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 عدد الساعات المرحلة اسم المادة

 نظري  2 السنة الدراسية الثانية اإلدارة والسالمة

 
 

 الهدف
تعليييم اللالييف لم هييار اإلدارة الصييناعية والسيييلرة لناعييية واصميعهييا مييل الصييناعات الم عل يية 

 العالف.وبشكل ي در تحسين اإلنعاجية وتقليل الكلف ونسبة 
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 ت اصيل الم ردات األسباع

مراحل وتلار اإلدارة، المبادئ األساسية لإلدارة، خصاص اإلدارة،  األول
 مسعايات اإلدارة.
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 اإلدارة والعملية اإلدارية

هي مجموعة المبادئ واألسس العلمية التي تتولى تخطيط ورقابة وتحفيز مجموعة  تعريف اإلدارة:
 من األفراد لتحقيق األهداف المشتركة للمنشأة.

 المبادئ اإلدارية:
 . مبدأ تقسيم العمل: أي ان كل فرد يتخصص بأداة عمل معين داخل المنشأة.1
خولللللللة ألرللللللد األفللللللراد ملللللل  رجللللللم . السلللللللطة والمسلللللل ولية: أي ان ب للللللد ان تتناسلللللل  السلللللللطة الم2

 المس وليات الملقاة على عاتقه.
 . ابنضباط: وهي إطاعة وارترام األوامر والتعليمات الصادرة.3
 . وردة األوامر: وهي ان يتلقى المرؤوس التعليمات واألوامر من رئيسه المباشر.4
 . أسبقية المصلحة العامة.5
 . العدالة في المكافأة.6
 . المركزية.7
 دريج السلطة.. ت8
 . النظام والترتي .9
 . المساواة.10
 . استقرار العاملين.11
 . المبادرة واب تكار.12
 . مبدأ روح الفريق.13

 
 المستويات اإلدارية

 مسعاى اإلدارة العليا:
ويتكون عادة من األفراد الذين تق  عليهم مس ولية تحديد األهداف العاملة للمشلروو ورسلم  

 في المجابت السياسية وابقتصادية وتأثيرها على المنشأة.الخطط والسياسيات 
 مستوى اإلدارة الوسطى:

وتتكلللون مللللن اإلفللللراد الللللذين يكونلللون مسلللل ولين عللللن وملللل  نظلللم العمللللل وا را اتلللله ورسللللم 
 السياسات التنفيذية وتنسيق العمال.

 مسعاى اإلدارة الدنيا:
كللد مللن تنفيللذ البللرامج وهللي التللي تكللون علللى مسللاس مباشللر ملل  العمللل وتعمللل علللى التأ

 اليومية.
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 ت اصيل الم ردات األسباع

الاظييا ف اإلدارييية، اإلدارة الصييناعية، وظا  هييا، الهندسيية الصييناعية،  الثانل 
 خصا ص، اإلدارة الصناعية.
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 الوظائف اإلدارية ووظائف المنشأة

 : ويعرف بأنه التنب  بالمستقبل والتهي  له.أواًل: الع ليط
 الخطط إلى عدة معايير:وتقسم 

 . وفقًا لمعيار در ة الشمول:1
 أ. الخطة القومية

 ب. الخطة القطاعية
 ج. خطة المنشأة

 . وفقًا للمعيار الزمني:2
 ( سنة.25-5أ. الخطط طويلة األ ل )

 ( سنة.5-3ب. الخطط متوسطة األ ل )
 ج. الخطط القصيرة األ ل وهي سنة فأقل.

 . وفقًا لطبيعة النشاط:3
 خطة التسويقأ. 

 ب. خطة التموين
 ج. خطة اإلفراد

 مبادئ الع ليط
 . اإلسهام نحو الهدف.1
 . شمولية التخطيط.2
 . كفا ة التخطيط ومرونته.3
 . اسبقية التخطيط.4
 . ابستمرارية.5

إنلله تحديللد ألو لله النشللاط القيمللة لتحقيللق الهللدف وترتيبهللا فللي مجموعللات يمكللن  ثانيييًا: العنظيييم:
 إسنادها إلى األفراد.
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: تعبيلللر علللن خطلللوط السللللكة والمسللل ولية ويتضلللمن تصلللميم العملللل )متطلبلللات الهيكيييل العنظيميييل
والتصلميم التنظيملي )إقاملة الورلدات والشلع   Job Designالوظيفة ومتطلبات شلالل الوظيفلة( 

 ام(.واألقس

 مبادئ العنظيم
 . رتمية الهدف1
 . التخصيص2
 . رد السيطرة3
 . تفويض الصقرية4
 . توصيف الوظائف5
 . وردة األوامر6
 . إنشا  عدد محدود من المستويات ابشرافية.7

 
 أسس تجميع االنشطة والفعاليات في االدارات

 . األساس الاظي ل1
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2. أساس المنعاج 
 

 
 الجغرامية. حسف المناطق 3

 
 
 .. العجميع على أساس العمالء4
 .. العجميع على أساس المراحل والعمليات5
 .. العجميع المشعرك6
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ممارسلة العمليلة التو يهيلة يمكلن ان تقلود مجهلودات ابفلراد نحلو تحقيلق ابهلداف  ثالثًا: العاجيه:
أو ات اإلداريللة المختلفللة وتتطللل  ابلمللام الكامللل بمكونللات المنشللأة وطبيعللة العققللات فللي المسللتوي

 تح يز االخرين ألداء األعمال. صل
 : تكوين وتنمية ابفراد.رابعاً 

 مقارنة المتحقق م  المخطط. خامسًا: الرقابة:
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 . ما صل المبادئ اإلدارية شرحها؟1
 . عرف اإلدارة وما صل المسعايات اإلدارية2
 . عدد الاظا ف اإلدارية واشرح كل واحدة باخعصار3
 ما صل معاير الع ليط .4
 . من أسس تجميع األنشلة وال عاليات اإلدارية ارسم األساس الاظي ل.5

 
 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 ماقع وترتيف الاحدة الصناعية - الثالث 
العاامييييل الر يسييييية الميييييثرة علييييى اخعيييييار مااقييييع المشيييياريع  -

 الصناعية
 للمصنع(.ترتيف الاحدة الصناعية )العرتيف األولل  -
 تصنيف انااع تراتيف الاحدة الصناعية. -
مزايييا ومحييددات والحيياالت العييل يلبييق ميهييا )العرتيييف السييلعل،  -

 الاظا  ل، الم علط، المشعرك(.
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 ترتيب المصنع

ان اهميللللة ترتيلللل  المصللللن  تنصلللل  علللللى اختيللللار أفضللللل المواقلللل  للمعللللدات والتجهيللللزات 
للمراكللز ابنتا يللة وابفللراد ومعللدات المناولللة بحيلل  تلل دي المختلفللة وكللذلت اختيللار افضللل المواقلل  

 إلى تحقيق ابنسياب الجيد للعمل.

 أنواع الترتيب أو التجميع داخل المصنع

 أواًل: العجميع السلعل )ال لل(
في هذا النوو يكون المصن  مقسم إللى علدة خطلوط انتا يلة وكلل خلط يحتلوي عللى أنلواو 

 داخل الشعبة مكائن سباكة، خراطة، صيانة... الخ.مختلفة من المكائن كان تكون 

 مزايا العجميع السلعل:
 . تقليل كلف المناولة ري  يمكن استخدام وسائل النقل األتوماتيكية.1
 . تقليص دورة الصن  بسب  قصر المسافة التي تقطعها المواد.2
 . قلة عدد ابفراد العاملين.3
 . قلة معدبت الحوادث الصناعية.4
 ولة وم  وتنفيذ البرامج التدريبية.. سه5
 . تقليل كميات الخزين تحت الصن  في المرارل ابنتا ية.6
 . يشج  على تطبيق أنظمة الحوافز الجماعية.7

 ثانيًا: العجميع الاظا  ل:
فلي هلذا النلوو ملن التجميلل  يكلون المصلن  مقسلم إللى عللدة شلع  انتا يلة تضلم نلوو وارللد 

 ارد فتكون شعبة للخراطة، شعبة اللحام، شعبة الصبالة... الخ.من المكائن التي ت دي لرض و 

 مزايا العجميع الاظا  ل:
 . مرونة عالية في العمل.1
 . تقليل نفقات شرا  اآلبت.2
 . يشج  على تطبيق الحوافز الفردية.3
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4. الدقة في ابش ارف.

5. إمكانية تويي  الشع  ابنتا ية رس  در ة خطورتها.
 

 ع المشعرك )السلعل والاظا  ل(ثالثًا: العجمي
 رابعًا: العرتيف على أساس الماقع الثابت

 ويمكن ان يستخدم هذا النوو في صناعة السفن أو  نا  الجسور.

 خامسًا: مساحة وماقع الشعف االنعاجية:
 هناك عدة طرق مسارة الشع  ابنتا ية منها:

 . طريقة النسبة.1
 . طريقة المراكز ابنتا ية.2
 التقدير. . طريقة3

 الماقع الجغرامل للمصنع
يمثللل الموقللل  الج رافلللي للمصلللن  أهميلللة كبيلللرة فلللي نجلللاح أو فشلللل العديلللد ملللن الصلللناعات 
نتيجللة عققتلله  زيللادة أو خفللض كلللف ابنتللاج ومللن ثللم تحديللد مقللدار الللري  والخسللارة. ان اختيللار 

رة مثللل المللواد، ابفللراد، الموقلل  المقئللم للمصللن  يجلل  ان يراعللى فيلله دراسللة كافللة المت يللرات الملل ث
 مصادر الطاقة، سياسة الدولة... الخ.

 العاامل الميثرة على مااقع المصنع:
 . كلفة األرض.1
 . رأس المال.2
 . المواد األولية والطاقة.3
 . توفر القوى العاملة.4
 . السعر والسوق )القري  والبعيد من األسواق(.5
 . كلفة النقل.6
 . تمركز الصناعة.7
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8. الض ارئ .

9. العوامل الدفاعية )خاصة المصن  الست ارتيجية(.
 

 تاازن ال لاط االنعاجية
ويعنللي التلللواين محاوللللة مسللاواة مخر لللات  ميللل  المرارلللل ابنتا يللة المتعاقبلللة فلللي الخلللط، 
وتتحقق هذه المساواة عندما تتطل   مي  المرارل المتعاقبة في خط ابنتاج والتجمي  نفس الوقت 

لوقت الضائ  في أي محطة فيحصل ما يسمى بلالتواين التلام ريل  تتلدفق الورلدات بحي  ينعدم ا
 بشكل منظم من مررلة انتا ية إلى أخرى.

 حاالت عدر العاازن:
يعنلللي علللدم التلللواين فلللي الخطلللوط ابنتا يلللة علللدم تسلللاوي الوقلللت اللللقيم بنجلللاي المرارلللل 

إلى ردوث اختناق في أرد ابقسام أو  ابنتا ية المتعقبة في خط ابنتاج والتجمي  وهذا ي دي إما
 إلى و ود وقت مائ  في أقسام أخرى.

 ظاصرة االخعناق:
وفيهللا تكللون انتا يللة مررلللة معينللة أقللل مللن إنتا يللة المررلللة السللابقة لهللا ممللا يلل دي إلللى 
تكدس ابنتاج في هذه المررلة ويسب  ارباك للخط ابنتا ي. ويمكن ايجاد الحللول المناسلبة لهلذه 

رة بعللد دراسللة معوقللات المرارللل ابنتا يللة والوقللوف علللى السللب  الحقيقللي لحللدوث ابختنللاق الظللاه
 مثل )تحدي  األ هزة واآلبت، إقامة دورات، ييادة ابيدي العاملة... الخ(.

 ظاصرة الاقت الضا ع:
هلي عكلس ظلاهرة ابختنلاق إه فيهلا تكلون انتا يللة مررللة معينلة أكبلر بكثيلر ملن المررلللة 

لهللا، ويمكللن ايجللاد الحلللول المناسللبة لهللا بعللد ا للرا  دراسللة عللن المسللببات الحقيقيللة لهللذه السللابقة 
 الظاهرة وكيفية ابستفادة من الوقت الضائ  في تش يل خطوط انتا ية أخرى.
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 . عرف العجميع السلعل )ال لل( وعدد مزاياه.1
 . ما صل العاامل الر يسية الميثرة على اخبار ماقع المصنع.2
 عدد أنااع العرتيف داخل المصنع. .3
 
 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

ت ليييط االنعيياج، م هييار ت ليييط االنعيياج، اصييداف ت ليييط ورقابيية  الرابع 
 االنعاج.
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 الع ليط ومراقبة االنعاج
تعتبر وظيفة التخطيط ومراقبة ابنتاج من الوظائف ابساسية في المنشأت المختلفة ألنها 

تحقيقي أفضل استفادة من الموارد المادية والبشرية المتارة وتقليل الضلياو والهلدر إللى تساهم في 
 أدنى رد ممكن.

: هللو عبلارة عللن عمليللة تحديللد أهللداف واقعيللة تسلعى المنشللأة بنجايهللا خللقل فتللرة يمنيللة والع ليييط
 معينة.

 العاامل الميثرة مل عملية الع ليط:
 أ. العاامل الداخلية:

 المو ود في المنشأة مستوى الكادر -
 ابمكانات المالية -
 توفر المواد األولية وقط  ال يار -
  ودة المكائن -
 ظروف العمل وطبيعته -

 
 ب. العاامل ال ارجية:

 خطط التنمية القومية -
 سياسة الدولة ابقتصادية والمالية -
 وفرة اليد العاملة -



 

 

15 

 

     
 

 - مستوى ابنتاج والدخل القومي  
- القيم والتقاليد اب تماعية والحضارية
 

 أصداف الع ليط ومراقبة االنعاج
 . انتاج السل  بالكميات والنوعيات المطلوبة.1
 . تقليص الخزين من المواد المختلفة.2
 . الوفا  بمواعيد التسليم للسل  المتفق عليها.3
 . تقليل تكدس المواد  ين العمليات ابنتا ية.4
 المصن .. تحقيقي أفضل است قل لمسارات 5
 . تحقيقي أفضل استخدام لقيدي العاملة والمكائن فنيًا واقتصاديًا.6
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 . عرف الع ليط وما صل العاامل الميثرة ميه1
 . ما صل اصداف الع ليط ومراقبة االنعاج.2
 

 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية:  ال امس 
  للمشاريع الصناعية.مكرة عن دراسة الجدوى 
 المشروع الصناعل 
  مراحل دراسات الجدوى 
  اصمية دراسات الجدوى 
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 دراسة الجدوى

تعتمللد فرصللة المضللي قللدمًا فللي تنفيللذ أي مشللروو وخرو لله إلللى ريللز الو للود علللى نتللائج 
دراسللللات الجللللدوى، إه للللليس مللللن المعقللللول توظيللللف ابمللللوال عشللللوائيًا  للللل رسلللل  أهميللللة المشللللاري  

وإلى  وان  العوامل لير المنظورة والسياسية وليرها مملا يصلع  تقويمله تقويملًا دقيقلًا وأولوياتها. 
 فهناك ثقثة  وان  لدراسة  دوى أي مشروو هي:

 . الجدوى ال نية:1
وفللي هللذا الجانلل  يقللوم الخبللرا  والمهندسللون  دراسللة امكانيللة اقامللة المشللروو مللن الناريللة 

 المناخ والتضاريس وطبيعة المشروو رالة التربة... الخ.الفنية وهلت  نا ًا على ظروف الموق  و 

 . الجدوى المالية:2
لللليس ملللن الحكملللة التفكيلللر فلللي مشلللروو لللليس لللله مصلللدر لتمويلللله وملللن هنلللا كانلللت دراسلللة 
الجدوى المالية هامة. إه يج   ان يكون هناك مال كافي سوا ًا عن طريق ابقتلراض ملن البنلوك 

ما يج  دراسة العوائد وابرباح التي تحققها عملي ابستثمار في أو مساهمة الشركات أو ابفراد ك
أي مشروو باستخدام أسالي  متعددة مثل فترة استرداد رأس المال المستثمر وطريقة القيمة الحالية 

 للنقد وليرها.

 . الجدوى االقعصادية:3
والمنافسلين  ويتم خلقل هلذه الدراسلة تقيليم البلدائل فلي ملو  الكلفلة والعائلد ودراسلة السلوق 

 وابسعار وليرها.

 دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية:
لقيام أي مشروو صناعي يفتلرض ان يلتم انشلا ها عللى أسلاس دراسلات علميلة ملن ريل  
را للة السللوق لهللذه المنتجللات وكللذلت دراسللتها فنيللًا وكللذلت دراسللة المشللروعات مللن ريلل  ربحيتهللا 

 التجارية.

 دراسة الساق: -1
السلوق هللي الدراسلات التللي تعللد بقصلد التعللرف عللى ابشللكال والمواصللفات يقصلد  دراسللة 

التي سيطلبها المستهلت، كذلت أرقام المبيعات المتوقعة من كلل شلكل وصلنف ملن هلذه المنتجلات 
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وأنس  طرق التويي . ري  ملن خلقل هلذه الدراسلة يمكلن اتخلاه القلرارات الخاصلة بابسلتمرار فلي 
 ن بالنسبة للمشروعات الخاصة أو الحكومية.المشروو أو استبعاده سوا  كا

وكللذلت يمكللن ابسللتفادة ملللن دراسللات السللوق فللي اعلللداد الدراسللات الفنيللة ولتحديللد الطاقلللة 
 المطلوبة إلنتاج الكميات المنتظر  يعها.

 محعايات دراسة الساق:
 . تحديد اشكال ومواصفات السل  المطلوب انتا ها.1
 . تحديد هيكل ابسعار.2
 طرق التويي  المباشر أو لير المباشر.. تحديد 3
 . تحديد نوو ومقدار الخدمات المطلوب تقديمها للمستهلت.4
 . تقدير وتحليل الطل  المتوق  على السلعة راليًا. ومستقبًق.5

 طرق تقدير الللف صل:
 . طريقة الرآي اب مالي.1
 . طريقة ابنحدار المستقيم.2
 . طريقة السقسل الزمنية.3

 ة الرآي اإلجمالل:. طريق1
فللي هللذه الطريقللة يللتم توييلل  اسللتعارة علللى عللدد مللن الللوكق  أو المسللتهلكين لسلللعة معينللة 
ويطلللل  ملللنهم تحديلللد أرقلللام المبيعلللات المتوقعلللة مللللن السلللل  موملللوو البحللل  وبعلللد ان تمللل  هللللذه 

خاصللة ابسللتمارات وترسللل للجهللة هات العققللة وتجللري عليهللا الدراسللة القيمللة واتخللاه القللرارات ال
 بالمنتج ومحاولة التطور  ها لقستمرار  نجاح المشروو الصناعي.

 . طريقة االنحدار المسعقيم:2
 ان استخدام هذه الطريقة في تقدير الطل  يتم وفقًا للخطوات اآلتية:

 أ. اختيار الم شرات ابقتصادية أو اب تماعية بصورة آلية.
 العققة المستقيمة م  الطل .ب. رسم أشكال ابنتشار بختيار الم شرات هات 
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 ج. ايجاد معامل ابرتباط المستقيم لكل م شر م  الطل .
 د. اختبار الم شر النهائي وايجاد معادلة ابنحدار المستقيم.

 

 ري  أن:
X .تمثل قيم الم شر ابقتصادي = 
Y .تمثل قيم الطل  السنوي أو الفصلي أو الشهري أو ابسبوعي أو اليومي = 
N .تمثل عدد السنوات من الفصول أو ابشه ر أو ابسا ي  أو ابيام = 
X .الوسط الحسا ي لقيم الم شر ابقتصادي = 
Y . الوسط الحسا ي لقيم الطل = 

Ax .ابنحراف المعياري لقيم الم شر ابقتصادي أو اب تماعي = 
Ay . ابنحراف المعياري لقيم الطل = 
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أما معادلة ابنحدار المستقيم فهي:

وبيجاد قيم المجهولين C,B نحل المعادلتين اآلتين:

 

 
: البيانات الواردة في الجداول أدناه تمثل أقيام مبيعات المنشأة ملن اب هلزة الكهربائيلة بلاألف مثال

 الدنانير ومعدل دخل ابسرة اليومي لسب  سنوات كاآلتي:

 (Xمعدل دخل االسرة ) (yقيم المبيعات ) السنة

1975 65 9 

1976 69 10 

1977 74 12 

1978 77 15 

1979 78 16 

1980 82 17 

1981 86 19 

 المللاب:
 . ايجاد معامل ابرتباط  ين قيمة المبيعات ومعدل دخل ابسرة.1
 . ايجاد معادلة ابنحدار المستقيم.2
دينلار فلي ( 25. تقدير المبيعات المتوقعة عندما يصل معدل دخل ابسرة اليومي إللى )3

 .1988سنة 



 

 

21 

 

 
 الحل:

 كاآلتل: XYو 2Yو 2X( ناجد قيم 1)

 Y X 2X 2Y YX السنة

1975 65 9 81 4225 585 

1976 69 10 100 4761 690 

1977 74 12 144 5476 888 

1978 77 15 225 5929 1156 

1979 79 16 256 6241 1264 

1980 82 17 289 6724 1394 

1981 86 19 361 7396 1634 

 
 +(1( ناجد معامل االرتباط حث ان أعلى قيمة له )2)
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(3) 

 
 بالتعويض باألرقام في المعادلتين نحصل:

 
 نحصل: 14( * 3نضرب المعادلة )

 
 (6( من )5يطرح )

 
 A( نحصل على قيمة 3في المعادلة ) Bبالتعويض عن قيمة 

 
 معادلة االنحدار المسعقيم:

دينللار  25عنللدما يصللل دخللل ابسللرة اليللومي إلللى 1986ب يجللاد قيمللة المبيعللات فللي سللنة 
 في معادلة خط ابنحدار المستقيم: Xنعوض قيمة 

 
 ( طريقة السالسل الزمنية:3)

السلسلة الزمنية هي مجموعة من البيانات التاريخية التي تعكس رجم ابنشطة والفعاليات 
فتلللرة يمنيلللة محلللددة. ويلللتم تحليلللل السلسللللة الزمنيلللة إللللى العواملللل ابقتصلللادية المختلفلللة عللللى طلللول 

 الم ثرة  ها وهي:
 أ. ابتجاه العام.

 ب. الت يرات الموسمية.
 ج. الت يرات المناخية.
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 طرق تعيين خط االتجاه العار
 ( طريقة معاسلل نص ل السلسلة:1)

نو لللد الوسلللط بمو للل  هلللذه الطريقلللة تقسلللم السلسللللة إللللى نصلللفين ان يكونلللا متسلللاويين ثلللم 
الحسا ي للقيم في كل قسم فنحصل على نقطتي على خط السلسللة الزمنيلة ثلم نرسلم مسلتقيمًا  لين 

 النقطتين فيكون هو خط ابتجاه العام.
مثال: تامرت لديك البينات أدناه عن كميات مبيعات المنشأة العامة للصيناعات الجلديية )بيأالف 

 الاحدات( والثانل سناات:

 باآلبفالمبيعات  السنة

1973 1200 

1974 1400 

1975 1600 

1976 1700 

1977 1850 

1978 2000 

1979 2400 

1980 2800 

 المللاب:
 . ايجاد معادلة خط ابتجاه العام باستخدام طريقة متوسطي نصفي السلسلة.1
 .1987. تقدير كمية المبيعات سنة 2
 . تومي  خط ابتجاه العام بالرسم.3

 الحل:
 الوسط الحسا ي لقيم النصف األول من السلسلة والوسط الحسا ي للنصف الثاني:نو د 

 
 1974وهذه تقا ل سنة 
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معادلة خط ابتجاه العام هي:
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 . ما صل دراسة الجدوى وما صل الجاانف العل تهعم بدراسة الجدوى بها شرحها.1
 . ما صل محعايات دراسة الساق.2

 
 

 

 الم رداتت اصيل  األسباع

انييااع االنعيياج، طرا ييق ت ليييط االنعيياج، اسيياليف البرمجيية ال لييية  السادس 
 واللريقة البيانية وطريقة النقل.
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 أساليب التخطيط ومراقبة االنتاج

 ( البرمجة ال لية )تعاظم الربح(:1)
القلرار  وهو تطبيق الطرق العلمية والهندسلية لدراسلة العمليلات والفعاليلات لتطويرهلا واتخلاه

 األمثل، ويتضمن الفعاليات:
 . وصف هدف الدراسة )المستلزمات، القيود، الحدود(.1
 . تحليل النموهج )استخدام النموهج الريامي المناس (.2
 . ايجاد رل النموهج.3
 . اثبات صحة النموهج )يعتمد على المعلومات السابقة(.4
 . وم  النتائج النهائية.5

 رياضياً م هار البرمجة ال لية 

 ( تعظيم الربح:1)
( سللاعة 42كلل  رمجلة هلي فللي الواقل  منلاظرة لكلمللة تخطليط فلاها فرملنا مللثًق أنله للدينا )

متارللة لتشلل يل إرللدى الماكنللات أسللبوعيًا والتللي تسللمى بطاقللة التشلل يل وإنلله هنللاك منللتج يسللت رق 
 :تنفيذه ساعتان على هذه المكانة فإنه يمكن كتابة صي ة ريامية لهذه العققة

 
نفرض أنه يمكننا ان ننتج على نفس الماكنلة منتجلًا آخلر يسلت رق انتلاج الورلدة منله سلتة 

 ساعات فان التعبير الريامي يكون في هذه الحالة:

 
فاها فرمنا أنا أردنا ان نش ل المنتج األول على ماكنة أخرى ري  يست رق ستة ساعات 

الثانية ويست رق انتا له أربعلة سلاعات فلان الصلي ة والمنتج الثاني أيضًا يش ل على نفس الماكنة 
 الريامية تكون:
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 عن أربعة قط  المسلم إليه أسبوعيًا فإن: 2Xوإها اشترط المتعاقد أب تقل كمية 

 
وإها كان الرب  المتوق  من المنتوج األول دينارين والرب  المتوقل  ملن المنتلوج الثلاني اربل  

 دنانير فان دالة الرب :

 
 تسمى القيود 5, 4, 3, 2, 1معادبت ان ال

 أكبر ما يمكن )تعظيم الرب ( مستوفيًا القيود التالية؟ 24X  +12X  =z: ا عل قيمة مثال

 
 : نرسم المعادلة األولى والثانية رسمًا  يانياً الحل

 
 وبنفس الطريقة نرسم المعادلة الثانية

 2X≥ 4وإها أمفنا القيد الثال  
 LNنحصل على الخط 
 هي التي تمثل أفضل رب  Eنقرظ ان نقطة 

 والتي تعطي: 1Xوعمودآخر على  2Xومن هذه النقطة نقيم عمود على 
5  =1X 
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6  =2X 

 
 (5في دالة معادلة ) 1Xو 1Xواآلن نعوض قيم 

MA XZ = 2X1 + 4X2 

Z = 2 * 5 + 4 * 6 

Z = 34  أقصى رب  ممكن هو        دينار 

 ( اسع دار أسلاب النقل2)
-ب لداد-: كمية من الحبوب تنقل من سايلوات الموصل ربيعة تلعفر إلى المخاين في كركلوكمثل

 با ل. الكميات المتوافرة في السايلوات والكميات التي تحتا ها المخاين كاآلتي:
 الم ازن  السايلاات 

 ب داد 1300 1000 الموصل

 كركوك 500 800 ربيعة

 با ل 500 500 تلعفر

 2300 2300 

 

النقل للطن الوارد من السايلوات إلى المخلزن توملحها المصلفوفة اآلتيلة، المطللوب كلف 
 نقل تلت الكميات إلى مخاينها بطريقة أقل الكلف )طريقة الركن الشمالي ال ربي(؟
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 ب داد كركوك با ل 
 مخاين 
 سايلوات

 موصل 1000 ---- ---- 1000

 ربيعة 300 500 ---- 800

 تلعفر ---- ---- 500 500

 المجموو 1300 500 500 2300

Total cost (T.C) = 1000 * 3 + 300 * 4 + 500 * 3 + 500 * 4 = 7200 دينار 
 

1000 1300 

800 600 

500 500 

2300 2300 

 

 ( اسع دار شبكات االعمال مل ت ليط االنعاج:3)
علدة أسلهم تمثل شبكة ابعملال للمشلروعة الملراد تخطيطله عللى شلكل نملوهج يتكلون ملن 

 مجزئة  دوائر فالسهم يمثل النشاط والدائرة تمثل الحدث.

 

 وعند رسم أي شبكة أعمال يج  مراعاة النقاط التالية:
 . ب يجوي تقاط  ابسهم ف الشبكات.1
 . رسم ابسهم تكون على شكل خطوط مستقيمة.2
 . لكل نشاط )سهم( وقت إلنجايه.3

يستعمل النشاط الوهمي إلظهار تتاب  ابنشطة المختلفة ويرمز له بسهم فقط وب  النشاط الاصمل:
 يست رق وقت إلنجايه.
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 هو المسا  أو المسارات التي تست رق أطول فترة يمنية. المسار الحرج:
: مشللروو للصلليانة يحتللوي علللى سللتة فعاليللات والتللي تسللت رق وقتللًا معينللًا لكللل فعاليللة ورسلل  مثييال

 الية:المعلومات الت

 الوقت )اسبوو( النشاط

1-2 2 

2-3 4 

2-4 2 

3-5 1 

4-5 2 

5-6 3 

 
 المللاب:
 . رسم شبكة ابعمال.1
 . ارس  الزمن المبكر والمتأخر للمشروو.2
 . يمن السماح لكل ردث.3
 . المسار الحرج.4

 : رسم الشبكةالحل
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 PERT( أسلاب بيرت 4)

المسللار الحللرج علللى رسللم شللبكة ابعمللال لكنلله يركللز يعتمللد أسلللوب  يللرت كمللا فللي طريقللة 
بصللورة أساسللية علللى عنصللر الوقللت ومللا قللد تتعللرض للله المشللاري  عنللد التخطلليط والجدولللة ومللن 
عناصر الت ير وعدم التأكد وأسلوب  يرت يعالج هذه المشكلة من خقل التقلديرات الزمنيلة اللثقث 

 رات هي:لكل نشاط وابوقات القيمة للتنفيذ. وهذه التقدي
 . الوقت المتفائل.1
 . الوقت المتشا م.2
 . الوقت المعتدل.3

: عنللد تقللدير الوقللت الللقيم إلنهللا  عمليللة الصلليانة لخللط انتللا ي معللين و للد أنلله يمكللن أ للرا  مثييال
( أيام ولكن في ظلروف أخلرى 5( ايام ولكن إها سمحت الظروف تتم العملية في )8الصيانة في )

( يوملًا وإها أردنلا توقيل  القليم عللى شلكل 17انها  عملية الصليانة فلي )سيئة ردثت في السا ق تم 
  ياني سوف يكون تكرار ردوثها كما في الشكل التالي:

 

 
 العازيع العكراري لاقت عملية الصيانة
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 aالوقت المتفائل = 
 bالوقت المتشائم =

 mالوقت ابكثر ارتماًب = 
 teالوقت المتوق  = 
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 اليف الع ليط ومراقبة االنعاج. عددصا مع شر ح ماجزتها.. ما صل أس1
 . عرف ما يلل. شبكة االعمال. النشاط الاصمل  المسار الحرج.2
 . اشرح لسلاب بيرت.3
 
 
 

 ت اصيل الم ردات األسباع

دراسييية العميييل، أسييياليف دراسييية العميييل، دراسييية اللريقييية، دراسييية  الثامن 
 الاقت، قياس العمل.
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 الدراسات ال نية:( 2)
يقصللد بالدراسللات الفنيللة هللي الدراسللات التللي تعللد لتحديللد كافللة ارتيا للات المشللروو الجديللد 

 والقيمة إلنشائه وتش يله من ابرض والمباني واآلبت الوقود والخدمات والمواد والعمال.

 أصمية الدراسات ال نية:
 . ابستفادة منها في تقدير رأس المال القيم للمشروو.1
 . تساعد في اختيار المواق  البديلة للمشاري  الصناعية.2
. تحديد مصادر الحصلول عللى ابرتياطلات واعلداد قلوائم ابسلتيراد أو الحصلول عليهلا 3

 محليًا.

 محعايات الدراسات ال نية:
. تومي  نوو ابنتاج والطاقة ابنتا ية القصوى إلشكال وأنواو ومواصلفات السلل  التلي 1

 انتا ها راليًا ومستقبًق.يمكن للمشروو 
 . تحديد طرق التصني .2
 . تحديد التجهيزات والمستلزمات المطلوبة.3
 . تحديد أ هزة الخدمات المطلوبة لضمان انتظام العمليات ابنتا ية.4
. محاوللللة تحديلللد الخلللدمات العاملللة القيملللة للمشلللروو قبلللل خلللدمات الشلللرا  الحسلللابات، 5

 .ش ون ابفراد وابرشيف... الخ

 دراسة العمل:
فللي تصللميم المشللروعات الصللناعية الجديللدة تعتبللر دراسللة العمللل ارللدى ابسللالي  العلميللة 
المستخدمة لرف  ابنتا ية وتحسين معدبت ومستوى ابدا  بن هذه الدراسة تأخذ  نظر ابعتبلار 

 العوامل اإلنسانية، العدد واآلبت، الخدمات األخرى.

 تعريف دراسة العمل:
سللة النظاميللة للعمللل  هللدف ييللادة فللي انتا يللة العمللل والقضللا  علللى الضللياعات هللي الدرا

 بالنسبة للمواد والمكائن والعمال.
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 أصداف دراسة العمل:
 . التوصل إلى أسلوب محسن ألدا  العمل بأقل  هد بشري وبأقل كلفة.1
 . تحديد الوقت القيم إلى األداة.2
 . وم  وسيلة األدا .3
 على وسيلة األدا  الجديدة.. تدري  األفراد 4
 . اعداد أسس لنظام الحوافز واب ور.5

 تقسم دراسة العمل إلى قسمين:أساليف دراسة العمل: 
تهلدف إللى ايجلاد أفضلل وسلائل ابنتلاج الممكنلة بأقلل وقلت ممكلن واللذي ب  ( دراسة اللريقة:1)

 يسب  ابعيا  إلى العاملين.
وتهللدف إلللى الوصللول إلللى تطبيللق ابسللالي  الخاصللة باإلنتللاج لتحديللد الوقللت  ( دراسيية العمييل:2)

 الخاص وبمستوى أدا   يد واستخدام المصادر المتارة، العمال ورأس المال والمكائن.

 خلاات دراسة طريقة العمل:
 ان اختيار طريقة العمل المراد دراستها تتأثر بالعوامل التالية: ( االخعيار:1)

تلللوفر الخبلللرة الهندسلللية والتخصصلللية التلللي تسلللاهم فلللي تحسلللين وتطلللوير طريقلللة  نيييل:أ. العاميييل ال 
 العمل.

 ب. العامل االقعصادي:
 

 معادل العا د = 
 

أي تللللوفير الجللللو المناسلللل  للقيللللام بالدراسللللة دون تللللأثير سلللللبي علللللى أدا   العامييييل اإلنسييييانل: -ج
 العاملين.

 ( العسجيل:2)
 تسجيل المعلومات بصورة دقيقة تعطي صورة وامحة على المشاري  الصناعية.

 العائد من الطريقة المقتررة
 تكاليف الطريقة المقتررة
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 أصم وسا ل العسجيل صل:

 أواًل: لاحات تبين تعابع تسلسل العلمية:
 أ. لورة مجم  العملية.

 العملية/ مادة وفيها عمليات تتابعية تشمل ما يحدث للمادة.ب. لورة تتاب  
 ج. لورة تتاب  العملية/ عامل وفيها عمليات تتابعية ما يفعله العامل.

 د. لورة تتاب  العملية/ آلة وفيها عمليات تتابعية كيف تستعمل المعدات.

 ثانيًا: لاحات تسععمل مقياس عملل:
 ات المختلفة في العملية  تدرج يمني.لورة نشاط مشترك تعبر عن النشاط -أ
لورللة سلليمو تسللتخدم تحليللل فلللم  واسللطة ا لللزا  مختلفللة مللن  سللم العامللل علللى قيللاس رسلللم  -ب

 مشترك.
 تستعمل فيه الواقات الموموعة للحركات اإلنسانية األساسية. B. M. T. Sلورة  -ج

 ثالثًا: لاحة البيانات الماضحة للحركة:
تخدم لتوملللي  انسلللياب العملللل فلللي المصلللن  )مواقللل  اآلبت وامكلللان لورلللة  يلللان ابنسلللياب تسللل -أ

 العمل(.
لورة  يان خيطي وهو خط بمقياس رسم معين يستعمل فيه خليط للدبللة عللى رركلة العملال  -ب

 والمواد.
 لورة سيكولكراف وفيه يستخدم مصدر مو  يوم  في يد العامل تعكس أثر الحركة. -ج
 لورة الكتروسيكولكراف. -د
لورللة ابرتحلال: هللي تسلجيل قائمللة واظهلار كميللة المعطيلات مللن التحركلات العمللال أو المللواد  -هلل

 في فترة محددة.

 الرماز المسع دمة مل العسجيل:

  : وهي أي فعالية انتا ية ويرمز لها بشكل دائرةالعملية -أ

 و التأكد من العملية ويرمز له بشكل مرب : وهال حص -ب
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 ج- النقل: وهو نقل مادة من موق إلى آخر دون ت ير شكله           

   : هو ردث ي خر رركة المادة بسب  طارئ العأخير -د
 : وهو ابرتفاظ بالمادة لفترة يمنية.ال زن  -هل

وهلللي معرفللة  ميللل  الحقللائق التلللي تحلليط بالمشلللكلة ومعرفللة ابسلللباب المو بللة لكلللل ( العحليييل: 3)
 طرق العمل ويتم هلت  تو يه أرب  أنواو من األسئلة: فعالية  هدف الوصول إلى أفضل

 األسئلة األولية: معرفة الواق  الحالي.
 األسئلة الثانوية: معرفة مبررات هذا الواق .
 األسئلة ابستنا ية: معرفة البدائل الممكنة.
 األسئلة المحددة: معرفة البديل المناس .

وتعتمد على دقة المعلومات من التحليل وفي هذه الخطوة استنباط  ديد يتوفر فيها  ( العلاير:4)
رصلللر الفوائلللد المتوخلللاة ملللن خلللقل ا لللرا  المقارنلللات  ينهلللا والطريقلللة المسلللتخدمة. ان الهلللدف ملللن 

 التطوير هو التوصل إلى أقل وقت أو  هد أو كلفة أو  ميعها وهلت من خقل:
 ودمج العمليات المشتركة.رذف ابعمال لير الضرورية  -أ
 اختصار المسافات وتقليل التنققت. -ب
 تحقيقي انسياب منطقي للعمل. -ج
 التقليل من الوقت الضائ . -د

هلللو اعلللداد تقريلللر يعطلللي كلللل التفاصللليل علللن الطريقلللة الحاليلللة والطريقلللة المقتررلللة  ( الععرييييف:5)
 ويوم  هذا التقرير ما يلي:

 ن الطريقتين.كلفة المواد والعمال في كل م -أ
 كلفة اقرار الطريقة الجديدة. -ب
 ابعمال التنفيذية المطلوبة إلنجاي الطريقة الجديدة. -ج

وقبللل تطبيللق الطريقللة الجديللدة يجلل  القيللام بمناقشللة عمليللة مللن خللقل اللقللا  بممثللل  ( العلبيييق:6)
 العمال واإلدارة ووم  خطة تدريبية مناسبة للطريقة الجديدة.

عد اقرار الطريقة الجديدة يج  تأييدها ومتابعتها وعدم السماح للعملل بلالعودة إللى ب ( المعابعة:7)
 الطريقة القديمة أو ادخال عنصر لير مسموح به. وتعتمد على عنصرين:
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أ- قسم د ارسة العمل.
ب- العامل الذي ي دي عمله عليها.
 

عملللل معلللين ويكلللون  وهلللو الوقلللت اللللذي يسلللت رقه العاملللل متوسلللط المهلللارة فلللي أدا  قيييياس العميييل:
 متضمنًا للمسارات.

 أنااع السماحات:
 . سماح الطوارئ.1
 . سماح ابسترارة.2
 . السماح الشخصي.3
 . سماح التأخير.4

 ماا د قياس العمل:
 . يواين عمل أعضا  المجموعات.1
 . يحدد للفرد عدد المكائن التي يمكنه العمل عليها أو إداراتها.2
 يعتمد عليها في تخطيط ابنتاج واست قل الطاقة المتارة. . التزود بالمعلومات التي3
 . وم  قياسات است قل الماكنة )تحديد الحوافز(.4
 . اعطا  المعلومات لتحديد ورقابة تكاليف العمل.5

 خلاات قياس العمل:
 . ابختبار.1
 . التسجيل.2
 . التحليل.3
 . القياس.4
 . ابرتساب.5
 . التحديد.6
 . المتابعة.7
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في هذا النظام تحس  العقوة على أساس الوقلت المقتصلد نسلبة إللى وقلت العملل  نظار راون: .4

 الكلي فاها افترمنا نفس المعلومات في المثال السا ق يكون األ ر كما يلي:
 دينار أ ر ساعات العمل الفعلية 600=  100*  6
 دينار قيمة المكافأة 150=  600*  2/8

 دينار 750=  150+  600المجموو الكلي ل  ر = 
فلللي هلللذا النظلللام رلللدد الوقلللت القياسلللي إلنجلللاي العمليلللات المختلفلللة اعتملللادًا عللللى  . نظيييار بييييدو:5

دقيقة كل وظيفة تمثل نقطة معينة ورلدد للعاملل  60دراسات الوقت والحركة وقد قسم الساعة إلى 
 % عن كل دقيقة يقتصد  ها.75أ ر يمني معين ثم تحس  المكافأة على أساس 

 . نظار جانت.6
 . نظار تايلار.7
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 . ما صل الدراسة ال نية وما صل اصميعها مل أنشاء المشاريع الصناعية.1
 . عرف دراسة العمل وما صل اصدامها.2
 . عدد أساليف دراسة العمل.3
 . ما صل الرماز المسع دمة مل طريقة العسجيل.4
 . ما صل خلاات قياس العمل وما صل ماا دصا.5

 
 
 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 الصيانة، أصمية الصيانة، م هار النظار العكنالاجل العاسع 

 أنااع الصيانة، أنااع اللالت العاشر 
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 الصيانة

مفهللوم الصلليانة: هللي كافللة النشللاطات التللي يللتم القيللام  هللا  هللدف المحافظللة علللى النظللام 
وكللذلت الوقايللة مللن هللذا التلللف لتجنلل  وقوعلله ابنتللا ي مللن اصللقح التلللف النللاتج عللن ابسللتعمال 
 والمحافظة على القدرة ألدا  الوا   بشكل اقتصادي.

 أصمية خدمات الصيانة:
لقللد ايدادت أهميللة دور الصلليانة خللقل العصللر الحللدي  نتيجللة اسللتعمال وادخللال المعللدات 

ت اللتحكم التلقلائي هات الطاقات العالية والتي تزيلد ملن معلدل انلدثارها. كلذلت بسلتخدام اآلبت ها
والتللي تحتللاج إلللى مهللارات امللافية ثللم ان ييللادة كلفللة توقللف المكللائن امللافة إلللى ارتفللاو اسللعارها 

 يتطل  مضاعفة الجهود لقستفادة منها أكبر ما يمكن.

 طرق تصنيف الصيانة
 المفهوم القديم لتصنيف أعمال الصيانة:

 
قوعه. يقئم هذا النوو من الصليانة المكلائن وتعرف بأنها تصلي  العط  بعد و  الصيانة ال جا ية:

 والمعدات السريعة ابستهقك وتكون كلفتها منخفضة على المدى القصير.
 عيابها:

 .توقف ابنتاج نتيجة تعطل المكائن الفجائي 
 .ييادة استهقك قط  ال يار 
 .قصر العمر ابنتا ي للمعدات 
 .ييادة تكاليف ابنتاج 

 وتعرف بأنها الصيانة التي تتم وفق  رنامج يمني مخطط ومن أهم نشاطاتها: الصيانة الاقا ية:
 . الفحص الدوري للمعدات والمنشأت.1
 . اخبار المس ولين عن نتائج الفحص.2



 

 

42 

 
 

3. تدارك وعقج العطقت في م اررلها األولى.
4. المحافظة على المعدات بحالة  يدة.

5. التزييت والتشحيم.
 

 انة:الم هار الحديث للصي

 
 

تعللرف بأنهللا أعمللال الصلليانة الضللرورية والتللي تخضلل  لخطللة مسللبقة لتنفيللذها  الصيييانة الم لليية:
 ومتابعتها وو ود سجقت لها ويمكن ان تكون وقائية أو عق ية.

وتشللمل الفحوصللات علللى أسللاس أنظللر، تحسللس، أنصللت ومللبط وتتزيللت ملل   الصيييانة الاقا ييية:
 ة وتبديل بعض اب زا  الوا   استبداب نتيجة الفحوصات.ا را  تعديقت ثانوية في فترات مقرر 

وعلي أعملال الصليانة التلي تجلري إلعلادة الماكنلة التلي توقفلت وتشلمل الضلبط  الصيانة العالجية:
 والتصلي .

وهللي أعمللال الصللليانة الضللرورية الوا للل  عملهللا فلللورًا لتجنلل  الخسلللارة  الصيييانة الغيييير م للييية:
 الكبير في المو ودات.الكبيرة في ابنتاج أو الضرر 
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وهي ابعمال التي يمكن القيام  ها أثنا  استعمال الماكنة وهذه الصليانة  الصيانة أثناء االشعغال:
 تحدث فقط في الوقائية.

 ت ليط عمليات الصيانة
 . صيانة عادية روتينية.1
 . الفحص الدوري.2
 . ابعمال الطارئة.3

 تنظيم خدمات الصيانة:
وتعنلي ان  ميل  أعملال الصليانة يلتم تو يههلا ملن اللوري المركزيلة وينتقلل  ة:( الصيانة المركزي1

 طاقم الصيانة من قسم إلى آخر لمعالجة العطقت والتوقفات رس  ردوثها.

 مميزات الصيانة المركزية:
 .استمرار سير ابنتاج 
 .انخفاض كلفة الصيانة 
 .ييادة مهارة عمال الصيانة 
  المتوفرة للحابت الطارئة.امكانية تو يه الطاقات 
 . تطور تكنولو يا الصيانة بشكل واس 

 عياب الصيانة المركزية:
 .طول خط سير ابتصابت  ين المشرفين على ابنتاج وعمال الصيانة 
  انعدام ابشراف اإلداري من قبل مشرفي ابنتاج على عمال الصيانة مملا يخللق صلعوبات

  ين ابنتاج والصيانة.
وتعني انشا  شعبة صيانة لكل قسم أو وردة انتا ية يعملل  هلا علدد ملن ( الصيانة الالمركزية: 2

 العمال المهرة مزودين باألدوات القيمة للصيانة.
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 مميزات الصيانة الالمركزية:
 انخفاض وقت ابنتقال إلى مناطق العطقت. -
 .انخفاض وقت التصلي  نتيجة ييادة خبرة العمال بالمعدات -
 رسن العققات  ين مشرفي ابنتاج وعمال الصيانة. -

 عياب الصيانة الالمركزية:
 ييادة عدد العاملين في الصيانة. -
 عدم ابستفادة الكاملة من طاقة العمال. -
 الحا ة إلى عدد كبير من السجقت. -

المركزيلة  الجم   ين الصيانة المركزية والقمركزية: اثبتت التجربة ان الجم   ين الصيانة
 والقمركزية ي دي إلى أرسن النتائج نظرًا لقستفادة من مميزات كل منها وتفادي عيوبها.
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 . عرف الصيانة ال جا ية وما صل عيابها.1
 الصيانة المركزية.-الصيانة العالجية-الصيانة الاقا ية-. عرف الصيانة الم للة2
 . ما صل مميزات الصيانة المركزية.3
 ارسم شكاًل يمثل الصيانة المركزية.. 4
 

 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 العكاليف، تصنيف العكاليف، األجار. الثانل عشر 

 طرق حساب األجار، الحاامز، انااع الحاامز. الثالث عشر 
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 التكاليف وطرق دفع االجور

الثا تلة وهلي الكللف التلي هناك نوعين من التكاليف في العملية ابنتا ية األولى التكاليف 
ب تللللللرتبط بكميللللللة ابنتللللللاج ومللللللن امثلتهللللللا المصللللللروفات اإلداريللللللة ومصللللللروفات اإلنللللللارة واإليجللللللار 

 ومصروفات البي  واإلعقن والدعاية واستهقك اآلبت وليرها.
أما الثا تة فهي التكاليف المت يرة وهي التي ترتبط بكمية ابنتلاج فهلي تلزداد تبعلًا لزيادتهلا 

قصلللانها، وملللن أمثلتهلللا تكلللاليف الخاملللات والملللواد األوليلللة وتكلفلللة اب لللور والمصلللاري  وتلللنقص لن
 الصناعية المباشرة.

 طرق دمع االجار:
. على أساس الوقت: ويقوم على أساس دفل  اب لر المتفلق عليله إملا رسل  السلاعات أو األيلام 1

 أو ابسا ي  أو ابشهر.
أ لللور محلللددة لكلللل وظيفلللة، عاملللل الصللليانة،  . عللللى أسلللاس طبيعلللة العملللل: كلللأن تحلللدد اإلدارة2

 المهندس، اإلداري... الخ.
 50. علللى أسللاس القطعللة: ويللتم بمو بهللا تحديللد أ للرة انتللاج القطعللة الوارللدة، فللالفرد الللذي ينللتج 3

 ( دينار.5000دينار يتقامى أ رًا يوميًا مقداره ) 100قطعة يوميًا وأ رة القطعة الواردة 
   هذه الطريقة يتم تحديد دف  اب ور على أساس نسبة مئويلة ملن . على أساس النسبة: وبمو 4

 % وهكذا.10% أو5الناتج 
وهلي نفقلة الملواد والعملل والخلدمات الداخللة مباشلرة فلي انتلاج السللعة وتكلون إملا  م هار العكليف:

 ثا تة أو مت يرة، تتكون التكاليف من عنصرين هما الكمية المستخدمة وسعر الوردة.

 محاسبة العكاليف:أصداف 
 . أعداد القوائم المالية )الميزانية ورساب ابرباح(.1
 . الحصول على  يانات التكاليف الضرورية للرقابة على التكاليف.2
 . الحصول على  يانات التكاليف الضرورية إلعداد واتخاه القرار.3
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 تبايف العكاليف:
 ( العابيف الاظي ل:1
ة المواد الخام وكلفة العمل وكلف الصلناعية أخلرى مثلل ابيجلار وتشمل كلف تكاليف صناعية: -أ

 والتأمين، الطاقة الكهربائية والقوى المحركة.
وتشلللمل تكلللاليف التخلللزين والدعايلللة واإلعلللقن وتكلللاليف الللللف والحلللزم  تكييياليف بييييع وتازييييع: -ب

 والشحن.
 ( العابيف الزمنل:2
 عد ردوثها ويمكن اثباتها رسا يًا.وهي تكاليف محددة ب تكاليف تاري ية أو مصلية: -أ
 وهي تمثل أرا  فنية على أساس تقديري. تكاليف تقديرية: -ب
 ( العبايف على أساس تضمين كلل لعكاليف للمنعج أو للم زون السلعل.3
 وهي التكاليف المتعلقة بإنتاج السلعة. تكاليف المنعج -أ
نتللاج أي ان قيمتهللا تحللدد علللى أسللاس وهللي تكللاليف متعلقللة بالمللدة وللليس باإل تكيياليف المييدة: -ب

 مضي الوقت.
 ( العابيف على أساس نسبة العكاليف إلى المنعج:4
وهللي التكللاليف المخصصللة لورللدة اإلنتللاج وتشللمل كلفللة المللواد األوليللة وكلفللة  تكيياليف مباشييرة: -أ

 الخدمات ابنتا ية.
 وهي مصاري  اإلدارات والمصاري  العامة. تكاليف غير مباشرة: -ب
 العابيف على أساس سلاك العكاليف إزاء العغير مل حجم اإلنعاج: (5
وهللي التكللاليف المسللموح  هللا بسللتخدام الطاقللة فللي اإلنتللاج وتسللويق ورللدات  تكيياليف معغيييرة: -أ

 اإلنتاج وتتناس  طرديًا م  اإلنتاج.
 ت.وتشمل الضرائ  العقارية والحد األدنى لقستهقك وأقساط التأمينا تكاليف ثابعة: -ب

 االجار:
تعتبلللر اب لللور المصلللدر الرئيسلللي للللدخل فئلللات عديلللدة ملللن أ نلللا  المجتمللل  وهلللذه اب لللور 
تختلللف تبعللًا بخللتقف نللوو العمللل الللذي ي ديلله ابفللراد وب للد ان يحقللق اب للر المللدفوو مبللدأ العدالللة 
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ًا عللى بحي  يتناس  م  مقدار الجهد البدني أو الذهني المبذول من قبل ابفراد وكذلت يكون قلادر 
 تحقيق الحياة الحرة الكريمة للفرد.

 أنااع أنظمة االجار:
وهللو اب للر الللذي يللدف  علللى أسللاس السللاعة أو اليللوم أو ابسللبوو أو الشللهر  أواًل: االجيير الزمنييل:

 وأهم ميزاته:
 . سهولة ارتسابه وتطبيقه.1
 . يضمن للعامل دخل ثلبت ومستقر.2
 . يساهم في تخفيض النفقات اإلدارية.3
 يقئم ابعمال الكتا ية أو األشرافية ورتى العمليات ابنتا ية. .4
 . يقئم ابعمال التي ب تحتاج إلى اشراف مركز.5
 . يجن  المنشأة كثير من المنايعات التي تحصل رول طريقة ارتساب اب ور.6

 ثانيًا: االجر حسف اإلنعاج:
سط انتلاج مجموعلة ملن العملال أي ان أ ر العامل يتناس  م  مقدار انتا يته أو م  متو 

 المهرة وتشمل:
وهو نظام شائ  في دف  اب ور ري  يتحدد أ ر العامل بعلدد الورلدات التلي  . األجر بالقلعة:1

 ينتجها.
يتحدد أ ر العامل عن طيلق المقارنلة  لين سلاعات العملل الفعليلة التلي  لذلت  . نظار ايماسان:2

اها تمكلن العاملل ملن اإلنجلاي بسلاعات أقلل مملا من قبل العامل م  علدد السلاعات القياسلية فل
هللو محللدد تمللن  للله مكافللأة إمللافة إلللى أ للره الزمنللي، وإها لللم يللتمكن مللن هلللت يللدف  للله األ للر 

 الزمني فقط.
 وفيه يحدد أ ر العامل كما يلي: . نظار صالسل:3

 األ ر = أ ر الساعات الفعلية + نسبة مئوية من الوقت المقتصد.
( 6( سللاعة وقللد تمكللن أرللد العامللل انجللاي العمللل  للل)8سللي فللي أرللد المصللان  ): الوقللت القيامثييال

% ارسل  أ لر هلذا 50دينار والنسلبة المئويلة للوقلت المقتصلد  100ساعات وكانت أ رة الساعة 
 العامل؟

 دينار 600=  100*  6أ ر الساعات الفعلية = 
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يضاف إليه 50% مكافأة = 100 * 0.5 * 2 = 100 دينار
اب ر = 600 + 100 = 700 دينار
 

 
 
 ما صل طرق دمع االجار؟ -1
 عدد اصداف محاسبه العكاليف -2
 كيف يعم تبايف العكاليف؟ -3
 عرف االجر وما صل انااع انظمة دمع االجار. -4

 
 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

إدارة المشييييعريات: المشييييعريات، خليييياات الشييييراء، انييييااع المييييااد  الرابع عشر 
 واساليف السيلرة عليها.الم زونة 
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 المشتريات

ان و للود عققللة وثيقللة  للين تكللاليف المشللتريات ومقللدار ابربللاح دفلل  كثيللر مللن الشللركات 
الصلناعية الكبيلرة ابهتملام  هللذه الوظيفلة. ونتيجلة لتعقلد النشللاط الصلناعي وتخصصله فلان عمليللة 

واإلنتللاج والهندسللة والتسللويق  الشللرا  اصللبحت فللي را للة إلللى خبللرا  لهللم درايللة كبيللرة فللي التمويللل
 وفكرة عامة عن نوو وطبيعة النشاط الذي ت ديه الشركات الصناعية التي يعملون فيها.

 عالقة المشعريات باإلدارات األخرى:
 . عققة المشتريات بإدارة التصميم.1
 . العققة  ين المشتريات وإدارة اإلنتاج.2
 . العققة  ين المشتريات والمخاين.3
 عققة  ين المشتريات واإلدارة المالية.. ال4

 خلاات الشراء:
 . تلقي طلبات الشرا  من ابقسام المختلفة يتضمن نوو المادة وكمياتها.1
 . التأكد من توقي  المس ولين في هذه ابقسام.2
 . اختيار الموردين.3

 العققات م  الوردين السابقين. -أ
 ابسعار. -ب
 تكاليف النقل. -ج
 عمليات الشرا .تمركز  -د

 . اصدار أمر الشرا .4
 . متابعة أمر الشرا .5
 . ابستقم والفحص.6
 . تدقيق المستندات.7
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 السيلرة على ال زين
من المشاكل التي توا ه أي شلركة صلناعية تحديلد الكميلات الوا ل  توافرهلا فلي المخلاين 

إها كانلت أقلل ملن اللقيم تسلب  من المواد المختلفلة فلي التلواريخ المعينلة. هللت ان كميلة المخلزون 
توقف خط ابنتاج. وإها كانت كبيرة ت دي إلى ارتفاو تكاليف الخزين ويجمد مقدار كبير من رأس 
المال فيها. هلذا باإلملافة إللى ارتملال تلفهلا أو ظهلور أنلواو  ديلدة منهلا فلي األسلواق أفضلل ملن 

تلفللة ولكنله يشلمل أيضلًا المعلومللات ابنلواو المخزونلة، وبصلفة رئيسللية يشلمل المخلزون الملواد المخ
 والبيانات والنقود السائلة والمعدات واآلبت وابفراد والخبرا  والفنيين والمباني وما إلى هلت.

 وهي المواد والممتلكات التي لها قيمة والتي تحفظ بصورة منسقة لحين طلبها. تعريف ال زين:
اد المخزونلللة ومتابعلللة رركتهلللا بصلللورة هلللي عمليلللة تحديلللد مسلللتويات الملللو  السييييلرة عليييى ال يييزين:

 مستمرة واكتشاف ابنحرافات عن هذه المستويات في الوقت المناس .
 وهي كما يلي: الحدود القياسية لل زين:

وهللي عبللارة عللن الكميللة ابرتياطيللة التللي تسللتخدم فقللط عنللد الطللوارئ  . الحييد األدنييى للم ييزون:1
 عتيادية.وهو الحد الذي ب يمكن تجاويه في الحابت اب

 ويمكن رسابه:

 
 هي الفترة المحصورة  ين طل  المادة ولحين وصولها. معرة االنعظار:

وهو أعلى رد يمكن ان تصل إليه كمية المخزون وب يجوي تجاويه الحد  . الحد األعلى لل زين:2
 األعلى = الحد األدنى + كمية الطل  المثالية

من الحد األدنى بكمية من المواد تكفلي لقسلتهقك وهو المستوى أعلى  . مسعاى اعادة الللف:3
 لحين ورود الدفعة الجديدة.

 مستوى أعادة الطل  = الحد األدنى + ارتيا ات فترة ابنتظار
 وهو المستوى الذي يكون فيه رصيد المخزون مساويًا للصفر.. مسعاى الن اذ: 4
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5. معرة االنعظار: وهي الفترة الزمنية الواقعة  ين اصدار أمر الش ارر واستقم المادة.
 

 
 العالقة بين مسعايات ال زين ومعرة الللف والعاقيت

 
ان الترميللز الللذي يقللوم علللى أسللس عمليللة وعمليللة يمكللن  ميلل  الجهللات  ترميييز المييااد الم زونيية:

المتعاملة بالمواد داخل المنشلأة ملن التعلرف عللى تللت الملواد بشلكل دقيلق وبسلهولة وسلرعة ويمنل  
 ابلتباس الذي قد يحدث نتيجة ابختقف في تسمية المواد من قبل تلت الجهات.

 لمهمة المستخدمة في ترميز المواد وهي:نذكر فيما يلي ابنظمة ا أنظمة العرميز:
 . النظام الهجائي البسيط.1
 . النظام الرقمي البسيط.2
 . النظام المختلط البسيط.3
 . النظام الحتمي: وهو النظام الذي يستخدم نفس الرموي المعتمدة من قبل المنتج أو المجهز.4
 . النظام الرقمي المرك .5

 أسس العرميز:
 قط لكل مفردة من مفردات المواد المخزنية.. يخصص رمز وارد ف1
 . وم  رموي مبسطة ووامحة يمكن قرا تها وكتا تها ونقلها إلى السجقت بسهولة.2
 . مرورة وم  نفس الرمز للمادة عند التعامل  ها من قبل  مي  الجهات.3
 . تخصيص رموي متشا هة للمواد الرابطة المكملة للبعض األخر.4
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المرونلللة فلللي النظلللام الموملللوو توقعلللًا لحلللدوث ت يلللرات فلللي علللدد الملللواد  . ملللرورة تلللوفر عنصلللر5
 وأنواعها.

ان عمليلللة تصلللنيف الملللواد المخزنيلللة تتمثلللل فلللي فلللري مفلللردات الملللواد  تصييينيف الميييااد الم زونييية:
المختلفة ورصرها ممن مجموعات محلددة وهنلاك أسللوب مهلم فلي تصلنيف الملواد رسل  طريقلة 

 إلى ثقثة أصناف رس  اهميتها وهي: )أ، ب،  ل( وفيها تقسم المواد
ووهي المواد التي تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة ومتابعة مستمرة للسيطرة  مااد الدرجة )أ(: -1

 % من قيمة المخزن.60% ولكن قيمتها قد تصل إلى 10على مستوياتها ونسبتها 
% 20وتتلراوح نسلبته  هذا النلوو ملن المخلزون يقلل أهميلة علن النلوو األول مااد الدرجة )ب(: -2

 % من قيمة المواد المخزونة.30أما قيمتها فتتراوح 
% ملن مجملوو 70هلذا النلوو ملن المخلزون تشلكل الملواد نسلبة تصلل إللى  مااد الدرجة )جي(: -3

% مللن قيمللة المخللزون وعليلله يمكللن شللرا  10المللواد المخزونللة ولكللن قيمهللا منخفضللة تتللراوح 
 بيرة.كميات كبيرة منه دون تحمل نفقات ك
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 كمية الللف االقعصادية:

تسللتخدم المنشللأت أسلللوب كميللة الطللل  ابقتصللادية فللي عمليللات الرقابللة علللى المخللزون 
 ب ية تقليل التكاليف الكلية وتستخدم المعادلة اآلتية:

 
 علمًا بأن:

 Dكمية الطل  السنوية = 

 0Cكلفة اعداد الطل  لوارد =  
 cCكلفة ابرتفاظ بالوردة الواردة لكل سنة = 

ورلدة سلنويًا، وكلفلة  1000( تسلاوي Xمثال: إها كانت كمية الطل  السلنوية ملن الملادة )
( دينللار 2دنللانير، وتتحمللل المنشللاة كلفللة اسللتثمار فللي المخللاين مقللدارها ) 10اعللداد كللل طللل  هللي 

صادية التي تحقق أمثل رجم للشرا  في خقل السنة لكل وردة، المطلوب ايجاد كمية الطل  ابقت
 كل مرة؟

 
 الجرد:

يمكلللللن تعريللللل  الجلللللرد بأنللللله علللللد )أو قلللللاس أو وين( وفحلللللص كميلللللات  ميللللل  ابصلللللناف 
المحفوظة فقي المخاين في نهاية فترة يمنية وتسجيل نتائج تلت العمليات في قوائم خاصة، تسمى 

 قوائم الجرد.

 أصداف الجرد:
 المو ودة في المخاين.. تحديد ابصناف وكمياتها 1
 . اكتشاف النقص أو العجز والزيادة في الكميات المخزونة.2
 . التأكد من صقرية ابصناف المخزونة للبي  أو اإلنتاج.3
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4. اكتشاف نقاط الضعف في النظام المخزني واقتر اح البدائل الممكنة.
5. التحقق من دقة المعلومات المثبتة في السجقت المخزنية.
6. معرفة قيمة البضاعة المو ودة في وقت الجرد في المخاين.

7. تحديد أصناف وكميات وقيم المواد التالفة والمتقادمة والبطيئة الحركة.
 

 أنااع الجرد:
وينفللذ هللذا النللوو مللن الجللرد فللي نهايللة مللدة معينللة )نصللف سللنة أو نهايللة السللنة  . الجييرد الييدوري:1

 المالية(.
ابسلوب من الجرد ن قبل المنشلأت الكبيلر التلي ب ترلل  بإيقلاف  يطبق هذا. الجرد المسعمر: 2

أعمالها خقل عمليات الجرد. ويمتاي هذا ابسلوب بأنه يساهم في اكتشاف ابنحرافات ومعالجتها 
 خقل فترات قصيرة.

ويعني قيام المنشأة بجرد المخلزن فلي اوقلات ليلر محلددة  لردًا فعليلًا ومقارنلة . الجرد الم اجئ: 3
ائج الجرد الفعلي م  األرصدة الظاهرة في السلجقت المخزنيلة  هلدف معلرف الفروقلات واسلبا ها نت

 والمس ولية عنها.

 أنااع الجرد ال علل للم زون حسف درجة الشمال:
ويللتم  للرد  ميلل  المللواد المخزنيللة سللواً  فللي المخللاين الفرعيللة أو الرئيسللية أو  . الجييرد الشييامل:1

 النوو في نهاية السنة.المو ود خار ها، ويتم هذ 
ويتب  هذا ابسلوب على بعض ابصناف المخزونة لمعرفة صقريتها لإلنتاج  . الجرد الجز ل:2

أو البيلل ، ويمكللن ان يتبلل  أيضللًا فللي رللابت رللدوث السللرقات أو ابختقسللات وكللذلت فللي رللابت 
 التسليم وابستقم.

 قا مة الجرد:
 .رقم قائمة الجرد 
 .تاريخ الجرد 
 ادة ورقهما.اسم الم 
 .الوردة القياسية المستخدمة 
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  الكميلللة المو لللودة فلللي المخلللاين عنلللد الجلللرد والكميلللة المسلللجلة فلللي السلللجقت وكميلللة الفلللرق
  ينهما.

 .سعر الوردة الواردة 
 .قيمة المخزون السلعي 
 .مقرظات عن أسباب الزيادة أو النقص 

 كي ية القيار بالجرد:
 او قياس البضاعة المو ودة. . يتولى أعضا  لجنة الجرد بعد أو وين 1
 . عدم ظهور ابرصدة الدفترية أمام القائمتين بالعد رتى ب يلجأ إلى اإلهمال في الجرد الفعلي.2
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 . اذكر أصم خلاات الشراء.1
معيرة -مسعاى الن ياذ-مسعاى إعادة الللف -. عرف حامل ال زين: الحد األدنى لل زين2

 االنعظار.
 مل الم ازن.. ما صل أسس العرميز 3
 . كيف تصنف المااد الم زنية.4
 . ما صا أصداف الجرد.5
 . اذكر أصم  انااع الجرد مع الشرح.6
 

 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

السالمة الصناعية، أنااع الحاادث، اللرق مين الحياادث، معيدات  ال امس عشر 
 الاقا ية وانااعها.
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 السالمة المهنية واالمن الصناعي

الصناعي أهمية كبيرة في المنشأت المختلفة نظرًا لتطور وتعقلد المعلدات المختلفلة، ل من 
باإلمافة إلى ييلادة اسلتخدام المكننلة فلي العمليلات الصلناعية وييلادة اآلثلار السللبية المترتبلة عللى 
الحوادث الصناعية من  هة أخلرى وملن هنلا يجل  إراطلة العاملل قبلل اسلتخدامه بمخلاطر مهنتله 

وقايلللة الوا للل  عليللله اتخاههلللا ويجللل  ان يثبلللت فلللي مكلللان ظلللاهر  يلللان يومللل  مخلللاطر ووسلللائل ال
 المهنة ووسائل الوقاية منها وفق التعليمات التي تصدرها الجهات اإلدارية المختصة.
 وقبل التطرق إلى تكرار الحوادث وشدتها ب د من تومي  مفهوم الحادثة.

 ن  رائه وي ثر على المقدرة ابنتا ية للعامل.: هي ردث لير متوق  يق  أثنا  العمل ومالحادثة
 : هي نتيجة الحادثة وقد ت دي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي رس  طبيعتها.اإلصابة

 أسباب وقاع الحاادث:
العمللل المتعلل ، السللرعة، اإلمللا ة ال يللر الجيللدة، در للة الحللرارة، عوامللل  األسييباب ال ارجييية:. 1

 مادية.
 العامل النفسي، السن، الخبرة، البصر، الصحة، الذكا ، الجنس. انية:االسباب اإلنس. 2

 
 1000000×     معدل العكرار = 

 
علدد سلاعات العملل اليوميلة × أيام العملل الفعليلة × مجموو ساعات العمل الفعلية: عدد العاملين 

 العمل الضائعة بسب  ال ياب والمرض.مطرورًا منه ساعات 
وكللان عللدد  1982إصللابة معوقللة سللنة  200عامللل ورللدثت فيهللا  2000: منشللأة يعمللل فيهللا مثييال

( سلللاعات وان علللدد 8يلللوم وعلللدد سلللاعات العملللل الفعليلللة ) 300أيلللام العملللل الفعليلللة خلللقل السلللنة 
عمللل. أو للد  يللوم 5000( رادثللة سللب  مللياو 200سللاعة وان ألللل ) 70000السللاعات الضللائعة 

 شدة اإلصابة ومعدل التكرار؟
 ساعة 480000=  8*  300*  2000مجموو ساعات العمل الفعلية = 

 ساعة 4730000=  70000 – 480000
 

 معدل االصابات المعاقة
 مجماع ساعات العمل ال علية 

 200 
473000
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 معدل التك ارر = * 1000000 = 42.28    
 
 

 يوم مائ   1.057=    معدل اإلصابة أو شدة اإلصابة = 
 

 تأثير األمن الصناعل على الك اءة االنعاجية:
. ان توفر ابمكان األمنة للعمل يقلل من مخاوف العاملين ويساهم في رف  اللروح المعنويلة لهلم 1

 وييادة ابنتا ية.
 . قلة الحوادث تكون عامًق في  ذب ابفراد للعمل وابستقرار فيه.2
 ييادة التكاليف.. ييادة معدل اإلصابة والحوادث ت دي إلى 3
 . ان وقوو الحوادث في المنشأة ي دي إلى مياو الوقت.4
 . قلة كفا ة العامل الذي يتعرض لإلصابة بعد ر وعه إلى العمل.5

 قااعد ونظم عامة للاقاية من الحاادث:
. العمل على إراطة العمليات بسلياج مناسل  يمنل  وقلوو الحلوادث مثلل أملاكن عملل الرافعلات 1

 قيلة.والمعدات الث
 . تصميم أمكان العمل بصورة تسهل رركة العامل واآللة.2
. الحفاظ على ابرميات والممرات  افة وخالية من المواد التي قد تسب  إعاقة رركلة العاملل 3

 أو تسب  ابنزبق وقد يستخدم الرمل أو نشارة الخش  لمن  وقوو هذه الحوادث.
 . يج  ان تكون إما ة أماكن العمل  يدة.4
 يج  ان تكون الظروف المناخية  يدة داخل المنشأة من در ة الحرارة والرطوبة والتهوية. .5
 . فحص السقلم المتحركة والتأكد من صقريتها للعمل.6
 . عدم استخدام العدد ال ير معزولة  يدًا بالقرب من التأسيسات الكهربائية.7
 هربائي.. مرورة تنبيه العاملين عن مخاطر استخدام التيار الك8
 . التأكيد على الصيانة المبرمجة للمعدات واأل هزة الكهربائية يقلل الحوادث.9

5000  *1000 
4730000 
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. وصل  مي  األ هزة والمعدات تلتي تعمل بالطاقة الكهربائية بسلت أرمي لكي يساعد في 10
 قط  الدائرة الكهربائية في رالة ردوث مس كهربائي.

  فللي أمللاكن بعيللدة نسللبيًا عللن مواقلل  العمللل . يجلل  وملل  لورللات التوييلل  الكهربللائي والمفللاتي11
 التي تنتشر فيها اببخرة وال ايات لمن  رصول الحرائق.

. ملللرورة تجنللل  منلللاطق الخطلللر فلللي اب لللزا  المتحركلللة ميكانيكيلللًا أوتوماتيكيلللًا عنلللد تشللل يل 12
 المعدات المختلفة.

 معدات الاقاية الش صية:
 . واقيات الرأس.1
 . واقيات األهن.2
 الو ه والعينين. . واقيات3
 . واقيات النفس.4
 . واقيات القدم والساقي.5
 . واقيات لمكافحة الحرائق.6
 . ربل ابمان.7
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 . عرف الحادثة، اإلصابة وماصل اسباب وقاع الحاادث.1
 . أذكر اصم قااعد ونظم السالمة والاقاية من الحاادث.2
 

 

 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 الضبط، معنى الجادة.معنى  السادس عشر 

تعريف الناعية، مااص ات الناعيية، العااميل المعحكمية بالناعيية،  السابع عشر 
تلاير وتحسين الناعية، العصيميم، ناعيية الملابقية، المااصي ات 

 القياسية العالمية والعراقية.
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هي مجموعة من الفعاليات التي  واسطتها نضلمن تحقيقلي اللراض ومواصلفات  السيلرة الناعية:

 المنتج.
 هي در ة مقئمة المنتوج لل رض الذي صن  من أ له ومواصفات المنتج. تعريف الناعية:
 هي وفا  المنتج لرلبات المستهلت. تعريف الجادة:

هللي نظللام فعللال يعتمللد علللى تكامللل  هللود المجموعللات المختلفللة فللي المصللن   السيييلرة الناعييية:
 هلدف تطلوير النوعيلة وتحسلينها لضلمان تلوفير السلل  والخلدمات بأفضلل مسلتوى اقتصلادي يقئللم 

 رلبات المستهلكين ويتفق م  ارتيا اتهم.
 ويستدل من هذا التعري  بان السيطرة النوعية ترتبط  ناريتين مهمتين:

 هي التويي  الواس  لمس ولية تحقيقي  ودة المنتوج.: األولى
: هللي تحقيللق مطاللل  المسللتهلكين ومتابعللة اهواقهللم مللن خللقل ابهتمللام بجللودة المنتجللات الثانييية

 وتوفرها بأقل تكلفة ممكنة وكما موم  في الشكل الذي يمثل )لول  التطور في الجودة(.

 الهدف من السيلرة الناعية:
 ية التصحيحية.. تحقيقي طاقة انتا 1
 . تحقيقي در ة  ودة معينة.2
 . ارما  رلبات المستهلكين.3
 . تحقيقي تكاليف ابنتاج وتقليل نسبة العوادم.4

هللو النظللام الفعللال الللذي  واسللطته يمكللن تكامللل وتجميلل  عمللل  الضييبط المعكامييل لجييادة االنعيياج:
ين الجلودة بالدر لة التلي الوردات المختلفة داخلل المصلن  والتلي تعملل فلي مجلابت تطلوير وتحسل

 ترمي رلبات المستهلكين وبأقل تكاليف ممكنة.

 عناصر الضبط المعكامل لجادة االنعاج:
 . وم  المواصفات المنتج ويعتمد على المستهلت وقسم التصميم وهندسة ابنتاج.1
 . مبط  ودة المواد األولية.2
 . مبط  ودة المنتج اثنا  التش يل )التفتيش وابنتاج(.3
 . مبط  ودة المنتج النهائي ويعتمد على  ودة الت ليف والتعبئة والخزن.4
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5. مبط  ودة المنتج بعد البي  )ابعتمادية(.

6. إدارة الجودة وتشمل التدري  والحوافز.
 

 عناصر الناعية:
 تتكون عناصر النوعية من عنصرين رئيسين هما:

 تتناس  م  المتطلبات المستهلكين. وهي در ة الجودة في التصميم التي . ناعية العصميم:1
 وهي در ة تطا ق المنتوج م  التصميم الموموو له مسبقًا. . ناعية العن يذ )الملابقة(:2

 العاامل المعحكمة مل الناعية:
 العاامل الداخلية وصل: -أ

 . مواصفات المواد األولية المستخدمة في انتاج البضاعة.1
 وخدمات الصيانة.. نص  وتركي  المكائن والمعدات 2
 . اسالي  تداول أو تخزين ايصال البضاعة إلى المستهلت ل رض المحافظة على الجودة.3
 . اسلوب تعبئة وت ليف المنتجات المعرومة في السوق.4
 . مدى توفر أداوت وا هزة الفحص وابختبار.5
 .  هود البح  والتطوير بما يسهم في توفير النوعية المناسبة.6
  تصري  المستهلت بالمنتوج ومجابت استخدامه. . ابهتمام7
 . مستوى الكادر الفني المتوفر في ابقسام.8
 . مدى كفا ة ا را ات الفحص وابختبار.9
 . مدى إدراك اإلدارة ألهمية النوعية ودرها في ابقتصاد والوطني وتلبية رلبات المستهلكين.10
 ر الجودة.. ابهتمام بالجوان  اب رائية لتحديد معايي11
 . ابهتمام  دراسة النواري المتعالقة  تخفيض التكاليف.12
 . عققة اإلدارة بالعاملين في المصن .13
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 العاامل ال ارجية وصل: -ب

 . التعرف على رلبات المستهلكين وتفضيقتهم.1
 . المت يرات السريعة في التصميم.2
 . المنافسة السائدة في السوق.3

 مل تحسين وتلاير الناعية:الميشرات االساسية 
 . توسي  وتطوير انظمة المواصفات والتقييس المركزي.1
 . تحسين وتطوير الطرق وابسالي  التكنولو ية لإلنتاج.2
 . تحسين نوعية المواد األولية.3
 . تحسين وتوفير ا هزة ومعدات الفحص والقياس.4
 . تجسين ابسالي  التنظيمية لإلنتاج والعمل.5
 تطوير العمليات التسويقية للمنتجات.. تحسين 6
 . رف  وتطوير مهارات العاملين في المصن .7

 تكاليف الناعية:
وهي التكاليف التي يتطل  انفاقها للوصول إلى مستوى  ودة معين وتشمل ما 

 يلي:
 ( تكاليف وقا ية:1

 :وهي التكاليف التي تنفق ل رض تقفي ابخطا  قبل وقوعها وتتكون هذه التكاليف
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 . تكاليف التخطيط للجودة.1
 . تكاليف مراقبة العمليات.2
 . تكاليف تطوير ا هزة ومعدات مبط الجودة.3
 . تكاليف التدري  لرف  مستوى الجودة.4
 . تكاليف اختبار المواد اثنا  التش يل.5
 . تكاليف اختبار  ودة المنتوج النهائي.6
 وابختبار.. تكاليف المواد ابيمة لعمليات الكشف 7
 . تكاليف مرا عة الجودة.8
 . تكاليف صيانة اب هزة ومعدات مبط الجودة.9
 . تكاليف ابختبار اثنا  تركي  المنتوج وتجربته.10

 ب( تكاليف المعيف:
 وهي التكاليف التي يسببها ردوث معي  أو مرفوض في ابنتاج وتشمل:

 
 . تكاليف المعي  الذي ب يمكن اصقره )التلف(.1
 . تكاليف المعي  الذي يمكن اصقره.2
 . تكاليف إدارية ل رض ابتصال بالموردين بسب  و ود عيوب في المواد المجهزة.3
. التكاليف التي يسببها شكاوي المستهلكين ورفضهم لبعض المنتجات نتيجة نقص فلي مسلتوى 4

 الجودة.
 المستهلت.. تكلفة اصقح العيوب اثنا  استخدام المنتوج  واسطة 5
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العكاليف الكلية لضبط الجادة:
وهي مجموعة التكاليف التي هكرت سابقًا

أ- تكاليف الوقاية.
ب- تكاليف الفحص وابختبار.

ج- تكاليف المعي .
 

 وتمثل التكاليف الكلية لضبط الجودة  هذا الرسم.

 
 العالقة بين اقسار العكاليف الم عل ة ومسعاى الجادة:

 وهو الحصول على ارسن  ودة ممكنة وبأقل تكاليف ممكنة. للجادة:المسعاى االمثل 

 العاحيد القياسل )العقييس(:
هللو النظللام أو ابسلللوب الللذي يحقللق وملل  المواصللفات القياسللية التللي تحللدد الخصللائص 
واببعلللاد ومعلللايير الجلللودة وطلللرق التشللل يل وابدا  للسلللل  والمنتجلللات التلللي تبسلللط وتحيلللد انواعهلللا 

ير التبادلية في انتاج الحملة وقط  ال يار وتخفيض التكاليف ويشمل التوريد القياس وا زائها وتيس
أيضللللًا توريللللد الطللللرق وابسللللالي  التللللي تتبلللل  عنللللد الفحللللص وابختبللللار للتأكللللد مللللن مطابقللللة السللللل  
والمنتجلللات للمواصلللفات المعتملللدة وكلللذلت المصلللطلحات والتعلللاري  والرملللوي الفنيلللة وأسلللس الرسلللم 

 ل ة التفاهم العلمي والفني في مجابت الصناعة والتجارة والعلوم.)التعيير( توريد 

 أسس العاحيد القياسل:
 يعتمد التوريد القياسي على األسس الثقثة التالية:

 التبسيط. -أ
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 التوريد. -ب
 التوصيف. -ج

 العبسيط: -أ
هلللللو عبلللللارة علللللن اختصلللللار علللللدد النملللللاهج المنتجلللللات إللللللى العلللللدد اللللللذي يكفلللللي لموا هلللللة 

ات في وقت معين وهلت عن طريق اختصار واستبعاد النماهج الزائدة أو اعتمدت نملوهج ابرتيا 
  ديد يحل محل مكان نموه ين أو أكثر على ان ب ي ثر هلت على الوفا  بحا ات المستهلكين.

 ماا د العبسيط بالنسبة للمنعج:
 انخفاض رأس المال المستثمر. -1
 تخفيض تكاليف ابنتاج نتيجة: -2

 يل الوقت الضائ  بسب  ابنتقال من نوو إلى آخر من أنواو المنتجات.تقل -أ
 سهولة الكشف وابختبار على المنتجات وتقليل تكاليف ابختبار. -ب
 تبسيط عمليات التخطيط والمراقبة والتفتيش على ابنتاج والنقل والتويي  والبي . -ج

 ماا د العبسيط بالنسبة للعاملين:
 وييادة كفا تهم ورف  مستوى األ ور.سهولة تدريبهم 

 ماا د العبسيط بالنسبة للمسعهلك:
 تخفيض اسعار السل . -أ
 ار تفاو في مستوى  ودة السل . -ب
 تسهيل عمليات صيانة وتوفير قط  ال يار للمنتوج في رالة عطله. -ج
 الحصول على المنتجات بطريقة سهلة. -د

 العاحيد -ب
لحصول على مواصفات واردة رتى يمكن تحقيق التبادلية هو توريد مواصفتين أو أكثر ل

 ين المنتجات عند ابستخدام وبذلت فان التوريد يهدف إلى تحقيقي قا لية تبادل المنتجات ونتيجة 
للتوريللد فقللد امكللن ابنتللاج الكبيللر أو تخفلليض تكلفللة ابنتللاج نتيجللة تقليللل رجللم المخللزون تقيلليس 

 .تطبيق نظم مبط لجودة وابنتاج  ها
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 العاصيف -ج
عبارة عن البيانات الملو ز لمجموعلة المتطلبلات التلي ينب لي تحقيقهلا فلي المنتلوج أو ملدة 
أو عملية معينة م  تومي  الطريقة التي يمكن  واسطتها التأكد من تحقيقي هلذه المتطلبلات وهلذا 

تكمن من يعني ان التوصيف هو تحديد خصائص المواد والمنتجات وكذلت الطرق والوسائل التي 
التأكد من توفير هذه الخصائص وهلت يساعد على فهلم المطللوب تحقيقلي  لين كلل القلائمين عللى 

 ابنتاج أو الشرا  أو البي  في المجابت المختلفة.

 مزايا العاحيد والقياس:
 . تخفيض التكالف.1
 . رف  مستوى  ودة ابنتاج.2
 . ييادة الكفا ة ابنتا ية.3
 المواد المختلفة. . التوفير في استخدام4
 . وسيلة هامة من وسائل التفاهم  ين ابطراف.5
. تسلللهيل العمليلللات التجاريلللة ورمايلللة المسلللتهلكين ملللن انلللواو ال لللش التجلللاري وملللمان رقلللوقهم 6

 وتحسين وسائل الخدمة المقدمة لهم.

 مسعايات العاحيد القياسل:
 ن المواصفات:يحدد مستوى التوريد القياسي مجموعات ابفراد الذين يستخدمو 

 . المواصفات القياسية للشركات.1
 . المواصفات القياسية لقتحادات أو المواصفات المهنية.2
 . المواصفات القياسية الوطنية.3
 . المواصفات القياسية ابقليمية المواصفات القياسية الدولية.4

الحسللللية( و)الجللللودة المواصللللفات التللللي ب يمكللللن قياسللللها  ورللللدات القيللللاس وتسللللمى )المواصللللفات 
 الحسية(.
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 المااص ات القياسية:
تختص المواصفات القياسلية بجميل  الخصلائص المميلزة للمنتجلات وادا  الخلدمات وطلرق 
التصلللني  التلللي تعيلللر ملللرورية للوصلللول إللللى كفايلللة انتا يلللة متطلللورة. ويمكلللن تقسللليم المواصلللفات 

 القياسية إلى:

 المااص ات القياسية األساسية:
 ات، الوردات، الرموي، طرق القياس، التوثيق، التصنيف، الترقيم.وهي المصطلح

 المااص ات القياسية العلبيقية:
وتشللللمل اببعللللاد،  للللودة ابنتللللاج، طللللرق سللللح  العينللللات، الرقابللللة علللللى  للللودة ابنتللللاج، 

 المواصفات القياسية ل من، أسس التصميم والتنفيذ والتركيبات والصيانة.
 ياسية رس  طبيعة صدورها:كما يمكن رصر المواصفات الق

 . المواصفات القياسية للشركات.1
 . المواصفات القياسية لقتحادات أو المواصفات المهنية.2
 . المواصفات القياسية الوطنية.3
 . المواصفات القياسية ابقليمية.4
 . المواصفات القياسية الدولية.5

 القياسية:االععبارات العل يجف مراعاتها عند اعداد المااص ات 
 . يج  ان يتحمل المنتوج بعد تصنيعه اب هادات الواقعة عليه.1
 . استخدام الخامات والمواد األولية في لإلنتاج.2
 . استعمال اب زا  القياسية قدر ابمكان ل رض تحقيقي التكاليف.3
 . توفر المعدات ابيمة لعمليات التش يل المقتررة.4
 العاملين القائمين باإلنتاج ومستوى مهارتهم.. الوقوف على مدى خبرة 5
 . الشروط الصحية ابيمة اتباعها.6
 . طرق الفحص وابختبار لضمان رسن ابدا .7
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8. متابعة التطو ارت الحديثة في الصناعة.
 

 أصمية تلبيق المااص ات مل الصناعة:
 . ابقتصاد في رأس المال عن طريق ابستفتا  عن المخزون لير الضروري.1
 . تخفيض النفقات اإلمافية وابعمال المكتبية.2
 . اطقق ايدي المعينين للقيام بأعمال خققة وأكثر تطورًا.3
 . تقليل عدد الرسومات الجديدة وعدد المت يرات وابختقفات.4
 . توفير نظام سهل للمرا   واتارة طرق سهلة للمقارنة.5
 . تحسين  ودة المنتوج.6
 وتوفير المعلومات ابيمة لقسترشاد. . ايجاد خدمة مركزية7
 . التنسيق  ين اعمال التصميم وابنتاج.8
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 وما صا الهدف منها.-. عرف السيلرة الناعية1
 . ما المقصاد بالضبط المعكامل للجادة وما صل اصم عناصرصا.2
 . ما صل الميشرات االساسية مل تحسين وتلاير الناعية.3
 ية اشرحها مع الرسم.. ما صل اصم تكاليف الناع4
 . اشرح اسس العاحيد القياسل.5
 . ما صل مسعايات العاحيد القياسل.6
 . ما صل االععبارات العل يجف مراعاتها عند اعداد المااص ات القياسية.7
 
 

 ت اصيل الم ردات األسباع

أساليف ضبط الجادة، أسياليف ال حيص والع عييخ، خلياات ضيبط  الثامن عشر 
 العينات، جدول ال حص بالعينات.الجادة، طرق 

منحنى خاصية العشغيل، ناعية العصميم، جميع البيانيات )اناعهيا  العاسع عشر 
 وتحليلها(.
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المنظمات الم صصة بالمااص ات:
.)ISO( 1. المنظمة الدولية للتقييس

2. الشعبة الدولية الكهربائية.

المنظمات الم صصة بالمقاييس:
1. المنظمة الدولية للخار ية القانونية.
2. المنظمة الدولية ل و اين والمقاييس.

المنظمات الم عصة بضبط جادة االنعاج:
.)TOQC( 1. المنظمة األوروبية لضبط الجودة

2. المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس.
.)UNIDO( 3. منظمة ابمم المتحدة للتنمية الصناعية

اللرق الم عل ة للع عيخ على جادة المااد الداخلة واسعالمها:
.)Inspection 100%( %100 طرق التفتيش الكلي أو اختبار )أ(

.)Accepeptance Sampling( طريقة التفتيش باستخدام عينات القبول )ب(
ار  التفتيش. )ج( طريقة عدم ا 

)Inspection( %100 طرق الع عيخ الكلل أو اخعبار )أ(
وهللي طريقللة تعنللي أنلله يجلل  التفتلليش علللى  للودة  ميلل  الورللدات المو للودة فللي طلبيللات

المواد الداخلة.
م ازيا طريقة الع عيخ الكلل:

1. ييادة تكاليف التفتيش نتيجة للوقت الطويل الذي يمر لكي يتم اختبار كل الوردات.
2. ي دي تك ارر عمليات الفحص وابختبار لكل العدد الكبير من وردات ابنتاج إلى كل العاملين

بعملية التفتيش.
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. فللي بعللض الحللابت ب يمكللن مللن الناريللة العلميللة ا للرا  هللذه الطريقللة فللي التفتلليش وهلللت رالللة 3
 ابختبارات التدميرية مثل اختبار الذي يجري للتفتيش على  ودة )طلقات الرصاص(.

 )ب( طريقة عينات القبال.
 تستخدم هذه الطريقة للحكم على  ودة:

 . المواد الداخلة.1
 الوردات المنتجة اثنا  العمليات ابنتا ية.. 2
 . المنتج النهائي.3

 تعل ص اللريقة مل:
 . أخذ عينة عشائية من طلبة.1
 . اختبار وردات هذه العينة.2
. تبعًا لقواعد معينة إها كانت اعينة سليمة فإن الطبيلة تعتبلر أيضلًا سلليمة وبالتلالي يمكلن قبولهلا 3

 فإن الطلبية ترفض ولذلت سميت )عينات القبول(.والعكس إها تكن العينة سليمة 
 مزايا طريقة عينات القبال:

 . تكلفة استخدام قليلة بالمقارنة بعملية التفتيش الكلي.1
. تتميلللز هلللذه الطريقلللة بأنهلللا مثاليلللة فلللي راللللة إها ملللا كلللان ابختبلللار اللللذي يجللل  ا لللرا ه عللللى 2

ي أهن ب يصللل  للحكللم علللى  ودتهللا المنتجللات للحكللم علللى  ودتهللا اختبللار مللن النللوو التللدمير 
 إب طريقة عينات القبول.

. الوقلللت ابيم للتفتللليش بطريقلللة عينلللات أقلللل ملللن الوقلللت ابيم فلللي راللللة التفتللليش الكللللي اختبلللار 3
100.% 

 عياب عينات القبال:
فللي بعللض ابرللوال إها لللم تكللن العينللة ممثلللة تمامللًا للطلبيللة التللي سللحبت منهللا فللإن بعللض 

 ة ترفض وبعض الطلبيات المعينة تقبل.الطلبيات السليم
وهذه هي المخاطرة فلي اسلتخدام عينلات القبلول وان كانلت المخلاطرة ملن الممكلن رسلا ها 

 عند اختبار طريقة معينة أو خطة محددة من خطط عينات القبول.
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 خلط عينات القبال:
 تو د خطط عديدة للتفتيش  واسطة عينات القبول منها:

 الم ردة:خلة العينة  -1
 وهلت بأخذ عينة واردة لكي يتم التفتيش عليها وبها يكون الحكم على الطلبية.

 خلة العينة المزدوجة: -2
 وهلت عند اخذ عينتين للحكم على  ودة الطلبية.

 خلة العينات المععابعة: -3
 وهلت عند اخذ عينات متتابعة للحكم على  ودة الطلبية.

 منحنى خااص عينات القبال:
المنحنى الذي يمكن  واسطته وصف خطة عينات القبول وهلت  تمثيل العققات  ين وهو 

 ارتمال قبول الطلبية والمستويات المختلفة لجودة هذه الطلبية.

 الرماز المسع دمة مل منحنى خااص خلة عينات القبال:
 ارتمال قبول الطلبية = ح ل

 و الحد األدنى لنسبة المعي  المسموح  ها في الطلبة = س
 نسبة المعي  الفعلية في الطلبة: س

 م اطر المسعهلك:
وهلت إها صممت خطة معينة لعينات القبول وكانت هذه الخطة ليلر مناسلبة فانله سلوف 
يكلون محتمللال قبللول طلبيللة ليللر رسللمية نتيجللة ان الخطللة التفتلليش ليللر دقيقللة وفللي رالللة التفتلليش 

ارتمللال قبللول ليللر سللليمة يضللعف  للدا %( فللإن هللذا ابرتمللال أي 100الكلللي ومنحنللى )اختبللار 
ويصل إلى الصفر. لذلت يقال بأنه في رالة التفتيش الكلي ان مخاطر المنتج تسلاوي صلفرا وهلذه 
المخلاطرة لللن تكلون كللذلت فلي رالللة اسلتخدام عينللات القبلول مللن التفتليش الكلللي وملن هلللت نسللتنتج 

ي بن مخلاطرة المسلتهلت %( هلو منحنلي امثلال100منحني خواص خطة التفتليش الكللي )اختبلار 
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ومخاطرة المنتج تساوي صفرا أي أنه ب تو د مخاطرة سوا  للمنتج أو المستهلت  ل هناك ممان 
 أكيد لمصلحة الطرفين.

 طريقة ال حص للعينات المزدوجة أو المععابعة باسع دار االخعبار للاحدات السليمة. -2
 تتصف العينة بحجمها وبشرط قبولها.

 عينتين متتاليتين يكون: في رالة استخدام
 = رجم العينة األولى 1ن
 = رجم العينة الثانية 2ن
 = شرط قبولها 1ر
 1= الوردات المعيبة في ن 1ص
 2= الوردات المعينة في ن 2ص
 = شرط قبولهما معا 2ر

 وكما مبين في الشكل
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 أنااع عينات ال حص
وهي العينات التي يتم اختبار مفرداتها بصورة عشوائية والتي يمكلن قيلاس  العينة االحعمالية: -1

 المفردات  واسطة تطبيق نظرية ابرتمالية. -ارتمال اختبار كل من هذه
 ومن واهم انواعها:

 العينة العشاا ية البسيلة: -1
ة يتم اختبار وردات العينة العشوائية بحي  تنفر لكل وردة في المجتم  اإلرصائي فرصل
كاملة ومستقلة بختيارها ممن هذه العينة  هذه الطريقة فانه من المحتمل  لدا ان العينلة سلتحوي 
كافللة الخصللائص والصللفات  للنفس النسللبة المو للودة فللي المجتملل  اإلرصللائي وقللد يكللون هللذا النللوو 

 من العينات من افضل ابنواو إه لم يكن هناك تبين في الصفات لوردات المجتم .

 لبقية:العينة ال -2
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هي انواو العينلات العشلوائية ريل  يقسلم المجتمل  اإلرصلائي فلي هلذا الحاللة إللى طبقلات 
قبللل سللح  العينللة وفقللًا للفريللق وابختقفللات المو للودة  للين ورللدات المجتملل  اإلرصللائي تللم سللح  
عينلللة عشلللوائية ملللن كلللل طبقلللة ملللن هلللذه الطبقلللات قبلللل سلللح  العينلللة وفقلللًا للفلللروض وابختقفلللات 

ين ورلللدات المجتمللل  اإلرصلللائي ثلللم تسلللح  عينلللة عشلللوائية ملللن كلللل طبقلللة ملللن هلللذه المو لللودة  للل
 الطبقات.

 العينة المنعظمة: -3
تسللتعمل العينللة المنتظمللة عنللدما تكللون مفللردات المجملل  ليللر متجانسللة ويمكللن تصللنيعها 
إللللى مجموعلللات، أو عنلللدما ومللل  المفلللردات فلللي ترتيللل  تصلللاعدي أو تنلللايلي أو أي ترتيللل  آخلللر 

در ة ابعتماد على العينات المنتظمة هي أكثر من ابعتماد على العينات العشوائية منتظم، وان 
وخاصلللة عنلللد تقسللليم المجتمللل  إللللى طبقلللات أو مجموعلللات ليلللر متسلللاوية علللددًا ولكنهلللا متجانسلللة 

 بالنسبة لقياساتها.

 العينة المساحية: -4
إلى مناطق عدة )الوردة  يتم اختيار العينة المسارية بعد تقسيم المنطقة التي يراد دراستها

األوليللة( والتللي يللتم تحديللد عللددها عشللوائيًا وقللد ب يتكللون هللذه المنللاطق بمسللحات متسللاوية ولكنهللا 
تحوي نفس العدد من الميزات ثلم يقلوم البارل   دراسلة بعلض أو  ميل  المفلردات المو لودة ملمن 

 كل منطقة.

 العينة المععددة والمععاقبة: -5
بعض األريان إلى تلفها ولذلت فانه من المفيد التوصيل إلى قد ي دي فحص العينات في 

ابستنتا ات في هلذه الحاللة بفحلص قليلل ملن المفلردات ريل  تسلح  عينلة صل يرة ملن المجملوو 
وتفحص، فاها كانت النتائج  يدة فان المجموعلة تقبلل بكاملهلا أملا إها كانلت النتلائج ليلر مرملية 

ن الجللالتين يللتم اخبللار عينلللة اخللرى مللن المجمللوو وعللللى فتللرفض المجموعللة وإها كانللت النتللائج  لللي
 أساس هاتين العينتين تقبل المجموعة أو ترفض وهكذا.

 عينة النقاط العشاا ية: -6
يتم اختبار العينات  هذه الطريقة بعد تعيين نقاط بصورة عشلوائية عللى الخريطلة للمنطقلة 

 ن تلت النقاط لتكون مفردات العينة.التي يراد دراستها، ثم ت خذ المفردات التي تكون قريبة م
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 العينات العحمية )غير االحعمالية(: -ب
وهي العينات التلي ب يلتم اختبلار بطريقلة عشلوائية وإنملا بطريقلة تحكميلة يقررهلا البارل ، 

 بحي  يضمن ان تكون تلت العينات ممثلة للمجموو ومن أهم أنواعها:

 العينة الحصصية: -1
الطريقلة عللى أسلاس تقسليم المجتمل  اللذي يلراد دراسلته إللى طبقلات تم اختيار العينة  هذه 

أو مجموعات بالنسبة إلى بعض الضوابط المعينة التي تتعلق بموموو البح  )المستوى الثقافي، 
المستوى المعاشي، المستوى العلمي...( ثم يلتم اختيلار العينلات ملن هلذه الطبقلات أو المجموعلات 

العينللات يتناسلل  ملل  رجللم الطبقللة أو المجموعللة التللي سللحبت بشللرط ان تكللون عللدد ورللدات هللذه 
 منها العينة.

 العينة العمدية أو ال رضية: -2
يتم اختيار مفردات هذه العينلة بشلرط ان تتلوفر فيهلا بعلض الصلفات المعينلة التلي يقررهلا 
ه البارلل  مقللدمًا والتللي لهللا عققللة بمومللوو الدراسللية ومللن البللديهي ان تتللوفر لللدى البارلل  فللي هللذ

 الحالة كمعرفة صفات مفردات المجتم  لكي يتمكن من اختيار أفراد العينة.
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 اإلدارية الصناعية والسالمة املهنية 

 

 العينة االت اقية أو االرتجالية: -3
في هذه الحالة يتم اختيار العينة من المفردات التي يحصل عليها كيفما اتفق والتي يعتقد 

 بأنها تمثل المجموو بالنسبة لموموو الدراسة التقويم  ها البار .

 ب شبه الحصر أو البعر:أسلا 
ويسلللتعمل هلللذا ابسللللوب فلللي بعلللض األريلللان عنلللدما يلللرى البارللل  ان يركلللز بحثللله عللللى 
مقاطعللات معينللة فللي المجتملل  بللالنظر ألهميتهللا لمومللوو الدراسللة ويهمللل القطعللات األخللرى لعللدم 
اهميتهلللا ولعلللدم توقللل  الحصلللول عللللى معلوملللات سلللليمة منهلللا )ملللثًق القيلللام باإلرصلللا  الزراعلللي او 

 الصناعي...(.

 

 خلط ال حص لعينات القبال:
 باستخدام ابختبار للوردات السليمة:خلة ال حص للعينة ال ردى:  -1

 
 نفرض ان عدد الوردات في الطلبية )رجم الطلبية( = ن وردة

 عدد الوردات في العينة )رجم العينة( = ن وردة
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عدد الوردات المسموح  و ودها في العينة = م وردة
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 أساليف السيلرة الناعية:( 1)

 أسلوب التفتيش الكامل. -أ
 أسلوب التمحص بالعينات. -ب

 ( جمع البيانات والمعلامات:2)
 يمكن تقسيم المعلومات إلى نوعين رئيسين بالنسبة لمصدرها.

وهللي المعلومللات التللي تتعلللق باعمللال نفللس الم سسللة التللي تقللوم بالبحلل   :المعلامييات الداخلييية -أ
 والدراسة ويمكن الحصول  ها من سجقت الشركة.

والتي يمكن الحصول عليها خارج الم سسة ري  سبق وان تلم  معهلا  المعلامات ال ارجية: -ب
 ونشرها من قبل م سسة أخرى.

 طرق جمع المعلامات:
لمعلوملات  هلذه الطريقلة  واسلطة علدادين يرسللون إللى المنلاطق التلي تجمل  ا طريقة العيدادين: -أ

 يراد  م  المعلومات فيها.
بمو لل  هللذه الطريقللة ترسللل ابسللتمارة اإلرصللائية بالبريللد إلللى األشللخاص  طريقيية المراسييلة: -ب

 الذين يطل  منهم اإل ابة عليها.
ميلة كالمستشلفيات لتسلجيل وتسلتخدم هلذه الطريقلة فلي بعلض اللدوائر الحكو  طريقة العسيجيل: -ج

 الوبدات والوفيات.

 ( أساليف جمع المعلامات:3)
يسلللتعمل هلللذا األسللللوب لجمللل  المعلوملللات علللن طريقلللة  لللز  ملللن المجتمللل   أسيييلاب العينيييات: -أ

 اإلرصائي يسمى بالعينة.

 ( تصنيف المعلامات:4)
ختقفلات فيهلا قا للة يتب  هذا النوو من التصنيف للمعلومات عندما يكلون اب العصنيف الكمل: -أ

 للقياس  وردة ثا تة.
 تصنف المعلومات بالنسبة ألنواعها كالخواص التي يمكن قياسها. العصنيف الناعل: -ب
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وتستخدم لحساب ظاهرة معينة رسل  الفتلراة الزمنيلة المختلفلة التلي تحلدث  العصنيف الزمنل: -ج
 فيها.

قلد يكلون ملن المفيلد أريانلًا تصلنيف المعلوملات بالنسلبة إللى رلدوثها فلي  العصنيف الجغراميل: -د
 المناطق الج رافية.

 ( عرض المعلامات:5)
تسلللتخدم هلللذه الطريقلللة لعللرض المعلوملللات بأسللللوب إنشلللائي بسلللبط وعنلللدما  العيييرض الاصييي ل: -أ

 تكون هذه المعلومات قليلة ولير معقدة.
 م المعلومات إلى خطلوط أو مسلتطيقت  يانيلة أو بمو   هذه الطريقة تتر  العرض البيانل: -ب

 أشكال هندسية.
 : تعرض المعلومات في هذه الطريقة على شكل  داول إرصائية.العرض الجدولل -ج

ان مجللرد الحصللول علللى المعلومللات المطلوبللة لدراسللة مومللوو معللين ب  ( تحليييل المعلامييات:6)
 يكفي ل رض الوصول إلى النتائج المطلوبة.

ان أهمية المعلوملات المتلوفرة تنحثلر فلي كونهلا األسلاس اللذي يبنلى عليله  ت سير المعلامات:( 7)
 أي قرار بشأن الموموو الذي تتعلق به تلت المعلومات.
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 . قارن بين طريقة الع عيخ الكلل وطريقة عينات القبال من ناحية المزايا.1
 . عدد أنااع عينات ال حص مع شرح ماجز لكل واحدة.2
 . ما صل طرق جمع المعلامات أشرحها.3
 . كيف يعم تصنيف المعلامات.4

 
 
 

 ت اصيل الم ردات األسباع

 م للات السيلرة العشرون 

أعيييييداد م ليييييط الاسيييييط واسيييييع دامها. إعيييييداد م ليييييط بييييياريعا  الحادي والعشرون 
 واسع دامها.

 العياب.إعداد م لط مع االنحراف المعياري. إعداد م لط  الثانل والعشرون 

 م لط العشعت، طريقة إعداد م لط العشعت. الثالث والعشرون 
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 مخططات السيطرة النوعية

 أواًل: المدرج العكراري )الهيسعاكرار(:
هلللو وسللليلة علللرض  يانيلللة للتوييعلللات التكراريلللة بقصلللد التصلللرف عللللى الشلللكل العلللام لهلللذه 

ملللن البيانلللات علللن الخلللواص هلللذه التوييعلللات ريللل  يعتبلللر شلللكل الملللدرج التكلللراري ألي مجموعلللة 
المجموعللة التللي تميزهللا عللن ليرهللا وباختصللار عنللدما يقللوم البارلل  بجميلل  المعلومللات ولالبللًا مللا 
تكون هذه المعلومات كثيرة العلدد مملا يجعلل دراسلتها صلعبة لل ايلة للذا يقلوم  ترتيبهلا تصلاعديًا أو 

يفضلللل ان تلللويو مجموعلللة البيانلللات تنايليلللًا للتعلللرف عللللى خواصلللها تمهيلللدًا لدراسلللتها هلللذه العمليلللة 
األصلللية إلللى مجموعللات  زئيللة تشللمل كللل وارللدة منهللا علللى عللدد مللن القلليم المتقاربللة مللن بعضللها 
تسمى كل منها )فئة( من هذه الفئات تشمل  مي  المفردات أو القيم التي تق   ين ردين مناسلبين 

 يقررها البار  )أي تعيين ردين أعلى وأدنى لكل فئة(.

 لمدرج العكراري:اسع دار ا
 داول تستخدمها للتعرف على موق  العملية اإلنتا ية وبيان فيما إها كانلت تحلت السليطرة أم  -1

 خقل هلت.
يومللل  الملللدرج التكلللراري كيفيلللة توييللل  المفلللردات عموملللا تلللم ابسلللتقل عللللى بعلللض خواصلللها  -2

 كدر ة تجانسها وتقاربها من بعضها أو تباينها أو تشتتها من بعضها.
يبين المدرج التكراري أسلباب الخطلأ وابنحلراف الناشلي  فلي توييعهلا المفلردات وفيملا ان كلان  -3

 هذا الخطأ ناتج عن أسباب طبيعية أم لير هلت.

 ثانيًا: م لط السبف والنعيجة:
هلللو وسللليلة تخطيطيلللة تسلللتخدم فلللي تحليلللل الظلللواهر المختلفلللة التلللي تحلللدث فلللي العمليلللات 

أسللبا ها وإظهلللار العقملللات القائمللة  ينهلللا بصللورة منتظملللة تمهيلللدًا اإلنتا يللة علللن مصللادرها وتقلللف 
 بتخاه اإل را ات المناسبة بشأن معالجتها.

 اسع دار م لط السبف والنعيجة:
 مساعدة اإلدارة وتعريفها بمخططات المشاكل التي تحدث في العمليات اإلنتا ية. -1
معنيللين بمعلومللات صللناعية تتصللل  ملل  المعلومللات عللن مختلللف المشللاكل اإلنتللاج وتزويللد ال -2

 بصميم اعمالهم.
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3- استاد اإلدارة مدا مستوى كفا ة العاملين مساعدتها في تحديد ارتيا اتهم للتدري .

ثالثًا: م لط العشعت:
هو وسيلة  يانية لتومي  العققات ظاهرتين مت يرتين وإظهلار كيفيلة تمثيلل أرلداهما إللى

متابعة األخرى في تقيدها سوا كان هذا الت ير طرديًا أو عكسيًا.

رابعا: م لط باريعا:ً
هللو أداة تسللتخدم فللي التعللرف علللى األهميللة النسللبية ل سللباب المتصلللة بمشللاكل النوعيللة

وبيان تأثير كل منها على المشكلة وتحديد أسبقية معالجتها.

خامسا: م لط الاسط الحسابل:ً
يحدث في كثير من الحابت و ود خاصية أو علدة خلواص أساسلية تحلدد نوعيلة المنتلوج
 وصللقريته للفحللص المعللين للله وتكللون هللذه الخاصللية سللهلة القيللاس ويسللتطي البارلل الحصللول
عللى توييل  قياسللي أو القيلام بسللح  عينلة مللن مجتمل  الورلدات المنتجللة ريل  تشللكل أوسلاط هللذه
العينات توييعًا قياسيًا ب ض النظر عن طبيعة التويي األصلي الذي سحبت من هذه العينات.

سادسا: م لط المدى:ً
 المدى هو الفرق ين أعلى وأقل قيمة يتم الحصول عليهلا ريل يعتبلر هلذا المقيلاس أكثلر
انتشللارًا وأفضللل عمليللًا أللللراض السلليولة النوعيللة وبللالرلم مللن صللحة اسللتخدام ابنحللراف المعيللاري
لقيلللاس التشلللتت لمجمللللوو الورلللدات فللللان اللللل  المنشللل ت الصللللناعية نتيجلللة الوقللللت الحاصلللر إلللللى

استخدام المدى كمقياس للتشتت.

سابعا: م لط عدد العياب:ً
هو عملية رصد عدد العيوب لكلل عينلة فلي المخطلط تلم مقرظتهلا فيملا إها كانلت  ميل
النقاط واقعة ممن ردي السيطرة فان العملية اإلنتا ية تحت السيطرة وعلى العكس من هلت فلإها

وقعت بعض النقاط خارج رد دو  السيطرة فتعتبر العملية لير مسيطرة عليها.
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 ت اصيل الم ردات األسباع

م للات السييلرة: م لليات السييلرة الناعيية المعيياري ولنسيبة  الرابع والعشرون 
 الاحدات المعابة. المدرج العكراري )أعداده واسع دامه(

السيييلرة للمعغيييرات )م لييط أنييااع م للييات السيييلرة: م للييات  ال امس والعشرون 
 (.X-chartالسيلرة لاسط الحسابل

أنييااع م للييات السيييلرة: م للييات السيييلرة للمعغيييرات )م لييط  السادس والعشرون 
وم لييط السيييلرة لالنحييراف المعييياري  R-chartالسيييلرة للمييدى 

O-chart.) 

 أنييااع م للييات السيييلرة: م للييات السيييلرة للمميييزات )م لييط السابع والعشرون 
 (.P-chartالسيلرة لنسبة الاحدات المعيبة 

أنيييااع م لليييات السييييلرة: م لليييات السييييلرة للمييييزات )م ليييط  الثامن والعشرون 
 (.C-chartالسيلرة عدد العياب مل م ردة واحدة 

أنييااع م للييات السيييلرة: م للييات السيييلرة للمميييزات )م لييط  العاسع والعشرون 
-Uة الم ييييردات السيييييلرة لمعاسييييط عييييدد العييييياب مييييل مجماعيييي

chart.) 

 مناقشة تقارير تقدر من قبل الللبة مع اخعبار. الثالثان 
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 : وتشملالعملية اإلحصا ية 

 .  م  البيانات.1
 . تنظيم البيانات.2
 . معالجة البيانات.3
 . التفسير وابستنتاج.4

 العازيع العكراري:
 : نتائج اختبار الصقدة لعدة عينات كاآلتي:مثال
68 ,87 ,82 ,75 ,70 ,63 ,55 ,40 ,43 ,52 ,60 ,50 ,60 ,75 ,73 ,63 ,60 ,65 ,38 ,
32 ,35 ,30 ,45 ,53 ,72 ,46 ,53 ,76 ,79 ,65 ,68 ,53 ,37 ,39 ,63 ,73 ,44 ,56 ,
82 ,73. 

 نقوم  تويي  البيانات رس  فئات التسهيل العمل كما يلي:

 العكرار مركز ال ئة ال ئة

30-39 35 6 

40-49 55 5 

50-59 55 6 

60-69 65 11 

70-79 75 9 

80-89 85 3 

  40 

 يمكن تمثيل البيانات الواردة في المثال السا ق بالمدرج التكراري، وكما يلي: المدرج العكراري:
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وهو الخط الواصل  ين النقاط الناتجة ملن مركلز الفئلات والتكلرارات بشلكل خلط  المنحنى العكراري:
 منحني وهو أوم  شكل هندسي لتمثيل التوييعات التكرارية.

 
 

 Meanالاسط الحسابل: 

 
 تمثل عدد العينات. 6ألن 
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مثال: أرس  الوسط الحسا ي من الجدول اآلتي: 
 

 f.xالعكرار × مركز ال ئة  العكرار مركز ال ئة% ال ئات

45-49 47 4 188 

50-54 52 10 520 

55-59 57 11 627 

60-64 62 6 272 

65-69 67 6 402 

70-74 72 2 144 

75-79 77 1 77 

  N = 40 2330 

 المجماع العار عدد القراءات  

 
 

 Rangeالمدى: 
 الفرق  ين أعلى قيمة وأقل قيمة في البيانات

 م80م, هو 90م, 10 ين مثال: المدى 
 م86م, هو 93م, 7المدى  ين 
 .98, 30, 70, 81, 82, 17المدى  ين 

 98-71=  81هو 
 

 Standered Deviationاالنحراف المعياري: 
هللو القيمللة المو بللة للجللذر التربيعللي لمتوسللط مربعللات انحرافللات قلليم مفللردات التوييلل  عللن 

 [.Sوسطه الحسا ي ويرمز له ]
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رساب ابنح ارف المعياري لقيم تكرارية أو في تويي تكراري.
 

 .. استخراج الوسط الحسا ي1

 .. استخراج انحراف كل قيمة عن وسطها الحسا ي2
 . ترب  ابنحرافات 3
 . تجم  مربعات ابنحرافات4

 . يقسم النتاج على عدد القيم أو القرا ات =5
 . تستخرج الجذر التربيعي للنتائج األخير، وهو ابنحرافات المعياري 6

 
 : أرس  ابنجراف المعياري للقيم اآلتية:مثال

34 ,25 ,21 ,32 ,29 ,24 ,28 ,23 
 = 27، الوسط الحسا ي = N= 8: عدد القيم = الحل

2(χ-χ) χ-χ χ 

16 4-27-23 26 

1 1 28 

9 3- 24 

4 2 29 

25 5 32 

36 6- 21 

4 2- 25 

49 7 34 

144   

4.242  =  =   =S 
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هو ابنحراف المعياري المطلوب.
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مثال: أرس ابنحراف المعياري من الجدول التكراري اآلتي:
 

 ال ئة 15- 25- 35- 45- 55- 65- 85-75

 ƒالتكرار  6 12 18 24 20 12 8

 

 الجدول اآلتي:: تكون الحل

 χ ƒ.χ 2χ.ƒمركز ال ئة  χƒالعكرار ال ئات

24-15 6 20 120 2400 

34-25 12 30 360 1088 

44-35 18 40 720 28800 

54-45 24 50 1200 6000 

64-55 20 60 1200 72000 

74-65 12 70 840 58800 

85-75 8 80 640 51200 

   5080 28400 

 

50.8  =  =χ 
 

 =   
 

16.1  = 
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