الحقيبة التعليمية لمادة اإلدارة والسالمة المهنية
المرحلة الثانية /قسم المكائن والمعدات

إعداد مدرس المادة
عباس علي ابراهيم
االداره الصناعية والسالمة المهنية
مقدمه:-
ازداد االهتمام باالداره في المنشآت المختلفه بعد التطور الكبير فـــــــــي الفتره األخيرة
في مجال اإلنتاج والتسويق واإلفراد والعالقات واصبح نجاح او فشل المنشأة تعتمد
بشكل رئيسي علــــــــى نجاح او فشل االداره  .فقد نجد منشآت تمتلك عناصر اإلنتاج
من راس مــــــال وآالت ومكائن وغيرها ولكنها التحقق إرباحا وال تحقق أهدافها
المطلوبة بالرغم من قله اإلمكانيات المتاحة لهـــــــا حيث انا تمتلك أداره ناجحه وواعيه
.
تعريف االداره  :-توجد عده تعاريف لالداره تختلف فــــــــــــــي مفهومها باختالف
اتجاهات واضعيها والفترات الزمنيه والمدارس االداريه.
ومن هذه التعاريف:-
1تعريف ديفيز  (Davis ) :-تنسيق اعمال المنظمه وتنظيمها وتحديد سياسات االعمالوالقابه النهائيه على المدربين والقائمين بالتنفيذ.

2تعريف تايلور  (Taylor) :-المعرفه الصحيحه لما يراد ان يقوم به االفراد مع التأكيدمــــــــــن انهم يفعلون ذلك بأحسن الطرق وارخص التكاليف.
تعريف االداره بصوره عامه  :-هي علم وفن استخدام الوظائف االداريه مــــــن تخطيط
وتنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابه االنجاز لالعمال عن طريق االخرين من اجل الوصول
لتحقيق األهداف المنشودة بأسرع وأحسن وارخص طريقه ممكنه ضمن اإلمكانيات
المتاحة.
اما تعريف االداره الصناعيه  :-هو العلم الذي يبحث في كيفية حـــل المشاكل االدارية
والهندسيه والكلفه والكفائه االنتاجيه.
الخصائص المشتركه لالداره
بالرغم من اختالف التعاريف وطرق التعبير عنها فأن هناك خصائص مشتركه لالداره
وهـــــــــــــي:-
1االداره عمليه هادفه  :-يجب ان يكون هنالك هدف واضح لألداره يحقق بالتخطيط.2االداره عمليه جماعيه  :-تمارس االداره على مجموعه من البشر.3االداره التمارس في الفراغ  :-وانما تمارس االداره في بيئه معينه تؤثر فيهامــــــــــــــن خالل اخذ المدخالت وأعاده المخرجات لهذه البيئه.
تعريف االدارة الصناعيه  Industrial managmer)) :-هو العلم الذي يبحث في كيفيه
حل المشاكل االداريه والهندسيه اقتصاديا فيما يتعلق بالوقت والكلفه والكفاءة االنتاجيه.
مراحل تطور االداره:-
تطورت االداره بعده مراحل يمكن اجمالها كمايلي:-
1مرحله العصور القديمه  :-مورست االداره بشكلها البسيط في العصور القديمه.فقد مارسها:-
)1البابليون  :اذ تنص الئحة حمورابي علـــى تنظيم العالقات بين االفراد وتنظيم عمليات
البيع والشراء وكذلك تعتبر نموذجا متطورا في تلك المرحله .

كما عرف البابليون نظام الحوافز اذ ربطوا االجر باالنتاجيه وقـــــد مورست االداره من
قبل السومريين والصينيين واالغريق وغيرهم.
)2وقد مارس العرب االدارة قبل االسالم في العمليات الحربيه وادارة شؤون القبائل
مـــــن خالل مجلس القبيله والذي يقدم االستشاره لرئيس القبيله في االمور الحربيه
والزراعيه وكيفيه حــــــل المشاكل بينهم.
)3اما المصريين القدامى فقد مارسوا االداره في بناء االهراملت الـــــذي بناها ملوك
الفراعنه الذي تدل على نضج وتطور العقليه االداريه الداره العدد الكبير من االفراد
لبنائها لمده عده سنوات.
)4وفي عصر اإلسالم تطورت األساليب االداريه في المجاالت المختلفة وقد وردت
فـــي القران الكريم واحاديث الرسول محمد( ص )واقوال الصحابه الخاصه فــــــــــــي
تنظيم امور البشر والحالل والحرام وعالقات الزواج والطالق والميراث ..الخ .ويعد
الرسول( ص )نموذجا للقياده العربيه الناجحه فــــــــي الخصائص والمميزات.
)5كما تطورت االداره في العصور االسالميه الالحقه في تنظيم وتهيئه امــــــــور الحج
وتنظيم االسواق وتنظيم جبايه الزكاه وديون الجند والمراسالت ......الخ.
2مرحلة الصناعات المنزليه  :-فـــي هـذه المرحله مورست االداره فـــي الصناعاتالمنزليه وبشكلها المبسط حيث ان الصناعه تتم في المنازل
وتتضمن مايلي:-
)1عدد قليل من العمال.
)2االالت بسيطه.
)3انتاج قليل.
)4االعتماد على مهاره العاملين.
3مرحلة الثوره الصناعيه  :-بعد اكتشاف المكوك وادخاله في الماكنه واكتشاف الطاقهالبخاريه في تشغيل المعامل حدثت الثوره الصناعيه في اور وصاحب ذلك حصول
المستثمرين على االموال من المستعمرات البريطانيه.
ومن نتائج الثوره الصناعيه:-

1زياده استخدام الماكنه  :-زياده استغالل الوقت وتقليل عــــــــــــــــــدد العمال وزيادهاالنتاج ..الخ.
2ظهور المنافسه  :-واجهت االداره تنافس في تصريف المنتجات( االنتاج الكبيرالوفير )على اساس السر والجوده ...الخ او تطوير المكائن وتقليل الكلفه.
3تطور وسائل االتصال والنقل  :-نظرا للتطور الذ حصل في مجال االتصال والنقلعـــــــــن طريق التلفزيون والصحف والمجالت واالذاعه ووسائل الدعايه.
4ظهور الشركات الكبيره  :-ظهرت المنشأت الكبيره( شركه تضامنيه مساهمه )لضخامــــــه المكاءن واالالت وتعاظم راس المال الذي اليملكه االفراد.
5مشاكل العمال  :-ظهرت مشاكل استغالل العمال نتيجه للثوره الصناعيهمنها:-
)1تشغيل العماس ساعات اكثر من المقرر.
)2تقليل اجور العمال.
)3عدم توفير الظروف الصحيه وظروف العمل االخرى.
)4تشغيل النساء واالطفال بأعمال التناسبهم.
وبعد ظهور هذه المشاكل تكونت نقابات تدافع عن العمال عن طريق التفاهم مـــــــــــع
المالكين او دعوه االحزاب.
6التدخل الحكومي :-تدخلت حكومات الدول نتيجه للتدخل في حياتا االقتصاديهواالجتماعيه والسياسيه ومن هذه التدخالت مايلي:-
)1التدخل في تحديد كميه االنتاج ونوعيته.
)2التدخل في طريقه االعالن.
)3التدخل في تحديد اجول العمال.
)4التدخل في تحديد االسعار.
)5التدخل في عدد ساعات العمل.
)6التدخل في تحديد اعمار العمال.
)7اعداد قوانين التقاعد والضمان االجتماعي.
)8توفير الظروف المالئمه للعمل
وقد ظهرت اول اشاره الى مبادئ االداره المتعارف عليها حاليا في القرن الثامن عشر
وهـــو مبدا تقسيم العمل في الكتاب الذي الفه سميث ) (smithبعنوان ثروه االمم
(Wealth of nations) .

وبدا تطبيق بحوث العمليات واستخدام الرياضيات فـــــي المشاكل الصناعيه بعد الحرب
العالميه الثانيه  .وظهرت الحاسبه االلكترونيه وتطبيقاتها في الستينات من القرن الماضي
اما المصنع االوتوماتيكي فظهر في السبعينات من القرن الماضي.
المبدأ  :-هو المرشد في العمل للوصول إلى األهداف المحددة.
((المبادئ االساسيه للعمليه االداريه والناجحه))
1مبدا التنبؤ والتخطيط  :-يجب على االداره الناجح ان تتنبأ بالتغيرات المستقبليهوالتهيئ لهــا باختيار افضل البدائل المتاحه ويتم ذلك عن طريق التخطيط المسبق لكافة
االنشطه.
2مبدا التوازن  :-يجب الموازنه بين كل وظيفه من وظائف المنشأة سواء كانبالمــــــــال او الجهد او االهتمام.
_3مبدا تحديد السياسات  :-يجب ان تحدد السياسات في كافه المجاالت مسبقا لكي
يسترشد بها مستقبال
4مبدا التطور والنمو  :-يجب ان تكون المنشأة قادرة على مواكبه التطورات التيتحصل فــــــي كافه المجاالت.
5مبدا القياده  :-يجب ان تكون القياده االداريه قادره على توجيه النشاطات المختلفهفيهـــــــــا بالوجه الصحيح بحيث تكسب رضا كافه العاملين لكي يندفعوا للعمل ذاتيا
وليس اجباريا (( ويتم ذلك مــن خالل القياده االداريه الديمقراطيه)) .
6مبدا اتخاذ القرار :-وهــي عمليه اتخاذ بديل دون اخر الفضليته بعد تقييم كل الحلولالمتاحه بمعرفه سابياتها وايجابياتها
7مبدا تساوي السلطه والمسؤوليه  :-يجب ان تكون الصالحيه المعطاه متناسبهمـــــــــــع المسؤوليه المكلف بها .
8مبدا التخصص( تقسيم العمل ):-يجب ان يكلف كـل فرد بعمل محدد تبعا لمهارتهوخبرته فيه وبذلك يؤدي الى زياده المهاره وزياده االنتاج.

9مبدا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واالبتعاد عن المحسوبيهوالمنسوبيه فــــي العمل.
10مبدا التبسيط والتنميط  :-يجب اتباع الطرق الحديثه فــي العمل وتبسيط االجراءاتالخاصه بتنفيذ االعمال واالبتعاد عن الروتين.
11مبدا تطوير الكفاءة االنتاجيه  :-يجب على االداره ان تساهم في زياده انتاجيهاالفراد عـــن طريق وضع البرامج التدريبيه اعتماد العالقات االشرافيه ,انسانيه العمل ,
تهيئه ظروف العمل المناسبه  .الخ.
12مبدا التشجيع والمكافأة  :-يجب دراسه حاجات ودوافع العاملين ووضع انظمهللحوافز الماديــــــه والمعنويه.
13مبدا الرقابه :-الغرض من الرقابه هو التأكد من مدى مطابقه ماهو مخطط معماهـــــو منفذ فعال.
والرقابه عمليه مطلوبه على كل منشأة سواء كانت صناعيه اوتجاريه اوخدميه ويجب
علـى القابه تجاوز االنحرافات السلبيه ومعالجتها  .وقد تكون الرقابه على كميه االنتاج
ونوعيته او عــــــلى كلفه االنتاج او على اداء االفراد ...الخ.
مبادئ االداره لهنري فايول
وهي مبادئ عددها )) ((14معمول بها لحد االن:-
1مبدا تقسيم العمل  :-تخصيص العامل بعمل معين وبذلك تزداد انتاجيته.2مبدا السلطه والمسؤوليه  :-يجب ان تتناسب السلطه المخوله الحد االفراد تناسب معالمسؤوليه الملقاة على عاتقه.
3مبدا االنضباط  :-اطاعه االوامر والتعليمات الصادره من الرئيس للمرؤوس.4مبدا وحده االوامر  :-لكل مرؤوس رئيس واحد يشرف عليه ويحاسبه على نتائجاعمال ويتلقى منه االوامر.
5-مبدا وحده التوجيه  :-لكل مجموعه جهود وفعاليات ذات هدف

6مبدا اسبقيه المصله العامه  :-تفضل المصلحه العامه على المصلحه الخاصه ومعاسباب تضارب المصالح.
7مبدا العداله في المكافئه :-ان تكون االجور او الرواتب والتعويضات المدفوعه للعملعادله تحقق رضا العامل وصاحب العمل.
8مبدا المركزيه :-الظروف الداخليه والخارجيه هي التي تحدد نمط المركزيهوالالمركزيه االداريه.
9مبدا تدرج السلطه :-السلطه تتناقص بشكل متدرج من اعلى الهيكل التنظيمي الىاسفله وعند تدرجها تحدد من الرئيس ومن المرؤوس.
10مبدا النظام او الترتيب :-يجب ان يسود النظام في المنشاة وان يكون كل شخص فيالموقع المالئم.
11مبدا المساواة  :-يجب ان تسود العداله والمساواه وفقا للقانون او النظام وعدمالتفرقه السباب غير موضوعيه.
12مبدا استقرار العاملين :-يجب استقرار العاملين في عملهم لتقليل التكاليف ورفعالروح النعنويه وزياده االنتاج.
13مبدا المبادره واالبتكار  :-مشاركه العاملين في اتخاذ القرارات كال حسب موقعهوالتخطيط المسبق قبل وضع الخطط وتنفيذها.
14مبدا روح الفريق :-يجب تنميه روح التعاون بين العاملين في المنشأة.المستويات االداريه
يعتمد عــــدد المستويات االداريه في المنشاء على *نوع* وحجم* وطبيعه عملها* وعلى
نطاق االشراف فيها.
يقصد بنطاق االشراف  :-بانه عدد االفراد الذي يتمكن المدير من االشراف عليهم بكفاءة
فكلماكان نطاق االشراف واسعا ادى الى تقليل عدد المستويات االداريه وبالعكس.
العوامل المؤثره تقليص او توسيع نطاق االشراف

1مدى وضوح الصالحيات المخوله  :-كلما كانت الصالحياتواضحه قـــــــــــــــلمراجعه او استفسار المرؤوسين للرئيس وبالعكس اذا كــــانت غير واضحه زادت
المراجعات وبذلك يضيف نطاق االشراف ويزداد عدد المستويات االداريه.
2مستوى تدريب المرؤوس :-كلمـــا كان المرؤوس مدرب جيدا وماهرا قلت مراجعاتهللرئيس وبذلك يتوسع نطاق االشراف وبالعكس.
3نوع وسائل االتصال :-كلما كانت وسائل االتصال متطوره فـــــان الرئيس يمكنهاالشراف على عدد كبير من المرؤوسين مما يؤدي ال توسيع نطاق االشراف ةتقليل
عــــــــــدد المستويات االداريه والعكس بالعكس.
4نوع المشرف :-كلما كـان المشرف يمتلك قدرات بدنيه وشخصيه قويه كلما كان لهاالمكان لالشراف على عدد كبير من المرؤوسين وبذلك يتوسع نطاق االشراف والعكس
بالعكس.
5نوع العمل  :-كلما كانت االعمال متكرره وروتينيه كلما كان نطاق االشراف واسعا.6نوع المرؤوس – كلما كان المرؤوس متقنا لعمله ومستعدا لتحمل المسؤوليه ويمكنترك لــه الحريه في التصرف وبذلك يؤدي الى توسيع نطاق االشراف وبالعكس.
تقسيم المستويات االداريه
بشكل عام يمكن تقسيم المستويات االداريه الى عده اقسام وهي:-
1االداره العليا.2االداره الوسطى.3االداره الدنيا.4التنفيذيون من العمل.ويمكن توضيح ذلك بالشكل األتي

وفيما ياتي شرح لكل مستوى اداري:-
1االداره العليا  :-يتكون هذا المستوى عـــــــــاده من االفراد الذين تقع عليهم مسؤوليهتحديد االهداف العامه للمشروع ورسم الخطط والسياسات طويله االجل  .والتنبؤ
بالتغيرات المستقبليه ووضع الحلــــول لها وتشجيع البحوث والتطوير.
2االداره الوسطى :-يتكون هذا المستوى من االفراد والمسؤولين عن وضع الخططالقصيره الــــــــمد ووضع نظم العمل ورسم السياسات التنفيذيه لتحقيق االهــــــداف
الفرعيه ورفع التقارير الفرديه الدوريه لالداره العليا عن سيره االعمال.
3االداره الدنيا  :-يتكون هذا المستوى من االفراد الذين يكون تماسهم مباشر مع العمالوتنفيذ البرامج اليوميه المحدده وحل المشاكل اليوميه واالشراف على تشغيل وصيانه
االالت والمعدات.

تنظيم المصنع
لترتيب المصنع اهميه كبيره على الصناعه.
فعمليه الترتيب تنصب على:-
1احتيار افضل المواقع للمعدات والتجهيزات النختلفه.2اختيار افضل المواقع للمراكز االنتاجيه واالفراد ومعدات المناوله.3-تحقيق حالة من حالة التوازن في انتاجيه الخطوط االنتاجيه والتجميع.

وعمليه الترتيبيجب ان تحقق انسياب العمل الكفؤء الذي يؤدي الى:-
1تقليص دوره الصنع.2تقليل التكاليف.3-تقليل معدالت الحوادث.

متطلبات عمليه الترتيب المعرفة باالمور التاليه:-
ان عمليه الترتيب تتطلب المعرفة في االمور التاليه:-
1انواع السلع ولالجزاء التي سيتم تصنيعها2المعرفه بعمليات التصنيع والمراحل االنتاجيه وتسلسلها.3الكميه المطلوبه لكل نوع منها.4نوعيه المواد االوليه.5الوقت الالزم النجاز كل مرحله.6عدد المكائن المطلوبه.المرونه في الترتيب
في عمليه الترتيب للمصنع يجب التاكيد على مبدا المرونه( ان يكون الترتيب قادرا على
مواجهه التغيرات والتطورات التكنلوجيه باقل قدر من التكاليف.
انواع الترتيب(التجميع):-
اوال ))التجميع السلعي(الخطي ) :-يرتب المصنع بشكل مقسم الـــــــــى شعب( خطوات
انتاجيه )وكــل شعبه تضم مجموعه مـن المكائن المختلفه .ان تسلسل المكائن يعتمد على
تسلسل العمليات التكنلوجيه الخاصه لكل منتوج.
وفيما يلي مخطط يوضح التجميع السلعي:-

مزايا التجمع السلعي:-
ايجابيات التجمع السلعي:-
1تقليل كلفه المقاوله لقصر المسافه(يمكن استخدام معدات مقاوله ميكانيكيه كما للحزامالناقل).
2تقليص دوره الصنع وبذلك تقل كلفه االنتاج.3تقليص عدد العمال وخصوصا عند استخدام السيطره االلكترونيه.4تقليل الحوادث الصناعيه.5سهوله وضهع برنامج تدريبي للعاملين وزياده مهارتهم.6عدم تكدس المواد بين المراحل االنتاجيه المختبفه( مساحه اقل).7يشجع على تطبيق الحوافز الجماعيه( لكل شعبه).مرحله تعتمد على المراحل التي تليها او تسبقها مثال:-
خط انتاجي يتكون من اربعه مراحل انتاجيه وكانت انتاجيه كل مرحله كما يلي:-
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ففي مثل هــذه الحاله تكون االنتاجيه النهائيه للخط ككل مساويه الى  10وحده\ساعه
وبذلك يجب ان تهتم المنشأة بان تكون انتاجيه كل الخط مساويه الى  20وذلك وضع نظام
للحوافز.
محددات التجمع السلعي:-
سلبيات التجمع السلعي:-
1قليل المرونه فاذا عطلت ماكنه توقف االنتاج في كل خط.2قد يؤدي الى زياده االموال لشراء عده مكائن من نفس النوع تؤدي نفس الغرض.3اليشجع تطبيق انظمه الحوافز الفرديه.4اليؤمن تحقيق االشراف المتخصص الختالف المكائنالحاالت التي يجب تطبيق فيها التجمع السلعي:-
1يطبق في المصانع التي يمكن تحقيق التوازن بين المراحل االنتاجيه.2يطبق في المصانع التي تصنع انواع قليله بكميات كبيره3يطبق في المصانع التي يمكن القيام بدراسه الوقت والحركه4-يطبق في المصانع التيتستخدم مكائن ليست مرتفعه جدا.

توازن الخطوط االنتاجيه
ترتيب المصنع(plan loyout):-
يجب دراسه ترتيب المصنع فـــي مرحله اعداد المشروع الصناعي والدراسه تتعلق بعده
جوانب لكي يتم التاكد مـــــــــن نجاح المشروع حيث تتم المفاضله بين العوامل العديده
والمتاحه لترتيب الشعب االنتاجيه( سلعي ,وظيفي,مشترك)وفقا الختبارات محدده.
وبعد الدراسه يجب االهتمام بموضوع التوازن في خطوط االنتاج والتجميع.
مفهوم التوازن  ((balance:-يعتبر التوازم مشكله مركزيه فــــــي نظام االنتاج المستمر
ومعنى التوازن هـــــــــو محاوله المساواة ( (Equalityلمخرجات جميع المراحل
االنتاجيه المتعاقبه في الخط.

فعندما تحقق المساواة فــي انتاجيه جميع المراحل بخط االنتاج بنفس الوقت واليوجد وقت
ضائع فيحصل مايسمى بالتوازن التام ) (perfect balanceحيث تتفق الوحدات بشكل
منتظم مـــــــن مرحله ألخرى وفيما يلي مثال على تحقيق التوازن التام.
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ويمكن توضيح البيانات في الجدول اعاله في الشكل التالي:-
المراحل االنتاجيه

حاله عدم التوازن:- Imbalance
وهي الحاله التي اليتساوى فيها الوقت الالزم النجاز المراحل االنتاجيه المتعاقبه في خط
االنتاج والتجميع.
وبهذه الحاله تصبح االنتاجيه القصوى للخط مساويه البطئ مرحله.

ولحاله عدم التوازن حالتان وهما:-
1-االختناق  (Bottle):- ((((Bottle neck operationمظهر لحاله عدم التوازن.

وهي الحاله التي تكون فيها انتاجيه مرحله اقل من المرحله السابقه لها ويمكن توضيح
ذلك بالجدول التالي:-
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االختناق

2الوقت الضائع )) :- Idle timeمظهر لحاله عدم التوازن.وهي المرحله التي عادة تحصل عندما تكون انتاجيه مرحله معينه اكثر من المرحله
السابقه لها.
كما موضح في المثال التالي:-
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وقت ضائع

كيفيه معالجه ظاهره االختناق :-
1وضع ماكنه ذو كفاءة اكثر.2تدريب العاملين لزياده المهاره.3استبدال العمل اليدوي بماكنه.4-زياده عدد العاملين

كيفيه معالجه ظاهره الوقت الضائع  :-اشتراك خطين اواكثر لمحطه عمل واحده لكي
تتساوى المراحل االنتاجيه.
مرحله مشتركه

انسيابيه العمل
اهميه التوازن :-ان للتوازن اهميه كبيره فعدم التوازن يكلف مبالغ طائله.
لذلك يجب التوازن:
1لتحقيق كلفه الوحده الواحده من االنتاج وخصوصا في االنتاج الواسع.2-وتبرز اهميه التوازن من خالل مساهمته في:-

أ )تقليل المخزون تحت الصنع :-ان تحقيق التوازن يقلل من كميه المخزون تحت الصنع
.وبذلك:-
)1يقلل من عرقله المرور وحركه االفراد ومعدات المناوله.
)2عدم تعرض المخزون للتلف مما يؤدي الى تقليل كلفه االنتاج.
ب )ان عدم تحقيق حاله توازن يؤدي الى:-
توقف بعض محطات العمل عــــن االنتاج لفتره معينه وهذا يؤدي الى توقف بعض
العاملين عن العمل وبذلك تصرف لهم اجور بدون جهد للعمل والتأثير على المساحه
المطلوبه ومـــــــــــــدى االستفادة القصوى من ابنيه المصنع.
ثانيا ))التجمع الوظيفي :-يرتب المصنع بشكل مقسم الـــــــــــــى عده شعب انتاجيه
(خطوط انتاجيه )وكل شعبه تضم مجموعه من المكائن مـــن نفس النوع تؤدي نفس
الغرض.
وفيما يلي مخطط يبين التجمع الوظيفي:-

مزايا التجمع الوظيفي:-
ايجابيات التجمع الوظيفي:-
1يتصف بالمرونه العاليه( اذ توقف ماكنه في احد الشعب االنتاجيه اليتوقف االنتاج).2يمكن تصنيع اكثر من نوع من االجزاء او المنتجات عن طريق تغيير بسيط( القالب).3يشجع على تطبيق الحوافز الفرديه.4يحقق الدقه في االشراف لتشابه المكائن في نفس الشعبه.5يمكن عزل المواقع الخطره( الشعب )في طرف المعمل.محددات التجمع الوظيفي:-
سابيات التجمع الوظيفي :-
1صعوبه تخطيط وصدوله االنتاج.2اليشجع على تطبيق الحوافز الجماعيه.3-زياده كلفه المناوله واليشجع على استخدام معدات المناوله.

الحاالت التي يطبق فيها التجمع الوظيفي:-
1يطبق في المصانع التي تختص بتطيع توع واحد او عده اجزاء2يطبق في حاله عدم امكانيه تحقيق التوازن بين المراحل االنتاجيه.3يطبق في حاله المصانع التي فيها مكائن كثيره.4يطبق في حاله صعوبه القيام بدراسه الوقت والحركه.ثالثا )التجمع السلعي الوظيفي( المشترك ):-يرتب المصنع بنوعين من الشعب بعضها
مرتب سلعيا واالخر وظائفيا حسب طبيعه وكميه السلع المراد تصنيعها.
رابعا )التجميع على اساس الموقع الثابت :-يتم تثبيت المواد في موضع معين وتجلب
اليها المعدات واالدوات واالفراد .يستخدم في صناعه السفن والجسور.
((الوظائف االداريه ووظائف المنشأة))

ويمكن حصر الوظائف االداريه بالشكل التالي:-
1التخطيط.2التنظيم.3التوجيه.4تكوين االفراد وتنميتهم.5الرقابه.أوال )التخطيط :-التخطيط مـــــــــــــــن الوظائف التي يمارسها المدراء في المنشأت
ويعرف التخطيط بانه(( التنبؤ بالمستقبل والتهيؤ له )) وتحتاج عمليه التخطيط الى جهود
واموال ووقت.
وتقسم الخطط الى عده معيارات وهي:-
1وفقا لمعيار درجه الشمول .وتقسم الى) :- 1الخطه القوميه الشامله.الــــــــــخطه القطاعيه.
)2
خـطــــــــــــــه المنشاة.
)3
2وفقا للمعيار الزمني .وتقسم الـى) :- 1الخطط طويلــه االجل ) (5-25سنه.الخطط متوسطه االجل ) (3-5سنوات.
)2
الخطط قصيره االجــل سنه او اقل.
)3
3وفقا لطبيعه النشاط .وتقسم الـــــــــــى ):- 1خطه التسويق.خطــه االنتاج.
)2
خطــه االفراد.
)3
خطـه التمويل
)4
مبادئ العمليه التخطيطيه
1مبدا االسهام نحو الهدف.2مبدا شموليه التخطيط.3مبدا كفاءة التخطيط.4-مبدا اسبقيه التخطيط.

5مبدا المرونه.6مبدا استمراريه التخطيطثانيا ))التنظيم :-
يتم التنطيم بعد تحديد االهداف ووضع الخطط الالزمه لتنفيذها.
التنظيم يتعلق بتحديد االطار الذي تتكامل او تتفاعل فيه المجهودات المختلفه لالفراد مع
المواد والمعدات والمستلزمات االخرى بشكل يؤمن الوصول للهدف.
وتوجد عده تعاريف للتنظيم منها تعريف( ايرويك )يعرف التنظيم بانه:-
((تحديد الوجه المنشاة الالزمه لتحقيق الهدف والخطه  ,ةترتيبها في مجموعات يمكن
اسنادها الــــــــى االفراد))

بعض المصطلحات التي تتعلق بالتنظيم:-
1الصالحيه :-هي القوه او الحق القانوني فـــــــــــــي اصدار االوامر لتنفيذ االعمالالنختلفه ومصدر االصالحيه قــــــــــــــــد يكون رسمي اي االنظمه والتعليمات الساريه
او تكون غير رسميه اي الصفات الشخصيه للفرد.
2المسؤوليه :-هـــــــي تعهد او التزام المرؤوس باداء عمل معين وقد يكون هذا التعهددائمي او وقتي حسب طبيعه العمل.
3التنظيم الرسمي :-وهو التنظيم الذي تنص عليه االداره وبموجبهتحدد من هو الرئيسوــــــــمن هو المرؤوس وماهب واجبات وصالحيات كل واحد داخل المنشاة.
4-التنظيم غير الرسمي :-وهو التنظيم الذي لم تنص عليه االداره وينو تلقائيا.

5المركزيه والالمركزيه االداريه :-وه،،،،ي مايتعلق بمقدار الصالحيات التي يمتلكهاالرئيس االداري والمنشا ’فاذا كانت معظم الصالحيات فيها محصوره بين الرئيس
االداري االعلى فيقال ان المنشاة تعتمد المركزيه االداريه .
امـــــــــــــــا اذا كانت معظم الصالحيات مخوله لمرؤوسيه فيقال ان المنشاة تعتمد
الالمركزيه االداريه.
6السلطه التنفيذيه  :-وهي سلسله من االوامر والتعليمات الصادره مــــــــــــــــــنالرئيس للمرؤوس( من االعلى الى االسفل )وهذه االوامر واجبه التنفيذ والسلطه التنفيذيه
توضح من هو الرئيس ومـــن هو المرؤوسضمن الهيكل الخارجي للمنشاة.
7السلطه االستشاريه :-وهي تتعلق بتقديم المشوره او النصح للرئيس االداريبخصوص موضوعات معينه  ,وهذه المشوره غير ملزمه قد ياخذ بها الرئيس اذا اقتنع
فيها وقد الياخذها.

مبادئ التنظيم
1مبدأ حتميه الهدف  :-يجب ان يكون هناك هدف عــــام او خاص لعمليه التنظيمويجب ان يكون هذا الهدف واضح ومفهوم وممكن التحقيق والقياس.
2مبدا التخصص :-يجب ان يتخصص كل فرد بممارسه عمل معين وكــل مجموعهمتجانسه باالعمال المتشابهه بطبيعنها تجمع في شعبه واحده  .ويعني شخص مسؤول
عنها.
3مبدا حدود السيطره :-يجب ان يكون عدد وظائف الروؤساء متوازن ومتناسبمــــــــع عدد وظائف المرؤوسين.
4مبدا تفويض الصالحيه :-وهو مبدا تشجيع الالمركزيه ويتم بتفويض بعض صالحيات
الرئيس الــــى المرؤوسين القادرين على تنفيذها.

5مبدا توصيف الوظائف  :-يجب ان تحدد المواصفات والخبرات الواجب توفرهـا فياالفراد والشغال وظائف معينه.
6مبدا وحده االوامر :-يجب ان يكون رئيس واحـــــــــــــــــــــــــــــــد لكل مرؤوسمنعا لالزدواجيه.
7مبدا انشاء عدد محدود من المستويات االشرافيه :-معظم المنشات تفضل تقليلعـــــــدد المستويات االداريه الى اقل حد ممكن لكي التتعقد وتتأخر وصول التعليمات
والتوجيهات.
8مبدا تطوير التنظيم :-يجب اعده النظر في التنظيم بين فتره واخرى للتاكد مـــــــــــــنمدى مواكبته للتطورات المختلفه.
بعد االنتهاء من دراسه مبادئ التنظيم البد من معرفه قواعد واسس تجميع االنشطه او
الفعاليات فــــــــي االدارات(ادارة المنشأت)

قواعد واسس تجميع االنشطه او الفعاليات في االدارات
اوال )التجميع على االساس الوظيفي :-يعتبر من اكثر انواع التجمع شيوعا في المنشات.
ويتم تجميع االنشطه او الفعاليات الالزمه لتأديه وظيفه معينه فــــــي دائره اوقسم خاص
وهكذا الفعاليات االخرى  .وبذلك تظهر اقسام خاصه لتاديه وظيفه مععينه رئيسيه او
فرعيـــــــه اوحدات لتاديه الوظائف الفرعيه.
ومن اهم الوظائف هي  :-االنتاج,البيع,الشراء,التمويل,االفراد,الصيانه....الخ
وفيما يلي مخطط يوضح التجميع الوظيفي:-

سلبيات هذا النوع:-
1اليالئم بعض المنشات.2عدم فتح المجال لالفراد للتدريب على اإلعمــــال المختلفة داخل المنشا وبالتالي اليتيحالفرصه لخلق قيادات اداريه مستقبليه.
ايجابيات هذا النوع:-
1مالئم لنعظم المنشات.2يؤكد على اهميه وظائف المنشات ومبدا التخصص الذي يزيد الخبره والمهاره.ثانيا )التجمع على اساس المنتوج :-يتم تجميع االنشطه او الفعاليات الخاصه بتصنيع
.
ماده معينه فــــي قسم خاص بها .مثل قسم انتاج السيارات ,الجرارات,.....الخ
هذا النوع يالئم المنشات الكبيره التي
تنتج سلع كثيره وبكميات كبيره.
وفيما يلي مخطط يوضح التجمع على اساس المنتوج:-

ثالثا )التجمع على اساس الموقع الجغرافي  :-يعتمد هـــــــذا النوع في المنشات التي
تزاول نشاطها في مناطق جغرافيه مختلفه فالتجميع هـــــــنا يوضح المناطق التي تمارس
فيها الفعاليات سواء كانت انتاجيه اوخدميه.

يمتاز هذا النوع في  :- 1-تخفيف اعباء االداره المركزيه فــــــــي المنشاة االم.
2-

االستفادة مـــــــــــــن الخبرات المتاحـــــــــــــــــــه.

3-

تخفيض التكاليف لقرب مصادر المواد االوليــــــــه.

4-

فسح المجال لتدريب االفراد على االعمال الجغرافيه.

وفيما يلي مخطط يوضح تجميع النشاط حسب المناطق الجغرافيه

رابعا )التجمع على اساس العمالء :-فــــــــــــي هذا النوع يتم تجميع الفعاليات حسب
نوع العمالء الذين يستهلكون اويستعملون السلع او الخدمات التي تنتجها المنشأة.
هذا النوع يساهم في االستفاده من مبدا التخصص وتقسيم العمل.
وفيما يلي مخطط يوضح التجميع على اساس العمالء.
خامسا )التجمع على اساس المراحل والعمليات  :-نتيجه للتطور الحاصل فــــــــي
المجاالت التكنلوجيه اصبحت العديد من السلع تمر بمراحل متعدده الــــــــــى ان تصبح
كامله او تامه الصنع حيث يكلف احد االفراد لالشراف على تجميع المعدات التي تخص
.وبذلك تتكون عده شعب مثل شعبه السباكه
مرحله معينه في شعيه واحده
,خراطه,لحام.....الخ
وفيما يلي مخطط يبين التجميع على اساس المراحل.
----------------------------------------------------------------------------سادسا )التجميع المختلط :-يستخدم هــــــــــذا النوع فــي حالة اعتماد المنشأة اكثر من
اساس في تجميع االنشطه هي المكونات المكونه لها.

وفيما يلي مخطط بين التجميع المختلط

ثالثا )التوجيه ((  :-قيادة مجهودات االفراد لتحقيق االهداف)).
التوجيه يعتبر من الوظائف االداريه المهمه التي يمكن ان تقود مجهودات االفراد ونحو
تحقيق االهـداف .والعمليه التوجيهيه تحتاج الــــــــى قياده ناجحه ملمه بالمعرفه الكامله
بمكونات المنشأة وطبيعه العالقلت والمستويات وفهم طبيعه السلوك االنساني.
رابعا )تكوين وتنميه االفراد  :-وهي من وظائف المدير.
وتتعلق بعمليات االختيار والتعيين والترقيه والتدريب بشكل يضمن للـــــــــــمنشأة تنفيذ
برامجها حاضرا ومستقبال.
خامسا )الرقابه  :-وهي من وظائف المدير.
الرقابه تعني المقارنه بين ماهو المخطط وما هو المتحقق ومعرفة مدى التطابق
واالختالف واالسباب ومعالجتها ان وجدت.
والقابه قد تكون داخليه داخل المنشأة او خارجيه من قبل الوزاره المو اوقد تكون شعبيه
(رقابة الجماهير).
الرقابه انواع منها:-
1الرقابه عـــــــلى كميه االنتاج.2الرقابه عـــــلى نوعيه االنتاج.3الرقابه عــــــــلى كلفه االنتاج.4الرقابه عـــــــــلى كميه االداء.5الرقابه على الفعاليات االخرى.بعد ان تـــــم التطرق الــــــــــى الوظائف االداريه( تخطيط,تنظيم,توجيه,تنميه,رقابه,).
البد من التعرف على عالقتها بوظائف المنشأة وهي( االنتاج,التحويل,التسويق,االفراد).
فهناك عالقه وثيقه بينهما مثال االنتاج احدى الوظائف حيث يمارس الشخص المؤهل
عمليات التخطيط لــالنتاج – التنظيم لـــالنتاج – التوجيه والتنسيق بين االدارات والشعب
المختلفه التابعه لالنتاج وكذلك يمارس وظيفه تكوين وتنميه االفراد والرقابه على
العمليات االنتاجيه المختلفه.

وفيما يلي مخطط يبين عالقه الوظاءف االداريه بوظائف المنشأة

الموقع الجغرافي للمصنع
مقدمه  :-للموقع الجغرافي للمصنع اهميه كبيره في نجاح العديد من الصناعات اذ يؤثر
على زياد هاو خفض كلفه االنتاج وبالتالي التأثير على الربح او الخساره.
في بدايه الثوره الصناعيه كانت تقام المصانع قرب االنهر لتوفير مصادر الطاقه وبعد
اكتشاف الفحم اقيمت المصانع قرب المناجم وفي الفتره الحاليه توفرت مصادر الطاقه
(بتروليه,كهربائيه..الخ ).والختيار الموقع الجغرافي للمصنع يجب مراعاه توفر (
المواد,االفراد,مصادر الطاقه,سياسه الدوله....الخ ).,ومن تقدير قيمه كل عامل ومن ثم
اتخاذ القرار النهائي لموقع المصنع.
العوامل المؤثره على اختيار الموقع الجغرافي للمصنع
توجد عده عوامل تؤثر على اختيار الموقع الجغرافي للمصنع اهمها:-
1كلفه االرض :-تختلف كلفه االرض تبعا لقربها او بعدها مـــــــن اطراف المدينهةكذلك على صالبتها( رخوه,صلبه )واستوائها وتوفر الخدمات( كهرباء ,ماء,طرق
المواصالت).
2راس المال :-راس المال يؤثر تاثير كبيرعلى موقع المصنع كقيمه( االرض ,االبنيه.المعدات .....الخ ).,لذلك يجب توفير راس مال ثابت يتالئم وحجم المصنع.
3المواد االوليه والطاقه :-لكلفه المواد االوليه تاثير كبير على كلفه نقل المواد كلمـــــــابعدت المسافه بين مصدر المواد االوليه وبين المصنع .ولموقع مصدر الطاقه تاثير على
موقع المصنع كذلك.
4توفر القوى العامله :-ان قرب سكن القوى العامله بمختلف المستويات يؤثر علىاختيــــــار الموقع المالئم للمصنع وفي حاله بعد المصنع يجب توفر خدمات االسكان
والنقل.

5السعر والسوق:-ان لقرب المصنع من السوق اهميه فــي اختيار الموقع للمصنع( نقلالمواد من المصنع الى السوق ),وكذلــــــــــك حجم السكان  ,مقدار المنافسه ,العادات
الشرائيه,...الخ ).والسعر يتأثر بتكاليف الشحن والنقل والتأمين.
وهنالك نوعان من السياسه السعريه وهما:-
السياسه السعريه الموحده  :-وهـــــو سعر السلعه( المنتوج )مطروح في موانئالمجهز
(المنتج )ويتحمل المشتري تكاليف الشحن والنقر والتامين.
السياسه السعريه المتغيره  :-وهــــــو سعر السلعه واصله الى مكان المشتري والمجهز
يتحمل تكاليف الشحن والنقل والتامين.
6كلفه النقل  :-فــــي بدايه الثوره الصناعيه كان النقل مائي لذلك انشأت المصانع قرباالنهر وبعدهـــا ظهرت السكك الحديديه وانتشرت شبكات النقل البري والجوي
واستخدمت انابيب لنقل البترول وتطورت نظم الحاويات( كاالسمنت).ولذلك يجب
استخدام وسيله النقل المالئمه.
7تمركز الصناعه  :-يفضل انشاء المصانع فـــــــــــي المناطق الصناعيه لتقليل الكلفه,كتوفير خدمات النقل والسكن والتكامل مع الصناعات االخرى.
8الضرائب  :-قــــــد تختلف نسب الضرائب بين منطقه واخرى بين الريف والمدينه وقدتكون المصانع معفاة من الضرائب لعده سنوات في مناطق معينه.
9العوامل الدفاعيه االمنيه  :-وقد يختار مواقع لبعض المصانع في موقع متوسط فـــــيالدوله بعيدا عن الحدود بغض النظر عـــــــــن مصدر المواد االوليه والطاقه والعوامل
االخرى ,وذلك الغراض امنيه ودفاعيه من اجل المحافظه عليها وتقليل المخاطر التي
يمكن ان تتعرض لــــــها بسبب سوء العالقات مع الدوله المجاوره.
تقييم المواقع المقترحه النشاء المصانع الجديده

هنالك طريقتين لتقيم المواقع المقترحه النشاء المصانع الجديده وهي:-
1طريقة التقييم بالتنقيط :-بهذه الطريقه يتم اعطاء نقاط لكل عامل مؤثر فـــــي اختيارالموقع للمصنع وتعطى اعلى النقاط الهــــم عامل وهكذا بقيه العوامل .وبعد ذلك يتم جمع
نقاط العوامل المؤثره كلها وتتم المفاضله بين المواقع المختلفه حيث ان افضل موقع هــــو
الذي يكون مجموع النقاط اكثر.
الحظ جدول رقم ) (4- 3في( صفحه125).
2طريقه تحليل التكاليف :-بهذه الطريقه يتــم تخمين مجمــوع التكاليف التشغيليهواالستثماريه المتوقعه لكل موقع مـن المواقع المقترحه للمصنع .بعد ذلك يتم اختيار
الموقع ذو التكاليف االقل.
الحظ الجدول رقم ) (4- 4في( صفحه126).

نظريات الموقع الجغرافي للمصنع
هنالك نظريتين الختيار الموقع الجغرافي للمصنع وهما:-
1النظريه الكالسيكيه(( التقليديه القديمه )) :-هـــــــذه النظريه تفضل الموقع الجغرافيللمصنع الذي يكون بادنى مستوى من التكاليف  .بغض النظر عن العوامل االخرى
الخاصه بالتنميه.
ان تطبيق النظريه الكالسيكيه تؤدي الى نتائج السلبيه التاليه:-
1ظهور مناطق متطوره واخرى متخلفه داخل الدوله الواحده.2هجره السكان من االرياف الى المناطق الصناعيه لتوفير فرص العمل.3عدم االستفاده من الخدمات التي توفرها الدوله في االرياف.4ظهور حاله المنافسه على طلب الخدمات في المناطق المتطوره.5-زياده مشاكل االسكان والنقل في المناطق المتطوره.

يمكن القضاء على السلبيات اعاله مـــــن خالل اقامه مشاريع سياحيه او زراعيه حسب
الفرصه المتاحه في المناطق المختلفه.
2النظرية ألحديثه  :-هذه النظريه تتدخل الدوله فـــــــي اختيار الموقع المالئم النشاءالمصانع حسب متطلبات التنميه المتوازنه بين المناطق المختلفه الزالــــه الفوارق
االجتماعيه حيث يختار الموقع حتى لو كانت التكاليف اكثر من مواقع اخرى.
تطبق هذه النظريه في الدول االشتراكيه وذلك الحداث تغيرات متوازنه وفـــــــي كافه
المجاالت( االجتماعيه ,الثقافيه ,الصحيه , ....الخ).
المشتريات
مقدمه:-
ان وظيفه المشتريات مــــــن الوظائف المهمه فـــــــي المنشأت سواء كانت صناعيه
اوتجاريه اوخدميه .
والقيام بوظيفه المشتريات بالشكل الصحيح يؤدي الى:-
1تامين استمراريه العمل.2توثيق العالقه مع الموردين.3توفير المعلومات عن االسواق في لالداره في المنشأة.4تقليل تكلفه االنتاج وزياده االرباح.(عالقه المشترات بالوظائف االخرى في المنشأة)
ان ادارة المشتريات هو نظام جزئي من نظام كلي فــــي المنشأة والدارة المشتريات
عالقه مع االدارات او الوظائف االخرى في المنشأة مثل:-
1عالقه اداره المشتريات باداره التصميم  :-بـــــادارة المشتريات يعتمد على ادارةالتصميم التــي تعد المواصفات الهندسيه للسلع ,اذ االجــــزاء المراد تصنيعها وعلى
ضوء ذلك يتم تحديد كميه ونوعيه المواد االوليه الالزمه للتصنيع.

2عالقه ادارة المشتريات باداره االنتاج :-ادارة االنتاج تزود ادارة المشتريـــــــاتبنسخه مـــــن خطط االنتاجيه لكي تقوم المشتريات بالتفاوض مــع الموردين وشراء
المواد والمعدات وتوفير القوى العامله.
3عالقه ادارة المشتريات باداره المخازن :-اداره المشتريات وادارة المخازن قبل شراءالمواد وذلك للتأكد من كميه ونوعيه المواد المراد شرائها والتاكد مـــــن توفير مكان
للخزن بظروف جيدة.
4عالقه ادارة المشتريات باداره الماليه :-اداره المشترياتترسل المستندات الخاصهبالشراء الـــــــــــــــى اداره الماليه للتدقيق ودمج المبالغ لكي تكون في حدود المبالغ
المخصصه لهل مـــن قبل المنشأة.
خطوات الشراء
تمر عمليه الشراء بعده خطوات وهي :-
1تحديد كميه ونوعيه المواد :-وهــي الخطوه االولى فــــــي عمليه الشرائ ويتم فيهاتحديد كميه ونوعيه الماده او السلع هــــو االله او االدوات االحتياطيه المطلوب شرائها .
ويتم ذلك عن طريق التنسيق مع االقسام والشعب في المنشأة.
2اختيار الموردين  :-بعد تحديد كميه نوعيه الــــــــــمواد المطلوب شرائهـــــا يتماالتصـــــال بالموردين لتقديم الــــــعروض وبعـد االطالع على العروض يتم اختيار
االسعار المناسبه واالوقات المناسبه واتخاذ قرار االختيار بعد المفاضله بينهم .
وهنالك عده عوامل للمفاضله منها:-
أ)العالقه السابقه مع الموردين :-مالحظه السمعه ومدى الوفاء بااللتزامات في االوقات
المحدده ويفضل الذي له عالقه سابقه على المورد الجديد عند تساويهم.
ب)االسعار :-يؤخذ في المفاضله بين الموردين الذي يقدم العرض بسعر اقل الن ذلك
يؤثر على تخفيض كلفه االنتاج بالتالي زيادة الربح.
جـ )تكاليف النقل :-يفضل المورد الذي يكون مصدر التجهيز قريب من المنشألة الن
النقل يزيد كلفه الشراء.

د )تركيزعمليات الشراء :-بعض المنشأت تفضل حصر عمليات الشراء من مصدر واحد
رغبة منها في تعزيز العالقه بينما نجد المنشأت االخرى تفضل التعامل مع عده مجهزين
لتقليل المخاطره وخلق المنافسه.
3اصدار امر التوريد :-بعد اختيار افضل مورد يصدر امــــــر التوريد الذي يتمثل فيابرام عقد بين المنشأة والمورد الــــــذي يحدد فيه كميه ونوعيه المواد واسعارها وتاريخ
تجهيزها....الخ من التجهيزات الضروريه.
4متابعه امر التوريد :-تتم متابعه امـــر التوريد بعد االصدار حيث يوضع برنامجللمتابعه اول باول لمعرفه مراحل المواد المشراة واكتشاف الخلل الذي قـــد تتعرض
لــــــــه ومتابعه الوقت المحدد .حيث ان تاخير التوريد قد يؤدي الى توقف العمليات
االنتاجيه.
5االستالم والفحص :-بعد وصول الطلبيه الــــى مخازن المنشأة يتم مطابقه الكميهوالمواصفات ومن ثم تستلم.
6تدقيق المستندات :-بعد االستالم يتم تدقيق المستندات المرسله مــــن المورد مـعالمستندات في المنشأة الكتشاف الفرق( زياده اونقص )بكميه المواد او قيمتها.

العوامل المؤثره في قرارات الشراء:-
عمليه اتخاذ القرار هـــــو عمليه اختيار بديل من بين مجموعه من البدائل الفضليته؛ وان
عمليه اتخاذ القرار يزداد صعوبه كلما زادت البدائل النه يستلزم تقييم كل بديل مــن
السلبيات وااليجابيات ومن ثم اختيار االفضل.

وقرارات الشراء تتأثر بعده عوامل منها :-

1مدى وفره المعلومات ودقتها :-كلمـــــــا كانت المعلومات المتوفره اكثر ودقيقه اكثركلما كان قرار الشراء افضل واسهل.
2سياسه المعامله المتبادله :-االتفاق بين المنشأتين لشراء كـــــــل واحده منتجاتاالخرى لها سلبيات وايجابيات.
3االمكانات الماديه والبشريه :-تتاثر قرارات الشراء باالمكانــــــــــــــات البشريه(الكوادر المدربه لتخطيط عمليات الشراء) .
وتحدد قرارات الشرء باالمكانات الماديه ) 1مساحه الخزن). 2وفره المال.
االستفاده من الخصم في حاله شراء كميات كبيره.
4طبيعه الماده اوالسلعه :-تختلف المواد اوالسلع عــــــــن بعضها البعض .فقد تكونموسميه اودائميه وبذلك تؤثر حاله الطلب العرض على سعر الماده( يتخفض السعر فــــي
موسم االنتاج وباالخص المنتجات الزراعيه).

مركزيه والمركزيه الشراء:-
مركزيه الشراء :-هــــــــو ان دائره المشتريات ترتبط بصوره مباشره بالمدير العام
وتقوم بعمليات الشراء.
المركزيه الشراء :-هــــو ان دائره المشتريات ترتبط بصوره مباشره بالمدير العــام
وتكون صالحيتها اقل من المركزيه.
ان لكل من المركزيه والالمركزيه الشراء سلبيات وايجابيات ولذلك يفضل اسنخدام حـاله
الجمع بين المركزيه والالمركزيه حيث تعطى صالحيه للفروع بشراء المواد المطلوبه
بشكـل مستعجل والمنشأة تقوم بشراء المواد االخرى غير المستعجله.

التكاليـــــف:

عملية السيطرة على التكاليف(مواد,مصاريف,اجور عمل...الخ)ضرورية جدآوتقوم بهذه
السيطرة العليا فـــــي المنشأة الصناعية والسيطرة على التكاليف يجب ان تكون دائمية
ومنهجية ومتكاملة وبالسيطرة على التكاليف يمكن زيادة كفاءة االنتاج.
التكاليف:عبارة عن نفقة المواد والعمل والخدمات الداخلية بصورة مباشرة فـي انتاج
السلع وقد تكون ثابتة او متغيرة.
اهداف محاسبة التكاليف:
1اعداد القوائم المالية(الميزانبة وحساب االرباح والخسائر)2الحصول على بيانات المعلومات او التكاليف الضرورية:-.
أ -للرقابة على التكاليف ب -العداد واتخاذ القرارات
 3ضرورية في رسم الخطط والرقابة العامة وتحديد المسؤليات وقياس اداءاالفراد
4-

اختيار افضل الطرق البديلة

التدريب:-
التدريب:هـــو وسيلة وليس غاية الحداث تغيرات معينة في مهارات وخبرات وقدرات
وأتجاهات وسلوكيات االفراد العاملين في المنشأة الصناعية وهذه التغيرات تتواكب
مـــــع طبيعة عمل الفرد وتتناسب مع التطورات التكنولوجية واالجتماعية.والتدريب قد
يتم قبل او بعد ممارسة الفرد للعمل والتدريب يتم فــــي موقع العمل او خارجه والعملية
التدريبية تعتبر مكلفة لذلك يجب الموازنة بين التكاليف والمردودات.
اهداف التدريب:.

اهتمت الدول بالتدريب نظرآ للفوائد التي تجنيها منه ومن هذه الفوائد:-
•

•
•
•
•
•

زيادت االنتاج كمآ ونوعآ:ان وضع برامج تدريبية للعاملين يزيد خبرتهم
....الــــــــــــــخ مما ينعكس على زيادة االنتاج.
رفع الروح المعنوية.
خفض معدل دوران العمل.
خفض الحوادث الصناعية.
خفض االشراف.
تقليل التكاليف.

طرق التدريب:
توجد عدة طرق للتدريب ولكل طريقة مزايا ايجابية وسلبية وعيوب وكلفة معينة لذلك
نجد ان كل منشأة تعتمد على طريقة معينة حسب االمكانيات التاحة وحسب طبيعة العمل
والتدريب واهـــــــم طرق التدريب هي:-

1المحاضرات :-اسلوب قديم للتدريب وتقوم على اساس نقل المعلومات من المحاضرالى المشارك بشكل متسلسل ومترابط( معلومات نظرية)ومن مساوءي هذه الطريقة هو
عدم فسح المجال لممارسة المتدرب(عملي تطبيقي)وان فعالية المحاضرات تعتمد على
العوامل التالية:
أ )مدى عالقة الموضوع المحاضرة بمهنت المتدرب
ب )مدى كفاءة المحاضرة
ج )طريقة االلقاء(التدريس)
د )نوعية المشاركة
2-التدريب اثناء العمل

3االفالم4التدريب بصيغة البرامج5المؤتمرات6دراسة الحاالت7-تمثيل االدوار

الحوافز والدوافع:-
ان لكل انسان سلوك ودوافع موعينة تكون داخل االفراد وتهدف الــــــــى تحقيق غاية
معينة وهذه الدوافع قد ينجح او يفشل في تحقيقها وذلك نظرآ للعوامل التالية:-
1نظرآ الختالف الفوارق الفردية.2نظرآ الختالفها من فترة الخرى.ولكي تكون هذه الحوافز والدوافع مصيرة البد من دراسة نوع الدوافع ومـــــن ثم اختيار
الحافز المالئم.
نظرية مازلو للحوافز:-
هذه النظرية تعني دراسة طبيعية االفراد والحاجات حسب نظرية مازلو:-

5
5
1-الحاجة الفسيولجية.

3
4
2الحاجة االمنية.2
3الحاجة لالعترف به.1
4الحاجة االجتماعية.5-الحاجة الثبت الذات.

الروح العنوية :-عبارة عن المشاعر والعوطف واالتجاهات التي تحكم تصرفات االفراد
وسلوكهم في مواقف معينة.ان الروح العنوية تؤثر على االنتاج كمآ ونوعآ وتوجد عدة
عوامل تؤثر على الروح المعنوية منها:
1االشراف والقيادة.2الرضا عن العمل.3االستقرار والشعور باالمن.4االنسجام مع الزمالء.5وضع الشخص المناسب واالبتعاد عن المحسوبية والمنسوبية.6االتصاالت االدارية ) (1عمودي .وينقسم الى  :-أ )صاعد .ب )نازل.)(2

افقي.

انوع الحوافز:-
1سلبية او ايجابية.2مادية او معنوية.3فردية او اجتماعية.مؤشرات ارتفاع الروح المعنوية:-
1زيادة االنتاجية وتحسين النوعية.2انخفاض معدل دورات العمل.3قلة التلف ةالضياع للمواد.4خفض الحوادث الصناعية.5قلة التنضيمات والشكاوي.6زيادة التماسك بين االفراد.طرق تحديد االحتياجات التدريبية:-
1تحليل التنظيم.2تحليل العمل.3-تحليل الفرد.

التدريب كنظام:-
النظام :-هو عبارة عن مجموعة من االجزاء والخواص والحوادث المترابط بعضهامع
البعض االخر والنظام( مجموعة )قد يكون مفتوح( يتأثر بالبيئة)او قد يكون مغلق(اليتأثر
بلبيئة ).اذا نظرنا الى العملية التدريبية كنظام فأنها تتكون من العناصر التالية:.
االفراد,
1المداخالت:-تمثلاالجتماعية,الخدمات,المهارات...الخ

المعدات,االنظمة

التدريبية,القيم

2العمليات :-تمثل االنشطة الذهنية والبدنية المبذولة من قبل المشرفين على التدربين.3المخرجات :-أي نتائج العملية التدريبية( اكتساب خبرات ومهارات...الخ)4التغذيه العكسيه :-تتمثل بالمعلومات المرتده للمنشأه عـــــــن ناتج العمليه التدريبيهالمتمثله فـي زياده االنتاج وتحسين النوعيه ....الخ.
مخطط يبين مكونات التدريب كنظام.

السيطرة النوعية
بعد التطور الحاصل فــي القطاعات اإلنتاجية المختلفة( الصناعية,الزراعية,الخدمية ,
الصحية...الخ )اصبح من الوجب تطبيق او استخدام انظمة علمية حديثة فـــــــي اداء
المنشاءات الصناعية المختلفة من خالل استخدام الوسائل والسبل الفعالة والمؤثرة في
تحقيق وتامين سير االنتاج حسب المواصفات المثبتة.فالسيطرة النوعية احـــــد النظم التي
شــــــاع استخدامها والتي اثبتت قدرتها على تقييم نشاط المنشأة.اننظام السيطرة النوعية
يكسب ثقة المستهلك ويأمن دخول االسوق للمافسة.
مفهوم السيطرة النوعية.
عبارة عـــن مجموعة من الفعاليات التي تقوم بها االقسام المختلفة في المنشأة الصناعية
للحصول على النوعية المطلوبة وبأقل تكاليف ممكنة.والهدف من السيطرة النوعية هو:-
1انتاج سلعة خالية من العيوب2ايصالها الى المستهلك بشكل يضمن اداء وظيفتها االقتصادية المطلوبة.دورة النوعية (لولب التكور في الجودة):-
مفهوم الدورة النوعية عبارة عن مجموعة من الفعاليات التي تقوم بها االقسام المختلفة في
المنشأة الصناعية للحصول على النوعية المطلوبة بالتعاون مع قسم السيطرة النوعية .
وقــــد قدم جوردان في المؤتمر العالمي العاشر للمنظمة االوربية لضبط الجودة المنعقد
فـــــــي ستوكهولم اطلق عليه لولب التطور وفيما يلي شكال توضيحيآ يبين لولب التطور
الذي اوجده جوردان.
1عالقة قسم السيطرة النوعية بالمشتريات.2عالقة قسم السيطرة النوعية باالنتاج.3-عالقة قسم السيطرة النوعية بالمبيعات.

عناصر ضبط النوعية:.
توجد ثالث عناصر لضبط النوعية هي:.
1نوعية التصميم:دقة مواصفات الصنع فمثالسماحة تصميم )(0,0001افضل من(0,001) .
2دقة مطابقة المنتوج للتصميم( دقة مطابقة المنتوج االصلي)3نوعية االداء تؤدي الى زيادة كمية االنتاج وتحسين النوعية.4سعر المنتوج.5-مكانية دخول سوق المنافسة.

((الصيانهMaintenace))،،
تعريف الصيانه:-
1اصالح التلف الناتج عن االستعمال.2وكذلك الوقايه مــــن هذا التلف لتجنب وقوعه اوتكراره والمحافظه على القدره الداء الواجب بشكلاقتصادي.
االهداف واالهميه:-
1السرعه  2-الدقه  3-ارتفاع الثمن.أ )اهداف الصيانه  :-تحتل خدمـــــات الصيانه اهميه كبيره فــــي المنشأت الصناعيه في الوقت
الحاظر نظرا للتطور الواسع فــــي حجم وعــدد المؤسسات االنتاجيه واالستخدام الواسع للمكائن
والمعدات االوتوماتيكيه التي تتميز بــ :-
لذلك يجب وضع برامج متكامله للصيانه
ان زياده سرعه الماكنه تزيد كميه االنتاج ولكنها فــــــي الوقت تؤدي الى زياده استهالك الماكنه لذلك
يجب القه العاليه لتحسين نوعيه المنتوج من خالل توفير القدرات للصيانه وهـذه تكلف كلفه عاليه.

ان الهدف الرئيسي مـــــــن وضع برامج ناجحه للصيانه هــــو(( :-الحفاظ على الطاقه االنتاجيه
للمصنع))

ب )اهميه خدمات الصيانه :-ان توقف جزء عـــن العمل في الماكنه قـد يؤدي الى توقف االنتاج مما
يؤدي الى خسائر للمنشأة وقد يؤدي الى تلف كثير من االجزاء المتحركه ولذلك كادر عمـال الصيانه
واشرافهم على عمل المكائن اهميه كبيره ولذلك نجد ان هنالك عمــــال لمراقبه وصيانه المكائن اضافه
الى عمال تشغيل المكائن.

العوامل المؤثره على وضع انظمه الصيانه:-
وتوجد عده عوامل تؤثر على وضع انظمه للصيانه واهمها:-
1زياده درجه المكننه  :-ان زياده درجه المكننه تؤدي الـــى زياده االنتاج وتقليل عدد العمال.2زياده تعقيد المكائن  :-ان تطور المكائن وزياده تعقيداتها تؤدي الـــــى زيــــــــــــاده االنتاج.3زياده المخزون االحتياطي العداد ونوعيات قطع الغيار  :-ان زياده درجـــــه المكننه وزيادهتعقيداتها اوجب زياده المخزون االحتياطي العداد ونوعيات االدوات االحتياطيه للمكائن ووضع نظم
وبرامج في المخازن.
4زياده دقه التحكم في االنتاج :-ان العوامل اعاله توجب دقه نظام التخطيط ومتابعه االنتاج.5زياده الدقه في تحديد جداول االستالم والتسليم :-يجب الـــــــــدقه والوفاء بمواعيد التسليمواالستالم للمواد.
6متطلبات الجوده :-ان صيانه المكائن يؤدي الـى استمرار عملها بشكل صحيح لكي نحافظ علىنوعيه جيده للمنتجات.
7ارتفاع االسعار :-ان ارتفاع اسعار المواد االوليه واجور العمال وقيمه المكائن ,....الخ يستدعياجراء عمال الصيانه للمحافظه عليها بصوره جيده.

طرق تصنيف الصيانه

هنالك تصنيفين العمال الصيانه وهما:-
1تصنيف الصيانه حسب المفهوم القديم.2تصنيف الصيانه حسب المفهوم الحديث.اوال ))تصنيف الصيانه حسب المفهوم القديم . :-تقسم الصيانه حسب الـــــــمفهوم القديم الشائع الى:-
1صيانه فجائيه2صيانه وقائيه.)1الصيانه الفجائيه :-وهـــــــي عباره عن اعمال الصيانه الضروريه الواجب اجرائها لتصليح
العطل بعد وقوعه.
*في بعض االحيان تسمى الصيانه الفجائيه بالصيانه العالجيه.

المميزات االيجابيه :-تالئم المكائن سريعه االستهالك رخيصة الثمن.
المميزات السلبيه( العيوب ):-
1توقف االنتاج للتوقف المفاجئ.2زياده استهالك قطع الغيار.3قصر العمر االنتاجل للمعدات.4زياده تكاليف التصليح.2الصيانه الوقائيه :-وهي عباره عن اجراء اعمال الصيانه الضروريه والتي تتم وفقا لبرنامج زمنيمخطط.
المميزات االيجابيه :-
1اجراء الفحص الدوري للمكائن.2اخبار المسؤولين عن النتائج .3تدارك وعالج العطالت في المراحل االولى.4المحافظه على المكائن بحاله جيده.5اجراء اعمال التزييت والتشحيم والتنظيف وضبظ االجزاء.المميزات السلبيه :-التالئم المكائن سريعه االستهالك رخيصة الثمن.

ثانيا )تصنيف الصيانه حسب المفهوم الحديث :-تقسم الصيانه حسب المفهوم الحديث الى:-

أ )الصيانه المخططه :-وهـــي اعمال الصيانه الضروريه التي تخضع لخطه مسبقه
لتنفيذها ومتابعتها ووجود سجالت لها .ويمكن ان تكون وقاءيه اوعالجيه.
ب )الصيانه غير المخططه :-وهـــــــــي اعمال الصيانه الضروريه الواجب عملها فورا
(لم يتم التوقع لحدوثها )لتجنب التبعات الخطره .وهذه الصيانه لم تدرج في البرنامج
االمني.

تكاليف الصيانه الوقائيه الفجائيه
بصوره عامــــه تتناسب تكاليف الصيانه تناسبا طرديا مع العمر االنتاجي لالله وفي بدايه
العمر االنتاجي لالله تكون تكاليف الصيانه الفجائيه منخفضه اقل مـن تكاليف الصيانه
الوقائيه وبمرور القت تزداد تكاليف الصيانه الفجتئيه حتى تتساوى مـــــــع تكاليف

الصيانه الوقائيه( يتقاطع المنحنيان في نقطه ( أ )وبعد تجاوز نقطه( أ )تكون معدل زياده
التكاليف للصيانه الفجائيه بمعدل اكثر من زياده التكاليف للصيانه الوقائيه.
وفيما يلي مخطط يوضح العالقه بين تكاليف الصيانتين(الفجائيه والوقائيه )وبين العمر
االنتاجي لالله:-
صيانه فجائيه ثم وقائيه
صيانه فجائيه

صيانه وقائيه

((الوقت ))العمر االنتاجي لالله

اهميه وضع برنامج للصيانه الوقائيه
1استمرار العمل وتقليل التوقفات.2خفض استهالك قطع الغيار.3-زياده العمر االنتاجي لالله.

4خفض تكاليف التصليحات بالنسبه لرأس المال المستثمر.5خفض ساعات التوقف.6التحكم في وقت الصيانه.7الحصول على منتجات جيده.8التمكن من تحديد عدد عمال الصيانه.9-تخفيض تكاليف المنتجه.

تنظيم خدمات الصيانه
تواجه كــــــــــافة المنشأت الصناعيه مسأله اتخاذ القرار المناسب بعد تنظيم خدمات
الصيانه من المساحه المطلوبه والموقع الجغرافي الـــذي يكفل خدمات الصيانه بالسرعه
المطلوبه وباقل كلفه ممكنه لذلك يجب على المنِات ان تهتم بموقع ومساحه الصيانه
فــــــــي بدايه التخطيط للمشروع او عند التوسعات للمشروع.
وبصوره عــــــــامه يفضل ان يكون موقع مركزي واحد للصيانه بكافه اشكالها( نصب
المكائن ،النباني،التصليح......،الخ )وان يتواجد فيها االفراد والمسؤولون عن القيان بها.
انواع تنظيمات خدمات الصيانه  :-هنالك ثالث انواع للتنظيمات وهي:-
أ -تنظيم خدمات الصيانه المركزيه.
ب -تنظيم خدمات الصيانه الالمركزيه.
جـ -تنظيم خدمات الصيانه بالجمع بين المركزيه والالمركزيه.

أ )تنظيم خدمات الصيانه المركزيه :-وتعني ان جميع اعمال الصيانه يتم توجيهها من
الورش المركزيه وينتقل كادر الصيانه من قسم الخر حسب العطالت.
يتم انشاء ورشه مركزيه في موقع متوسط بالنبه لالقسام االنتجيه  .ويرأس قسم الصيانه
رئيس قسم نفس المستوى االدري لرؤساء االقسام االنتاجيه.

مستلزمات نجاح التنظيم( المتطلبات) :-
1يجب ان يكون هنالك تفاهم وتعاون بين مدير الصيانه ومدراء االنتاج.2يجب استخدام عمال ماهرين في صيانه جميع انواع المكائن.المميزات االيجابيه :-
1استمرار سير االنتاج.2انخفاض كلفة الصيانه.3زيادة مهاره عمال الصيانه.4امكانيه توجيه كادر الصيانه للحاالت الطارئه.5-تطور تكنولوجيا الصيانه بشكل واسع.

المميزات السلبيه:-
1طول خط االتصال بين مشرف االنتاج وعمال الصيانه.2انعدام االشراف االداري من قبل مشرفي االنتاج على عمال الصيانه مما قد يخلقمشاكل وصعوبات.

شكل يوضح تنظيم خدمات الصيانه المركزيه

ب )تنظيم خدمات الصيانه الالمركزيه:-
وتعني انشاء شعبه صيانه لكل قسم او وحدة انتاجيه يعمل بها عمال ماهرين مزودين
بالعدد الالزمه وكذلك توجد ورشه كبيره عامه في المصنع تحتوي على كافه العدد
الالزمه للصيانه.
المميزات االيجابيه:-
1انخفاض وقت االنتقال الى مناطق العطالت.2انخفاض وقت التصليح لزيادة خبره العمال.3-حسن العالقات بين مشرف االنتاج وعمال الصيانه التابعين لهم.

المميزات السلبيه:-
1زياده عدد العاملين بالصيانه.2عدم االستفاده من طاقه العمال لتخصصهم في بعض المكائن.3الحاجه الى عدد سجالت اكثر.4-تصبح تكنولوجيه الصيانه راكده.

مستلزمات نجاح التنظيم :-
1ان تكون كميه العمل ،فيه لشغل وقت عمال الصيانه يوميا.2لنخفاض وقت انتقال اخصائي الصيانه من والى الورشه العامه.3زياده اهتمام عمال الصيانه في القسم المحدد لهم.جـ )تنظيم الصيانه بالجمع بين المركزيه والالمركزيه:-
اثبتت التجارب ان الجمع بين الصياه المركزيه والالمركزيه تعطي افضل النتائج نظرا
لالستفاده من مميزات كل منهما وتفادي عيوبها.

المصدر  :-االداره الصناعيه ،ايسرسومان وفارس جعباز ص376-381
الصيانه االنتاجيه الجماعيه

الصيانه االنتاجيه الجماعيه مفهوم جديد طبق حديثا في بعض المؤؤسات االنتاجيه في
اليابان وبدا العمل به سنه  1982وتعني الصيانه االنتاجيه الجماعيه مشاركة الكل في
اعمال الصيانه وبكافه تنظيماتها.
وهدفها الوصول الى نتائج تشغيليه بافضل كفاءة.
ان الصيانه االنتاجيه الجماعيه هو مشاركه الكل ابتداء من العامل غير الماهر الى المدير
االعلى لتقليل التكاليف التشغيليه للمكائن والمعدات والوصول الى اقصر مايمكن من
الوقت لتصليح المكائن.
والصيانه االنتاجيه الجماعيه ارتكزت على ثالثه ركائز وهي:-
1الصيانه من قبل المشغل :-وهو قيام عمال االنتاج باعمال الصيانه البسيطه والروتينيهواليوميه للمكائن اضافه الى قيامهم بواجبهم الرئيسي في التشغيل واالنتاج.
2تحسين وتطوير المكائن والمعدات :-من خالل تسجل وتحليل الضياع يصبح باالمكانتحسين وتطوير المكائن والمعدات .علما ان هذه االعمال يقوم بها منتسبي قسم الصيانه.
3الفعاليات بين االقسام :-تسجل النتائج المتحققه لكل هدف في استماره خاصه وتحفظلالستفاده منها في تحسين الفعاليات مابين االقسام.
كان في السابق توثيق المعلومات يدويا وفي الوقت الحاضر استخدام

(طرق الوقايه من المخاطر الكيماويه)
1تطبيق طرق الوقايه الهندسيه.2استبدال المواد الكيمياويه الخطره بمواد اقل خطوره اوغير خطره.3جعل العمليه الصناعيه مقفله ال تتسرب الى بيئه العمل.4-عزل المواد الخطره بعيدا عن ورش العمل.

5استخدام اسلوب الترطيب.6توفير التهويه الجيده في بيئه العمل.7استمرار الفحص لبيئه العمل من حيث تركيز المواد الضاره في درجه التركيز المأمونه.8توفير معدات الوقايه الشخصيه.9اجراء الفحص الطبي االبتدائي والدوري للعاملين.10توفير اجهزه الوقايه من الحريق.11نقل وتداول وخزن المواد بصوره صحيحه.12معرفه المخاطر التي تسببها كل ماده و.....الخ.13اجراء التفتيش الدوري.14اجراء اعمال الصيانه الدوريه.15-توفير ظروف العمل المالئمه ( اضائه ,رطوبه,تهويه,...الخ).

(طرق الوقاية من الحوادث الميكانيكية)
1تطبيق كافة نظم ولوائح السالمة المهنية ومبادئ التشغيل السليم.2المراقبة الجدية المستمرة ألرضية المعمل( جافة ونظيفة).3الرفع المستمر للمواد المصنعة والتالفة واالنقاض من المناطق المحيطة بالمكائن.4اجراء الصيانة الميكانيكية بكافة اشكالها واستبدال االجزاء المستهلكة باخرى جديدة.5استخدام الحواجز الواقية لالجزاء الخطرة بالمكائن بما يتالئم والماكنة.6غلق اوتسييج الفتحات في االرضية او السقوف في الورش االنتاجية.7عدم وضع العدد واالدوات اليدوية المستعملة في التصليح والصيانة على الماكنة.8تهيئه ظروف عمل مناسبه( اضائه ,تهويه,حراره,رطوبه...الخ).9تدريب العاملين بشكل جيد على استخدام المكائن ومنع العمال غير الماهرين من تشغيلها.10استخدام معدات الوقايه الشخصيه.11االلتزام بتعليمات التشغيل المقرره وعدم تجاوزها1السرعه المقرره.2-الطاقه المصممة للتحميل.

(المخاطر المعنيه)

تعرف المخاطر المهنيه :-بانها عباره عـن كل المخاطر الناتجه من جراء العمل في مهنه
معينه سواء كانت هــــــذه المخاطر على شكل حادثه او اصابه اومرض مهني وكل حاله
تسمم.
ان المخاطر المهنيه تسبب الكثير مــــــن الخسائر البشريه والماديه والمعنويه وتزيد كلفه
االنتاج.
ومن االمثله على المخاطر المهنيه هـــــــو المثالين السابقين الذي تطرقنا لهما بشكل
احصائيه في محاضره التكاليف البشريه والماديه للحادثين فــــي المفاعلين النوويين في
االتحاد السوفيتي وامريكا.
ان السبب في حدوث هذين الحادثين هـــــو بسبب اخطاء فنيه فـــي اجهزه السيطره
وهـــــــــــــــذا يعني عدم اتخاذ االجراءات( الحيطه والحذر )لذلك فهي اخطاء فنيه.
ان الحوادث الصناعيه التي وقعت في العصر الحديث تمثلت فــــــــــي االنفجارات
والحرائق وتلوث البيئه.
ان اسباب معظم الحوادث واالصابات يعود الى عطل بسيط في احد االجهزه والمعدات
التي لـــم يتم كشفها فـــي الوقت المناسب نتيجه لالهمال وعدم وجود نظام كفوء للفحص
والتفتيش الدوري للمكائن الحرجه لغرض كشف العطالت الفجائيه المسببه لهذه الحوادث
وهنالك عده انواع مـــن المخاطر وهـــي:-
1المخاطر الكيمياويه.2المخاطر الميكانيكيه.3المخاطر الكهربائيه.4المخاطر الفيزيائيه( الطبيعيه).5المخاطر الصحيه والبايلوجيه.6المخاطر النفسيه.اسباب حوادث العمل
تقسم اسباب حوادث العمل الى مايلي:-

1العوامل الشخصيه :-ما يتعلق باشخاص العاملين وتسببهم فـي الخوادث واالصاباتواالمثله عليها:-
 .ر -عدم اتباع تعليمات السالمه والصحه

أ -االهمال والجهل باخطار العمل
المهنيه.
 .ل -المزاح اثناء العمل.
ب -قله الخبرة والمهاره
 .ك -عدم استخدام معدات الوقايه الشخصيه.
جـ -الثقه الزائده وعدم الحذر
د -الحاله النفسيه للعاملين.
هـ -المرض واالرهاق والتعب.
و -عيوب جسمانيه(نقص في الحواس).
ز -ادمان الخمر او المخدرات.
2-العوامل المعنويه :-وتقسم الى:-

أ -معدات العمل غير المالئمه :-وهي االسباب الناتجه عن المكائن واالالت واالجهزه
والمعدات ووسائل النقل .....الخ.
ب -محيط العمل :-وهي االسباب الناتجه عن محيط العمل مثل:-
1االزدحام وعدم النظام2جو العمل( االضائه,االرطوبه.االبخره والغازات ,االشعاعات  ,التهويه ,الحراره ,الضوضاء ...الخ).

