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   هي االستخدام الفعال والكفوء ) للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات واالفكار  -االدارة :

اهداف منظمةوالوقت ( من خالل العمليات االدارية ) التخطيط , التنظيم , التوجيه , والرقابة ( لتحقيق   

 االدارة علم وفن فهي علم من خالل دراسة النظريات والمبادئ االدارية

وفن بامتالك المدير القدرة الشخصية على تطبيق االفكار والنظريات والمبادئ بطريقة ذكية تمكنه من 

 السيطرة وتحقيق االهداف .

-وخصائصها : ةدار*المبادئ االساسية لإل  

 مبدأ تقسيم العمل .1

 ليةووالمسؤالسلطة  .2

 االنضباط .3

 اسبقية المصلحة العامة  .4

 العدالة في المكافئة  .5

 المساواة بين العاملين .6

 قرار العاملينتاس .7

 ة واالبتكار درالمبا .8

 س( التعليمات واالوامر من رئيسه المباشروهي ان يتلقى المادون )المرؤ -وحدة االوامر : .9

 وهي اسلوب اداري يؤدي الى تجمع السلطات بيد عدد محدود من االفراد  -المركزية : .11

-مستويات االدارة :  

 

 

 المستويات اإلدارية

 

 الدينا

 

 الوسطى

 

 العليا
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يتكون من االفراد التي تقع عليهم مسؤولية تحديد االهداف العامة ورسم  -مستويات االدارة العليا :

 الخطط للمشروع وتأثيرها على المنشأة او المشروع.

لية وضع نظام العمل واجراءاته , ويتكون من االفراد التي تقع عليهم مسؤ -الوسطى :مستويات االدارة 

 ورسم السياسات التنفيذية , وتنسيق العمال.

وهي التي تكون على مساس مباشر مع العمال , وتعمل على التأكد من تنفيذ  -مستويات االدارة الدنيا :

 البرامج اليومية .

لرئيس , نائب الرئيس , رئيس مجلس االدارة.ا مثال على االدارة العليا :  

 مثال على االدارة الوسطى : مدير االنتاج , مدير التسويق , مدير المالية , مدير الموارد البشرية.

على االغلب من قدامى العاملين والفنيين. مثال على االدارة الدنيا :  

-وظائف االدارة :  

 االدارة لها ربعة وظائف رئيسية وهي 

 نجاز هذه االهداف. إلعملية تحديد االهداف والموارد الضرورية  -التخطيط : .1

هي عملية تقسيم المهام والموارد واقامة الهيئات والوحدات داخل المنظمة والتنسيق  -التنظيم : .2

 فيما بينها.

 خرين والتأثير فيهم وتحفيزهم نحو انجاز الهدف.عملية االتصال باأل -التوجيه : .3

 مخطط وتحديد االنحرافات والعمل على تصحيحها .بالياس المنجز ومقارنته ق -الرقابة : .4

-* ويقسم التخطيط الى المعايير التالية :  

 وفقا لمعيار درجة الشمول .أ

يعتمد الى حد كبير على المركزية في اعداد الخطط والالمركزية في تنفيذها  -الخطة القومية : .1

  لما يتوفر من معلومات وبيانات لدى المخطط

 تحديد واعداد وتقييم ومتابعة المشروعات التي تتضمنها تلك الخطة  -الخطة القطاعية : .2

 خطة المنشأ )المشروع( .3
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 -وفقا للمعيار الزمني : .ب

 سنة ( 25 –خطط طويلة االجل )من  .1

 سنوات ( 5 – 3خطط متوسطة االجل ) من  .2

 خطط قصيرة االجل ) سنة فأقل ( .3

 وفقا لطبيعة النشاط :  .ت

 التموينخطة  -1

 خطة التسويق  -2

 خطة االفراد  -3

-مبادئ التخطيط :  

 تحقيق الهدف  .1

 شمولية التخطيط  .2

 كفاءة التخطيط  .3

 اسبقية التخطيط  .4

 االستمرارية  .5

-مبادئ التنظيم :  

 تحقيق الهدف  .1

 التخصيص  .2

 السيطرة  .3

 تفويض الصالحية  .4

 توصيف الوظائف .5

 وهي ان يتلقى المرؤوس التعليمات واالوامر من رئيسه المباشر  -وحدة االوامر : .6
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-الهيكل التنظيمي :  

يعرف بأنه االطار الذي يبين مهام ووحدات التنظيم والعالقات بين هذه الوحدات , مثال ذلك عالقة قسم 

 االنتاج بقسم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -انواع الهياكل التنظيمية الرسمية :

 على االساس الوظيفي .1

 

 

 

 

 

 

 مدير العام

 مدير المالية
مدير الموارد 

 البشرية
 مدير التسويق

 مدير اإلنتاج

 

العام المدير  

مدير 
 المالية

مسؤول 
 المحاسبة

مسؤول 
التحليل 
 المالي

مسؤول 
 التدقيق

مدير الموارد 
 البشرية

مسؤول 
العالقا

 ت

مسؤول 
التدريب 
 والتطوير

مدير 
 االنتاج

مسؤول 
خط 
 االنتاج

رقابة 
 الجودة

مسؤول 
 الصيانة

مدير 
 التسويق

مسؤول 
مبيعات النقطة 

 الشرقية

مسؤول 
مبيعات النقطة 

 الغربية

مسؤول 
مبيعات النقطة 

 الشمالية

مسؤول 
مبيعات النقطة 

 الجنوبية
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   ويتم وضع اقسام المنظمة على اساس المنتجات ومثال على ذلك -على اساس المنتج:  .2

 ) تيوتا للسيارات(

 

 ويتم وضع االقسام على اساس الزبائن         -على اساس الزبائن :  .3

 ومثال على ذلك )معمل الغزل والنسيج( 

    

 -على اساس المناطق الجغرافية : .4

 

 

 

 

 

 

 مدير االنتاج

مدير المنتجات 
 االخرى

مدير انتاج 
 الحافالت

مدير انتاج 
 الشاحنات

مدير انتاج 
 السيارات 

 مدير االنتاج

 مالبس نسائية مالبس رجالية مالبس اطفال

 المدير العام

 مدير فرع البصرة

 المنطقة الجنوبية

 مدير فرع ديالى

 المنطقة الشرقية

 مدير فرع االنبار 

 المنطقة الغربية

 مدير فرع نينوى

 المنطقة الشمالية
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 -على اساس عملية االنتاج: .5

 

 -التنظيم ) التجميع ( المختلط: .6

 

 

 مدير االنتاج

مسؤول رقابة 
 جودة واالنتاج

مسؤول 
 الطالء

مدير التجميع 
 والتركيب

 المدير العام

مدير الحسابات 
 والمالية

مدير الموارد 
 البشرية

 مدير التسويق

مدير المطقة 
 الجنوبية

مدير المنطقة 
 الشمالية

مدير المنطقة 
 الغربية

 مالبس نسائية

 مالبس رجالية

 مالبس اطفال

مدير المنطقة 
 الشرقية

 مدير االنتاج
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)الترتيب الداخلي للمصنع( -ترتيب الوحدة الصناعية :  

قسام االنتاج ومحطات العمل والمكائن والمخازن واقسام الخدمات هو عملية تهدف الى التنظيم المادي أل

التدريب الداخلي يتمثل في اتاحة الفرصة للعاملين  ضمن نظام االنتاج في الشركة ) والهدف من تخطيط

نجاز االعمال بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة(ت إلاوالمعد  

-تصنيف انواع الترتيب الداخلي للوحدة الصناعية:  

الترتيب على اساس العملية )الوظيفي( : وذلك بجمع المعدات ذوات االستخدام المتشابة ف مكان :  اوالا 

 واحد

الترتيب على اسا المنتوج )السلعي( : وذلك بجمع المعدات االزمة بمختلف انواعها النتاج سلعة :  ثانياا 

 معينة على شكل خط انتاج 

وذلك بالجمع بين الترتيب الوظيفي والسلعي . مثال ذلك ترتيب الترتيب الهجيني ) المشترك( :   : ثالثاا 

 عامل واحد على عدة مكائن 

ا  ترتيب الموقع الثابت : فأن المنتوج يبقى مكانه وتنقل اليه القوى العاملة  واالالت والمواد كما هو  : رابعا

 الحال في صناعة السفن والطائرات والسدود

ا  الترتيب المتخصص: يالئم المخازن والمكاتب واالسواق المركزي:  خامسا  

 تطبيقات ترتيب الوحدة الصناعية

  نوع الترتيب امثلة

عمل , المستشفيات , المطابخورش ال  1 على اساس العملية الوظيفية 

 2 على اساس المنتوج )السلعي( خطوط تجميع االجهزة الكهربائية ,مصانع الحليب

 3 الهجيني مطاعم الخدمة السريعة

 4 الموقع الثابت بناء السفن , الطائرات , السدود

 5 المتخصص المخازن و المكاتب , االسواق المركزية
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-العوامل الرئيسة المؤثرة على اختيار مواقع المشاريع الصناعية :  

 كلفة االرض )توفر االرض وصالحيتها (  .1

 رأس المال .2

المواد االولية والطاقة ) القرب من مصادر المواد  .3

 االولية والطاقة (

 توفر القوى العاملة .4

 السعر والسوق ) القريب والبعيد من االسواق( .5

 القرب من شبكات الطرق (كلفة النقل )  .6

 الضرائب .7

 ل الدفاعية ) خاصة بالمصانع االستراتيجية (مالعوا .8

 تمركز الصناعة ) القرب من مصادر الطاقة المتحركة ( .9

 توافر شبكات صرف النفايات .11

 مزايا الترتيب السلعي ) المنتوج (

عة خالل اقسام تقليل كلفة المناولة :يساعد الترتيب الداخلي المناسب على مرور المواد بسر .1

 االنتاج واستخدام وسائل النقل االوتوماتيكية

 قلة االفراد العاملين .2

 قلة معدالت الحوادث الصناعية .3

 سهولة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية .4

 تقليل كميات الخزين .5

 يشجع على تطبيق انظمة الحوافز الجماعية .6

تقليص دورة الصنع بسبب قصر المسافة التي يقطعها المنتوج الن كل خط يحتوي على  .7

  مجموعة مختلفة من المكائن 
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 مزايا الترتيب العملية )الوظيفي (

مرونة عالية في العمل : الن العمل يكون على نوع واحد من المكائن والتي تؤدي غرض واحد  .1

 فقط  

 التالتقليل نفقات شراء ا .2

 على تطبيق الحوافز الفرديةيشجع  .3

 الدقة في االشراف .4

 امكانية توزيع الشعب االنتاجية حسب درجة خطورتها .5
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-دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية :  

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع هي تقيم المشروع او يقصد بها تحليل عائد التكلفة او تحليل 

اذا كانت هناك فائدة من اقامة المشروع ام ال , وما هي الفائدة المتوقعة االستثمارات لمعرفة ما 

للمشروعات المطروحة امام االدارة بهدف اختيار انسب تلك المشروعات التي تحقق حاجة واهداف 

 المنظمة .

-اهمية دراسة الجدوى :  

بالنسبة لصالح المشروع )المستثمر(اوال:_   

االستثمارات للمفاضلة بين عدد من المشروعات المطروحة أمامه يهتم صاحب المشروع بدراسة جدوى 

واختيار انسبها بما يتالئم  واحتياجاته او يهتم بدراسة الجدوى لتقديمها الى جهات التمويل المختلفة 

قناعهم بنجاح المشروع المتوقع او لتقديمها للبنوك بهدف الحصول على التمويل حتى يتم الحصول أل

دولة بالموافقة على انشاء المشروع .على ترخيص من ال  

-بالنسبة للدولة: ثانيا:  

هناك العديد من الدول تطلب من المستثمرين دراسات الجدوى للمشروعات المراد تقديمها او اقامتها , 

 حتى تتمكن من الموافقة على المشروع الذي يحقق اكبر نفع عام للمجتمع .

من المستثمرين بطلبات انشاء مشروعات غذائية وترك االمر فمثال اذا كانت هناك بطالة او تقدم عدد 

 للدولة الختيار انسبها , فان الدولة تقرر اختيار المشروع الذي يساهم في حل مشاكل البطالة .

  -دراسة الجدوى التفصيلية :

 دراسة الجدوى التسويقية  .1

 دراسة الجدوى الفنية  .2

 دراسة الجدوى المالية  .3

 عتحليل الحساسية للمشرو .4

دراسة الجدوى التسويقية: -اوال :  

هي اهم مرحلة في دراسة جدوى اي مشروع وهي ترتيبات تسويق منتجاته وامداده بالمدخالت الالزمة 

لتشغيله , وعلى جانب المخرجات او نواتج المشروع المقترح , ومن الضروري اجراء تحليل دقيق 

 للسوق المتوقع لمنتجات المشروع .

بدراسة السوق ان يحدد بدقة :وعلى القائم   

 اين سيبيع منتجات المشروع  .1

 حجم واتساع السوق  .2
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 ماهي نوعية وجودة السلعة التي يطلبها السوق  .3

 ما هي الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق المنتوج  .4

وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التي تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق 

 السلعة التي سينتجها المشروع , ومن هذه المعلومات :

 توصيف سوق السلعة التي سينتجها المشروع  -أ

 دراسة الطلب على السلعة التي سينتجها المشروع -ب

 تسعير السلع التي سينتجها المشروع  -ت

 التنبؤ بالمبيعات  -ث

 فائدة دراسة الجدوى التسويقية

 حجم الطلب والمبيعات لناتج المشروععلى التنبؤ ب تحديد حجم انتاج المشروع بناءا  -أ

 السعر المتوقع لمنتجات المشروع  -ب

 المواصفات المفضلة في السلعة التي سينتجها المشروع -ت
 تقرير ما اذا كانت دراسة الجدوى تستكمل او تتوقف   -ث

الجدوى الفنية للمشروع -ثانيا:  

واالجتماعية والبيئية , وال يمكن اجراء وهي التي تعتمد عليها جميع الدراسات منها المالية واالقتصادية 

تلك الدراسات اصال دون وجود دراسة فنية التي تقرر صالحية المشروع من الناحية الفنية , وتعتمد هذه 

 الدراسة الى حد كبير على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية .

في النواحي الفنية وعادة يكلف بها المهندسون واالقتصاديون  ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق مختص

 من اختصاصات مختلفة .

-فائدة دراسة الجدوى الفنية للمشروع:  

 تحديد حجم المشروع  -أ

 اختيار موقع المشروع  -ب

 تحديد تكاليف تأسيس وانشاء المشروع -ت

 تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع -ث

 تحديد عمر المشروع -ج

 تقرير ما اذا كانت  دراسة الجدوى تستكمل او تتوقف  -ح
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-وتشمل الدراسة الفنية ما يلي :  

 تحديد حجم المشروع  .1

 تحديد طريقة االنتاج والوسائل التكنولوجية المالئمة .2

 تحديد االالت  والمعدات الفنية  .3

 التخطيط الداخلي للمشروع  .4

 تحديد كميات عوامل االنتاج المطلوبة .5

 مالة المطلوبة وافراد االدارة تحديد الع .6

 تحديد وسائل النقل  .7

 تحديد الفاقد في االنتاج .8

 تحديد تكاليف تأسيس المشروع .9

 انشاء المشروعات : وتشمل )التصميم الهندسي والشكل النهائي للمشروع( .11

 تحديد موقع المشروع .11

 تحديد عمر المشروع .12

-الجدوى المالية للمشروع: ثالثا :  

التسويقية والجدوى الفنية تبين ان لكل مشروع تكاليف وفوائد تتحقق بعد تنفيذ من دراسة الجدوى 

 المشروع .

 والتكاليف في اي مشروع تنقسم الى 

 تكاليف استثمارية .أ

وهي كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير في عملية االستثمار حتى دورة تشغيل العادية االولى 

كثر من سنة خالل عمر المشروع , استثماري يستفيد منه المشروع أل , وتمثل هذه التكاليف  انفاق

وتشمل جميع تكاليف تأسيس وانشاء المشروع )من تكاليف االرض , تكاليف المعدات  واالالت 

 والمكائن وتكاليف الدعاية واالعالن وتكاليف التدريب وتكاليف اخرى (

 تكاليف جارية .ب

كاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف االجور وتشمل جملة التكاليف قصيرة االجل , ت

 والمرتبات والوقود والطاقة.

-تخطيط االنتاج :  

نها تساهم في المختلفة أل شأتتعتبر وظيفة التخطيط ومراقبة االنتاج من الوظائف االساسية في المن

والهدر الى ادنى حد ممكن .تحقيق افضل استفادة من الموارد المادية والبشرية المتاحة وتقليل الضياع   
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-اهداف التخطيط ومراقبة االنتاج :  

 انتاج السلع بالكميات والنوعيات المطلوبة .1

 تقليص الخزين من المواد المختلفة  .2

 الوفاء بمواعيد التسليم .3

 تقليل تكدس المواد بين العمليات االنتاجية .4

 تحقيق افضل استغالل لمساحات المصنع .5

 االعاملة والمكائن فنيا واقتصادييدي تحقيق افضل استخدام لأل .6

اإلنتاج :العوامل المؤثرة في عمليات التخطيط   

 العوامل الداخلية : وتشمل -أ

 مستوى الكادر الموجود في المنشأة .1

 االمكانيات المادية  .2

 توفر االيدي العاملة وقطع الغيار  .3

 وجودة مكائن  .4

 روف العمل وطبيعتهظ .5

 العوامل الخارجة : وتشمل -ب

 القوميةخطط التنمية  .1

 سياسة الدولة االقتصادية والمالية .2

 وفرة االيدي العاملة .3

 مستوى االنتاج والدخل القومي .4

 القيم والتقاليد االجتماعية والحضارية .5

مفهوم التنمية : هو احداث تغيير كمي ونوعي في المجتمع وهي منظومة اقتصادية وسياسية 

ن في مدى زمني معروفواجتماعية لتحقيق مستويات اعلى وافضل لحياة المواطني  

  -االنتاج واالنتاجية:

معلومات( –االالت  –عمال  –اموال  –هي عملية تحويل المدخالت )مواد  -االنتاج:  

 الى سلع او خدمات

مجموعة من العناصر المتداخلة التي تسعى الى تحويل المدخالت الى سلع  -نظام االنتاج:

 وخدمات.
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-عناصر نظام االنتاج:  

 المجهزون  .1

 المدخالت .2

 عمليات التحويل  .3

 المخرجات  .4

 الزبائن .5

 التغذية العكسية  .6

  

 

 

 المجهزون

 

أموال –مواد   

افراد  –االت   

 معلومات

 

 عمليات صناعية

 عمليات خدميه

 

سلع 

 وخدمات

 

 

 الزبائن

 

 التغذيةالعكسية
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هي مقياس العالقة بين المخرجات والمدخالت او  -االنتاجية :

ستخدام عناصر انتاج محدود , وهي قيمة اهي القدرة على تكوين النتائج ب

 المخرجات )سلع وخدمات(

 مقسومة على قيمة المدخالت 

 قياس االنتاجية :

P=  

 =pاالنتاجية 

=o المخرجات  المدخالت                              I= 

-انواع الطرق التي تعبر عنها االنتاجية:   

 المدخالت

 المخرجات

 عملياتتحويل
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 االنتاجية الكلية  .1

Pt= 

-حيث ان :  

االنتاجية الكلية =    pt 

 ot المخرجات الكلية =    

المدخالت الكلية =   it 

 االنتاجية متعددة العوامل  .2

 

-حيث ان:  

االنتاجية متعددة العوامل =   pm 

مجموع المخرجات =   oy 

عوامل فرعية من المدخالت =   im 

 

 

 

 

 االنتاجية الجزئية : .3

Ps=  

  -حيث ان :

االنتاجية الجزئية =   ps 

 ot  المخرجات الكلية =  

احد المدخالت =   is 

-مؤشر االنتاجية:  

 ونحصل عليه بقسمة انتاجية سنة ما  على انتاجية سنة أخرى تسمى سنة االساس 
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......................... 

 

, انتاجية عامي  0.85م ) سنة االساس( تبلغ 1997فمثال اذا كانت انتاجية شركة ما في عام  -:مثال 

على التوالي . 0.75,  0.80م  تبلغ 1998,1999  

العامين يمكن حسابه بالقاعدة التالية  فأن مؤشر االنتاجية لهذين  

 

 حيث ان

n انتاجية سنة معينة =pm 

Pb انتاجية سنة االساس=Pb 

 Pi   =مؤشر االنتاجية     

 الحل/ 

م 1998مؤشر االنتاجية لعام   

Pi98= *100=94% 

م1999مؤشر االنتاجية لعام   

*100=88% 

 

 دراسة العمل

المشروعات الصناعية الجديدة تعتبر دراسة العمل احدى األساليب العلمية المستخدمة لرفع في تصميم 

اإلنتاجية وتحسين معدالت ومستوى األداء الن هذه الدراسة بنظر االعتبار العوامل اإلنسانية ، العدد 

 واالالت ، والخدمات األخرى

 تعريف دراسة العمل 

ياعات بالنسبة للمواد ضدة في إنتاجية العمل والقضاء على الوهي الدراسة النظامية للعمل بهدف زيا

 والمكائن والعمال

 اهداف دراسة العمل 

 التوصيل الى أسلوب محسن ألداء العمل باقل جهد بشري وباقل كلفة  .1

 تحديد الوقت الالزم الى األداء العمل  .2
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 وضع وسيلة األداء الجيدة .3

 تدريب لألفراد على وسيلة األداء الجيدة .4

 اعداد أسس لنظام الحوافز واألجور .5

  -أساليب دراسة العمل :

 -وتقسم دراسة العمل الى قسمين :

دراسة الطريقة : وتهدف الى إيجاد افضل وسائل اإلنتاج الممكنة باقل وقت ممكن والذي ال  .1

 يسبب االعياء الى العاملين 

تاج لتحديد الوقت الخاص قياس العمل : وتهدف الى الوصول الى تطبيق األساليب الخاصة باإلن .2

 وبمستوى أداء جيد واستخدام المصادر ، والعمال ، وراس المال والمكائن

 خطوات دراسة طريقة العمل 

 االختيار : ان اختيار طريقة العمل المراد دراستها تتأثر بالعوامل التالية .1

العامل الفني : توفر الخبرة الهندسية والتخصصية التي تساهم في تحسين وتطوير  .أ

 طريقة العمل 

العامل االقتصادي : أي ان يراعى  ان يكون عائد الدراسة مسوغ كافيا لتكاليفها     .ب

العايد معدل = 
العائد من الطريقة المقترحة

تكاليف الطريقة المقترحة
      

ر الجو المناسب للقيام بالدراسة دون تاثير سلبي على أداء العمل اإلنساني : أي توفي .ت

 العاملين

 التسجيل : تسجيل المعلومات بصورة دقيقة تعطي صورة واضحة عن المشاريع الصناعية .2

 ان من اهم وسائل التسجيل العملية                      

 

 . لوحات تبين تسلسل العملية أوال

 لوحة جمع العملية  .أ

 العملية : مادة وفيها عمليات تتابعية تشمل ما يحدث للمادةلوحة تتابع  .ب

 لوحة تتابع العملية : عامل وفيها عمليات تتابعية ما يفعل العامل   .ت

 لوحة تتابع العملية : الة وفيها عمليات تتابعية كيف تستعمل المعدات .ث

فة في العملية بتدرج . لوحات تستعمل مقياس عملي : وهي لوحة مشترك تعبر عن النشاطات المختلثانيا

 زمني

 -. لوحة البيانات الموضحة للحركة :ثالثا

 لوحة بيان االنسياب : تستخدم لتوضيح انسياب العمل في المصنع ) موقع االالت وأماكن  .أ
 العمل (
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لوحة بيان خيطي : وهو خط بمقياس رسم معين يستعمل فيه خيط للداللة على حركة العمال  .ب

 والمواد

هي تسجيل قائمة وإظهار كمية المعطيات من التحركات العمال او المواد في لوحة االرتحال : و .ت

 فترة محددة

 الرموز المستخدمة في التسجيل 

 العملية : وهي أي فعالية إنتاجية ويرمز لها بشكل دائرة  .أ

 

 الفحص : وهو التأكد من العملية ويرمز لها بشكل مربع  .ب

 

 النقل : وقو نقل مادة من موقع الى موقع اخر دون تغير شكلة  .ت
 

 الخزن : وهو االحتفاظ بالمادة لفترة زمنية  .ث

 

 معالجته طارئ يمكنر بسبب ؤخث يد: وهو ح أخيرالت .ج
 

التحليل : وهي معرفة جميع الحقائق التي تحيط بالمشكلة ومعرفة األسباب لكل فعالية يهدف  .3

 الوصول الى افضل طرق العمل ، ويتم ذلك بتوجيه ابع أنواع من األسئلة : 

 

 

 

 

 االسئلة األولية : معرفة الواقع الحالي

 االسئلة الثانوية : معرفة مبررات هذا الواقع

 : معرفة البدائل الممكنة األسئلة االستنتاجية 

 األسئلة المحددة : معرفة البديل المناسب

التطوير: وتعتمد على دقة المعلومات من التحليل ، وفي هذه  .4

الخطوة استنباط جديد يتوفر فيه حصر الفوائد المتوخاة من خالل اجراء المقارنات بينها وبين 

 الطريقة المستخدمة .

 -الى اقل وقت او جهد او كلفة وذلك من خالل :ان الهدف من التطوير هو التوصل 

 حذف االعمال غير الضرورية .أ

 اختصار المسافات وتقليل التنقالت .ب

 تحقيق انسياب منطقي للعمل .ت



 

 

 20 

 التقليل من الوقت الضائع .ث

التعريف : وهو اعداد تقرير يعطي كل التفاصيل عن الطريقة الحالية والطريقة المقترحة  .5

 -ويوضح هذا التقرير ما يلي :

 كلفة المواد والعمال في كل من الطريقين  .أ

 كلفة إقرار الطريقة الجديدة .ب

 نجاز الطريقة الجديدةاالعمال التنفيذية المطلوبة إل .ت

التطبيق : وقبل تطبيق الطريقة الجديدة يجب القيام بمناقلة عمليه من خالل القاء بممثل العمل  .6

 واإلدارة ووضع خطة تدريبية مناسبة للطريقة الجديدة 

دها ومتابعتها وعدم السماح العمل ييتأالمتابعة : بعد إقرار تطبيق الطريقة الجديدة يجب القيام ب .7

 -بالعودة الى الطريقة القديمة او ادخال عنصر غير مسموح به وتعتمد على عنصرين :

 قسم دراسة العمل  .أ

 العمل الذي يؤدي عمليه عليها  .ب

ا هو الوقت الذي يستغرقه العمل م -قياس الوقت : توسط المهارة في أداء عمل معين ، ويكون متضمنا

 للسماحات التالية.

 أنواع السماحات :

 سماح الطوارئ  .1

 سماح االستراحة .2

 سماح الشخصي .3

 سماح التأخير .4
 

 

 

 

 فوائد قياس العمل :

 يوازن عمل أعضاء المجموعات .1

 يحدد للفرد عدد المكائن التي يمكن العمل عليها او أدارتها .2

 بالمعلومات التي يعتمد عليها في تخطيط اإلنتاج واستغالل الطاقة المتاحةالتزود  .3

 تحديد الحوافز  .4

 إعطاء المعلومات لتحديد ورقابة تكاليف العمل .5

 خطوات قياس العمل 

 االختيار  .1

 التسجيل .2

 التحليل .3

 القياس  .4
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 االحتساب .5

 التحديد .6

 المتابعة .7

 طرق قياس العمل

 دراسة الوقت  .1

 دراسة النشاط التعدد  .2
 دراسة عينات العمل .3

 تنظيم وقت الحركة المحددة .4

 -التكاليف الصناعية :

من عنصرين د والعمل والخدمات الداخلة مباشرة في انتاج السلعة ، وتتكون هذه التكاليف اهي نفقة المو

 أساسيين هما 

 الكمية المستخدمة .1

 سعر الوحدة .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 -وتصنف التكاليف الصناعية الى :

: وهي جميع التكاليف التي يتم انفاقها على السلعة في المرحلة اإلنتاج وتشمل  التكاليف اإلنتاجية .1

 تكلفة ) تكلفة المواد واألجور ، تكاليف الخامات (
تكاليف تسويقيه : وهي تمثل كافة المصاريف المتعلقة بعملية البيع والتسويق مثل المصاريف  .2

يعات وايجارات معارض البيع ، الدعاية واالعالن ومصاريف وراتب وعموالت مندوبي المب

 والمصروفات أخرى 
تكاليف إدارية وعمومية : وتشمل كافة المصاريف العمومية والمصاريف الخاصة بإدارة  .3

الشركة من غير ادارتي اإلنتاج والتسويق مثل ) رواتب الموظفين في األقسام اإلدارية ، 

 ث وغيرها ( .ومصاريف الهاتف وكهرباء األقسام اإلدارية ومصاريف األثا

 األجور :
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ا الختالف  تعتبر األجور المصدر الرئيسي لدخل فئات عديدة من أبناء المجتمع وهذه األجور تختلف تبعا

نوع العمل الذي يؤديه االفراد والبد ان يحقق االجر المدفوع مبدا العدالة بحيث يتناسب مع مقدار الجهد 

 يكون قادراا على تحقيق الحياة الحرة الكريمة للفرد . البدئي او الذهني المبذول من قبل االفراد بحيث

 :طريقة حساب األجور 

 االجر الذي يدفع على أساس الساعة او اليوم او األسبوع او الشهر .: االجر الزمني : وهو  أوال

 : االجر حسب اإلنتاج : ويشمل : ثانياا 

العامل بعدد الوحدات التي االجر بالقطعة : وهو نظام شائع في دفع االجر حيث يتحدد اجر  .1

 ينتجها

نظام أيموسون : ويتحدد اجر العامل عن طريق المقارنة بين ساعات العمل الفعلية التي بذلت  .2

من قبل العامل مع عدد من الساعات القياسية ، فاذا تمكن العامل من اإلنجاز بساعات اقل مما 

 هو محدد تمنح له مكافأة إضافية الى اجر زمني .

 ي : وفيه يحدد اجر العامل كما يلي :نظام هالس .3

 االجر = اجر الساعات الفعلية + النسبة المئوية من الوقت المقتصد 

 ساعات   6ساعة ، وقد تمكن احد العمال من انجاز العمل ب   8الوقت القياسي في احد المصانع  -مثال :

 احسب اجرة هذا العامل  %50دينار والنسبة المئوية للوقت المقتصد  100وكانت اجرة الساعة 

 دينار   600=   6 * 100اجرة الساعات الفعلية =  -الحل :

 دينار  100=  2*  0.5*  100% مكافأة          50يضاف اليه 

 دينار اجرة العامل  700=  100+  600االجر = 

 نظام راون : تحسب العالوة على أساس الوقت المقتصد نسبة الى وقت العامل الكلي  .4

 ا افترضنا نفس المعلومات في المثال السابق يكون االجر كما يلي : فأذ

 دينار اجر ساعات العمل الفعلية  600=  10*  6

   150 = 600 ∗
2

8
 دينار قيمة المكافأة   

 دينار  750=  150+  600جر = المجموع الكلي لأل

اعتمادا على دراسات  نجاز العمليات المختلفةنظام بيدو : في هذا النظام حدد الوقت القياسي إل .5

 % 75دقيقة ، ثم تحسب المكافأة على أساس  60الوقت والحركة . وقد قسم الساعة الى 

 عن كل دقيقة يقتصد بها .

 نظام جانت  .6

 نظام تايلور  .7
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هي جميع الوسائل او العوامل التي من شأنها حث العاملين على األداء بجد و اخالص  -الحوافز :

ية اكبر في أداءها ، ومكافأتهم على ما يبذلونه فعال من جهد اكبر من وتشجعهم على بذل جهد وعنا

المعدل في مجال اإلنتاج والخدمات وتكون هذه الحوافز اما مادية او معنوية  ) كالترقية ،               

 او كتاب شكر (

 أهمية الحوافر : 

 تشجيع االفراد العاملين على أداء واجباتهم بدرجة عالية من الكفاءة  .1

 زيادة أرباح المنشأة من خالل زيادة إنتاجية العاملين  .2

 تآجذب واستقطاب العاملين الجيدين واالحتفاظ بهم ، وتحقيق ميزة تنافسية على بقية المنش .3

 التجديد تنمية قدرات العاملين وتفجير طاقاتهم وحثهم على االبتكار و .4

 تالفي الكثير من مشاكل العمل كالغياب  .5

 أنواع الحوافز 

الحوافز الفردية : وهي التي يحصل عليها الفرد نتيجة انجاز عمل معين او لغرض تحفيزه على  .1

 االرتقاء في األداء الى مستويات اعلى .

نهم واعتماد الحوافز الجماعية : هي التي تمنح الى مجموعة من االفراد العاملين نتيجة تعاو .2

 نجاز عمل معين بعضهم على بعض االخر إل

مجموعة الفعاليات الفنية واإلدارية التي تهدف الى حفظ الجزء او الماكنة او اعادتها الى  -الصيانة :

 داء الغرض المطلوب منها باقل وقت وكلفة حالة التشغيل الطبيعية أل

 

 

 

 

 أهمية الصيانة :

ات لمختلف المكائن والمعدات والتجهيزات وجعلها في حدها تساعد الصيانة في تقليل التوقف .1

 األدنى 

 المحافظة على تحقيق عمل المكائن والمعدات بالشكل الذي يؤدي الى زيادة معايير الجودة  .2

 الت والمكائن يسبب توقف في اإلنتاج وتأخير في تسليم الطلبيات للزبائن ان تعطل اآل .3

يالت الخدمية المختلفة للمصنع والتي بدورها تؤثر في تساعد الصيانة في ادامة تقديم التسه .4

 اإلنتاجية مثل التدفئة والتبريد واالضاءة 

 يؤدي انخفاض مستوى الصيانة الى تعدد التوقفات في اإلنتاج وانخفاض جودة المنتج  .5
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-أنواع الصيانة :

 

تقديرات مسبقة وتوثيق وهي تنظيم أنشطة الصيانة وانجازها والسيطرة عليها وفق  -الصيانة المخططة :

 تقديرات مسبقة  وتوثيق هذه اإلجراءات ضمن الخطة الموضوعة

وتسمى بالصيانة التصحيحية وهي الفعالية التي تجرى بعد حدوث العطل بقصد  -الصيانة العالجية :

 داء اعماله بصورة صحيحة إعادة الجزء الى الحالة االعتيادية أل

التي تنجز وفق خطة في فترات زمنية تعتمد على االحتياجات وهي الصيانة  -الصيانة الوقائية :

 الواضحة لغرض تقليل احتمال وقوع العطل الى ادنى حد ممكن او تحسين أداء الجزء او الماكنة 

 ) فحص الزيوت ( ) او باستخدام الحواس (

 اضطرارية (وهي فعاليات الصيانة التي تجرى بدون أي تخطيط مسبق لها )  -الصيانة غير المخططة :

 والتي تحتاج الى التدخل الفوري لمنع حدوث عطل اكبر .

 

 

   -اهداف الصيانة :

 ان الهدف الرئيسي الي قسم صيانة جيد هو الوصول الى اقل كلف لكل من :

 تكاليف عمال الصيانة والمواد المستخدمة  .1

 خسائر اإلنتاج الناتجة من برنامج الصيانة الرديء او غير المالئم .2

  -صيانة :كلف ال

ان عملية تحليل الكلفة للصيانة تمكن اإلدارة العليا من تحديد االنحرافات في المصروفات سلبا او إيجابا 

 قد يعمل على غياب العناية بالمكائن والمعدات ، هن، وقد يكون انخفاض كلف الصيانة مؤشرا سلبيا أل

 الصيانة

صيانة غير 
 مخططة

صيانة 
 اضطرارية

صيانة 
 مخططة

 صيانة عالجية

اثناء التوقفات 
 االختيارية

اثناء التوقفات 
 االضطرارية

 صيانة وقائية

اثناء التوقفات 
 االختيارية

 اثناء االشتغال
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نشطة الصيانة وتنفيذ برامجها مسبق ألفي حين قد يكون مؤشرا إيجابيا في حالة البرمجة والتخطيط ال

 ومواعيدها المحددة 

 وتقسم كلف الصيانة الى نوعين رئيسيين 

 الكلف المباشرة : وتتضمن ما يلي : .1

 كلفة المواد المستخدمة في الصيانة : من زيوت وشحوم ومكائن تالفة  .أ

 أجور العاملين في الصيانة  .ب

 كلفة المعدات المستخدمة في الصيانة  .ت

كلفة الخدمات الخارجية : وذلك باالستعانة بالمقاولين الخارجيين او شركات متخصصة باعمال  .ث

 الصيانة 

كلفة اعداد التصميم ) التحوير ( : وتشمل كلف اعمال الصيانة التي تهدف الى تقليل او تبسيط  .ج

 او حذف اإلجراءات المستخدمة حاليا 

الكلف غير  المباشرة : وتشمل هذه الكلف الخسارة الناتجة عن توقف خطوط اإلنتاج في   .2

المصنع نتيجة انخفاض كفاءة أنشطة الصيانة مما يؤدي الى زيادة التوقفات والعطالت في 

 المكائن والمعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة الصيانة بالسالمة الصناعية : 

 على تقليل الحوادث في الصناعة وتكاليف اإلصابة الناتجة عنها  تعرف بأنها العمل -السالمة الصناعية :

ان أسلوب تنفيذ فعاليات الصيانة في المنظمات والمعامل الصناعية له تأثير مهم على سالمة العاملين 

 ومن الضروري  توفير المتطلبات  التالية لهذا الغرض 

نشطة الصيانة قد يولد مخاطر مال ألالمكائن والمعدات بالمستوى المطلوب ، اذ ان أي اهصيانة  .1

 للعاملين 

جراء اعمال الصيانة وخاصة فيما يتعلق بأعمال اللحام اعداد طرائق وأسلوب العمل المناسب أل .2

 والقطع 
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التأكد من توفير متطلبات السالمة واألمان للعاملين في الوحدات التشغيلية المجاورة للوحدات  .3

 التي يتم اجراء فعاليات الصيانة عليها 

تأشير الوحدات الخاضعة لبرنامج الصيانة بشكل واضح للعاملين والتأكد من قطع التيار  .4

 ات التحذير في مكان بارز الكهربائي عنها لتجنب حدوث األخطاء من خالل تعليق إشار

ساليب الصحيحة  تجنبا لوقوع الحوادث ، واختيار ألاتدريب العاملين في الصيانة على  .5

 األشخاص حسب نوع االعمال المطلوب تنفيذها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسيلة وليس غايه ألحداث تغييرات معينة في مهارات وخيرات واتجاهات وسلوكيات التدريب : 

حيث تتواكب هذه التغييرات مع طبيعة العمل او الوظيفة الكلفة بذلك الفرد وتتناسب مع مستوى االفراد ب

 التطور الحاصل في المجاالت التكنلوجية واالجتماعية .

عملية التدريب قد تتم قبل ممارسة االفراد للعمل او بعدها وفها ما هو مستمر او لفترة قصيرة حسب 

يتم في موقع العمل او خارجه . متطلبات الحاجة ، والتدريب قد  

-اهداف التدريب :  

ا ونوعاا  .1  زيادة اإلنتاج كما

 رفع الروح المعنوية .2

 تقليل معدل دوران العمل  .3
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 تقليل معدل الحوادث الصناعية .4

 قلة في االشراف  .5

 قلة في التكاليف .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أساليب وطرق التدريب :

المستخدمة في التدريب وتقوم على أساس نقل المحاضرات : وهي من األساليب القديمة  .1

ا .  المعلومات من المحاضر الى المشاركين وبشكل متسلسل ومترابط منطقيا

التدريب اثناء العمل : ويقوم المدرب بتدريب المشاركين في الدورة التدريبة على كيفية انجاز  .2

تمام أ يقة تسمح للمتدرب بعمل معين ، او كيفية تشغيل صيانة االلة في موقع العمل ، وهذه الطر

 عن بيئة العمل . هتبعد العمل مباشرة وألكثر من مرة ، والتعرف على نقاط ضعفة ، وال

األفالم : انه عرض األفالم العلمية من الطرق المستخدمة في التدريب على كيفية استخدام ماكنة  .3

ح األفالم الطرق معينة او كيفية الوقاية من مخاطرها وطرق تشغيلها وصيانتها ، اذ توض

 . هدائ الخاطئة للقيام بالعمل واالثار السليبة المترتبة على ذلك كما توضح الطرق الصحيحة ال
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التدريب بطريقة البرامج : تستخدم أجهزة التسجيل المختلفة واالشرطة واألفالم من اجل تعليم  .4

طريق معلومات مسجلة  االفراد مهارة معينة ) مثل البرامج الخاصة بتعليم اللغات األجنبية عن

 على اشرطة او برامج مسجلة لتعليم مهنة الطباعة (

المؤتمرات : يستخدم هذا األسلوب لتدريب اإلدارات العليا ، ويفقد المؤتمر في زمان ومكان  .5

معين لمناقشة موضوع معين من قبل االفراد ذوي العالقة ، فيناقش كل واحد منهم الموضوع 

ؤتمر رئيس وجدول اعمال يحدد الموضوعات التي تناقش في من وجهة نظرة ، ويكون للم

نها تمنح المشارك فرصه للتعبير  جلساته المختلفة ، وان هذه الطريقة افضل من المحاضرات ال

 عن راي امام االخرين .

دراسة الحاالت : ويعد من األساليب المتقدمة في التدريب ، اذ تعرض امام المشاركين مساله او  .6

منهم ابداء رايهم وطرح الحلول التي يرونها مناسبة للحالة ، ويشترط ان تتوفر  مشكله ويطلب

لدى المشاركين جميع المعلومات ذات العالقة بال له مثل حجم المشروع وعدد العاملين وسياسة 

التعبير وغيرها . وتمتاز هذه الطريقة بانها تنمي على التفكير المنظم عند االفراد وتزيد قدرتهم 

 تحليل والتوصيات العلمية ، كما انها تساهم في تمتين العالقات بين المشاركينعلى ال

تمثيل األدوار : حيث يتقمص احد المتدربين شخصية رئيس القسم ويتقمص متدرب اخر  .7

شخصية موظف او عامل ، ثم نفرض ان رئيس القسم اكتشف خطأ معينا في انجاز العمل لذلك 

 م ان العامل ، اذن يجب على رئيس القس

ان وجود عالقة وثيقة بين تكاليف المشتريات ومقدار األرباح دفع كثير من الشركات  المشتريات :

د النشاط الصناعي وتخصصه فان عملية الشراء قتفالصناعية الكبيرة لالهتمام بهذه الوظيفة . ونتيجة ل

والتسويق وفكرة عامة عن أصبحت في حاجة الى خبراء لهم دراية كبيرة في التحويل واإلنتاج والهندسة 

 الشركات الصناعية التي يعملون فيها .  هيدنوع وطبيعة النشاط الذي تؤ

 

 

 

 

 

 خطوات الشراء :

 تلغي طلبات الشراء من األقسام المختلفة يتضمن نوع المادة وكمياتها  .1

 التأكد من توقيع المسؤولين في هذه األقسام  .2

 اختيار الموردين  .3

 العالقات مع الموردين السابقين  .أ

 األسعار  .ب

 تكاليف النقل  .ت

 تمركز عمليات الشراء .ث
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 اصدار امر الشراء  .4

 متابعة امر الشراء  .5

 االستالم والفحص  .6

 تدقيق المستندات .7

هو أي كمية من المواد األولية او نصف المصنعة او مواد تامة الصنع تكون هذه الكمية تحت  الخزين :

ها لفترة زمنيه في حاله ساكنه لتمهيداا الستخدامها او بيعها . وهذه الحالة الساكنة سيطرة الشركة تحتفظ ب

 تكون بين حالتي التوريد والشراء وحاله الحقة هي حالة الصرف او استخدام الخزين

 :أنواع المواد المخزونة 

 : الخزين حسب ثبات كميته : ويقسم الى :  اوالا 

ال يسمح بالتصرف به اال في الحاالت االستثنائية كما في الخزين الساكن : وهو الخزين الذي  .أ

 حالة عدم وصول المواد المطلوبة للمخازن او تلف االرسالية في الطريق اثناء النقل او ضياعها 

ا  تذبذبالخزين المتحرك التشغيلي : وهو الخزين الذي تكون كميته في  .ب ا وانخفاضا مستمر ارتفاعا

 لجهات اإلنتاجية او المستهلكين حسب الطلبات المقدمة من قبل ا

 : الخزين حسب درجة تصنيعه : ويقسم الى :  ثانياا 

 مواد أولية : مثل الحديد والخشب  .أ

 األجزاء والقطع والمواد نصف مصنعه مثل السبائك المعدنية .ب

مواد التعبئة والتغليف : وهي مجموعة المواد التي تستخدم بهدف المحافظة عليها في المراحل  .ت

 الالحقة

المواد العامة والثانوية : مثل المصابيح واالسالك الكهربائية والمواد االنشائية ومعدات مكافحة  .ث

 الحريق اما المواد الثانوية التي تستخدم في عمليات التنظيف كالمساحيق وأدوات التعقيم 

 ات راطالمواد االحتياطية : كالسيارات وادواتها االحتياطية كاإل .ج

 ثاث األدوات المكتبية واال .ح

 

 

 

 : الخزين متعدد المراحل : ويكون على نوعين : ثالثاا 

 من حيث االحتياج : مدى قدرة المنشاة على استخدام الخزين في المجال الذي خزن من اجله  .أ

من حيث المرونة : مدى صالحية المخزون لالستخدام في اكثر من مجال او ألكثر من جهة  .ب

 واحدة .

تحديد مستويات المواد المخزونة ومتابعة حركتها بصورة مباشرة  هي عملية السيطرة على الخزين :

 . واكتشاف االنحرافات عن هذه المستويات في الوقت المناسب
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 أساليب أنظمة السيطرة على الخزين :

طريقة الرصد الحر : يتألف هذا الرصد من مجموع الرصيد المخزني مضافاا اليه الوحدات التي  .1

ا أي كمية تم حجزها من قبل قسم اإلنتاج لم  تم طلبها ولم تصل الى مخازن المؤسسة بعد ، ناقصا

 يتم إخراجها بعد ، ويتم استخراج الرصيد الحر بعد كل تسلم او تسليم او حجز كمية جديدة 

 ام الخانة المزدوجة : لنفرض انه المادة األولية موضوعه داخل خانتين . نظ .2

الخانة األولى : تقوم بتجهيز المادة لقسم اإلنتاج ويتم طلب كمية جديدة عندما تنفذ المادة  .أ

 من الخانة األولى .

الخانة الثانية : تبدأ بالتجهيز حال نفاذ الخانة األولى ولغايه وصول الكميه الجديدة ،  .ب

وتقوم هذه الخانة مقام كمية مستوى إعادة الطلب والذي يعرف بانه الكميه الالزمة 

 للتجهيز للفترة الواقعة بين طلب البضاعة ولغايه وصولها للمخازن 

بإعادة النظر في الكمية الواجب طلبها خالل فترات زمنية  نظام الدورة الزمنية الثانية : ويهتم .3

 -محدودة ، أي ان هذا النظام يجيب عن السؤالين التاليين : 

 : متى يتم إعادة النظر في طاب مادة جديدة ؟ أوالا                  

ا                    : ما الكمية الجديدة الواجب طلبها ؟ ثانيا

 :ين خطوات السيطرة على الخز

القيام بجرد فعلي للخزين لمعرفة أسماء وكميات المواد الموجودة ولمطابقة الموجود مع الرصيد  .1

 الدفتري األصلي 

 تهيئة قوائم بالصادر المخزني خالل سنة كامله لكل مادة  .2

 تحديد فيما اذا كانت المادة األولية موسميه او غير موسميه وذلك لتحديد الشراء وكمياته  .3

 المؤسسة وسياستها في الخزين ومستوياته  معرفة اهداف .4

 15تحديد المواد الواجب السيطرة عليها اوالا وفي الغالب ال يزيد عدد هذه المجموعة اكثر من  .5

 ماده في اكثر الصناعات 

هو العمل على تقليل الحوادث في الصناعة وتكاليف اإلصابة الناتجة والتي  السالمة الصناعية :

ا مع عدد  الحوادث واالصابات وذلك بفرض حماية العمال وزيادة الكفاءة اإلنتاجية . تتناسب طرديا

 هي حث غير متوقع يقع اثناء العمل ومن جرائه يؤثر على المقدرة اإلنتاجية للعامل . الحادثة :

 هي نتيجة الحادثة وقد تؤدي الى العجز الجزئي او الكلي او الى الوفاة  اإلصابة :

 أسباب وقوع الحوادث :

األسباب الخارجية : العمل المتعب ، السرعة ، االضاءة غير الجيدة ، درجة الحرارة ، عوامل           .1

 ماديه

 أسباب انسانيه : العامل النفسي ، السن ، الخبرة ، البصر ، الصحة ، الذكاء ، الجنس  .2

 معدات الوقاية الشخصية : 
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 واقيت الراس  .1

 واقيات االذن  .2

 واقيات الوجه والعينين  .3

 اقيات النفس و .4

 واقيات القدم والساق  .5

 واقيات مكافحة الحريق  .6

 حبل األمان  .7

 قواعد ونظم عامة للوقاية من الحوادث :

 العمل على احاطة العمليات الخطيرة بسياج مناسب يمنع وقوع الحوادث  .1

 تصميم أماكن العمل بصورة تسهل حركة العامل واالله  .2

يه من المواد التي قد تسبب إعاقة حركة العامل او الحفاظ على االرضيات والممرات جافه وخال .3

 تسبب االنزالق 

 يجب ان تكون اضاءة أماكن العمل جيدة  .4

 يجب ان تكون الظروف المناخية جيدة داخل المصنع من حرارة و رطوبة وتهويه .5

 فحص الساللم المتحركة والتأكد من صالحيتها للعمل  .6

 يار الكهربائي ضرورة تنبيه العاملين عن مخاطر استخدام الت .7

 التأكد على الصيانة المستمرة للمعدات واألجهزة الكهربائية يقلل من الحوادث  .8

 عدم استخدام العدد الغير معزولة جيداا بالقرب من التأسيسات الكهربائية  .9

 التأكد من وجود مطافئ الحريق ومدى صالحيتها  .11

وصل جميع األجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بسلك ارضي ) ارث (  .11

 لكي يساعد في قطع الدائرة الكهربائية في حالة حدوث مس كهربائي 

 استخدام معدات الوقاية الشخصية من الحوادث اثناء العمل  .12

ا عن م .13 وقع العمل يجب وضع لوحات التوزيع الكهربائي والمفاتيح في أماكن بعيدة نسبيا

 التي تنتشر فيها أماكن االبخرة والغازات لمنع حصول الحريق 

ضرورة تجنب مناطق الخطر في األجزاء المتحركة ميكانيكياا او اوتوماتيكياا عند تشغيل  .14

 المعدات المختلفة 

 

 

 أنواع الحوادث 

 االصطدام بأجسام ثابته .1

 االصطدام بأجسام متحركة او حرة الحركة  .2

 المعدات ) او بين المعدات (االنحشار في  .3

 االصطدام اثناء الحركة  .4
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بسبب تعثر العامل وسقوطه وخاصة في األماكن الضيقة والتي  -السقوط على نفس المستوى : .5

 تتكدس فيها المعدات 

وذلك لعدم وجود موانع السقوط او موانع الساللم            -السقوط من والى مستويات مختلفة : .6

 ) المحجالت ( 

 الت الثقيلة او االنزالق بحمل اآل هرادتإات الجهد الذاتي : يساهم العامل بإصاب .7

 التعرض لدرجة الحرارة العالية او المنخفضة  .8

 التعرض للمواد الكيميائية  .9

 حوادث تؤثر على عمل أجهزة الجسم البشري وتشمل :  .11

 استنشاق او امتصاص او بتالع المواد الكيميائية الخطرة .أ

 االختناق .ب

 الصعقة الكهربائية  .ت

 التعرض لضربات الشمس  .ث

 التعرض للموجات االشعاعية والمواد المشعة  .ج

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

هي مجموعة من الفعاليات التي بواسطتها تضمن تحقيق اغراض ومواصفات  السيطرة النوعية :

 المنتج 

 هي درجة مالئمة المنتج للغرض الذي صنع من اجله مواصفات المنتج. النوعية :
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السيطرة النوعية : هي نظام فعال يعتمد على تكامل جهود المجموعات المختلفة في المصنع بهدف 

تطوير النوعية وتحسينها لضمان توفير السلع والخدمات بأفضل مستوى اقتصادي يالئم رغبات 

 اتهم . ويستدل من ذلك بأن السيطرة النوعية تربط بناحيتين مهنيتين المستهلكين ويتفق مع احتياج

 هي التوزيع الواسع للمسؤولية تحقيق جودة المنتج  االولى /

هي تحقيق مطالب المستهلكين ومتابعة اذواقهم من خالل االهتمام بالجودة )المنتجات (  الثانية /

 وتوفيرها بأقل تكلفة ممكنة .

 ية :اهداف السيطرة النوع

 تحقيق طاقة انتاجية تصحيحية  .1

 تحقيق درجة جودة معينة  .2

 ارضاء رغبات المستهلكين  .3

 تحقيق تكاليف االنتاج وتقليل نسبة العوادم .4

 عناصر السيطرة النوعية : 

 نوعية التصميم : وهي درجة الجودة في التصميم التي تتناسب مع متطلبات المستهلكين  .1

 درجة تطابق المنتوج مع التصميم الموضوع له مسبقانوعية التنفيذ )المطابقة ( : وهي  .2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المتحكمة ) المؤثرة ( في السيطرة النوعية  

 العوامل الداخلية : وهي  -أ

 مواصفات المواد االولية المستخدمة في انتاج البضائع  .1
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 نصب وتركيب المكائن والمعدات وخدمات الصيانة  .2

 اساليب تداول او تخزين وايصال البضائع للمستهلك  .3

 اسلوب التعبئة والتغليف للمنتجات المعروضة في السوق  .4

 مدى توفر ادوات واجهزة الفحص واالختبار  .5

 جهود البحث والتطوير بما يساهم في توفير النوعية المناسبة  .6

 مستوى الكادر الفني المتوفر في االقسام  .7

 واالختبار  مدى كفاءة اجراءات الفصح .8

مدى ادراك االدارة ألهمية النوعية ودورها في االقتصاد الوطني وتلبية رغبات  .9

 المستهلكين 

 االهتمام بدراسة النواحي المتعلقة بتخفيض التكاليف .11

 عالقة اإلدارة بالعاملين في المصنع  .11

 عوامل خارجية : وهي -ب

 التعرف على رغبات المستهلكين وتفضيالتهم .1

 المتغيرات السريعة في التصميم  .2

 المنافسة السائدة في السوق  .3

 المؤشرات االساسية في تحسين وتطوير النوعية

 توسيع وتطوير انظمة المواصفات والتقييس المركزي  .1

 تحسين وتطوير الطرق واالساليب التكنولوجية لإلنتاج  .2

 تحسين نوعية المواد االولية  .3

  تحسين اجهزة ومعدات الفحص والقياس .4

 تحسين االساليب التنظيمية لإلنتاج والعمل  .5

 تحسين وتطوير العمليات التسويقية للمنتجات  .6

 رفع وتطوير مهارات العاملين في المصنع  .7

وهو النظام الفعال الذي بواسطته يمكن تكامل وتجميع عمل  الضبط المتكامل لجودة االنتاج :

الوحدات المختلفة داخل المصنع والتي تعمل في مجاالت تطوير وتحسين الجودة بالدرجة التي ترضي 

 رغبات المستهلكين 

 

 

 

 عناصر الضبط المتكامل لجودة االنتاج

 وضع المواصفات للمنتج ويعتمد على المستهلك وقسم التصميم وهندسة االنتاج  .1
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 ضبط جودة المواد االولية  .2

 ضبط جودة المنتج اثناء التشغيل ) التفيش واالنتاج ( .3

 ضبط جودة المنتج النهائي ويعتمد على جودة التغليف والتعبئة والتخزين  .4

 ضبط جودة المنتج بعد البيع  .5

 ل التدريب والحوافزادارة الجودة وتشم .6

بأنها المطابقة للمواصفات المصممة على اساس السلعة ودرجة مطابقة السمات والخصائص  الجودة :

 المالئم والتسليم في الوقت المحدد الكلية للمنتج )سلعة او خدمة ( لحاجة الزبون في ظل السعر

 ابعاد الجودة 

 ز االداء : مثل اللون والموضح في الصورة جهاز التلفا .1

 الهيئة : مثل مدى توفر السيطرة الالسلكية في جهاز التلفاز  .2

الموثوقية : هي اداء المنتوج بكفاءة ومن دون توقف لفترة زمنية وتحت الظروف التشغيلية   .3

 محددة سلفا 

 امكانية الصيانة : ماهي درجة صعوبة او ارتفاع كلفة التصليح وكم الفترة التي يستغرقها  .4

 ر التشغيل للمنتوج المتانة : كم هو عم .5

 المطابقة : تعني قياس مدى مطابقة المنتوج النهائي للمواصفات الموضوعة مسبقا  .6

 الخصائص الجمالية : مثال كيف يبدو المظهر الخارجي للمنتوج  .7

توجد العديد من االسباب االدارية والتقنية التي تؤدي الى انخفاض مستوى  اسباب ضعف الجودة :

 الجودة في المنظمات الصناعية  والخدمية واهمها 

 عيوب في المواد الخام او المواد االولية واختالف مواصفاتها  .1

 تنوع المواد الموردة وتعدد مناشئ او مصادر تجهيزها  .2

 عيوب في اثناء مراحل االنتاج ألسباب تقنية او بشرية  .3

 سوء تداول التخزين ونقل المنتوج النهائي الى المستهلكين  .4

 ضعف مستوى التقييس في مراحل االنتاج المختلفة  .5

 انخفاض كفاءة العاملين في نشاط ضبط الجودة  .6

 ضعف مستوى التقييس واساليب المعايير  .7

 ل االنتاج المختلفة ضعف اجراءات التفتيش في مراح .8

 

 

 

 -االدوات السبعة االساسية إلدارة الجودة الشاملة :

 جمع البيانات وتحليلها  .1
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 وتصنف البيانات الى االصناف الرئيسية االتية 

 بيانات تساعد على فهم واقع الحال  .أ

 بيانات لغرض التحليل  .ب

 بيانات لغرض ضبط العملية  .ت

 بيانات لغرض التنظيم  .ث

 بيانات لغرض القبول او الرفض  .ج

 المدرجات التكرارية  .2

 قوائم المراجعة  .3

 مخطط باريتو  .4

 مخطط السبب واالثر  .5

 مخطط التبعثر  .6

 لوحة الضبط   .7

 ) أساليب الفحص وطرق التفتيش ( على جودة المواد الداخلة واستالمها :

على جودة جميع % : وهي طريقة تعني انه يجب التفتيش 100طرق التفتيش الكلي او اختيار  .أ

 الوحدات الموجودة في طلبيات المواد الداخلة

 طريقة التفتيش باستخدام عينات القبول  .ب

 طريقة عدم اجراء التفتيش  .ت

 مزايا طريقة التفتيش الكلي :

 زيادة تكاليف التفتيش نتيجة الوقت الطويل الذي يمر لكي يتم اختيار كل الوحدات .1

يؤدي تكرار عمليات الفحص واالختيار لكل العدد الكبير من وحدات اإلنتاج الى كل العاملين  .2

 بعملية التفتيش 

في بعض الحاالت ال يمكن من الناحية العملية اجراء هذه الطريقة في التفتيش وذلك الن حاله  .3

 الرصاص (االختيارات التدميرية مثالا االختبار الذي يجري للتفتيش على جودة ) طلقات 

 طريقة التفتيش باستخدام عينات القبول : 

 وتتم للحكم على جودة : 

 المواد الداخلة  .1

 الوحدات المنتجة اثناء عمليات اإلنتاجية  .2

 المنتج النهائي  .3

 

 تتلخص الطريقة في الفحص ) طريقة العينات (

 اخذ عينة عشوائية من الطلبية  .1



 

 

 37 

 اختيار وحدات هذه العينة  .2

ا لقواعد معين .3 ه اذا كانت العينة سليمة فان الطلبية تعتبر سليمة وبالتالي يمكن قبولها . والعكس تبعا

 اذا كانت العينة سلبيه فان الطلبية ترفض 

 -مزايا طريقة عينات القبول :

 تكلفة استخدام قليله بالمقارنة بعملية التفتيش الكلي  .1

 تعتبر هذه الطريقة مثاليه  .2

 عينات اقل من الوقت الالزم في حالة طريقة التفتيش الكليالوقت الالزم للتفتيش بطريقة  .3

 -عيوب عينات القبول :

في بعض األحوال اذا لم تكن العينة ممثله تماماا للطلبية التي سحبت فيها فان بعض الطلبيات السلمية 

 ترفض وبعض الطلبيات العينة تقبل 

 خطط عينات القبول :

 واحدة يتم التفتيش عليها وبها يكون الحكم على الطلب  خطة العينة المنفردة : وذلك بأخذ عينه .1

 خطة العينة المزدوجة : وذلك بأخذ عينتين للحكم على جودة الطلبية .2

 خطة العينات المتتابعة : وذلك عند اخذ عينات متتابعة للحكم على جودة المنتوج  .3

 منحني خواص عينات القبول :

نات القبول ، وذلك بتمثيل العالقات بين احتمال قبول وهو المنحني الذي يمكن بواسطته وصف خطة عي 

 الطلبية والمستويات المختلفة لجودة هذه الطلبية 

 مستويات التوحيد القياسي ) التقييس ( :

 ويحجج مستوى التقييس مجموعات االفراد الذين يستخدمون المواصفات :

 المواصفات القياسية للشركات  .1

 و المواصفات المهنية المواصفات القياسية لالتحادات ا .2

 المواصفات القياسية الوطنية  .3

 المواصفات القياسية اإلقليمية والدولية  .4

 المواصفات القياسية : 

تختص المواصفات القياسية بجميع الخصائص المميزة للمنتجات وأداء الخدمات وطرق التصنيع تعتبر 

 ضرورية للوصول الى انتاجيه متطورة 

 

 اقسام أنواع المواصفات القياسية : 
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المواصفات القياسية األساسية وتشمل : الوحدات ، الرموز ، طرق القياس ، التوثيق ، التصنيف  .1

 ، الترقيم 

المواصفات القياسية التطبيقية : وتشمل : االبعاد جودة اإلنتاج ، الرقابة على جودة اإلنتاج ،  .2

 تركيب أسس التصميم ، الصيانة ، التنفيذ ، ال

 كما يمكن حصر المواصفات القياسية ) حسب طبيعة صدورها ( : 

 المواصفات القياسية للشركات .1

 المواصفات القياسية المهنية  .2

 المواصفات القياسية الوطنية  .3

 المواصفات القياسية اإلقليمية  .4

 المواصفات القياسية الدولية  .5

 ياسية االعتبارات التي يجب مراعاتها عند اعداد المواصفات الق

 يجب ان يتحمل المنتوج بعد تصنيعه االجهادات الواقعة عليه .1

 استخدام الخامات والمواد األولية في اإلنتاج  .2

 توفر المعدات الالزمة لعمليات التشغيل  .3

 الوقوف على مدى خبرة العاملين القائمين باإلنتاج ومستوى مهارتهم  .4

 الشروط الصحية الالزمة اتباعها  .5

 طرق الفحص واالختبار لضمان حسن األداء  .6

 متابعة التطورات الحديثة في الصناعة .7

 أهمية تطبيق المواصفات في الصناعة 

 االقتصاد في راس المال عن طريق االستغناء عن المخزون غير الضروري .1

 تخفيض النفقات المكتبية .2

 اطالق ايدي العمال للقيام بأعمال خالقة واكثر تطوراا  .3

 هل للمراجع وإتاحة طرق سهله للمقارنة توفير نظام س .4

 تحسين جودة المنتوج  .5

 التنسيق بين اعمال التصميم واإلنتاج  .6

 

 

 

 

 :المنظمات المخصصة بالمواصفات 
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  ISOالمنظمة الدولية للتقييس  .1

 الشعبة الدولية الكهربائية .2

 المنظمات المختصة بضبط جودة اإلنتاج 

  TOQCالمنظمة االوربية لضبط الجودة  .1

 المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس  .2

 ( UNTDO )المنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األدواتالسبعةاألساسيةإلدارةالجودةالشاملة:
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 جمعالبياناتوتحليلها .1
بالتطبيقاتتعدالبياناتمنالعناصراألساسيةالواجبتوفرهالفرضتحليلالمشكالتالمرتبطة

العمليةبشكلعام،وفيالمجاالتالصناعيةبشكلخاص،يستلزمتحسينمستوىالجودةخالل

عملياتاإلنتاجتوفربياناتواضحةودقيقةلغرضحلالمشكالتالخاصةبجودةالمنتوج.

وتصنفالبياناتالىاألصنافالتالية:

 بياناتتساعدعلىفهمواقعالحال .أ

 التحليلبياناتلغرض .ب

 بياناتألغراضضبطالجودة .ت

 بياناتألغراضالتنظيم .ث

 بياناتألغراضالقبولاوالرفض .ج

أهميةمرحلةجمعالبياناتوتحليلها

 اعتمادأسلوبمناقشةالمشاكلعمليابلغةالبياناتوالتيتعكسواقعالحالبشكلملموس .أ

توضيحالغرضالرئيسيمنجمعالبياناتومنثمتعييننوعالبياناتالمطلوبجمعهاووضعها .ب

 تحتاالستخدامالفعال

 وضعجميعالتفاصيلالضروريةوالمفيدةضمنالبيانات .ت

 تكليفاشخاصمدربينومؤهلينبشكلجيدبخصوصجمعالبياناتوتحليلها .ث

عملياتاإلنتاجفيضوءالبياناتالتيتمجمعهااتخاذاإلجراءاتالالزمةلتصحيحمسار .ج

 وتحليلها

-المدرجاتالتكرارية:

تعرفالمدرجاتالتكراريةبأنهامخططاتيعرضخاللهاتحديدمقدارالتشتتفيالعملياتاإلنتاجية

ناحيةووسائلعرضبيانيةالتوزيعاتالتكراريةبقصدالتعرفعلىالشكلالعاملهذهالتوزيعاتمنال

اإلحصائيةواتخاذالقراراتفيمااذاكانتالعمليةاإلنتاجيةتحتالسيطرةامال.

وتعكسهذهالمدرجاتالتكراريةملخصاللنتائجالتيتمقياسهاخاللأيامالعملوتحليلهاالىتوزيع

.تكراريلبعضخصائصالجودةالقابلةللقياسمثلالوزنوالطولودرجةالحرارةوشبهذلك













خطواتاعدادالمدرجالتكراري
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 جمعالبياناتالمطلوبرسمهاعلىشكلقيمعدديةكوزناوطول .أ

 اصغرقيمةللبيانات–تحديدالمدىللبياناتحسبالصيغالتاليةالمدى=اكبرقيمةللبيانات .ب

حسبالجدولتحديدالفئاتويعتمدحسابعددالفئاتعلىأساسعددالبياناتالتيجمعهاو .ت

 التالي

عددالفئاتعددالبيانات

7–515اقلمن

51–996–11

111–2517–12

21-25111اكثرمن

-د.تحديدطولاوفترةالفئةوحسبالمعادلةالتالية:

طولاوفترةالفئة=

ه.تحديدنقطةالبدايةبالنسبةللفئةاألولىوذلكبطرحقيمةنصفالوحدةاوالمقياسمناصغرقيمة

للبيانات

(x , yو.تحديدمؤشراتمحورين)

وحسبالتكرارلكلفئةعلىانهاعرضكلفئةمتساو y ح.رسمارتفاعكلفئةباستخداممحور

تويمثلمراكزالفئاxويحددعلىمحور

ز.حسابقيمةالوسطالحسابيواالنحرافالمعياريويكونحسابالوسطالحسابيحسبالمعادلة

التالية:

Xˋ= A + H E1 

 حيث ان 

ˋXالوسطالحسابي=

 aالقيمة الممثلة للفئة الصفرية = 

hطول الفئه = 









 E1( عىل حجم العينة او عدد البيانات المطلوب رسمها =  Ui * Fiحاصل قسمة مجموع التكرار ) 

 :ويكمن حساب االنحراف المعياري حسب المعادلة 
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= االنحراف المعياري δحيث ان 

E2  التكرار ( حاصل قسمة مجموع =Fi  مرب  ع الرتب .Ui2  عىل حجم العيية او عدد البيانات )

 المطلوب رسمها

ي تمثل اوزان علب مادة غذائية       
ي الجدول ادناه والت 

 
مثال : ارسم المدرج التكراري للبيانات الموضحة ف

 ان طول الفئه )  100) بالغرام ( لعينه متكونه من ) 
ً
؟  3( هو  h( وحدة علما

Ui . Fi Fi . Ui2الرتب Fiالتكرار  aالقيم الممثلة للفئه رقم الفئه

137514--416

237843--1236

338192--1836

4384291--2929

5387300-630

63901511515

7393721428

839633927

939924832

17219-1000المجموع



ي : 
ي كاالب  الحل : يحسب الوسط الحساب 

+ h . E1 a xˋ = 

    = 387 + 3  = 386,49 mg 

ي 
: ويحسب االنحراف المعياري كاالب 

a = h E2 – ( E1 )
2 

 = 3  )2 = 4,41 mg 
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        375        378         381         384         387        390        393          396        399 
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االعمالفيتخطيطاإلنتاج:استخدامشبكات  

 مناحدثالوسائلالتيتستخدمفيالتخطيطوجدولةومتابعةالنشاطاتالمختلفةهي:

 أسلوبالمسارالحرج .1

 أسلوببيرت .2

:هوطريقةتساعدالمسؤولينعلىالتخطيطمعاالهتمامبعنصريC.P.Mأسلوبالمسارالحرج

عائد.الوقتوالكلفةبحثيعطيالمشروعاكبر

والمساراتالتيتستغرقأطولفترةزمنيه،

السهميمثلالنشاط



والدائرةتمثلالحدث



نهايةالنشاطبدايةالنشاط

النشاط



كيفيةتحديدالنشاط
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مثال:طلبمنمسؤولالتخطيطجدولةاإلنتاجلقطعهمنالغيارالالزمةالحدالمعاملباستخدامالمسار

افيالجدولالتالي:الحرج،وكانتالمعلوماتالمتوفرةفيإدارةاإلنتاجكم

وقتالنشاط)أيام(الوصفالنشاط

4(1تحضيرالمواداالزمهللجزء)2–1

3(2تحضيرالمواداالزمهللجزء)3–1

6(1تشغيلالجزءاألول)4–2

5(2تشغيلالجزءالثاني)4–3

2(2()1تجميعالجزء)5–4

1المنتجالنهائياختيار6–5





المشروعبداية64نهايةالمشروع

12



53

















عبارةعنمخططبسيطيصنفالمشكالتوالعيوبمناألكثرتكراراًالىاألقلمخططباريتو:

تكراراً،ويعوضالمساهمةالنسبيةلكلعيبنسبةالىالتأثيرالكليللعيوب،فضالًعنذلكسهولة

جمعالبياناتالالزمةإلعداده.

ظمةالصناعيةالنمجردالقاءيسهلمخططباريتوالتعاونبينجميعالمعنيينفيمجالالجودةبالمن

نظرةعليهتوضحالمشكلةاألكثرأهميةوتأثيراًمقارنهبالمشكالتاألخرىوصياغةالجهودوتكريسها

لحلهذهالمشكلة.

1 

2 

3 

4 5 6 
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خطواتاعدادمخططباريتو:

 تحديدالمشكالتاوالفقراتالمرادتحليلهاواختيارها .1

 جمعالمعلوماتلمدةمحددةمنالزمن .2

 يبالمعلوماتفيجدولبشكلتنازليوبجمعالرقمالتراكميلهذهالمعلوماتترت .3

 Y(ومنثمالتدرجعلىمحورX , Zرسممحوري) .4

(علىشكلمستطيالتمرتبةتنازليا،وتمثلارتفاعXرسمأعمدةالمخططعلىطولمحور) .5

 ( Y )كلعمودتكرارالعيوب،اوالنسبةالمئويةللعيب

لنقطةالتيتمثلالرقمالتراكميفيمنتصفكلعمودووصلهذهالنقاطللحصولعلىرسما .6

 رسمبياني

كتابةعنوانالمخطط،ويمكنإضافةتاريخجمعالمعلومات،واسمالشخصالفنيبجميع .7

 المعلومات،والغرضمنتحليلالمعلومات
الخاصةلتعبئهالعصيرليومانتاجواحد،والبالغةمثال:يبينالجدولادناهعددالقنانيالزجاجيةالمعيبة

قنينهوعددالمبيعاتلكلنوعمنالعيوب،والنسبةالمئويةله.75

النسبةالمئوية%العددالعيوبت

6181.3خدوش1

56.7المسامية2

45.3شقوق3

34.1تلوث4

22.7خصائصمختلفة5

111قنينه75المجموع





-مخططالتبعثر)التشتت(:  
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ويسمىمخططاالنتشارأيضاويعرفبأنهمخططيوضحالعالقةالسببيةبينمتغيريناحدهمايكون

مقياسالجودةالحدالمنتجاتواالخرهوالعنصرالذييعتقدانههوالسببلقيمةهذاالقياسويربط

 نخططالتبعثربيننوعينمنالبياناتويوضحالعالقةبين:

 سببوتأثير 

 سببوسبباخر 

 سببمنجهةوسببينمنجهةأخرى 

فائدةمخططالتبعثر

 تقليصالنفقاتوالوقتالالزمإلجراءالفحصواالختبار .1

 استبعادالفحوصاتالغيرمجديةواستبدالهابأخرىفعالة .2

الجودةوخصائصالقيامبضبطالعملياتالفعالةعلىأساسالنتائجالمتحققةفيضوءالعالقةبين .3

 المخرجات
انالعالقةبينمتغيريناحدهمايؤثرعلىاالخر،فاذاكانتالعالقةبينالمتغيرينقويةفعندرسمهذين

المتغيرينعلىورقةبيانيةسوفتتجمعهذهالنقاطقريباعلىبعضها.امااذالمتكنهناكصلةبين

تغيرينسوفتكونمتبعثرةاومنتشرةالمتغيرينفانالنقاطالتيتمثلهذينالم











(p – chartمخططالسيطرةلنسبةالوحداتالمعيبة)
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-اولوحةالضبطللنسبةالمئويةللمبيعات:

توفرلوحةالضبطالنسبةالمئويةللمعيباتالمعلوماتالالزمةحولالتغييراتالحاصلفينسبةالمعيبات

(p)منمخرجاتالعمليةاإلنتاجيةوتحسبحدودالضبطفيلوحةالضبطللنسبةالمئويةللمبيعات

كاالتي:

 

 

 = u.c.L.p=pˋ+3xالحداالعلى 

 = c.L.p = pˋالحدالوسط 

 = L.c.L.p =pˋ - 3x الحداألدنى 

حيثان:

np∑مجموعالعيوبالكلي= 

pˋالنسبةالمئويةللمعيب= 

n مجموعالمعيبفيالعينة= 

Nمجموعمفرداتالعينات= 

nˋمتوسطحجمالعينة= 















عينةمنمنظمحرارييستخدمفيالمدافئالزيتيةوتمفحصهابالعينالمجردةفحص11جمعت-مثال:

بصريوظهرتعيوبفيبعضمنهاموضحةفيالجدولالتالي

1234567891111
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112121121115114118117117111117122

9795891169518



الحل:

1234567891111

1.18

1

1.15

8

1.17

4

1.14

3

1.17

1

1.17

6

1.18

5

1.18

6

1.18

1

1.14

3

1.14

8

 

pˋ= 

= 0.074 

nˋ= 

=116 

u.c.Lp=0.074+3 = 0.1469 =0.15 

L . c .L=0.074- 3 = 0.002 =0



مخططالسيطرةعددالعيوبفيمفردةواحدة

اولوحةالضبطعلىعددالعيوبفيالعينة
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توفرلوحةضبطعددالعيوبفيالعينةالمعلوماتالالزمةحولالتغيراتالحاصلةفيعددالعيوبمن

مخرجاتالعمليةاإلنتاجيةونتبعنفسخطواتلوحةالضبطللنسبةالمئويةللمعيباتوتحسبحدود

السيطرةفيلوحةعددالعيوبكاالتي:

cˋ =  

U.C.L.C = Cˋ + 3 

L.C.Lc = cˋ - 3 

=عددالعيوبالكليةحيثان

مثال:شركةلصناعةاألثاثالمنزليةوجدتفيقسمضبطالجودةبعدعمليةالتقييسالمساميرالمفقودة

عمليةتجميعلألثاثكاالتي:25في

(4،6،5،1،2،3،5،5،1،2،2،4،6،5،3،2،4،1،8،4،5،6،3،4،2)

ارسممخططتعدادالعيوب؟

الحل:

Cˋ =  

U.C.L.C = 3.8 + 3 



 L.C.L.C = 3.8 – 3الحداألدنى
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xˋلوحةالضبطللمتوسطوالمدى 

تبينلوحةالضبطللمتوسطوالمدىمقدارالتغييراتالحاصلةفيقيمةمتوسطالعمليةاإلنتاجيةومقدار

 التشتت

-ولحسابقيمةالمدىوكمايلي:  

R(المدى)= x (اكبرقيمة)  –  x (اصغرقيمة) 

-لكلمجموعةفرعية:  Xˋولحسابقيمةالمتوسط 

Xˋ=  

مجموعةفرعية للعينات nحيث 

Rˋولحسابقيمةالمتوسطالمدى 

Rˋ=  

عيناتالعملية  N :حيثان 

 واليجادحدودضبطاللوحةللمتوسط:

 u.c.l Xˋ= Xˋ + A2R الحداألعلى

 ˋc.l Xˋ=X الحدالوسطي

 L.c.L xˋ=x- A2R الحداألدنى

 واليجادحدودضبطللوحةللمدى

 ˋu.c.l R=D4*R الحداألعلى

 ˋc.l R=R الحدالوسطي

 ˋu.c.l R= D*R الحداألدنى

-مالحظة:  

A2=0.729        …..     D=0      ….      D4=2.282الثوابت 
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-مثال:  

مفرداتلكلعينة،ويتمقياسالمقاومةالكهربائية4عيناتمنمنتوجالكترونيبحجم11جمعت  

Ωباالوم العيناتكافةوكانتالقراءاتكماموضحةبالجدوللكلمفردةفي  

 رقمالعينة 1 2 3 4
33 32 41 35 1 
41 36 37 46 2 
36 34 41 34 3 
69 64 68 59 4 
38 34 44 41 5 
42 41 43 34 6 
44 41 41 46 7 
33 41 38 36 8 
48 52 49 51 9 
47 43 36 42 11 

 

العيناتالخارجةعنحدودالسيطرة؟ارسممخططيالمتوسطوالمدىوبين  

-الحل:  

Rالمدى Xˋرقمالعينة المتوسط 

8 35 1 
11 41 2 
6 36 3 
11 65 4 
11 39 5 
9 41 6 
5 43 7 
8 37 8 
4 51 9 
11 42 11 

 

 

 

 

Xˋ=  
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Rˋ=  

 

Xˋحدودالضبطللوحةالمتوسط 

 u.c.L Xˋ= 42.7 + 0.729 * 8.1 = 48.63  الحداألعلى

 L.c.L Xˋ= 42.7 – 0.729 *8.1 = 36.82 الحداألدنى 

Rحدودالضبطللوحةالمدى 

u.c.l R = 2.282 * 8.1 = 18.48  

l.c.l R = 0 * 8.1 = 0 
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