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The relationship of Maintenance with Increasing of Production 

Efficiency  at Al Khaleej Power Station in Sirte -Libya   

 
Abstract 

This study aimed at measuring the level of use of maintenance activities in the Sirte 

Gulf Power Station, and the extent of its role in increasing the production efficiency of 

the station, as well as identifying the level of the relationship between maintenance and 

production efficiency. To achieve these objectives, the researchers conducted a field 

study on the Gulf Power Station in Sirte, represented in the distribution of 

questionnaires, where (148) questionnaires were distributed to staff various specialties 

in the station. (116) questionnaires were received, and they were valid for analysis. 

Numbers of statistical methods were used, such as standard deviation, arithmetic means, 

correlation coefficient, regression, and others, as these inputs were analyzed using the 

statistical program (SPSS). The study found a set of results, including: the value of the 

correlation coefficient (r) between maintenance and production efficiency was a highly 

correlated relationship, and also the value of the correlation coefficient (r) between 

preventive maintenance and production efficiency was a medium correlation 

relationship. In addition, the results showed that the value of the correlation coefficient 

(r) between curative maintenance and production efficiency was a medium correlation 

relationship. 

Key Words: Maintenance, Efficiency, Preventive Maintenance, Curative Maintenance, 

Planned Maintenance. 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 7. Issue 14. June 2021.                        (29)                               

 

AFIQ

 

 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal 
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 7. Issue 14. June 2021.                        (34)                               

 

AFIQ

 

 

عينة الدراسة:مجتمع و 3-3

Morogan and Krejcie 

 

 الصيانة 
 عدد الفقرات الموزعة

 األبعاد الرئيسية

 7 الصيبنا الوقبئيا 

 7 الصيبنا العالجيا 

 7 الصيبنا المخططا 

 21 مجموع الفقرات
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 نتاجيةالكفاءة اإل
 عدد الفقرات الموزعة

 األبعاد الرئيسية

 7 ال فب ا 

 7 مجموع الفقرات

SPSS

 موافق بشدة  موافق محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الرمز

 (: يبين طول الخلية لمقياس الدراسة وفقاَ لمقياس ليكرت ومستوى االهمية 4الجدول )

 مستوى االهمية  الفئة في المقياس  طول الفئة 

 ضعيفا ج ا   غي  موافق دش ا  1.80إلى أقل من  1من 

 ضعيفا غي  موافق 2.60إلى أقل من  1.80من 

 متوسطا  مدب   3.40إلى أقل من  2.60من 

 يبليا  موافق 4.20إلى أقل من  3.40من 

 يبليا ج ا   موافق دش ا  5.00إلى أقل من  4.20من 
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 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور

 0.627 7 الصيبنا الوقبئيا  األول

 0.383 7 الصيبنا العالجيا  الثاني 

 0.759 7 الصيبنا المخططا  الثالث 

 0.693 7 ال فب ا اإلنتبجيا الرابع

 0.842 28 جميع الفقـــــرات

. 
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 النسبة المئوية%  التكرار  الفئة المتغير

 

 النوع

 %100 116 ذك 

 %0 0 أنثى

 %100 116 المجموع

 

 

 

 العمر

 %3.4 4 30إلى  25من 

 % 25.9 30 35إلى  30من 

 % 44.8 52 40إلى  35من 

 % 16.4 19 45إلى  40من 

 % 3.4 4 50إلى  45من 

 % 6.0 7 فأكث  50من 

 % 100 116 المجموع

 

 

 

 الخبرة العملية 

 % 2.6 3 سنوات 5أقل من 

 %54.3 63 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

 %9.5 11 سنا 15سنوات وأقل من  10من 

 %24.1 28 سنا  20سنا و أقل من  15من 

 9.5 % 11 سنا فأكث  20من 

 % 100 116 المجموع

 المؤهل العلمي

 %  34.5 40 فد وم متوسط 

 % 46.6 54 فد وم يبل  

 % 17.2 20 شهبفا جبمعيا أولى

 % 1.7 2 فراسبت ي يب 

 %100 116 المجموع

 الوضع الوظيفي 

 % 0.9 1 م    إفارا

 % 12.1 14 رئيس قسم

 26.7% 31 مش ف

 % 60.3 70 فن 

 % 100 116 المجموع

- 

 العبارات  ت
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 ترتيب 

 األهمية 

مستوى 

 االهمية 

1 
تتوف  ال را ا ال بفيا دإج ا ات الصيبنا ل ى اغ م 

 العبم ين دقسم الصيبنا
 يبليا  4 0.99 3.44

2 
توف  المدطا فليل خبص دبإلج ا ات توضح االستخ ام 

 االستعمبل الخبطئ لهب.األمثل لآلالت وكيفيا  تفبفي 
 متوسطا  7 1.19 3.10

3 
تخضع جميع االقسبم الفنيا فاخل المدطا أليمبل الصيبنا 

 الوقبئيا ودش ل فوري.
 متوسطا  5 1.19 3.25

4 
ل صيبنا الوقبئيا فور هبم ف  تق يل األيطبل والخسبئ   

 المبف ا. 
4.44 1.72 1 

يبليا  

 ج ا  
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5 
المع ات واآلالت والمببن  دش ل  تهتم المدطا دنظبفا 

 مستم . 
 متوسطا  6 1.13 3.18

6 
 تم تد    سيبسبت الصيبنا الوقبئيا دش ل مشت ك دين 

 فائ ا الصيبنا واالفارا الع يب دبلمدطا.
 يبليا  3 0.87 3.88

7 

 تم العمل ي ى م اقبا الدبلا التشغي يا ل مع ات والعمل  

سالما المع ات من ي ى ضبط وتنظيم األيمبل لتأك  من 

 االيطبل. 

 يبليا  2 0.87 3.96

 0.72 3.61 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 

- 

 العبارات  ت
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 ترتيب 

 األهمية 

مستوى 

 االهمية 

1 
 تم إج ا  الصيبنا العالجيا أثنب  فت ات العمل 

 ودع هب. 
 يبليا  3 0.87 3.80

2 
غبلبب  مب  تم يالع االيطبل فور ح وثهب فون 

 ال جوع إلى اإلفارا الع يب.
 متوسطا  5 1.18 3.05

 متوسطا  7 1.25 2.71توج  مخبزن ق  با من مواقع العمل  توف  دهب   3
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 قطع غيبر اآلالت. 

4 

 تم ال قبدا ي ى اآلالت الت   تم إصالحهب  

والتأك  من سالما حبلتهب التشغي يا دع  اتمبم 

 يم يا الصيبنا. 

 يبليا  1 0.73 4.04

5 
 توف  دبلمدطا  أف اف من ذوي المهبرا وال فب ا  

 العبليا إلتمبم الصيبنا العالجيا. 
 يبليا  2 0.89 3.87

6 
ت تفع ت بليف اإلنتبع مع ز بفا حبالت و أنشطا  

 الصيبنا العالجيا. 
 يبليا  4 0.93 3.75

7 

 تم ت بيا احتيبجبت المدطا من قطع الغيبر 

دط  قا صديدا ) غي  م  فا و فون هذر ل وقت  

 والجه (.

 متوسطا  6 1.27 2.93

 0.61 3.45 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 

- 

 العبارات  ت
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 ترتيب 

 األهمية 

مستوى 

 االهمية 

1 
 وج  تد    مسبق وخطا يمل خبصا دأيمبل  

 الصيبنا دش ل  ضمن انجبز العمل دمب هو مط وب. 
 يبليا  1 0.96 3.81

 متوسطا  4 1.08 3.30 تم تد    المتط ببت المدتم ا والالزما  لش ا    2
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 المع ات وقطع الغيبر الخبصا دبلمدطا.

3 
 تدصل العبم ين ي ى فورات ت ر بيا خبصا دأنشطا 

 الصيبنا. 
 ضعيفا 6 1.41 2.51

4 
من ضمن أيمبل وأنشطا الصيبنا المخططا توفي  

 والسالما المهنيا.مست ةمبت األمن 
 متوسطا  5 1.19 3.29

5 
من أنشطا الصيبنا المخططا  تد    مسبق ألمبكن  

 . (Layout)وضع المع ات واآلالت دبلمدطا 
 يبليا  3 1.05 3.51

6 
اختيبر اآلالت والمع ات الالزما ل عمل  تم تد   هب  

 وفق الخطا الموضويا مسبقب .
 يبليا  2 0.94 3.71

7 
المدطا  تم اختيبرهم دش ل مسبق و وفقب   العبم ين ف  

 لش وط العمل.
 يبليا  3 1.13 3.51

 0.78 3.38 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
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 االهمية مستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

 يبليا  0.72 3.61 الصيانة الوقائية

 يبليا  0.61 3.45 الصيانة العالجية 

 متوسطا  0.78 3.38 الصيانة المخططة 

         

 العبارات  ت
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 ترتيب 

 األهمية 

مستوى 

 االهمية 

1 
 مثل مفهوم ال فب ا اهتمبم كبي  ف  جميع فوائ   

 المدطا. 
 يبليا  6 1.17 3.64

2 
وز بفا   توف  ف  المدطا  الظ وف المالئما ل عمل 

 اإلنتبجيا. 
 متوسطا  7 1.18 2.89

 يبليا  4 0.93 4.03 ل سالما المهنيا أث  فعبل ف  رفع ال فب ا اإلنتبجيا. 3

4 
االختيبر الس يم ل مع ات واآلالت له فور ف  رفع كفب ا 

 العمل.
 يبليا  2 770. 4.12

5 
هنبك استخ ام رشي  ل موارف المتبحا دش ل  دقق أقل 

 ل مدطا.ت بليف 
 يبليا  5 0.90 3.85

6 
ل موارف البش  ا وكفب تهب يبمل رئيس  ف  استم ار ا 

 استخ ام اآلالت.
 يبليا  3 0.94 4.09

 يبليا ج ا   1 780. 4.45 ل ت ر م فور هبم ف  رفع ال فب ا اإلنتبجيا.  7

 0.73 3.87 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
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 درجة التأثير  اف المعياري االنحر المتوسط الحسابي  المتغيرات

 يبليا  0.73 3.87 الكفاءة 

 

 مدى قوة معامل االرتباط  ( rقيمة معامل االرتباط )

 ال  وج  ارتببط  0.00

 ارتببط منخفض 0.30أقل من  – 0.00

 ارتببط متوسط  0.60أقل من  – 0.30

 ارتببط يبل 0.80أقل من  – 0.60

 ارتببط يبل ج ا   1.00أقل من  – 0.80

 ارتببط تبم  1.00

- 

- 

- 
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 المتغير المستقل م
 ( rمعامل االرتباط)

 (pمستوى الداللة )
 المتغير التابع )الكفاءة اإلنتاجية( 

 0.000 0.620 الصيانة  1

 0.000 .4680 الوقائيةالصيانة  2

 0.001 0.301 الصيانة العالجية  3

 0.000 0.440 الصيانة المخططة  4

. 

α ≤

. 

α ≤

. 

α ≤

. 

α ≤

 

α ≤

 

α ≤
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