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:المقدمة

ونيةوالميكانيكيةالكهربائيةوالمعداتاألجهزةإستخدامزادت يواإللكتر  
 
التوسعاتيجةنتلمنشئاتاف

لمعداتلوالصيانةالتشغيلنظامعىلفالتعريالدراسةهذههدفتحيثالحرامبالمسجديالمباركة

يعىلالتعرفإىلكذلكسعتوكمايالكهربائية،واألجهزةالميكانيكية يالسالمةتدابت   
 
الصيانةأنظمةف

يوالتشغيل،
 
ياألوليةاإلسعافاتتوفريبمدىإهتمتوأيضا والوضعتقييملوذلكالمهنيةالصحةوتدابت 

.والمعداتاألجهزةهذهعىلللحفاظ

خدم
ُ
يوإست  

 
يالمنهجالدراسةف  

يالذيالوصف  يالمناهجأهممنيعتت   
يتستخدمالتر ياستخدامايهايوأكت   

 
ف

ي(52)منمكونةالالزمةالبياناتلجمعكأداةاالستبانةطريقعنالبحوث
ا
مجتمعمنعدديعىلسؤال

وإدارةنةوالصياالتشغيلإدارةمنالمتخصصي  يوالفنيي  يالمهندسي  يمنمكونفردي(70)بلغالدراسة

يالسالمة ي)اإلستشاريفريقومهندس  ي(فايززهت  كة)يانةوالصالتشغيلمقاولوفني  يومهندس  بنشر

يالمتوسطكحساباإلحصائيةاألساليبإستخدمتوقدي(الدن يالمعياريواإلنحرافالحساب    
 
تحليلف

يوذلكالتحليلنتائجمنالمستنبطةالتوصياتأهموضعوتمالدراسةبيانات  
 
2.الدراسةنهايةف



المقدمة
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يوتطوريشاملةوتنميةالماضيةالعقودلخالالعمالقةالمشاري    عإنشاءالسعوديةالعربيةالمملكةشهدتلقد
 
يا ،قالمرافلشتر

األمنمةبأنظاإلهتمامإىلإتجهالعمالقةالمشاري    عهذهإنشاءوبعديالمليارات،مئاتاإلنشاءاتهذهعىلفقتأنوقد

ورةالمنشئاتوصيانةوسالمة يأخذهايوض   
 
يالمخاطريأنوحيثمشاري    ع،المناإلنتهاءعندياإلعتباريف  

بالمنشآتيطتحالتر

يالقدريةللحوادثنتيجةأوينفسهاإلنسانصنعمنأكانتسواء  
يتقعالتر  

يمجتمعهف  ورةعليهتمىل  يض  يالقدريتوفت   
منالكاف 

اريأويحوادثوقوعدونللحيلولةباألسبابواألخذيالمتطلباتتلك يمايوالسالمةفاألمنأض  لوقايةزمةالإحتياطاتإاليه 

يحياتهأويكفاءتهأويصحتهعىليؤثريأويلألذىُيعرضهأنُيمكنماكلمناإلنسان  
والبيئةالممتلكاتيةحماثماألولالمقامف 

ي(األوزونطبقةكحماية)  
،المقامف   

كاتتوصياتاتباعهوالصيانةبينمايالثاب  وإطالةالمعداتىلعوالحفاظالمصنعةالشر

.لاألعطامنوالحديُعمرها

يالمعوقاتأنالنتائجأهمإىلالسابقةالدراساتوتوصلت  
يعدديلةقنتيجةالصيانةإجراءاتتطبيقدونتحولالتر منسوب  

حوالتشغيل،الصيانة
ُ
صورالتدريبية،الدوراتش

ُ
يوق  

اموجودأنباإلضافةاألجهزة،بعضصيانةف  بمتطلباتعامبوجهإلتر 

يوكانتالصيانة ياالكت 
 
يتوفرا أنباإلضافةانة،الصيلمتطلباتدوريفحصبعملوقيامالكهربائية،القواطعصيانةه 

الدراسةهذهزتركلذايوالميكانيكية،الكهربائيةواألجهزةبالمعداتالخاصةالصيانةألهميةتتطرقلمالسابقةالدراسات

يوتؤديتصبلكونهاوالميكانيكيةةالكهربائيواألجهزةلمعداتلوالصيانةالتشغيلإجراءاتتطبيقواقععىل  
إىلالنهايةف 

.الممتلكاتعىلويحألرواياعىلالحفاظ
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 Research Methodologyالبحث وطرق منهجية 

يالمنهجاستخدامتم  
يالوصف   

يالتر يه  يأكت   
 
يالبحوثف

 
يفهوياستخداما وقديالدراسة،لهذهاألنسبُيعتت 

.الدراسةلهذهالالزمةالبياناتلجمعكأداةاإلستبانةاستخدم
ياإلستبيانعباراتصياغةإعداديتم

 
متأنيةالالقراءةبعديوذلكوأهدافهايالدراسةموضوعمنإنطالقا

.الدراسةبمشكلةالمتعلقةالسابقةالدراساتعىلواإلطالع

ائيةالكهربللمعداتوالسالمةالصيانةإجراءاتتطبيقعىلالدراسةهذهتقتصي:الدراسةحدودي

ونيةوالميكانيكية .واإللكتر

دسيةالهناألقسامورؤساءوالوكالءالمدراءآلراءمسحإجراءعىلالدراسةهذهاقتصت:الدراسةعينة

يالعاملونوالفنيي  يالمواقعومهندسي  ي  
 
يالسالمةويوالصيانةالتشغيلف ي)ستشارياإليفريقومهندس  زهت 

ي(فايز كة)والصيانةالتشغيلمقاولوفنيي  يومهندس  الباحثي  يأخذيديفقآرائهم،إلستطالع(الدنبنشر

ي(52)مكونةالدراسةعينةمنمفردة(70)عددهابسيطةعشوائيةعينة
ا
إستمارةتوزي    عتمحيثسؤال

جاعهايوثمإستبانة يالحاسبإىلوإدخالهايإستر علومللاإلحصائيةالحزمةبرنامجبإستخداماآلىل 

يوفيمايلتحليلها،SPSSاإلجتماعية :المختارةللعينةالعامةالخصائصبعضيىل 
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:المختارةالخصائص العامة للعينة 
.(٪68)بلغتمئويةنسبةأعىل(سنة40-سنة30)األعمارأنحيث:العمر

يالمستوى بلغتمئويةبنسبةدبلومثمومن(٪60)بلغتمئويةنسبةأعىلبكالوريوسيتوزعون:التعليم 
(22.9٪).

يثمومن(٪54.3)بلغتمئويةنسبةأعىلمهندسيتوزعونالعينةأفراديأنحيث:الوظيفة  
بنسبةفت 

.(٪24.3)بلغتمئوية

ياالتساقصدقمنالتحققجري:البياناتجمعأداةصدق باطإرتمعاملبحسابلالستبيانالداخىل 

سون نامجمخرجاتعىلوبناءاي.االستبيانفقراتمنفقرةكلدرجاتبي  يبت  معاملقيمأنSPSSالت 

فأقل،0.01الداللةمستوىعنديإحصائيةودالةموجبة،االستبانةمحاوريعباراتمنعبارةلكلاالرتباط

يوهذاي ياالعتمادييمكنعاليةصدقبدرجةتتمتعاالستبانةعباراتأنإىليشت   
 
.ةالدراسإجراءف

مخرجاتعىلوبناءايالدراسة،أداةثباتمنللتأكدي(كرونباخألفايمعادلة)الباحثاستخدم:الدراسةأداهثبات

نامج أنعىليدلمماي(0.921)الدراسةلمحاوريكرونباخألفايالثباتمعامالتمتوسطبلغحيثSPSSالت 

.الثباتمنعاليةبدرجهتتمتعاالستبانة
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الصيانةبرنامجيثحوالمعدات،واألدواتوالكهربائيةالميكانيكيةللمعداتوالسالمةوالصيانةالتشغيلأنظمةإتباعتطبيقتقييمتم

وعددهواءمناولةتكييفوحدة(345)عددعىلالموقعيحتويحيث،(التحسينية–التصحيحية–الوقائية)الصيانةمنمكونةللمعدات

لتقوممركزيطرديمراوح(90)عددوعىلاألرضياتوغسيلالمجاريماءلتصيفغاطسةمضخة(60)عددوعىلماءمضخة(218)

دهاعدوبلغالكهربائيةالساللمصيانةإىلباإلضافةريشة7وريشة5وريشة3بي  يمايسقفمروحة(3238)عددوعىلوالتهويةبالسحب

،مصعد(19)وعددسلم،(190)  
افوالصيانةالتشغيلأعمالمتابعةيتمحيثكهرباب  منبملحقاتهايويالميكانيكيةالمعداتلهذهواإلشر

ونيةالتحكمولوحاتالكهربائيةاللوحات يبشكلاإللكتر ييوم 
 
نامجطبقا عددالمتوسطالجهديحاتلويصيانةيتمأنهباإلضافةالصيانة،لت 

باإلضافةلوحة،(582)منيقربمايأيالتحكمولوحاتوالفرعيةالرئيسيةالتوزي    علوحاتوصيانة(44)عددالكهربائيةالمحوالتيوي(24)

يأحمالهايبمختلفوكشافاتوليداتلمباتمنمتنوعة(33460)عددوصيانةتشغيليتمحيثاإلنارةألنظمة  
 
ثحيالمواقع،مختلفف

،فيش(1140)يقربمايصيانةيتم  
(259)عددعىليحتويحيث(الحريقطفايات–(الماء–الغاز)اإلطفاءألنظمةباالضافةكهرباب 

(88)وعددوالكهربائيةالميكانيكيةبالغرفموزعةبودرةحريقطفاية(710)وعددحريقإنذاريوشبكةالحريقلمكافحةحريقصندوق

.بالغازإطفاءإسطوانة

يالدراسةنتائجتوضحالتاليةوالجداول :كالتاىل 
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لوحات الجهد 
عدد المتوسط

(24)

لوحات التحكم

المحوالت 
الكهربائية 

(44)عدد 

أعمدة اإلنارة

نظام إطفاء حريق

وحدات مناولة 
عدد الهواء

(345)

مراوح طرد 
مركزي

(  90)عدد 

يد وحدات التير

مضخات نقل 
(218)مياه عدد 

وحدات أشعه 
فوق بنفسجية 
لتعقيم الماء 

والهواء

المصاعد 
ة الكهربائي

(19)عدد 

الساللم
ية الكهربائ
عدد 

(190)
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د يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفرا( 4)جدول رقم 

رف مدى توفر متطلبات التشغيل والصيانة للمعدات بالغ)عينة الدراسة نحو 

(الميكانيكية والكهربائية

متاز مالدراسةعينةأفراد موافقةدرجةمنالعامالمتوسطأنيتضح(4)الجدولمن

.جداااا

اد الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفر يوضح المتوسطات ( 5)رقم جدول 

(مدى توفر تدابير الحماية من مخاطر الكهرباء)عينة الدراسة نحو 

ةعينأفراد موافقةدرجةمنبلغالذيالعامالمتوسطأنيتضح(5)الجدولمن

.جداااممتاز الدراسة



Preventive Maintenance)خطوات الصيانة الوقائية مثال ل)-:الصور PM )يد التشلراتالسنوية لوحدات مناولة الهواء (و لوحدات التير
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Preventive Maintenance)خطوات الصيانة الوقائية مثال ل)-:الصور PM ) السنوية لوحة كهربائيةMDB)
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Preventive Maintenance)تسجيل تاري    خ الصيانات مثال ل)-:الصور PM )  بجوار كل معدة لمضخة كارت الصيانة ورقم أمر العمل وتوقيع الشخص عىل

(غاطسة ولوحة كهرباء 
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يد لوحداتسنويةوقائيةصيانةعمل)-:الصور يد زيتتغيير توضحوالصور المكثفملفاتغسيليتمحيثالتير (إلخ....البىلي رمانوتغيير ر،والفالتالتير
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از تغيير رمان البىلي للمحركات الكهربائية الخاص بوحدات التكييف والمضخات والساللم الكهربائية واستخدام أدوات قياس كاألفوميي  )-:الصور لكشف حالة واالهي  

( أثناء أداء الصيانةالمهمات الشخصية، وصور توضح استخدام (CM)والتصحيحية ( PM)الرمان أثناء عمل الصيانة الوقائية 
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ول الوصالت والمفصالت وتنظيف السلم وفحصخطوات صيانة وقائية سنوية للساللم الكهربائية كفحص دائرة الفرامل وتشحيم) -:الصور لوحات الكني 

وس للساللم الكهربائية ( إلخ......وفحص سويتشات األمان كالحمل الزائد، واألمشاط والهاندريالت والبسطات، وتغيير زيت صندوق الي 
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وس تغيير  الكهربائيةللساللم ( Gear Box)زيت صندوق الي 
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إصالح وإستبدال الهاندريالت المتهالكة الخاصة بالساللم الكهربائية
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-:الصور
ي الغرف الميكانيكية والكهربائيةتوافر طفايات

 
 ف
ً
 وكيفا

ً
ومغطاه لجميع المواقع بشكل ممتاز جداااااحريق كما

توفر وجود صناديق لإلسعافات األولية بالغرف الميكانيكية والكهربائية
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-:الخالصة

19

:أنهالدراسةأظهرت

.ميكانيكيةوالالكهربائيةللمعداتالصيانةعملأوامريتنفيذيويتمللصيانةنظاميتوفر-1

يالعملطبيعةمعاإلضاءةشدةتناُسبحيثمنالسالمةمتطلباتتوفر-2
 
لمستوياتطبقا

ي .األمانومعايت 

يالحريقإطفاءنظامجاهزية-3  
 
الحريقواشفبكمجهزحيثوالميكانيكيةةالكهربائيالغرفف

يوموزعةموجودة  
 
.وآمنالوفع يممتازيبشكليعملوالنظامجيدبشكلأماكنهايف

وسائلعىلوتحتويوالميكانيكيةالكهربائيةبالغرفاألوليةاإلسعافاتصندوقتوفر-4

.والسالمةاألمنقواعديإتباعويتمالالزمةاإلسعافات

ييتم-5 .العمللنوعيةالمناسبةالشخصيةالوقايةمهماتتوفت 
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ً
ا وأخير

ي الصيانة الَعرق 
 
وفر ف

ُ
تعب الي

هد 
ُ
ي اإلصالحوالج

 
ف
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ُ
سن اإلستماعش

ُ
 لح

ً
كرا


