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  الملخص:

عند عملية اتخاذ قرار تنفيذ عمليات  االعتبارذلك بسبب تعدد المعايير التي يجب أن تؤخذ في  معقدة،تعد مسألة ترتيب أولوية المعدات اإلنتاجية 

إدارة الصيانة في تحديد المعدات الحرجة، ليس لخطوط اإلنتاج فحسب؛ بل حتى على سالمة العاملين، الصيانة، حيث يساعد ترتيب األولوية، 

التي يمكن وفي توجيه إدارة الصيانة نحو تلك المعدّات، بغية تقليل وقت التوقف للمعدّات عن العمل. وهناك العديد من األساليب النوعية والكمية، 

المعدات، من هذه األساليب استخدام أنموذج عملية التحليل الهرمي. يتميز هذا األنموذج بسهولته وقدرته على  استخدامها في تحديد ترتيب أولوية

التعامل مع أي عدد من المعايير التي تفضل الشركات الصناعية اعتمادها في ترتيب أولويات المعدات. اعتمدت الدراسة على أربعة معايير 

( من خالل استبانة وزعت على األفراد العاملين في قسمي التشغيل والصيانة بمصنع الدرفلة االتكنولوجي –ضافة القيمة الم –السالمة  –)التكلفة 

ء على الساخن بالشركة الليبية للحديد والصلب، لغرض وضع األوزان المناسبة لكل معيار من المعايير المحددة، كما تم استخدام اإلكسل لبنا

د البديل في ترتيب أولويات المعدات. بينت نتائج الدراسة أن األولوية األولى آللة فرن إعادة التسخين عند تنفيذ النماذج الرياضية ومن ثم إيجا

سية أن عمليات الصيانة، تليها آلة الدرفلة النهائية، في حين جاءت آلة مقص المقطع الدّوار في المرتبة األخيرة، كما كشفت نتائج تحليل الحسا

 .االختيارلمعيار األكثر حساسية، مما يجعله األكثر أهمية وفعالية في معيار التكلفة هو ا

  البدائل ،الهرمي، المعاييرالتحليل : أولوية، إدارة الصيانة، المعدات اإلنتاجية، الكلمات المفتاحية
 

 
 

 .المقدمة1

 الصناعية الشركات عمل استمرار أن لقد غدا واضحا  

 إلى الوصول دفللمعدات، وبه التشغيل بكفاءة مرهون

 من البد اإلنتاجية واألدوات، للمعدات التشغيلية الكفاءة

 جميع على تشتمل الصيانة، والتي أعمال على االعتماد

 واألبنية الشركات والمعدات تحتاجها التي األنشطة

 الصناعية القياسية االشتغال لحالة مطابقة وجعلها

 المعدات.  على للمحافظة

قيقة ومحددة إذا ما قورنت فإدارة الصيانة عملية د

بالعمليات اإلنتاجية والخدمية األخرى؛ فهي تهدف 

أساسا  إلى المحافظة على صحة وسالمة العاملين 

بالشركة من خالل البرامج المعدة سلفا ، إلى جانب 

استخدام المعّدات بشكل صحيح وسليم، كما أنها ليست 

مجرد مصاريف وتكاليف تتحملها الشركة الصناعية 

إذ المشكل مرتبط ارتباطا  وثيقا  بحالة اآللة ون عائد؛ بد

اإلنتاجية التي من المفترض أن تبقى في حالة عمل 

وتشغيل طيلة فترة اإلنتاج أو فترة أداء الخدمة 

 .المبرمجة

فقياس كفاءة إدارة الصيانة هو من االستراتيجيات 

الهامة التي صارت ركيزة من ركائز العمل في ُجّل 

 ونظرا  صناعية بمختلف نشاطاتها، الشركات ال

للديناميكية والسرعة في التطور التي أصبحت تحيط 

بالمنشآت الصناعية بات من العسير على إدارة الصيانة 

حل مشكالتها اعتمادا  على الحدس والتخمين، عليه 

أدركت هذه المنشآت ضرورة استخدام النماذج 

، ونجد تالقرارا التخطيط واتخاذواألساليب الكمية في 

في الواقع العملي أن المنشآت أصبحت تواجه مشكالت 

 يتطلب حلها تحقيق عدة أهداف.

معاجلة الكثَير من في وبعد فشل األساليب التقليدية 

القرارات، لجأ صّناع القرار إلى استخدام األساليب 

الكمية والتي من بينها أسلوب التحليل الهرمي باعتباره 

ونجاعته األسلوب كفاءته  حديث النشأة، حيث أثبت هذا

في العديد من القرارات خاصة التي تعاجل مشاكل 

 متعددة المعايير.
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، ولوياااااةرتياااااب األعملياااااات الصااااايانة، حياااااث يسااااااعد ت

لااااايس إدارة الصااااايانة فاااااي تحدياااااد المعااااادات الحرجاااااة، 

علاااااى ساااااالمة فحساااااب؛ بااااال حتاااااى  لخطاااااوط اإلنتااااااج

العاااااااملين، وفااااااي توجيااااااه إدارة الصاااااايانة نحااااااو تلااااااك 

تقلياااال وقاااات التوقااااف للمعااااّدات عاااان بغيااااة المعااااّدات، 

 العمل.

إن النماذج التي تعتمد على مبدأ التحليل المتعدد 

بار كل المعايير الالزمة المعايير والتي تأخذ في االعت

المعدات اإلنتاجية تعتبر هي األنسب  رتيب األولويةتل

في تقييم واختيار المعدات اإلنتاجية الواجب عند 

تخطيط عمليات الصيانة، وتعد عملية التحليل الهرمي 

إحدى هذه النماذج التي تعتمد البناء الكمي لعملية اتخاذ 

اختيار البديل القرار باستخدام معايَير متعددة في 

األفضل، لذلك فقد تم توظيفه في العديد من الدراسات 

  حة النتائج التي قدمها. ضوأثبت نجاعته وا

مااااان هناااااا جااااااء هاااااذا البحاااااث للتركياااااز علاااااى أهمياااااة 

اساااتخدام أنماااوذج تحليااال المتعااادد المعاااايير وتكييفاااه بماااا 

رتيااااااب األولويااااااة صاااااايانة يتطااااااابق مااااااع متطلبااااااات ت

طااايط عملياااات الصااايانة فاااي لمعااادات اإلنتاجياااة عناااد تخا

-2التكلفااااااة، -1معااااااايير مااااان حيااااااث:  أربعااااااةضاااااوء 

 التكنولوجيا. -4المضافة،  ة. القيم-3السالمة، 

 . منهجية البحث2

 مشكلة البحث 1.2

في الواقع العملي للشركات الصناعية، هناك العديد من 

أكثر أهمية من عدد من المعدات  اإلنتاجية تعدالمعّدات 

حت التحليالت المرتبطة بعملية األخرى، ولهذا أصب

رتيب األولوية توقف المعدات ألغراض الصيانة ت

 ضرورة ملحة.     

فالبرغم من وجود العديد من األنظمة التي يمكن 

رتيب أولوية توقف المعدة اإلنتاجية، تاعتمادها في 

في ليبيا تعتمد  الصناعية الشركات من فيوجد العديد

نحو  الصيانة عمليات توجيه األساليب التقليدية في

اآلالت أو المعدات اإلنتاجية، وتخضع تلك القرارات 

لعدد من األحداث غير المتوقعة من األعطال، وغالبا  ما 

تنطوي تلك األعطال على احتمال وجود بعض 

في مستويات اإلنتاج، وعلى قدر كبير من  االنحرافات

المخاطر الناجمة عن عطل المعدات وخاصة الحرجة، 

إجراءات السالمة والمزيد من الضرر المحتمل وعلى 

 إذا لم يتم تصليحها في حينها.

وعلى هذا األساس يمكن صياغة مشكلة البحث في 

 التساؤل التالي:

ترتيب  في الهرمي، التحليل أسلوب تطبيق يتم كيف

أولوية صيانة المعدات اإلنتاجية، استنادا  لعدد من 

 المعايير هي:

 -4المضافة،  ة. القيم-3 السالمة،-2التكلفة، -1

 التكنولوجيا.

 أهداف البحث 2.2

تكثيف جهود عمليات الصيانة نحو المعدات  .1

اإلنتاجية الحرجة بالنسبة لخطوط اإلنتاج، وعلى 

 سالمة العاملين.

ترتيب أولوية المعدات اإلنتاجية باستخدام عملية  .2

 التحليل المتعدد المعايير. 

 لصيانة. األمثل لموارد ا االستغاللتحقيق  .3

 أهمية البحث 3.2

يقدم نموذج كمي لترتيب أولوية المعدات اإلنتاجية  .1

إلى عدد من  استناداعند تخطيط عمليات الصيانة، 

المعايير التي ترتبط بالحالة التشغيلية للمعدات 

 وسالمة العاملين. 

تطبيق نموذج التحليل المتعدد المعايير في ترتيب  .2

 ة.أولوية صيانة المعدات اإلنتاجي

إثراء المكتبة العربية بمثل هذه البحوث التي تسهم  .3

 في إنجاح توجيه عمليات الصيانة.

 أساليب جمع البيانات 4.2

للحصول على البيانات تم توزيع استبانة على مجموعة 

من األفراد العاملين بقسمي التشغيل والصيانة بمصانع 

( 30الدرفلة بالشركة الليبية للحديد والصلب بواقع )

بانة لغرض وضع األوزان المناسبة لكل معيار من است
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 ة. القيم-3السالمة، -2التكلفة، -1المعايير األربعة )

 التكنولوجيا(. -4المضافة، 

ومن ثم تحليل النتائج باستخدام أسلوب التحليل الهرمي 

(AHP ولتطبيق هذه التقنية باستخدام برنامج اإلكسل ،)

 سيتم اآلتي:

أولوية صيانة المعدات  تحديد الهدف وهو )ترتيب

 اإلنتاجية باستخدام عملية التحليل المتعدد المعايير(.

تحديد المعايير/أي معايير ترتيب أولوية صيانة  -

المعدات وهذه تتم من خالل الحصول على 

 معلومات أفراد العينة على االستبانة.

حكم الخبير )المشغلين وأفراد الصيانة من ذوي  -

ة النسبية ألهم معايير الخبرة( في تحديد األهمي

 االختيار. 

إجراء طريقة المقارنة الثنائية بين هذه المعايير  -

(Pairwise Comparison Method)  

 حساب النموذج الرياضي باستخدام برنامج اإلكسل. -

ترتيب األولويات عن طريق تحديد البديل األفضل  -

عن طريق  (Alternatives)من بين البدائل المتوفرة 

 . Excelبرنامج 

 . المراجعة النظرية3

 مفهوم وأهمية أولوية المعدات 1.3

تتجه معظم المنشآت الصناعية حاليا  نحو تطبيق نظم 

الصيانة المتقدمة نظرا  للمزايا العديدة والمنافع المتوقعة 

التى تحققها تلك النظم خاصة فى ظل التطور المستمر 

ئد، فى البيئة الصناعية الحديثة ومناخ المنافسة السا

ويقصد بنظم الصيانة المتقدمة تلك النظم التى تستخدم 

مجموعة من اآلالت والمعدات واألجهزة والبرامج 

إلى تطبيق بعض الفلسفات والمداخل الحديثة  باإلضافة

، وعن طريق استخدام [1]لتطوير وتحسين نظم الصيانة

األساليب الفنية المتقدمة فى تخطيط عمليات الصيانة 

هوم وأهمية أولوية المعدات يشير إلى يمكن تحقيق مف

أهمية المعدة اإلنتاجية الستمرارية النشاط اإلنتاجي في 

 . ةأالمنش

وتعد عمليـة أولوية صيانة للمعدات اإلنتاجية أحـد مهـام 

إدارة الصـيانة، حيـث إن إتبـاع أسـلوب تنفيـذ بـرامج 

اس الصـيانة وفـق أولويـات المعدات اإلنتاجية، يعـد األسـ

 فـي نجــاح تخطيط عمليات الصيانة.

إن تحليل أهميـة المعدات وترتيب أولوياتها، أضحى أمرا  

ملحا  في مجـال توجيـه مـوارد إدارة الصيانة، حيث إن 

مفهـوم ترتيب أولوية المعدات يعكس أهمية العتبارات 

العملية التصـنيعية كذلك اعتبـارات توجيـه عمليـات 

،  لكـون مـوارد الصـيانة هـي موارد الصـيانة لهـا أوال  

، كما إن امتالك [2]محدودة عند فترة محددة من الوقت

نظام لترتيب أولوية صيانة المعدات اإلنتاجية لتوجيه 

الناجحة  اإلدارةعمليـات الصيانة لها يعد أهم متطلبات 

للصيانة، ويرجع ذلك لكون أعطال تلك المعّدات تعد من 

تـي تشـكل خطـر علـى النشاط األعطال الحرجـة، ال

عــن ال  فضــة، اإلنتاجي وعلـى إجـراءات السـالم

عيــق تخطــيط وتنفيــذ عطال التي تتكــرار تلــك األ

 .[3]بــرامج الصــيانة

 مـن العديـد دراسـة على المعداتترتيب أولوية  ينطوي

 والتكلفة همـا الخطورة بعـاملين، الصـلة ذات القضـايا

عطال الناتجة عن المعدات اإلنتاجية الحرجة، جراء األ

كذلك القيمة المضافة والتقدم التكنولوجي للمعدات 

 أهميـة الصناعية، وبالتالي يتطلب األمر دراسة دراسـة

 اإلنتاجية، ومدى الخطوط تـأثيرها على األعطال ومـدى

 برامج السـالمة المطبقة. على العطل تأثير

 عنـد دراستها ينبغي لتيهناك العديد من المؤشرات ا

ترتيب أولوية المعدات لعمليات الصيانة منها على سبيل 

 :[4] المثال

الجّدي والمباشر على  التأثيرالطوارئ: أي مدى  .1

أنظمة السالمة وعلى سالمة العاملين بصفة خاصة، 

السالمة تعتبر من المعدات  التي تهددفاآلالت 

لها أوال  الحرجة ولذلك يجب توجيه عمليات الصيانة 

 لتفادي وقوع حاالت الطواري.

عاجــل: مــدى اســتمرار التهديــد عنــد تشــغيل  .2

المعدات، والتــأثير الخطيــر علــى تنفيذ العمليــات 



ICTS24632019-MI3012 

1202 
 

والكبير على  المعدات المباشرالتصنيعية؛ أي تأثير 

 مستويات اإلنتاج.

 األولوية: مستوى التأثير والتدهور في نوعية .3

نفذة بمعنى المعدات التـي مـن الممكـن العمليات الم

 االستمرار في تشغيلها ولكنها انتاجها رديء.

 ومستوياتالروتينية: وتشير إلى أن معدالت التكرار  .4

التأثير على العمليات هـي ضـئيلة؛ أي بمعنـى 

المعدات ذات التأثير المنخفض على مستويات 

 اإلنتاج.

د غير متاحة؛ تقديرية: التأثير ال يكاد يذكر والموار .5

 بمعنى عدم وجود معدات بديلة.

على العمليات ال يكاد يذكر،  التأثيرالمؤجلة:  .6

 والموارد هي متوفرة؛ بمعنى وجود معدات بديلة

وبشكل عام تستمد مسألة ترتيب األولوية للمعدات 

أهميتها، من العواقب التي تنشأ عن عطل المعدات 

 الحرجة.

خرى لتحديد أسبقية كما قدم الباحثين ثالث مؤشرات أ

المعدات ذات الصلة بالسالمة والصحة والبيئة والقيمة 

للمعدات، والنتائج  التكنلوجيالمضافة لآلالت والتقدم 

 :[5]المالية هي

مستوى الحاجة الملحة: أي مدى استمرار التهديد  .1

عند تشغيل المعدات، والتأثير الخطير على إنجاز 

معنى المعدات العمليات التصنيعية حال توقيفها، ب

 الرئيسية ذات التأثير المباشر والخطير.

المستعجل: ويشــير إلــى مســتوى  االحتياج .2

الطــوارئ بمعنــى إذا كانــت المعدة تشــكل 

خطــرا  علــى السالمة كذلك ومستوى الحاجة 

 الملحة لتنفيذ عمليات الصيانة لها.

جية أولوية االسـتخدام: بمعنـى أهميـة المعدة اإلنتا .3

فـي خـط االنتـاج، ومسـتوى الخسـائر التـي تحـدث 

 جـراء توقف المعدة.

المستوى الحرج للمعدة: ويشير إلى مستوى إتاحيـة  .4

 المعدة، وفيمـا إذا كـان هنـاك معـدات بديلـة.

يمكن تحسين فاعليـة عمليـات الصـيانة فـي المنشآت 

ي الصـناعية مـن خـالل تحديـد أولوية المعدات، التـ

تـؤثر علـى مسـتويات اإلنتـاج والجـودة والمقـدرة علـى 

تسـليم المنتجـات فـي مواعيـدها المقررة، وتوجيه موارد 

 الصيانة باتجاهها قبل المعدات اإلنتاجية األخرى.

 : [6] يليتحدد أهمية تحديد أهمية المعدات فيما 

تصور واقعي عن المعدات المهمة، وتحقيق أفضل فهم 

 .البيانات الخاصة بالمعدات اإلنتاجيةفي تحليل 

المساهمة في زيادة فاعلية إدارة الصيانة، حيث تعد  .1

عملية ترتيب أولوية المعدات األساس في وضع 

 الخطط القصيرة األمد لعمليات الصيانة.

المساعدة في تأمين موارد عمليات الصيانة، وكيفية  .2

 توجيه ألويات هذه األنشطة في أي وقت.

ت التحكم والمراقبة على تنفيذ عمليات تكثيف عمليا .3

 الصيانة بالنسبة لتلك المعدات الحرجة.

توفَير مؤشرات كمية لقياس وتوقع حجم عبء  .4

 من القوة العاملة أوال . المزيدالعمل لتوفير 

التقنيات المستخدمة في ترتيب  2.3

 أولوية المعدات

يمكن تقسيم التقنيات المستخدمة لتحديد وترتيب أولوية 

 معدات، في نوعين هي: ال

 التقنيات النوعية: -أ

يعتمد هذا النوع من التقنيات على الخبـرة والحـدس، 

وعـادة مـا يـتم تـدعيمها بمجموعـة متنوعـة مـن 

األسـاليب مثـل المقابلـة واالسـتبيان، فضـال  عـن 

األسـاليب اإلحصـائية المبسـطة، ويمكـن للتحليـل 

 فالبرغم منحـد مـا.  ىجيـد. إلـ النـوعي أن يقـدم تقـويم

سـهولة إجـراءه، إال أنـه مـن الصـعب فـرض درجـة مـن 

االتسـاق والتوحيـد التـي يحتويها التحليل؛ فالبعض قد 

يصـنف المعدة علـى أنهـا حرجـة، فـي حـين يصـنفها 

 آخـرون علـى أنهـا ليست حرجة.
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 التقنيات الكمية: -ب

ة علـى معـايير كميـة متعـددة، وهـذا تعتمد التقنيـات الكميـ

مـا يكسـبها الدقـة أكثـر مـن التحلـيالت النوعيـة، فهـي 

تركـز علـى تكـرار العطـل والفتـرات الزمنيـة بـين 

عطـل وأخـر. وتـأثيرات تلـك األعطال علـى مسـتويات 

اإلنتـاج، والتكـاليف المرتبطـة بأنظمـة السـالمة، وتكلفـة 

المعدة. وهذه التقنيات تقـدم مؤشـرات كميـة دورة حياة 

يمكـن اعتمادهـا فـي توجيـه أعمـال الصـيانة فـي أي 

وقـت والعمل على تخفـيض تكـاليف الصـيانة غيـر 

المباشـرة، والتكـاليف المرتبطـة بالسـالمة، ويتطلـب 

 :[7] التاليةاسـتخدام التقنيات الكمية المتطلبات األساسية 

 بيانات عن المعدات.وجود قاعدة  -

 تحديد الغرض ونطاق التحليل. -

 األخذ في االعتبار نتائج الخطر وأهميتها النسبية. -

اتخاذ القرار بشأن عدد مجموعات المعدات التي  -

 يستهدفها التحليل.

تعيين األهمية النسبية وتوافق معايير القياس بما  -

 يتيح القدرة على المقارنة بين المعدات.

سألة ترتيب األولوية للمعدات م عام تستمدبشكل 

أهميتها، من العواقب التي تنشأ عن تعطل المعدات 

الحرجة تحديد المعايير المثلى لترتيب أولوية المعدات 

في خطوط اإلنتاج يكون من خالل اإلجابة على 

 األسئلة اآلتية:

هل يؤدي عطل المعدة اإلنتاجية إلى نتائج تؤثر  -

 ثير؟على السالمة، وما هو مستوى التأ

هل تؤدي الى نتائج تؤثر على الشروط البيئية  -

 وإلى أي مستوى؟

هل يؤثر العطل على نوعية المنتجات والى أي  -

 مستوى؟

هل يؤثر عطل المعدة على القدرات االنتاجية  -

 للمنشاة وإلى أي مستوى؟

هل تؤثر على التكلفة التشغيلية الكلية، وعلى رفع  -

 ؟كلف الصيانة الالزمة الستعادة المعدة

بعض التقنيات الكمية األخرى المستخدمة في ترتيب  -ج

 أولويات المعدة اإلنتاجية

 تقنيـات تقيـيم المخـاطر:  .1

تسـتخدم تقنيـات تقيـيم المخـاطر لتحديـد أولوية 

المعدات، فـي ضـوء مجموعة المخاطر المرتبطة 

يركـــز هذا المدخل علـــى  والمخاطر البيئية. باإلنتاج

خـــاطر المتوقعـــة طبقـا الحتمـال تحليـــل الم

المخـاطرة التـي تتحقـق، والخسـائر المحتملـة نتيجـة 

العطـل؛ فهـذا النـوع مـن التقنيـات هـو األكثـر مالئمـة 

حينمـا يكـون تحليـل التكـاليف والمنـافع، هـو المعيـار 

 العـام لتحديـد أهميـة المعدة.

 Probabilistic Riskرقـم الخطـورة االحتمـالي  .2

Number (PRN) : 

بموجب هذه الطريقة يتم ترتيب أولوية المعدة من خالل 

هي شدة  بقيمـة أخـرى المعدةضرب قيمة احتمال عطل 

عواقب العطل، للحصول على قيمة رقم الخطورة 

االحتمالي؛ فالمعدات التي تحصل على أعلى قيمة لرقم 

 .[8] ةالحرجالخطورة االحتمـالي تعتبر من المعدات 

 Failure Mode andتحليل نمط الفشل وآثار اإلخفاق  .3

Effect Analysis (FMEA). 

وهــو أحــد األدوات الشــائعة التــي تعتمــدها المنشآت 

الصناعية لتصنيف اآلالت في عدة مجموعات استنادا إلى 

المخاطر الناشـئة عـن العطـل فـي ظـل عـدد االحتماالت 

إلشارة إلى أن معـايير الـوزن وتجدر ا .[9] المتوقعة

النسـبي لتقيـيم شـدة عواقـب العطـل تختلـف بـاختالف 

الشـركات الصـناعية، ووفقـا  ألهداف الصيانة ومؤشرات 

 .[3] الرئيسيةاألداء 

 :استخدام بحوث العمليات في اتخاذ القرارات .4

بحوث العمليات تزود المدراء بأساس كمي التخاذ 

ز من قدرتهم على وضع لخطط القرارات، وكذلك تعز

البعيدة المدى وإيجاد أفضل الحلول لمشاكلهم اليومية، 
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وقد زادت الحاجة إلى هذا التخصص خصوصا  بعد 

اتساع حجم المنظمات وزيادة التعقيد البيئي والتطور 

السريع في تكنولوجيا المعلومات، كل هذه جعل من 

ر غير الطرق التقليدية في إدارة المنظمات أماستخدام 

ممكن، لذا توجد هنالك العديد من النماذج الكمية 

والطرق الخاصة باتخاذ القرارات ومن أهمها هو 

، وتستند هذه الطريقة [10]طريقة عملية التحليل الهرمي

ختيار األفضل منها اعلى ترتيب بدائل القرار ومن ثم 

 في ضوء عدد من المعايير المحددة.

 عملية التحليل الهرمي 3.3

 هوم عملية التحليل الهرميمف 1.3.3

تعتبر عملية التحليل الهرمي التي طورها الباحث 

(Thomas Saaty)  والتي يرمز لها(AHP)  اختصار

من أهم  Analytical Hierarchy Processللكلمات 

أساليب صنع القرار ذا المعايير المتعـدد، ويمكن 

االختيار مـن بـين العديـد مـن البـدائل مع أخذ جميع 

معايير )العوامل والمبادئ( التي تتوقف عليهـا عمليـة ال

االختيـار باالعتبار، والتي قد ال تكون رقمية يمكن 

قياسها بسهولة. وهي، أيضا ، خيار جيد حينما تصـعب 

صياغة المعايير، حيث ال تعتمد المقارنات الثنائية على 

أرقام وال يوجد قيم مطلقة. وتعتمد عملية التحليل 

ساطة على العالقة بين المعايير باإلضافة بب الهرمي

 .لكـل معيارللعالقة بـين البـدائل 

وقد سميت بطريقة التحليل الهرمي كونها تتكون من 

عدة مستويات، ففي مثالنا الهدف تحديد أولوية المعدات 

اإلنتاجية عند تخطيط عمليات الصيانة، وسيكون هذا 

المستوى الهدف عند المستوى األول من الهرم، وعند 

الثاني من الهرم سوف تحدد المعايير التي تساهم في 

تحقيق الهدف، وفي المستوى الثالث واألخير نحدد 

كيف أن كل بديل من هذه البدائل تسهم في كل من هذه 

 .[11] المعايير

يعد أسلوب التحليل الهرمي أحد أساليب المتعددة 

ع أخذ المعايير والتي تمكننا من اختيار البديل األنسب م

جميع المعايير التي تتوقف عليها عملية االختيار بعين 

االعتبار، والتي قد تكون غير رقمية، ويسهل قياسها 

كما أنه يتميز بالمرونة في اتخاذ القرارات والتعامل مع 

 المشكالت كميا .

لعالج  1973 في عامكان أول تطبيق لهذا األسلوب 

ختيار، بعد مشكلة واقعية أثبتت كفاءتها في مجال اال

ذلك أجريت العديد من الدراسات التي تهدف إلى 

االختيار ما بين مجموعة من البدائل، وقد تم نشر 

، ومنذ 1980أسلوب التحليل الهرمي ألول مرة عام 

ذلك الحين انتشر استخدام هذا األسلوب وأصبح من 

أكثر الطرق استخداما  في عملية تحليل واتخاذ القرار 

ص لهذا األسلوب برنامج محوسب وخاصة بعد أن خص

لتسهيل  Expert Choiceخيار الخبير  جوهو برنام

العمليات الحسابية وعمل تحليل الحساسية واستخالص 

 .  ـ [12] بديلالنتائج ببساطة للتوصل إلى أنسب 

 استخدامات أسلوب التحليل الهرمي 2.3.3

هناك العديد من التطبيقات لهذا األسلوب من قبل األفراد 

الشركات ومؤسسات الدولة المختلفة التي تتطلب اتخاذ و

قرار أفضل في ظل وجود معايير متعددة، ومن هذه 

 :[13] يليالتطبيقات ما 

األسلوب  مرحلتي التقييم واالختيار: يساهم هذا .1

في حل المشكالت واتخاذ القرارات من خالل 

القدرة على القياس والتقييم خاصة عند وجود عدة 

 معايير لتقييم البدائل.

التنبؤ: يستخدم األسلوب لقياس العوامل المؤثرة  .2

في النتائج المحتملة والتنبؤ بالمخرجات واستخدام 

 هذه التنبؤات في تقييم البدائل.

ة من البدائل وترتيبها من الترتيب: وضع مجوع .3

 األكثر أهمية إلى األقل أهمية.

ترتيب األولويات: أي تحديد الجدارة النسبية  .4

 ة من البدائل بدال  من اختيار بديل واحد.وعلمجم
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تخصيص الموارد: لغرض تحقيق الهدف  .5

د االقتصادي المتمثل في االستخدام األمثل للموار

 البد من توزيعها بشكل صحيح.

 ولوية: وذلك بترتيب اآلالت وتحديد أيترتيب األ .6

 من اآلالت يجب توجيه الصيانة نحوها.   

 ويمر أسلوب التحليل الهرمي بالمراحل التالية:

قم رالشكل التالي  الخطوة األولى: بناء الشكل الهرمي.

 ( يوضح طريقة المقارنة الثنائية 2)

 

 طريقة المقارنة الثنائية(: 1شكل رقم )

 ة: إجراء المقارنة الثنائية الخطوة الثاني

بعد بناء الشكل الهرمي في الخطوة األولى، يتم في 

ع هذه الخطوة عمل المقارنة الثنائية بين المعايير م

بعضها البعض، وثم وزنها بالنسب للهدف؛ أي مقارنة 

 العناصر بطريقة زوجية بالنسبة للهدف الرئيسي. 

في  (SaatY)وباستخدام المقياس الكمي الذي اقترحه 

 ( يتم تحديد األهمية النسبية وإجراء1الجدول رقم )

 . [11] وآخرالمقارنة بين بديل 

 مقياس األهمية النسبية(: 1جدول )

 
 
 

 

 أربعةبما أن عدد المعايير المعتمدة في هذه الدراسة هي 

معايير والتي اتفق عليها المقيميين من أفراد التشغيل 

وتأسيا  على ذلك والصيانة بالمصنع موضوع البحث، 

سيتم إجراء المقارنة الثنائية وتحديد أسبقية صيانة 

 المعدات اإلنتاجية طبقا  لعملية التحليل الهرمي. 

أثناء المقارنة الزوجية لمعيار معين من المعايير 

األخرى يتم وضع األرقام التي تعطي )قيم المقارنة 

الزوجية( في مصفوفة، ونعتبر المصفوفة الصيغة 

ة للمقارنات الزوجية، فالمصفوفة هي أداة بسيطة المفضل

ومعروفة توفر إطارا  الختبار الثبات والحصول على 

ات الممكنة، نمعلومات إضافية من خالل عمل المقار

وتحليل الحساسية ألولويات الكلية بالنسبة للتغييرات في 

 . [14]الحكم

 وتشكل مصفوفة المقارنة الزوجية اآلتية:

𝑨 = 

[
 
 
 
 
w1

𝑤1
    

𝑤2

𝑤2
 …… . .

𝑤𝑛

𝑤𝑛
w1

𝑤1
    

𝑤2

𝑤2
 …… . .

𝑤𝑛

𝑤𝑛
w1

𝑤1
    

𝑤2

𝑤2
 …… . .

𝑤𝑛

𝑤𝑛]
 
 
 
 

 = [

a11    a12  …… . . a1𝑛

a21    a12  … … . . a1𝑛 
⋮
⋮

a𝑛1    a𝑛2  …… . . a𝑛𝑛

]   

 إذ أن: 

w .يمثل الوزن النسبي أو األهمية النسبية لكل معيار : 

𝐰𝐢

𝐰𝐣
 .jمقارنة بالمعيار  i: يمثل أهمية المعيار 

𝐚𝐢𝐣وبما أن  =  
𝐰𝟏

𝐰𝟏
، فبالتالي يمكن صياغة المصفوفة  

A :تصبح كاآلتي 

𝑨 = [

𝒂𝟏𝟏    𝒂𝟏𝟐  …… . . 𝒂𝟏𝒏

𝒂𝟐𝟏    𝒂𝟏𝟐  …… . . 𝒂𝟏𝒏 
⋮
⋮

𝒂𝒏𝟏    𝒂𝒏𝟐  …… . . 𝒂𝒏𝒏

] 

 aij = 1/ aji،  فإن:  𝑎𝑗𝑖تتوافق مع  𝑎𝑖𝑗وبما أن 

( لذلك 1ومقارنة البديل مع نفسه يكون تفضيل متساوي )

نرى جميع عناصر القطر في المصفوفة تساوي واحد 

 عن المصفوفة كاآلتي:وبالتالي يمكن التعبير 

𝑨 = [
𝟏    𝒂𝟏𝟐  …… . . 𝒂𝟏𝒎

𝟏/𝒂𝟐𝟏    𝟏 …… . . 𝒂𝟐𝒎

𝟏/𝒂𝒏𝟏    𝟏/𝒂𝟐𝒏  … … . . 𝟏
] 

 

 الخطوة الثالثة: حساب قيم الثبات 

تتضمن هذه المرحلة تجميع العناصر مع بعضها البعض 

 وفق الخطوات التالية:

 :normalized Matrix)اشتقاق مصفوفة المعايرة  .1

N)  لمصفوفة المقارنة الزوجية(A) ويتم ذلك ،



ICTS24632019-MI3012 

1206 
 

بجمع القيم في كل عمود من مصفوفة المقارنات 

الثنائية بع ذلك قسمة كل عنصر على مجموع 

 تكون كالتالي: (N)العمود الخاص به. حيث 

𝑵 = [
𝑾𝟏𝟏    𝑾𝟏𝟐   𝑾𝟏𝟑

𝑾𝟐𝟏    𝑾𝟐𝟐   𝑾𝟐𝟑  
𝑾𝟑𝟏    𝑾𝟑𝟐   𝑾𝟑𝟑

] 

 :(N)حساب متوسط كل صف في المصفوفة  .2

𝐰𝟏 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =  
𝐖𝟏𝟏 + 𝐖𝟏𝟐  +  𝐖𝟏𝟑

𝟑
 

𝐰𝟐 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =  
𝐖𝟐𝟏 + 𝐖𝟐𝟐  +  𝐖𝟐𝟑

𝟑
 

𝐰𝟑 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =  
𝐖𝟑𝟏 + 𝐖𝟑𝟐  +  𝐖𝟑𝟑

𝟑
 

 حيث إن: 

𝑵 = [
𝑾𝟏    𝒂𝒗
𝑾𝟐    𝒂𝒗  
𝑾𝟑    𝒂𝒗

] 

 Aلمصفوفة  Eegin Valueإيجاد المتجه الذاتي  .3

 وفقا  لما يأتي:

 

𝑬𝒆𝒈𝒊𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 (𝑨𝑾) =  [
ʎ𝟏

ʎ𝟐

ʎ𝟑

]  

 

التي يرمز لها  Eegin Valueإيجاد القيمة الذاتية  .4

 باستخدام المتجه الذاتي: ʎmaxبالرمز 

ʎ𝒎𝒂𝒙 = 
ʎ𝟏 + ʎ𝟐 + ʎ𝟑

𝟑
  

 :(CR)قياس ثبات األحكام  .5

يمكن تقييم جودة األحكام بواسطة معدل الثبات، وقبل 

إجراء هذه الخطوة، من الضروري حساب مؤشر 

 بالعالقة التالية: Consistency Index (CI)الثبات 

𝐂. 𝐈 =  
ʎ𝐦𝐚𝐱 − 𝐧

𝐧 − 𝟏
 

 حيث إن:

n ةعدد العناصر محل المقارن 

 ʎmax القيمة الذاتية األعلى لكل بديل. تمثل 

يجب  (CI)بعد الحصول على قيمة مؤشر الثبات 

 Randomمقارنتها مع قيمة مؤشر الثبات العشوائي 

Consistency Index (RCI)  من أجل التعرف على

يمكن  ، والتيConsistency Ratio (CR)نسبة الثبات 

 :الحصول عليها من خالل المعادلة اآلتية

  𝐂𝐑 = 
𝐂𝟏

𝐑𝟏
 

 حيث إن:

R1  تمثل مؤشر الثبات العشوائيRandom 

Consistency Index (RCI) .  

 من الصفر كانت األحكام (CR)نسبة الثبات كلما اقترب 

 تتصف بالثبات والحد األعلى المقبول لنسبة الثبات هو

%( فإذا زاد عن ذلك فإن األحكام يوجد فيها 10) 0.1

 .[15] القرارلك يجب مراجعة بعض التناقض ولذ

( مؤشر الثبات الذي حدده 2ويوضح الجدول رقم )

(Saaty)  اعتمادا  على المعايير المستخدمة(n). 

 مقياس مؤشر الثبات العشوائي(: 2جدول )

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RCI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 

 

التي تم تجميع النتائج الخاصة باألهمية النسبية  .6

 :احتسابها لكل بديل في مصفوفة واحدة

 حيث تمثل هذه المصفوفة مصفوفة القرار النهائية، وهي

 التي ستبنى عليها قرار االختيار. 

 الجانب التطبيقي. 4

يتولى قسم الدراسة وبرمجة الصيانة بمصنع الدرفلة 

على الساخن بأعمال التخطيط وبرمجة عمليات الصيانة 

ة ر السنة، وتتم عملية التخطيط وبرمجالوقائية على مدا

أعمال الصيانة وفق نظام معلوماتي آلي متاح إلدارة 

أساسا  على كتيب تعليمات وإرشادات  الصيانة، يعتمد

المعدة اإلنتاجية الصادر عن المصنّع، دون اعتبار 

 للظروف البيئية للتشغيل. 
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 تم إجراء المقارنة الزوجية لجميع البدائل لكل المعايير

 المعتمدة. وفيما يلي نتائج طريقة التحليل.

 أوالً: صياغة هيكل هرمي للحالة الدراسية

اختير مصنع الدرفلة على الساخن أحد مصانع الشركة 

الليبية للحديد والصلب مجاال  ميدانيا  لتطبيق نموذج 

الصيانة للمعدات رتيب أولوية التحليل الهرمي لت

ايير والتي اتفق عليها مع أربعةاإلنتاجية، استنادا  إلى 

المقيمين اعتمادا  على استبانة أعدت ووزعت 

( استبانة حددت المشكل 30بالخصوص قوامها )

 المطروح مع توضيح المنهجية، والمعايير هي:

 -4المضافة،  ة. القيم-3سالمة، ال-2التكلفة، -1هي: 

 التكنولوجيا. 

لية الدرفلة أما البدائل فهي المراحل التي التي تمر بها عم

 (A1)فرن إعادة التسخين  -1 وهي ثمانية وهي:

Reheating Furnace ،2- آلة إزالة القشور(A2) Scale 

Breaker ،3- الدرفلة اإلبتدائية (A3) Reheating Mill ،

 -Rotary Crop Shear ،5 (A4)مقص المقطع الدّوار -4

 منظومة تبريد -Finishing Mill ،6 (A5) الدرفلة النهائية

آلة لف  -Laminar Colling System ،7 (A6) الشريط

 سير نقل الملفات -Coiler Machine ،8 (A7) الشريط

(A8) Coil Conveyor System. 

وتعد هذه الوحدات اإلنتاجية )البدائل( حرجة لكون 

تعطل إحداها سيؤدي إلى تعطل اإلنتاج بأكمله، إضافة 

 ن.إلى خطورة هذه الوحدات على سالمة العاملي

الصيانة للمعدات اإلنتاجية،  أولويةوألجل اختيار وترتيب 

( استبانة 30تم توزيع استبانة أعدت بالخصوص قوامها )

حددت المشكل المطروح مع توضيح المنهجية. الشكل 

 .( الشكل الهرمي للحالة الدراسية1رقم )

 

 

 

 

 

 

 الشكل الهرمي للحالة الدراسية(: 2شكل رقم )

 

 فة المقارنة الثنائيةثانيا : بناء مصفو

لترتيب المعايير حسب األكثر أهمية تم إعداد مصفوفة 

، (C1)التكلفة -1المقارنات الثنائية بين المعايير المعتمد: 

التطور  -4، (C3)المضافة ة. القيم-3، (C2)السالمة-2

؛ أي مقارنة العناصر بطريقة (C4)التقني للمعدات

على نسبة  زوجية بالنسبة للهدف الرئيسي، والحصول

( يوضح مصفوفة 3مئوية لكل معيار. الجدول رقم )

 المقارنة الثنائية بين المعايير.

 (. مصفوفة المقارنة الثنائية للمعايير المعتمدة3جدول )

 

ستة عشر  ( على3تحتوي المصفوفة المبينة بالجدول )

والتي تم تعبئة ستة خاليا منها من األفراد المعنيين  خلية

 السالمة التكلفة المعايير
القيمة 

 المضافة
 االتكنولوجي

     9     7     7     1 التكلفة

     4     2     1 1/7  السالمة

القيمة 

 المضافة
 1/7  1/2 1     3     

     1 1/3  1/4  1/9  االتكنولوجي

 17.00 10.33 8.75 1.40 المجموع
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ليبية باختيار أسبقية صيانة المعدات اإلنتاجية بالشركة ال

 قطر أعلى الواقعة الخاليا للحديد والصلب، حيث تمأل

 فإنها أسفل من القطر تلي التي األحكام أماالمصفوفة، 

 القطر. أعلى الخاليا في المعطاة األحكام مقلوب ستأخذ

وبقسمة عناصر كل عمود على مجموع العمود في 

(، وللتأكد من صحة الخطوات السابقة، البد 3الجدول )

( 4مجموع األعمدة مساويا  للواحد. والجدول )أن يكون 

 يعبر عن ذلك.

 (. المصفوفة الطبيعية للمعايير المعتمدة4جدول )

 

 ثالثا : ثبات األحكام

 ʎmaxإلجاااراء هاااذه الخطاااوة ياااتم حسااااب قيماااة المتجاااه 

وذلااااااك بضاااااارب جميااااااع عناصاااااار عمااااااود األوليااااااات 

( بجمياااااااع عناصااااااار أعمااااااادة مصااااااافوفة 4بالجااااااادول )

( . 3ة للمعاااااايير المعتمااااادة بالجااااادول )المقارناااااة الثنائيااااا

والمصااافوفة التالياااة تباااين النااااتج العاااام لمصااافوفة متجاااه 

 .  (Overall Priority Vector)األولويات 

𝟎. 𝟔𝟖𝟎𝟕 

[
 
 
 
 
 
𝟏
𝟏

𝟕
𝟏
𝟕
𝟏
𝟔

 

]
 
 
 
 
 

+ 𝟎. 𝟏𝟔. 𝟏𝟕

[
 
 
 
 
 
𝟕
𝟏
𝟏

𝟐
𝟏

𝟒]
 
 
 
 
 

+ 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟐

[
 
 
 
 
𝟕
𝟐
𝟏
𝟏

𝟑]
 
 
 
 

+ 𝟎. 𝟒𝟗𝟖 [

𝟗
𝟒
𝟑
𝟏

] =  [

𝟎.𝟔𝟖𝟏
𝟎.𝟎𝟗𝟕
𝟎.𝟎𝟗𝟕
𝟎.𝟎𝟕𝟔

] 

ياااتم تقسااايم النااااتج العاااام  maxولحسااااب قيماااة المتجاااه 

 Overall Priority)لمصااااافوفة متجاااااه األولوياااااات 

Vector) علااااااى حاصاااااال ناااااااتج المصاااااافوفة الطبيعيااااااة .

Normalized Matrix  )عماااااااود متجاااااااه األولوياااااااة(

ب متوساااط النااااتج النهاااائي كماااا بالجااادول ومااان ثااام حساااا

 (.5مبين بالجدول رقم )

ʎmax = (
المجموع

متجه األولوية
) ÷ 𝑛) =  

16.687

4
 =  = 4.17   

 (CR) ومعدل الثبات (CI) وبالتالي فإن دليل الثبات
 يحسبان كاآلتي:

 𝑪𝑰 =  
ʎ𝒎𝒂𝒙−𝒏

(𝒏−𝟏)
= 

𝟒.𝟏𝟕−𝟒

𝟒−𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟔 

وعليه تكون قيمة مؤشر  n=3قيمة  ( معايري فإن4ومبا أنه لدينا )

( وعليه 0.90( هو )2مقابل هذه القيمة جدول ) (RI)العشوائية 

 هو: (CR)دل الثبات عفإن م

CR =  
CI

RI
=  

0.06

0.9
= 0.07 

وعليه فإن درجة الثبات وفقا  لهذه القيمة هي مقبولة، 

𝐂𝐈) وذلـك إذا كانـت قيمـة إذا كانت قيمة

𝑹𝑰
 ( أصغر من

𝐂𝐈) هي مقبولة وأما إذا كانت قيمة 0.1

𝑹𝑰
 أكبر من( 

فإن هنالك احتمال سلسلة من عـدم الثبات وإن  0.10

عندها ستكون غير ذي جدوى. وتأسيسا   (AHP) طريقة

على ذلك فإن هذه النتيجة تؤكد صحة اتخاذنا لقرار 

 أهمية المعايير المعتمدة.
 ع األولويةم(. متج5جدول )

 
 االتكنولوجي المجموع

القيمة 

 المضافة
 التكلفة السالمة

4.4301 3.0155 0.448 0.757 1.129 0.681 

4.1780 0.6741 0.199 0.216 0.161 0.097 

4.0261 0.4355 0.149 0.108 0.081 0.097 

4.0527 0.2018 0.050 0.036 0.040 0.076 

وفقاااا  ( يوضاااح المقارناااة الثنائياااة باااين البااادائل 6جااادول )

( يوضاااااح المقارناااااة 6لمعياااااار التكلفاااااة، أماااااا جااااادول )

الثنائياااة باااين البااادائل وفقاااا  لمعياااار التكلفاااة، أماااا الجااادول 

 ( فيوضح المصفوفة الطبيعية لمعيار التكلفة.7)

 المقارنة الثنائية بين البدائل وفقا  لمعيار التكلفة: (6جدول )
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 ار التكلفة(. المصفوفة الطبيعية للبدائل وفقا  لمعي7جدول )

 

الثنائياااة  إجاااراء المقارناااةوبااانفس الخطاااوات الساااابقة تااام 

باااين البااادائل لبااااقي المعاااايير المعتماااد، وهاااي: الساااالمة، 

القيمااااة المضااااافة، التطااااور التقنااااي للمعاااادات، وماااان ثاااام 

إيجااااااد النسااااابة المئوياااااة للمعاااااايير المعتمااااادة لكااااال آلاااااة 

بطريقاااة التحليااال الهرماااي، وكماااا هاااو موضاااح بالجااادول 

 (.8رقم )
(. الترجيح النهائي لتحديد أولوية صيانة 8جدول )

 المعدات اإلنتاجية

 

يتضح من مصفوفة الترجيح النهائي لترتيب أولوية 

صيانة المعدات اإلنتاجية بالشركة الليبية للحديد 

( أن 8والصلب )مصنع الدرفلة على الساخن( بالجدول )

 Reheatingالتسخين وهو آلة فرن إعادة  (A1)البديل 

Furnace ( 38حاز على المرتبة األولى بنسبة )%

حيث هذه النتيجة مطابقة للقرار الفعلي لألفراد العاملين 

بقسم التشغيل والصيانة معللين بأنها أكثر المعدات 

اإلنتاجية أعطاال  وتكلفة والراجع إلى عدم اشتغال أجهزة 

التحكم )قديمة( وبالتالي عدم معرفة درجة الحرارة 

داخل نتطاق الفرن، كذلك انهيار جدار الفرن وتوزيعها 

 بشكل متكرر، وعطل بوابة الفرن.

وجاءت المرحلة الثانية حسب أولوية الصيانة هي آلة 

%(، وقد 18بنسبة ) Finishing Millالدرفلة النهائية 

توافقت أيضا  هذه النتيجة مع قرار إدارة التخطيط 

الصيانة والصيانة من حيث األهمية، فقد أكدت تقارير 

بالمصنع موضوع الدراسة وجود العديد من المشاكل في 

، واالهتزازاتفي سوء التبريد،  تلثهذه المرحلة تم

، وظهور شقوق حرارية الهيدروليكوأعطال منظومة 

على سطح الدرافيل، وحدوث كسر لبعض المعدات أو 

الدرافيل، ورجح بعضها لسوء التشغيل الناتج عن 

تشغيلية لدى العاملين بالوحدات تفاوت في المهارات ال

 اإلنتاجية.

في حين جاءت المرحلة الثالثة مغايرة ألحكام إدارة 

سير نقل التخطيط والصيانة بالشركة، حيث جاءت آلة 

%( لما لها 13بنسبة ) Coil Conveyor Systemالملفات 

من أهمية في الصيانة بسبب مشاكل سقوط اللفات والتي 

عض المعدات اإلنتاجية، تؤدي بدورها إلى كسر لب

إضافة إلى األعطال المتكررة األخرى مثل األعطال 

 .والهيدروليكيةالكهربائية 

أما المراحل األخرى فقد أتت تباعا  على التوالي من 

آلة لف حيث األهمية؛ إذ جاءت في المرتبة الرابعة 

%(، تليها في 10بنسبة ) Coiler Machineالشريط 

بنسبة  Scale Breakerالة القشور آلة إزالخامسة المرتبة 

 Laminar Colling%(، أما منظومة تبريد الشريط 8)

System  (، في 7بنسبة )فجاءت في المرتبة السادسة%

 Reheating Mill االبتدائيةحين جاء ترتيب آلة الدرفلة 

%(، أما أقل آلة من حيث 5في المرتبة السابعة بنسبة )

ها في المرتبة الثامنة أولوية الصيانة والتي جاء ترتيب

 Rotaryواألخير فكانت آللة مقص المقطع الدّوار 

Crop Shear ( 3بنسبة.)% 

 تحليل الحساسية:

أحد أهم الطرق أهمية واألكثر  االختباريعد هذا 

استخداما  في بحوث العمليات، فقد تم إجراء تحليل 
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الحساسية بهدف فحص أولويات البدائل عند تغير 

إلحدى المعايير المعتمدة، ومن أجل  األهمية النسبية

إظهار أمية كل معيار، تم إعطاء مقلوب أحكام التقييم 

لألفراد العالين بقسمي التشغيل والصيانة بالمصنع بحيث 

البديل الذي تحصل على أهمية أقل يصبح أكثر أهمية، 

وذلك بهدف اختبار مدى حساسية المعيار وفعاليته 

 ة المعدات اإلنتاجية.فيتغير الترتيب العام ألولوي

ومن خالل التحليل يالحظ أن التغير الذي طرأ على 

األهمية النسبية للمعايير المعتمدة أثّر وبشكل مباشر 

على ترتيب البدائل على الرغم من بقاء بعض اآلالت 

فرن إعادة اإلنتاجية في نفس الترتيب مثل التي بقيت 

نهائية الدرفلة الآلة ، وReheating Furnaceالتسخين 

Finishing Mill  محافظة على صدارة الترتيب، مما يدل

على أن معيار التكلفة لديه حساسية عالية وجب التركيز 

عليه بدرجة كبيرة، ويالحظ أن درجة تأثير الحساسية قد 

السالمة وباقي المعايير  معياراختلفت عند تطبيق 

التسخين فرن إعادة األخرى، مما أبقى اآلالت اإلنتاجية 

Reheating Furnaceالدرفلة النهائية آلة ، وFinishing 

Mill .محافظة على صدارة الترتيب 

 (. نتائج تحليل الحساسية لكل معيار9جدول )

 

 الخالصة.5

هدفت هذه الدراسة إلى ترتيب أولويات صيانة المعدات 

اإلنتاجية في الشركات الصناعية باستخدام عملية 

ة من أدوات اتخاذ القرار التحليل الهرمي التي تعد أدا

متعدد المعايير، ويمكنها التعامل مع معايير متعددة. 

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن 

األولوية األولى آللة فرن إعادة التسخين عند تنفيذ 

عمليات الصيانة، تليها آلة الدرفلة النهائية، في حين 

تبة األخيرة. جاءت آلة مقص المقطع الدّوار في المر

حساسية أن معيار التكلفة كذلك أظهرت نتائج تحليل ال

هو المعيار األكثر حساسية، مما يجعله األكثر أهمية 

وفعالية في اإلختيار، وهناك العديد من المعايير 

والمتغيرات التي تؤثر في ترتيب أولويات صيانة 

المعدات اإلنتاجية وهذه المعايير ينبغي النظر إليها في 

ملية التقييم. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة توجيه ع

عمليات الصيانة باتجاه آلة فرن إعادة التسخين فهي 

تمثل المرتبة األولى يليها آلة الدرفلة النهائية، كذلك 

تطبيق نظام معلومات يتيح إلدارة الصيانة ترتيب 

أولويات المعدات اإلنتاجية، وضرورة االعتماد على 

لتي تعتمد على مجموعة من المعايير النماذج الكمية ا

المتعددة تجدها إدارة الصيانة ضرورية لترتيب أولويات 

 المعدات اإلنتاجية.    
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