةدرجةانخفاضيؤكدما

.البحثعينةأفرادتقديراتضوءفيالوقائيةالصيانةلمتطلباتبالجزائرباتنة

الرتبةاونحراف المعياريالمتوسط الحساب المتطلباا
1.860.391معرفية
1.810.422مهارية
1.720.443وجدانية
/1.800.42ككل
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:تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال اوول-7
ةمعارضمناوحيانمنكثيرفيالمنشأةداخلالوقائيةالصيانةنظامإدخاليقابلما-

مدىالوعل سطحيةنظرةالتكلفةعاملإل تنظرقدالتيالعليااإلدارةقبلمنخاصةشديدة

عالجيةورةبصتتمالصيانةتركمنأعل الوقائيةالصيانةنظامإدخالتكلفةأنفيظهرالقصير 

للقياماآللياتصيانةورشفيالعاملينتؤهلتدريبيةلبرامجحاجةالثمةومنالعطل حدوثعند

.الوقائيةالصيانةبأعمال

صيانةبورشللعاملينالفنيالتدريببرامجعل والقائمينعامةبصفةالبحثمجتمع-

همفسطحيا تقديراويقدرونهاالمدىقصيرةنظرةاومورإل ينظرونخاصةبصفةاآلليات

المالرأس لككلفولووقت أقربفياورباحتحقيقإل بالسعييتميزمجتمعإل ينتمون

مظاهرهاباوموريقيسمجتمعفهوبالبيئة وأضرارابالبشرتهلكة لككلفولوبلواورباح 

ه ايفالمستدامةالتنميةمسع تحقيقعنالبعدكلويبتعدوقت أقربفيتحقيقهاوبمدى

.المجال

يسرالل يااآللياتصيانةبورشللعاملينالتدريبيةاالحتياجاتلتحديدالفعليالواقع-
.التفاؤلعل يبعثوال
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:عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-8
:اإلحصائيةالمعالجة

شفيهاطتبارواألحابيالتباينتحليل
:النتائج

0.05:بالة*
:التحليل
البحثعينةأفرابتابيرمتوسطاابين0.05مستوىعنبإحصائيةبولةذاافروقوجوب-
تعلىالوقائيةالصانةلمتطلباااشليااصيانةوركف للعاملينالفن التبريببرامجاستجابةلبرجة
.يةالميعرفالمتطلباالصال الوجبانيةوالمتطلبااالمعرفيةالمتطلباابينالمتطلباالنوع

معرفيةالالمتطلباابينالمتطلباالنوعتعلىذلكبينإحصائيةبولةذاافروقوجوبعبم-
.الوجبانيةوالمتطلبااالمهاريةالمتطلبااوبينجهةمنالمهاريةوالمتطلباا

البولةفقيمة المربعاامتوالمربعاامج المصبر
*1.0820.5413.1310.044بين
136.1950.173باطل
137.277الكل 

وجبانيةمهاريةمعرفيةالمتوسطالمتطلباا
1.86معرفية
1.810.05مهارية
0.08*1.720.13وجبانية
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:تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-9

ع التربىوي نمط نظام التعليم والتدريب الفني الشائع في الجزائر وال ي يطبعىه الطىاب-

المتمركىىز حىىول تبليىىر المعرفىىة؛ الىى ي همىىه الوحيىىد تغطيىىة أكبىىر كىىم مىىن المعلومىىات الىىدمجي

.والحقائق عل  حساب االتجاهات والميول واالهتمامات

هىىاجس شىىح المعلومىىات والبيانىىات والمعىىارف لىىدى المىىتعلم والمتىىدرب فىىي المجتمىىع-
ثنىاء فتىرة كخاصية مميزة ورثها عن الوضعية التعليميىة التدريبيىة أ-بصفة عامة–الجزائري 

.االحتالل الفرنسي للجزائر

تركز على  السياسة العامة للتوظيف والتوجيه واالنتقاء والترقية في مجتمع البحث-
وال -يةفي حالة مىا إ ا تمىت بطريقىة موضىوع–للصيانة كثيرا والمهاريةالمتطلبات المعرفية 

قىاء وتوجيىه تضع أي اعتبار في غالب اوحيان للمتطلبات الوجدانية للصيانة في توظيىف وانت

ىىدم  لىىك صىىفة مىىن مواصىىفات شىىاغل عم هىى   العىىاملين بىىورش صىىيانة اآلليىىات  فهىىي بىى لك ال تة

.في تحديدهم ل لكيهملونهاالوظيفة  مما يجعل محددي االحتياجات التدريبية 
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:عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث-10

:اإلحصائيةالمعالجة
(مستقلتينغير)مرتبطتينلعينتين"ت"اختبار

:النتائج

:التحليل
رامجباستجابةلدرجةالبحثعينةأفرادتقديرمتوسطيبينإحصائيةداللة اتفروقوجودعدم

نوعحسبائيةالوقللصيانةوالوجدانيةالمعرفيةللمتطلباتاآللياتصيانةورشفيللعاملينلفنيالتدريب

.الصيانة

البولةاقيمة اونحراف المعياري المتوسط الحسابنوع الصيانة
1.840.381.7630.078بورية
1.820.42تنبقية
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:تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث-11

ابة وجىود فىروق  ات داللىة إحصىائية فىي تقىديرات أفىراد عينىة البحىث السىىتجعىدم -

للصىيانة اريةوالمهبرامج التدريب الفني للعاملين بورش صيانة اآلليات للمتطلبات المعرفية 
ال  كما أشارت إليه نتىائج السىؤال الثىاني فىي أحىد جوانبهىا مىن جهىة  وكىون أن كى–الوقائية 

فيىىىة كانىىىت متطلباتهمىىىا مىىىزيج بىىىين المتطلبىىىات المعر( الدوريىىىة والتنبؤيىىىة)نىىىوعي الصىىىيانة 

.المهاريةوالمتطلبات 

ضىرورة وعي القىائمين بتصىميم بىرامج التىدريب الفنىي للعىاملين بىورش الصىيانة ب-

بىىة قىىراءات الىىدمج بىىين الصىىيانة الدوريىىة والصىىيانة التنبؤيىىة حتىى  ال تبقىى  تلىىك البىىرامج بمثا

.اآلليات وتعليمات المؤسسات المنتجة لهالكتالوقمتعددة ومتكررة 
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:االستنتاجات-12
قىف عنىد الحاجة إل  تدريب العاملين فىي ورش صىيانة اآلليىات على  متطلبىات الصىيانة الوقائيىة ال تتو-1

.فحسب بل تتعدى إل  متطلبات وجدانيةوالمهاريةالمتطلبات المعرفية 

نميىىىة تىىىدريب العىىىاملين بىىىورش صىىىيانة اآلليىىىات علىىى  متطلبىىىات الصىىىيانة الوقائيىىىة فرصىىىة لتحقيىىىق الت-2

.المستدامة في المجتمع

لفنىي ثقافىة تعجىل الىربح ولىو على  حسىاب التجهيىزات سىبب فىي عىدم اسىتجابة بىرامج التىدريب اتج ر-3

.للعاملين بورش صيانة اآلليات لثقافة الصيانة الوقائية

رفيىىة المع)لعىىاملين بىىورش الصىىيانة المبنيىىة علىى  بعىىض الجوانىىب اسياسىىة توظيىىف وانتقىىاء وتوجيىىه -4

.ل ومتوازنتؤثر سلبا عل  استجابة برامج التدريب الفني لمتطلبات  لك بشكل شام( الوجدانية)دون ( والمهارية

توى الى ي طرائق تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بىورش صىيانة اآلليىات التىي ال ترقى  إلى  المسى-5

.يجعل برامج تدريبهم تستجيب لمتطلبات الصيانة الوقائية

بىىين القىىائمون علىى  بىىرامج التىىدريب الفنىىي للعىىاملين بىىورش صىىيانة اآلليىىات علىى  وعىىي بأهميىىة الىىربط-6

.رامج التدريبفي تصميم وتنفي  ب( المهاريةالمتطلبات )والجانب التطبيقي ( المتطلبات المعرفية)الجانب النظري 

ريب والمعرفي لدى المتىدرب الى ي انتىاب القىائمين على  تصىميم  بىرامج التىدالمعلوماتيهاجس الشح -7

.يةالفني للعاملين بورش صيانة اآلليات أغفل عنهم االلتفات إل  المتطلبات الوجدانية للصيانة الوقائ
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:التوصيات-13
صىىيانة العمىىل علىى  تصىىحيح اوفكىىار الخاطئىىة حىىول تكىىاليف الصىىيانة الوقائيىىة مقارنىىة بتكىىاليف ال-1

.ميع متطلباتهاالعالجية والعمل عل  تعديل االتجاهات السلبية نحوها بما يفيد في استجابة برامج التدريب لج

صميم وتنفي  العمل عل  تعديل وتغيير ثقافة تعجل النتائج والربح السريع لدى كل من له عالقة بت-2

.برامج التدريب الفني للعاملين بورش الصيانة 

.حديثةضرورة التحول في تحديد االحتياجات التدريبية من الطرائق التقليدية إل  الطرائق ال-3

بىىورش اعتبىىار متطلبىىات الصىىيانة الوقائيىىة  الوجدانيىىة مىىن بىىين االحتياجىىات التدريبيىىة للعىىاملين-4

. صيانة اآلليات  ووضعها في الحسبان في تصميم برامج التدريب الفني الخاصة بهم

ناء بناء المتعلق بالصيانة الوقائية أثوالمهاريالمعرفي المعلوماتيضرورة تجاوز هاجس الشح -5

.برامج التدريب الفني للعاملين بورش الصيانة واالهتمام إضافة إل   لك بالشح الوجداني

وعي هى   نىللصيانة الوقائيىة وكى لك والمهاريةتعزيز االهتمام المتوازن بين المتطلبات المعرفية -6

.الفني للعاملين بورش صيانة اآللياتفي برامج التدريب ( الدورية والتنبؤية)اوخيرة

روط شىىرط مىىن شىىالمترشىىحوضىىع تىىوفر المتطلبىىات الوجدانيىىة المتعلقىىة بالصىىيانة الوقائيىىة فىىي -7

.ابهالتوظيف واالنتقاء والتوجيه والترقية  بما يفرض عل  برامج التدريب الفني ل لك االهتمام 


