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د احمد فهيم البربرى  



(الوقت ، الحركة )دراسة العمل 

Work Study (time, motion)

تعريف دراسة العمل

اريلة  هل  دراسلة ملة تة فهلدى تلل  فجميلة ألميلي ااسلةلي  التايلة اما ةأليلة بملة فل  عللل فادليم اا ملة  امد               Work studyدراسة العمل  

.وااستوب الم بي  ن خال  تألراء بحوث فجربية 

: أسباب إستخدام دراسة العمل 1-3-2

: ااختةض تا ةألية وحدة  عياة وال   قد فكون ا يجة لألسبةب ال ةلية -

حدوث فجير ف  الخة ة المس خد ة أو ف  أسةلي  اما ةج الموألودة-1

حدوث اختناق على خط اإلنتاج فى عملية معينة -2

فسجي   ا ج ألديد ت  خط اما ةج -3

.ارفتةع فكتتة أداء  م   عين ف  ف رة  عياة -4

.الرغبة ف  فسجي  ادةم الحوافز ف  اما ةج -5

.الرغبة ف  فحسين طرق العم  وفوازن المةقة اما ةألية -6

.مكوى  ن الوقت القيةس  لعمتية  عياة وألود -7
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الخموات ااسةسية لدراسة العم 
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العملاألدوات األساسية لدراسة 
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The Work study:دراسة العمل : أوال 

ما ةألية تن الهدى امسةس   ن دراسة العم  هو  حةولة تفبةع  اهج  امق   ادم لح  المشكالت اما ةألية  ن خال  فحتي  العمتيةت ا

بهدى الوصو  تل  فحسين طرق العم  الحةلية والعم   ن خال  علل  ت  فصميم طرق  م  ألديدة،

توازن لخط اإلنتاج 2

اء  ت  خط اادضي المقصود به  وازاة خط اما ةج هو  حةولة فقسيم أ بةء وأز اة العم   ت   راح  خط اما ةج بةل سةوى أو فحديد  بئ  م    سةوى بين  وا

اما ةج 

.فقتي   دد العمتيةت الم أخرة ب قتي  فرص اس مةلة ز ن تا ةأليهة -1

. فقتي  ز ن اما ةج -2

.فقتي  حجم القمي فحت ال شجي  -3

.فحقيق أدا  قدر  مكن  ن فكةليف اما ةج -5

فحقيق أ ت  قدر  مكن  ن اس جال  الموارد الم ةحة. د احمد فهيم البربرى  . 1
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خطوات 
توازن 

العمليات 
اإلنتاجية  

حسةب 
اح يةألةت 
.العمةلة 

فقسيم 
اا مة  

أوقةت فوقف
.العمتيةت 

فوازن 
العمتيةت 
الادرى 

قوائمفحديد 
المهةرات 

ال وازن 
التعت  

يقوم مهندس االدارة الهندسية والصناعية بالمصنع باجراء مجموعة خطوات التى تساعد على اجراء عملية التوازن

.العمليات االنتاجية داخل خطوط االنتاج وذلك باتباع الخطوات كما بالشكل الموضح 
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:  فاقد االتزان 2

ان م للداد ا يجللة ل قريلل  اارقللةم الادريللة فلل  حسللةب ا فللزهللو فةقللد فلل  قللوة العمةلللة أو اسلل خدام المة ياللةت 

.صحيحة فعتية  ن المة ياةت والعمةلة 

.إذن فالعدد النظرى أكبر من العدد الفعلى نتيجة لتقريبة 

.الحةألة تل  وضي خمط  س قبتية لإلا ةج -

.فقييم العمة  والمؤسسةت ف  ظ  وألود قيةس ثةبت -
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تل : لإلا ةجتل  وضي خمط  س قبتية الحةألة ويندرج  السبب األول 

وضي . .خمة ل وضيح ا ح يةألةت  ن العمة  1

فحديد المعدات . 2.

فحديد أفض  خط تا ةج وأفض  فوازن . 3.

وضي ألداو  ال ستيم . 4.

فحديد فكتتة الوحده . 5.

تل :ثةبتالعمة  والمؤسسةت ف  ظ  وألود قيةس فقييم ويندرج  السبب الثانى 

فقييم العمة  ل حديد أألورهم -1

فقييم تا ةألية  حمةت العم  وخموط اما ةج -2

.فموير أادمة الحوافز التردية والجمة ية-3
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"Work Measurement:" قياس العمل 

ؤهل  اداء وظيتلة   العمتية ال   ي م بهة فمبيق أسةلي   صممة خصيصة ل حديد الز ن الممتوب  لن العة ل  الم  " يقصد بقيةس العم  

. حددة أو  م   حدد وعلل  اد  س وى أداء  حدد

: أهداف قياس العمل 1

: تهدف عملية قياس العمل إلى مايلى 

ت داد امدارة بةلوسةئ  الخةصة بقيةس الز ن الضرورى اداء  متية أو ستستة  ن العمتيةت . 1.

فحديد الز ن الامم  اداء العم  ، ح   يمكن  ت  أسةسه بيةن زيةدات فمرأ  تية ف  المس قب  . 2.

فحديد  عد ت الاممية لتعة تين سواء ف  اا مة  المتموسة أو اا مة  الخد ية بمة يخدم أغراضآ   او ة ف  المادمة . 3.

.4 وازاة ال ستس  العةم لمرق فشجي   متية بعد امخرى مظهةر المرحتة ال   فكون اخ اةقةت.

.ألدو  ال خميط الز ا  لتعمتيةت اس ابةط -5

.فحديد المدة ال   يج  أن يس جرقهة العم  م كةاية فقييم  دى  تةءة العمتية اما ةألية -6

ة الكة تلة  فحقيق أ ت   عد  تا ةألية وتداء  ن خال  قيةس العم  وفحسياة وعلل  ن خال  أاواع أادملة قيلةس العمل  وال ل  فهلدى تلل  ال جميل       -17.

.لقيةس العم  بمس وى ال تصي  الممتوب 
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ال ل   أ تل   سل وى  لن الكتلةءة اما ةأليلة  لن خلال   جمو لة  لن فقايلةت قيلةس العمل  و            فحقيق -8

: فيما يلىف مث  

أنظمة تحديد الزمن المعيارى : أوآل
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:التاريخ:المصنع

:الخط:المنتج

:المشرف

:المرحتة:الوقتقياسوحدة

العم و وقيرسمالقطعةرسم

الوقت الم وسط123456789101112131415الرفعاتعدد

الحياكةقبل

الحياكةأثناء

الحياكةبعد

اكةقياس الوقت قبل وأثناء وبعد الحي

.  ثالث  رات يوضح الجدو  الذى ا ة ل طريقة فحديد ز ن تا ةج العمتية الصاة ية لك   رحتة وعلل بةلقيةم بقيةس الوقت العمتية  ت

.العمتيةت ال   فسبق  متية ا ا ةألية بدء  ن ال قةط القمعة وضبمهة -1

.العمتية اثاةء الحية ة وال   فبدء  ن وضي القمعه است  الدواس والحية ة ال  الوصو  ال  رفي الدواس -2

.الخةص بةلقمعة  boxبعدالحية ة وف م بعد رفي الدواس ووضي القمعة داخ  -3

تطبيقات مسائل حسابية عملية على دراسة الوقت 
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حتة السةبقة، هذا الجزء يبدأ ف  التحدة ال   ف رك فيهة اليد القمعة الماجزة ف  المر

و القمي وي ضمن    الحر ةت الالز ة ل اةو  وال حضير الحية ة ووضي القمعة أ

برة ف  فحت القدم الضةغط، ويا ه  هذا الجزء ف  التحدة ال   يبدأ فيهة  مود ام

الحر ة الحية ة أو  غرزة 

ة أو  يبللدأ هللذا الجللزء فلل  التحدللة ال لل  يبللدأ فيهللة  مللود امبللرة فلل  الحر للة لحية لل   

ز ة أثالةء  غرزة، ي ضمن اماجةز ال ةم لتحية ة تضةفة تل     الحر ةت اليدوية الال

ويا هلل  هللذا الجللزء فلل  . اللل  ...الحية للة  للن فجيللر وأللله القمعللة وفوقللف ودوران   

.التحدة ال   ي وقف فيهة  مود امبرة  ن الحية ة أخر غرزة 

زة أو يبدأ هذا الجزء ف  التحدة ال   ي وقف فيهة  مود امبرة  ن حية ة آخر غر

القمعة قمي الخيط أوفو ةفيك  أو ي ضمن هذا الجزء    الحر ةت الالز ة ل ختيص

. ن اآللة واق  القمعة تل   كةن ال صريف ويا ه  ف  لحدة فرك القمعة
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.يتم تحديد متوسط االوقات المرفوعة 

فحديد  مية ا ا ةج لك   متية  ن خال  القةاون 

(3600ث)السة ة بـ 

(=ث)انتاج الساعة بـ 
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على ماكينة سينجر إبرة واحدة قمنا برفع الوقت على العامل المكلف بتلك المرحلة فكانت مثال الوقت المتوقع لمرحلة تركيب لتحديد 

-:النتيجة كالتالي 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الرفعات

24 26 25 23 22 26 25 24 39 26 24 22 26 25 26 (ث)الوقت المرفوع

-:كما قمنا بتدوين المالحظات التالية الخاصة بنفس العامل 

(متردد كثيرا ) تٌأقلم العامل مع طريقة العمل –1

(عادى ) تأقلم العامل مع موقع العمل -2

(مطابقة للمطلوب بدون مشقة ) الجودة -3

(بطيء ) نسق العمل -4

(؟ ) الثبات -5
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THANK YOU
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